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دعاء

اللھم ال تجعلنا نُصاب بالغرور إذا نجحنا

وال بالیأس إذا أخفقنا

وذكرنا أن اإلخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح

اللھم إن أعطیتنا نجاحا فال تأخذ تواضعنا

وإن أعطیتنا تواضعا فال تأخذ اعتزازنا بكرامتنا

اللھم اختم بالسعادة أحالمنا

آمالنا وتقبل دعائناوحقق لنا بالزیادة 
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شكر وتقدیر
إلى الذي یسر العسیر وأنار .. إلى الذي مأل الوجود نوره فال نور سواه

.. إلى الذي ُرفعت إلیه األیدي ُمجیب الدعوات.. السبیل وأزاح ثقل المشوار
اهللا ربي لك الحمد كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانك حمًدا كثیرا 

.طیبا مباركا فیه
الطرق وتشتت األفكار وعجز اتخاذمفترقإلى من كانت ُمرشدة عند 

التي ُنحیي فیها تواضعها الكبیر " بودریوة فوزیة":الدكتورة.. القرار
.ورحابة صدرها وٕاصرارها على التدقیق في كل صغیرة وكبیرة من الدراسة

إلى كل ید ُمّدت إلینا إلتمام هذا البحث، وٕالى كل من كان له نصیب في 
بن یحیى " و"شحاط سعاد " و" شیهب عادل : " أساتذتيإنجاز هذا العمل 

".سهام 
شكرا  ال یناقضه عتاب ... إلى كافة هیئة التدریس بقسم علم االجتماع

على مجهوداتهم وسهرهم على تجسید نجاحنا فدمتم لنا الشعاع المنیر 
وجزاكم اهللا عنا كل خیر
منا دوما أن نكون وحل.. إلى من كانوا في هذه الحیاة قدوتنا ومشعل نورنا

.لهم خلفا فهم دوما سیكونون أساتذتنا في مدرسة العلم والحیاة
إلى كل من .. إلى كل الذین شاركونا في إعداد هذا العمل المتواضع

إلى كل األصدقاء والصدیقات .. ساعدونا ولم یبخلوا علینا ولو بكلمة طیبة
نجاح والتوفیق أتمنى لكم ال.. الذین وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

.في الدراسة والحیاة
إلى كل من قابلناهم في مشوار دراستنا احترمناهم فقدرونا وكانوا ُنبالء في 

.معاملتنا
.إلى كل من دّونوا أسمائهم بأحرف من ذهب في ذاكرتنا

ولن ُننهي كلمات الشكر قبل أن نرفع امتناننا لكل من امتدت یداه لنا من 

.ز هذا العملفي إنجاقریب أو من بعید
.
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:ملخص الدراسة باللغة العربیة

هاتتقاذف،منها على وجه الخصوصقتصادیةاالشكالیة الصراع التنظیمي في المؤسسة إظلت 

لیات الواجب آلاسالیب و األوتصوره للعملیة و خرى، لكل منهم نظریاته الخاصةأبحوث الدراسات بین فترة و 

رسم صورة نتاج والمیزة التنافسیة و إلفي مواقع انتاجیة إلعلى من الكفاءة اأاعتمادها لتحقیق مستویات 

صناعیة السیما في ظل تزاید تعقد الهیاكلالعمل، السوقمؤسساتیة حسنة مقارنة بمثیالتها في 

ضحى فاعال أس المال البشري باعتباره أهمیة ر أظهور التكنولوجیات الحدیثة و تعاظم و تشابك العالقات و 

دارة للعالقات العامة إبها صوحلیات المنآلمن بین او ...المهامعمال و ألنجاز اإالمعول علیه في مؤسساتیا و 

هداف ألداریة لتحقیق اإلصبحت ضرورة مؤسساتیة تعمل بالتنسیق مع باقي الوحدات اأالتي و 

في المؤسسة ) دارة العالقات العامةإ(ا الوجود الحیوي ذفاعلیة ههمیة و أبراز إحتى یتسنى لنا و ...المسطرة

...دارة الصراع التنظیميإ الستراتیجیات العالقات العامة و لك من خالل دراسة میدانیة نظریةذتم تناول 

الصراعات دارة المشاكل و إ دورها للتصدي و والتخطیط للعالقات العامة و االتصالستراتیجیةان إذ

موضوع اعتمادنا فیه خمس فصول- جن جن-المینائیةالتنظیمیة في المؤسسة ممثلة في المؤسسة 

همیة المرجوة من ألاهداف و ألاسباب و ألكر اذلاإلطار المفاهیمي للدراسة)ولألالفصل ا(بحثیة، خصص 

مشكلة بحثیة تمثلت في لتصاغ في)ساسیةألتحدید المفاهیم ا(الموضوع فضال عن تحدید مفاتیح الدراسة

مكانیات إمن خالل ما تزخر به من ) دارة للعالقات العامةإ(متخصصة دارة إضرورة تواجد براز حتمیة و إ

للمؤسسة في تناول جوانب ضمن الهیكل التنظیمي من خالل تموضع مناسب لها و تنظیمیة مادیة، بشریة و 

تم ذهي جوانب عدیدة ا) داخلیة على وجه الخصوص( همیة والحساسیة ألداریة على قدر من اإتنظیمیة 

في موضوع استراتیجیات العالقات تمثالات صلة بالموضوع الراهن ذینفرعیینبحثیضوعینمو انتقاء 

دارة الصراعات التنظیمیةإبراز دور استراتیجیات العالقات العامة في إمن خالل) الثانيالفصل (العامة 

بشكل مفصل حیث تم التطرق للموضوع الرئیسي لدراستنا لها )الثالثالفصل (خیرة التي خصص األه ذه



لى صیاغة إعالقات العامة في المیدان وصوال خصائي الأبراز جهود إمن خالل ،جعلها وظیفة لنسقی

:ي مفادهذالئیسي یلخص لنا المشكلة البحثیة و تساؤل ر 

الصراعات التنظیمیة ؟دارة إستراتیجیات التي تتبعها العالقات العامة في الهل تساهم ا

. ا األخیر التساؤالت الفرعیة أدناهلتتفرع عن هذ

في تشخیص أسباب الصراع في المنظمة ؟                                             االتصالستراتیجیةاهل تساهم - 

بعاد الصراع في المنظمة ؟أفي تحدید االتصالستراتیجیةاهل تساهم - 

الصراع في المنظمة ؟إلدارةهل تساهم استراتیجیة التخطیط في التدخل - 

ا الموضوع المنهج الوصفي ذاعتمدت مجموعة البحث في تناولها لهفقد ) الفصل الرابع(أما في 

الدراسة من الناحیتین النظریة الكشف عن العالقات القائمة بین متغیراتسلوبا لوصف الظاهرة و أ

ولیة لمعالجة الجوانب أخرى ألى جوانب إالمیداني معتمدة مصادر ثانویة البحث النظري و كإمدادالمیدانیة و 

التي تم الحصول علیها من مفردات العینة من مجتمع ساسیین و أالتحلیلیة لموضوع البحث، مصدرین 

: تيآلكاموزعونمفردة 1288المقدر مفرداته ب و البحث

 طاراإ103طارات و المقدر عددهم باإلفئة.

 عامال287المقدر عددهم ب فئة عمال التحكم و.

 عامال898المقدر عددهم ب و التنفیذفئة عمال.

دوات ألخرى من اأمع مجموعة ثینو المبحمع اعتماد مجموعة البحث استمارة مقابلة وزعت على 

تحلیل )الفصل الخامس(في لیتم،الوثائقفي المالحظة المقابلة، السجالت و المنهجیة المساعدة ممثلة 

خیر في ا األذهیتخذهي لذلوقت النظرا (SPSS)دویا دون اللجوء الستخدام برنامجیالبیانات المجمعة 

.الموزعةاالستماراتتفریغ البیانات المتضمنة في 



:التالیةشكل مختصر في النقاط ه الدراسة وبذلیها من هإو یمكننا تقدیم النتائج المتوصل

 نجاح العملیة االتصالیة وانعكاسات غیابها على المنظمةضرورة.

 یسعى قسم العالقات العامة من خالل نشاطاته خصوصا اإلستراتیجیة االتصالیة إلى تحقیق نوع

.لتسهیل بلوغ األهداف وضمان استمرار المؤسسة،من التوازن واالستقرار

إستراتیجیة التخطیط خصوصا في یمارس قسم العالقات العامة بعض اإلستراتیجیات من بینها

.وتجنب الوقوع فیها الحقا،مواجهته لبعض المشكالت التنظیمیة 

وجود التفاعل واالتصال داخل التنظیم یساعد على اإلبداع واالبتكار في أداء العمل.

توفیر المكافآت للعمال یزید من الدافعیة لدیهم ویقضي على التوترات والصراعات الموجودة بینهم.

 البد أن یكون لهم الحق في عملیة اتخاذ القرار،األفراد العاملین داخل التنظیم.



Résumé de l’étude :

La problématique du conflit dans l’entreprise, économique en particulier
est restée pendant longtemps, le sujet préféré des études et des chercheurs, à
chacun sa théorie propre et sa vision de l’opération et des techniques et
mécanismes capables de réaliser les plus hautes performances de productivité de
l’entreprise au sein de la concurrence, ainsi que donner l’image d’une entreprise
florescente comparée à ses semblables sur le marché du travail surtout dans une
conjoncture ou les structures industrielles se sont de plus en plus compliquées et
l’apparition de nouvelles technologies avec l’importance croissante du capital
humain sur lequel l’entreprise compte énormément pour l’accomplissement de
ses missions et de ses différentes taches.

Parmi ses mécanismes, et non des moindres, le domaine des relations
publiques qui est devenus un besoin institutionnel qui agit en coordination avec
les autres branches de la direction pour réaliser les buts tracés par l’entreprise.

Dans le but de démontrer l’importance et l’efficacité de cette branche
vitale pour l’entreprise, nous avons abordé ce sujet dans une étude théorique et
sur le terrain, des stratégies des relations publiques de la gestion des conflits
organisationnels, et donc la stratégie de communication et de planification des
relations publiques de son rôle pour affronter et gérer les différents dans
l’organisation et ce au sein de l’entreprise portuaire « DJENDJEN ». Cette étude
est venue dans cinq chapitres dont le premier (sujet de l’étude) «le cadre
conceptuel de l’étude» porte sur les causes, les buts et l’importance espérer du
sujet, préciser les clés de l’étude, mettre les notions principales sous forme de
problématique d’étude, consistant à démontrer la nécessité et l’importance de
l’existence d’une branche spécialisé. D’ou le deuxième chapitre «les stratégies
des relations publiques» vu son positionnement dans la structure de l’entreprise,
et les ressources matérielles, humaines et réglementaires pour traiter et gérer des
sujets administratifs (intérieures surtout) aussi importants que sensibles en
démontrant les efforts que peut fournir le chargé des relations publiques sur le
terrain . Ceci nous mène au troisième chapitre qui aborde vraiment le sujet
principal de l’étude, et à la question principale :

- les stratégies qu’adoptent les relations publiques contribuent-elles a gérer les
conflits dans l’organisation? Et à partir de là sont apparus trois autres questions
secondaires en relation directe avec le sujet principale et qui se formulent
comme suit :



- Les stratégies de communications contribuent-elles dans le diagnostique
des causes des conflits dans l’organisation?

- Les stratégies de communications parviennent-elles a cerner l’ampleur
conflits dans l’organisation?

- La stratégie de planification intervient-elle dans  la gestion des conflits
dans l’organisation?
Mettant en évidence le rôle des relations publiques dans la gestion des
conflits dans l’organisation. Au quatrième chapitre  et dans son traitement
de ce sujet et dans «les procédures de l’étude systématique » le groupe
d’étude a adopté la méthode descriptive comme méthode d’étude pour
décrire le phénomène et découvrir les relations existantes entre les
variables de l’étude sur les plans théorique et pratique en se référent à
d’autres sources d’informations, principales, comme les œuvres des
chercheurs et spécialistes en la matière, et secondaires comme les études
précédentes  qui ont traité le même sujet; aussi a-t-on eu recourt à
d’autres moyens de la recherche scientifique et de la méthodologie tels
que l’observation, l’entretient… vu le facteur temps qui a fait défaut on
était dans l’obligation d’analyser manuellement les informations recueillis
sans avoir recourt au système (SPSS). Ceci nous mène au cinquième
chapitre de cette étude intitulé présentation, analyse et interprétation des
résultats de l’étude et on peut résumer les résultats auxquels nous somme
arrivés comme suit :

-la nécessité de la réussite de l’opération de la communication et les
répercussions de son absence dans l’organisation

-la fonction des relations publiques œuvre à créer l’équilibre la
stabilité afin d’atteindre les buts tracés par l’organisation.

-parmi les stratégies des relations publiques la planification afin de
remédier et d’évités d’éventuels conflits.

-la contribution des relations publiques dans la motivation des
individus au travail et les conséquences que ça entraine sur la productivité
de l’organisation.

-Les individus évoluant au sein de l’organisation doivent   avoir le
droit de prendre des décisions.
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مقدمة

أ

:مقدمة

یعتبر الصراع داخل المنظمة من المظاهر األساسیة طالما أنها تتعامل مع البشر، فمن البدیهي 
في بعض الجوانب واالختالف في أخرى، حیث أن االتفاقوبما أنه من عادة البشر أن یتكون الصراع،

األفراد یختلفون في أفكارهم وأهدافهم لذلك یوجد التعارض فیما بینهم الذي بدوره یتطور إلى حد االختالف 
.والصراع لتحقیق هذه األهداف المتعارض علیها

تفاعل المتواصل فال تستطیع أي منظمة أن تعمل بنجاح وأن تحقق أهدافها بكفاءة وفعالیة بدون ال
بین األفراد والجماعات عبر المستویات والوحدات التنظیمیة المختلفة، فلیس لكل تفاعل واحتكاك یحدث 

لكل الصراعات نتائج وآثار سلبیةلیسبین الطرفین فیمكن أن یكون هناك صلحإذ اختالف وصراع، 
فهو یحرك المشاعر ویحفز اإلبداع، یبعث روح فهناك آثار إیجابیة تعود بالنفع على المنظمة واألفراد معا،

التنافس بین األفراد والجماعات وینمي الحماس والنشاط، ومن هنا ونظرا لحتمیة الصراع وحدوثه بین 
األفراد والجماعات داخل المنظمات فإن إدارته تتطلب توفر مهارات واستراتیجیات فعالة لدى قسم العالقات 

صبحت جدیرة بالدراسة والبحث واالستقصاء، فال تخلو مؤسسة أیا كانت العامة، هذه األخیرة التي أ
وٕاعداد خطط وبرامج عمل تبنى على ،طبیعتها من قسم أو مصلحة خاصة تعمل على رسم سیاسات

أسس علمیة مدروسة وذاك ما یشترط في نجاحها بدءا بعملیة البحث، وذلك للتعرف على طبیعة 
روابطهم ببعضهم البعض واالهتمام بالمناوشات واالختالفات والتوترات تدعیمك، رغباته ومطالبه الجمهور

قد تحدث بین العمال داخل المنظمة الواحدة، هذه األخیرة التي قد تؤثر على مستوى أداء األفراد التي
ى قدرة اإلدارة لتحدید المشكالت إذ وأیضا األداء الكلي للمنظمة، وهذا یتوقف بدون أدنى شك على مد

علیها اختیار األسلوب المناسب إلدارتها والتعامل معها وفق خصائص هذه المشاكل، مسبباتها یتعین
هذه المشاكل البارزة في التي تتالئم وطبیعة العمل مما یساعد على التخلص منواقتراح الحلول

وذلك نفسها، هي العالقات العامة أو إطارات المؤسسة المهمة التي تقع على عاتق أخصائيالمؤسسة،ف
من خالل تحدید استراتیجیات خاصة إلدارة هذه الصراعات حسب مستویاتها القائمة ووفق الظروف 

.المحیطة بها

أهمیة كبیرة " استراتیجیات العالقات العامة وٕادارة الصراع التنظیمي" ویكتسي موضوع الدراسة 
)تراتیجیات العالقات العامة، الصراعاس(ألنه یسلط الضوء على أحد المجاالت الحیویة داخل أي منظمة 

وتزداد أهمیة الموضوع من خالل الهدف الرئیسي الذي تسعى الدراسة إلى معرفته والمتمثل في 
.االستراتیجیات الُمتّبعة الخاصة بالعالقات العامة إلدارة الصراعات التنظیمیة

یداني تطبیقي، حیث وفي ضوء هذا تضمنت الدراسة الراهنة جانبین؛ األول نظري والثاني م
" اإلطار المفاهیمي للدراسة: "تضمن الجانب النظري ثالث فصول؛ الفصل األول والذي جاء تحت عنوان



مقدمة

ب

ویتضمن األسباب والمبررات األساسیة التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع، أهدافه، أهمیته، المشكلة 
إلى الدراسات المشابهة التي لها عالقة البحثیة، فرضیات الدراسة،تحدید المفاهیم األساسیة، باإلضافة 

.بموضوع الدراسة

وقد " استراتیجیات العالقات العامة: "أما الفصل الثاني من الجانب النظري فقد جاء تحت عنوان
نظرة للعالقات العامة من خالل التطرق إلى عدة : ضم ثالث مباحث، حیث تناولنا في المبحث األول

العالقات العامة، أهمیتها وأسباب االهتمام بها، خصائصها، أهدافها، ثم نشأة وتطور : عناصر وهي
.وظائفها وأخیرا مبادئها

وتناولنا فیه عناصر " في العالقات العامة االتصال: "المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان
ي العالقات االتصال في العالقات العامة، أهدافه، مواصفات أخصائي العالقات العامة، مبادئ االتصال ف

.العامة، وسائله وأخیرا دور االتصال في إدارة الصراع حیث تم ربط المتغیرین ببعضهما في هذا العنصر

وتناولنا فیه أهمیة " التخطیط في العالقات العامة: " وبالنسبة للمبحث الثالث واألخیر لهذا الفصل
راحله وأخیرا العقبات التي تعترضه في التخطیط في العالقات العامة، أهدافه، أسسه، مبادئه، أنواعه وم

.العالقات العامة

إدارة الصراع : " للدراسة فقد جاء تحت عنوانأما بالنسبة للفصل الثالث من الجانب النظري
من " الصراع التنظیمي: "وقد ضم هذا األخیر ثالث مباحث، حیث تناولنا في المبحث األول" التنظیمي

نظمة، خصائصه، أهمیته، مراحله، أنواعه وأخیرا مستویات الصراع خالل ذكر أسباب حدوثه داخل الم
.التنظیمي بالمنظمة

: حیث تطرقنا فیه إلى بعض العناصر هي" إدارة الصراع التنظیمي: "أما المبحث الثاني كان
.المساعدة في إدارة الصراع التنظیمي، نماذج إدارة الصراع التنظیمي وأخیرا استراتیجیات إدارتهالعوامل

حیث تم تقسیمه إلى " النظریات المفسرة للموضوع:" أما آخر مبحث في هذا الفصل فكان بعنوان
نظریة الصراع والبنائیة الوظیفیة، أما : األول خاص بالنظریات المفسرة للصراع التنظیمي وهما: عنصرین

.التبادلونظریة نظریة النسق: الثاني خاص بالنظریات المفسرة للعالقات العامة وهما



مقدمة

ج

:أما الجانب التطبیقي فضم فصلین هما

ولنا فیه مجاالت حیث تنا"اإلطار المنهجي للدراسة" الفصل الرابع والذي جاء بعنوان
، منهج الدراسة، األدوات المستخدمة في جمع البیانات، عینة الدراسة )البشري والزمنيالمكاني(الدراسة

.یاناتوأخیرا األسالیب التحلیلیة لمعالجة الب

عرض وتحلیل وتفسیر نتائج : "بینما خصص الفصل الخامس واألخیر، والذي جاء بعنوان
لتفریغ البیانات وتفسیرها، وكذا تحلیل ومناقشة نتائج الدراسة من خالل مناقشة فروض الدراسة في "الدراسة

واالقتراحات التي ضوء المعطیات المیدانیة، وفي ضوء الدراسات السابقة، كما تم تقدیم بعض التوصیات 
رأتها دراستنا ضروریة، قبل ختم الباحثتان دراستهما بالخاتمة كحوصلة نهائیة لبحثهما وأهم المراجع 

.المستخدمة والمالحق
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:تمهید

الكل یتفق على مرحلة اختیار موضوع الدراسة بأنها مهمة جدا فنجاح البحث العلمي یتوقف على 
مدى إلمامنا لجمیع جوانب موضوع بحثنا، ولهذا كان إختیارنا  لموضوع حساس نوعاما أال وهو الصراع 

ا إدارة العالقات في إدارته من من خالل االستراتجیات التي تتبعهالعالقات العامةالتنظیمي، ولما لدور 
العامة، ومن هذا المنطلق سنعالج هذا الموضوع من حیث تحدیدنا الدقیق لإلطار النظري للدراسة وذلك 

، وضع المشكلة البحثیة وتحدید فرضیات داف الدراسة، بیان أهمیة الدراسةأه: وفق العناصر اآلتیة
.الدراسة،تحدید المفاهیم، الدراسات السابقة
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الموضوع اختیارأسباب :أوال

بقدر ما هو ین ال یكون اعتباطیا، أو عشوائیا الباحث لموضوع معختیارافي الحقیقة إن عملیة 
مبني على دوافع تدفعه لتناول موضوع دون غیره ولهذا فإن اختیارنا لهذا الموضوع جاء نتیجة لتضافر 

:مجموعة من األسباب

:األسباب الذاتیة

 تجربة میدانیة معمقة حول الموضوعالرغبة في خوض.
 الرغبة في اكتساب خبرات علمیة وعملیة وتطویر معارفنا حول دور العالقات العامة في

.إدارة الصراع التنظیمي
القصور الواضح في االعتماد على العالقات العامة في المؤسسات الجزائریة.
 بدوره إلى یؤديظفین والذي محاولة معرفة األسباب التي تؤذي إلى سوء الفهم بین المو

.نشوب صراعات داخلیة بالمؤسسة الواحدة

:األسباب الموضوعیة

 علم االجتماع عالقات (الصلة الوثیقة التي تربط موضوع البحث بمجال تخصصنا
).عامة

 قابلیة الموضوع للبحث والمناقشة وتوفر الشروط العلمیة والتسهیالت المیدانیة إلجراء
.الدراسة

لعلمیة والعملیة للموضوع، وتوفر الوثائق والمراجع حول استراتیجیات العالقات القیمة ا
.العامة من جهة والصراع التنظیمي من جهة أخرى

غموض مصطلح العالقات العامة ودوره الحیوي في المؤسسات االقتصادیة.



اإلطار المفاھیمي للدراسة:                                                               الفصل األول

18

أهداف الدراسة:ثانیا

تقصي الحقائق ووضع التساؤالت لكل عمل منظم أهداف یسعى إلى تحقیقها، وذلك عن طریق 
:حتى نتمكن من إبراز الظاهرة ،لذا هذه الدراسة تهدف إلى تحقیق األهداف التالیة

 جمع أكبر ممكن من المعلومات والبیانات حول موضوع استراتیجیات العالقات العامة
.والصراع التنظیمي

إبراز دور قسم العالقات العامة في إدارة الصراعات التنظیمیة.
إظهار مدى مساهمة االتصال في تحسین عالقة األفراد مع بعضهم داخل المنظمة.
محاولة معرفة المشاكل أو النقائص التي یعاني منها األشخاص العاملین داخل المنظمة.
 إبراز دور البرامج التي تساهم في التصدي لألزمات أو المشاكل التي قد تقع فیها

.المؤسسة
 المجهودات التي تبذلها المنظمة من خالل وضع خطط عمل علمیة الكشف عن طبیعة

.مدروسة لسیر نشاطاتها في أجالها المحددة



اإلطار المفاھیمي للدراسة:                                                               الفصل األول

19

أهمیة الدراسة:ثالثا

 دارة المنظمة وهي إستراتیجیات إتهتم هذه الدراسة بإحدى المهارات األساسیة لنجاح
العوامل الهامة في توضیح الفارق دارة الصراع هي إحدى إالصراع، حیث أن القدرة على 

.بین الحفاظ على المستوى المطلوب أو تدینه
 تدریب علمي ومنهجي أرقى من التدریب الذي سبقه، یمكننا من التحكم في أدوات البحث

.معارف نظریة واسعة اإلطالعواكتسابالمیداني 
 توجیهها للسلوك وكیفیة االقتصادیةمعرفة أهمیة سیاسة العالقات العامة في المؤسسة

التنظیمي للعاملین مما یؤدي إلى تسییر حسن ومنظم لجمیع أعمال المؤسسة 
.االقتصادیة

من اآلثار الناتجة عن الصراع لدراسة إمكانیة التحكم بما یخدم مصلحة االستفادة
.المؤسسة
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اإلشكالیةتحدید :رابعا

اهتمامقدیمة قدم اإلنسان وهو مظهر من مظاهر الحیاة فقد كان محل اجتماعیةالصراع ظاهرة 
وآخرون، إذ ترجع ... كارل ماركس، دافید لوك، رایت میلز، لویس كوزر : العدید من العلماء أمثال

التي قدمها من خالل تحلیالته لبناء المجتمع فالنظریة أصول الصراع إلى إسهامات كارل ماركس
وجهات اختلفتالحاصل، وقد االجتماعيلصراع یعد جزءا حتمیا من التفاعل الصراعیة تفرض أن ا

النظر بخصوصه إذ یرى أصحاب النظریة الكالسیكیة أن الصراع غالبا ما یؤدي إلى التأثیر على كفاءة 
المؤسسة بینما یبني أصحاب النظریة السلوكیة فكرة أن الصراع أمر ضروري في التنظیم، حیث یعد 

، في حین أن وجهة النظر الحدیثة ترى في الصراعات االجتماعیةة تفرزها مجمل التفاعالت ظاهرة طبیعی
.بأنها واقعیة ظاهرة صحیحة وبدرجة ما مطلوبة

،فهي تمارس نشاطاتها المختلفة في ظل عالقات متشابكة التنظیمات عموما ال تعمل في فراغ
المصالح والرؤى والفروق الفردیة باختالفأحیانا تربط أفرادها ببعضهم البعض ،هذه العالقات قد تتباین 
ثلة من العلماء المنظرین اهتماموالتزال استقطبتلألفراد إلى حد أن الصراعات التنظیمیة أصبحت ظاهرة 

.والتنظیميتها على المستوى الفردي الجماعينظرا ألهمیتها وتأثیراواختصاصاتهمبمختلف توجهاتهم 

والتعارض بین األفراد والجماعات أو بین االختالفالصراع التنظیمي ما هو إال مجرد حالة من 
األقسام أو الوحدات التنظیمیة نتیجة تباین األهداف والمصالح أو تداخل للصالحیات واألنشطة أو هو 

...قات التنظیمیةو صلة بجوانب ممارسة السلطة وسوء العالللموارد والتنافس علیها، أو هو ذنتاج ندرة

االعتباروبغض النظر عن إیجابیات الصراع التنظیمي إال أن له سلبیات وجب أخدها بعین 
تسییرها وٕادارتها بالكیفیة التي تخدم النسق التنظیمي بمختلف وحداته وأجزاءه الدقیقة لنمزج فیما بینها 

العامة بشأنه من بینها وأكثرها أهمیة خدمة للصالح العام، وفي هذا السیاق تعددت إستراتیجیات العالقات 
من ضرورة البد االتصالفي ... كلود شانون، ویفر، هارولد السوال، وآخرون: االتصالما یراه علماء 

االتصالیةمنها على مستوى أنساقنا التنظیمیة، فالتنظیمات المتمیزة متوقعة على مدى الكفاءة العلمیة 
فتوفر المعلومة وتدفقها كداللة على ... مختلف الوحدات اإلداریةومدى سیولة المعلومات وتدفقها بین 

یؤدي إلى تحقیق جانب من االتساق فیما بین األعمالغالبا ما یخلق نوعا من االتصالیةكفاءة العملیة 
بل یساعد األفراد على فهم تقف أهمیة االتصال على هذا فحسبوالتفاهم فیما بین األفراد، والاالنسجام
أعمالهم ومواجهة المشاكل المهنیة ،وتنسیق العمل من خالل توحید الجهود بین الموظفین، فبتطویر طبیعة 
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كما ،ومعالجتهاوالتذمرتتمكن اإلدارة من الكشف عن شكاوي األفراد وحاالت عدم الرضا االتصالقنوات 
كافة القدرات باستخدامفي المنظمة األفراد إلى تعزیز ومساندة كل منهم لآلخر االتصاالتتدفع فاعلیة 

في تشخیص االتصال،كذلك تساهم إستراتیجیة ) المهام( ومصادر القوى الذاتیة على إنجاز األعمال 
الصراعات التنظیمیة إذ یعتبر هذا األخیر مرحلة حساسة من مراحل إدارة الصراعات، فنجده یهتم بتحدید 

ها للسیطرة علیها وحصرها وعدم توسعها أكثر نطاق المشكلة في أولى مراحلها ومعرفة أطرافها ومسببات
.وأكثر

االتصالیةال یمكن الحدیث عن إدارة الصراع التنظیمي من خالل التركیز هنا على العملیة 
وأهمیتها وفعالیة هذه األخیرة دون تناولنا لعملیة إداریة على قدر من األهمیة هي األخرى أال وهي العملیة 

لها المختلفةالتخطیطیة، من منطق أن التخطیط هو نشاط أساسي تنتهجه أي إدارة كمدخل لحل مشاك
ل، والعمل في ضوء وهو عملیة ذكیة وتصرف ذهني لعمل األشیاء بطریقة منظمة للتفكیر قبل العم

الحقائق بدال من التخمین فهو یقوم بدور أساسي في تحسین العالقات، كما یساهم في وضع اإلطار العام 
وظیفة المنظمة بطریقة أفضلالعاملین والقیام بأداءلنشاط المنظمة الذي یقود إلى تحسین وتطویر 

أمر مهم ألن غیاب التخطیط في المنظمة القرار وهذامهمته في تحدید إطار موحد التخاذباإلضافة إلى
.یعني غیاب الهدف

یسعى للعمل لتحقیق أهداف مرسومة محدد اجتماعیاالعالقات العامة نسقا اعتبارلذلك یمكن 
واستمراره ویوجد في استقرارهعناصر ومدخالت تعمل للمحافظة على توازنه ،االجتماعيولهذا النسق 

عناصر هذا النسق ومدخالته، هذا ما یتطلب من اإلدارة ضرورة العمل المقابل عناصر تثیر الصراع بین
ومن هنا تبلورت ،التخفیف من حدة وٕاثارة هذا الصراعتساعد علىإستراتیجیات، وأسالیب استخدامعلى 

:الرئیسيالتساؤلمشكلة البحث من خالل 

اعات التنظیمیة؟تساهم اإلستراتیجیات التي تتبعها العالقات العامة في إدارة الصر هل

:فرعیةتساؤالتویندرج ضمن هذا التساؤل ثالث 

في تشخیص أسباب الصراع في المنظمة؟االتصالإستراتیجیةتساهم هل
في تحدید أبعاد الصراع في المنظمة؟االتصالإستراتیجیةتساهم هل
التخطیط في التدخل إلدارة الصراع في المنظمة؟إستراتیجیةتساهم هل
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فرضیات الدراسة:خامسا

:الفرضیة الرئیسیة

 العالقات العامة في إدارة الصراع التنظیميالتي تتبعهاستراتیجیاتاإلتساهم.

:الفرضیات الفرعیة

:الفرضیة األولى

 في تشخیص أسباب الصراع في المنظمةاالتصالتساهم إستراتیجیة.

:الفرضیة الثانیة

 في تحدید أبعاد الصراع في المنظمةاالتصالتساهم إستراتیجیة.

:الفرضیة الثالثة

تساهم إستراتیجیة التخطیط في التدخل إلدارة الصراع في المنظمة.
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الدراسةمفاهیم : سادسا

:مفهوم اإلستراتیجیة-1
جب إتباعه في مواجهة مواقف معینةالتكتیك أو األسلوب الوا: "تعرف اإلستراتیجیة أنها

فهي بذلك تعتبر منهجا لتفكیر یعتمد على التنسیق والتنظیم السلیم بغیة الوصول إلى 
.(1)"الوسیلة المناسبةبانتقاءالهداف 

ؤدي إلى أنها تعبیر عن مهارة اإلدارة والتخطیط، وهي الوسائل العملیة التي ت: "تعرف
(2)."تحقیق األهداف المنشودة

اإلمكانیات والمواد بطریقة مثلىاستخدامأن اإلستراتیجیة هي فن : نالحظ من خالل هذا التعریف
.تحقق األهداف المنشودة

الطویل األمد االتجاهالعملیة التي بواسطتها یتمكن المدراء من تحدید : "تعرف أنها
للمنظمة وتحدید أهدافها، ووضع وتطویر اإلستراتیجیات لغرض تحقیق ذلك األهداف في 

(3)."ذات العالقة) لداخلیة والخارجیةا( ضوء المتغیرات البیئیة 

نالحظ من خالل هذا التعریف أن اإلستراتیجیة هي مجموعة القرارات والتصرفات اإلداریة التي 
.المنظمة في األمد الطویلتوجه أداء 

تمثل األشیاء "بأنها : تعرف اإلستراتیجیةThings التي تقوم بها المنظمة والطرق
Paths التي تسلكها والقراراتDecisionsللوصول إلى نقطة معینة تتخذهاتي ال

(4)."ن النجاح أي لتحقیق أهداف معینةأو مستوى معین م

خطة للتصرف تلتزم بها المنظمة لفترة طویلة من الزمن، وتتضمن في : " تعرف بأنها
االعتباراتالكفیلة لتحقیقه، وهي تتضمن التنفیذیةالعادة هدف معین ووضع الخطط 

. 78، ص2006، 4، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط)االتصاليالمدخل (لمداخل األساسیة للعالقات العامةا: محمد منیر حجاب(1)
.28، ص2010األردن، ، 1، دار الیازوري، طاإلدارة اإلستراتیجیة: سعد غالب یاسین(2)
.03، ص2006، عمان، 2، عالم الكتب الحدیث، طإدارة الموارد البشریة: عادل حرحوش صالح، مؤید سعید السالم(3)
.27، ص2011، صنعاء، 2، دار الكتاب الجامعي، طاإلدارة اإلستراتیجیة: منصور محمد إسماعیل الرقي(4)
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نظمة وآثارها على عمل الخاصة بالقوى التنافسیة في البیئة الداخلیة والخارجیة للم
(1)."المنظمة

عبارة عن مجموعة من األفكار والمبادئ التي تتناول مجاال من مجاالت : "تعرف أنها
المعرفة اإلنسانیة بصورة شاملة ومتكاملة تنطلق نحو تحقیق أهداف معینة، وتحدد 

تتضمن أسالیب التقویم والوسائل التي تساعدها على تحقیق تلك األهداف كمااألسالیب
(2)."المناسبة

رد دید المنظمة ألهدافها وغایاتها على المدى البعید وتخصیص المواتح:" تعرف أنها
(3)."لتحقیق هذه األغراض والغایات

:التعریف اإلجرائي لمفهوم اإلستراتیجیة

هي مجموع السیاسات واألسالیب والخطط والمناهج المتبعة من أجل تحقیق األهداف المسطرة في 
.أقل وقت وجهد ممكن

:العامةمفهوم العالقات -2
 لعمل على بأنها مسؤولیة كبرى تتطلب دراسة لألحوال السائدة وا: "العالقات العامةإیفي ليیعرف

الرأي العام، ونصح تجاهاتااإلصالح وٕاعالم الناس بذلك، مهمتها مزدوجة تبدأ بدراسة 
م به المؤسسات بتغییر خططها وتعدیل سیاستها كخدمة المصلحة العامة ثم إعالم الناس بما تقو 

(4)."وتخدم مصالحهممهمالمؤسسات من أعمال ته

ا للعالقات العامة على الجانب الوظیفي لها من خالل ركز في تعریفه هذإیفي لينالحظ أن 
:ثالث نقاط أساسیة

أن العالقات العامة تعمل على إعالم الناس بأحوال : الجانب اإلعالمي یتمثل في قوله
.المؤسسة

.04عادل حرحوش صالح، مؤید سعید السالم، المرجع السابق، ص(1)
2013، عمان، 1للنشر والتوزیع، ط، دار أسامةوٕاستراتجیتهالتخطیط اإلعالمي : سؤود فؤاد األلوسيطارق أحمد المحمود،(2)

.87ص
.118،ص 2010األردن، ، 1، دار الیازوري للنشر، ط)اهیمنظریات ومف(اإلدارة الحدیثة : بشیر العالق(3)
.22، ص1998د ط،، دار المسیرة للنشر والتوزیع،العالقات العامة: جمیل أحمد خضر(4)
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 الرأي اتجاهاتالتركیز على وظیفتي البحث والتخطیط وذلك عند إشارته إلى دراسات
.العام
 ذكر الهدف الرئیسي للعالقات العامة وهو خدمة المصالح العامة ومصلحة المؤسسة في

.آن واحد
 ا نظرنا إلیها من الناحیة التطبیقیة أي إذعلم وفن " :على أنهاالمعارف األمریكیةةموسوعتعرفها

ا العلم تختلف من على تشكیلها جوانب ذاتیة حیث أسالیب تطبیق مبادئ هذكما یدل التنفیذیة
(1)."وطریقة إعدادهواستعدادهبمنهجه أخصائي إلى آخر متأثرة 

ى سبل علمیة العالقات العامة من وجهة نظر دائرة المعارف األمریكیة تستند بالدرجة األولى عل
.خالل القیام بعملیات التحلیل والتأثیر والتفسیر في إحدى مواضعها

 وتأییدهم ومعنى حبتهممفن معاملة الناس والفوز بثقتهم و : " على أنهاإبراهیم إمام فیريیعرفها
یمان قیمة اإلنسان في لك ببساطة هو كسب رضاهم بحسن المعاملة الصادرة عن صدق وإ ذ

(2)."المجموعة

كسب ثقة األولىكون بالدرجةیمهنتهافيالعالقات العامة سر نجاحا التعریف یشیر إلى أنهذ
.قیمة اإلنسان كرامته وٕانسانیتهحتراماویتوقف ذلك على مدى بالمؤسسة - الجمهور–األفراد 

 الخاصة بمنظمة ما االتصالیةمجموع النشاطات :"بأنهاواالتصالموسوعة علوم اإلعالم تعرفها
هبیة تجاه مختلف الجماهیر اتها ومنجزاتها لتحسین صورتها الذتهدف إلى التعریف بنشاط

ي العامل األساسیة الذباعتبارهالداخلیة، المتمثلة في جمهورها الداخلي كأول جمهور للمؤسسة 
مثلي النقابات یعكس صورة المؤسسة والجمهور الخارجي المتمثل في ممثلي اإلدارات والهیئات وم

(3)."المستهلكین الحالیین والمحتملینالعمالیة والجماعات المتعلقة بالمؤسسة و 

للعالقات العامة داخل المؤسسة وخارجها لما له من االتصاليیركز هذا التعریف على الدور 
.أهمیة كبرى في التعریف بها وصنع صورة حسنة من كال الجمهورین الداخلي والخارجي

.69، ص2005، ، د ط، المكتب الجامعي الحدیث، مصراالتصال في الخدمة االجتماعیة: مهدلي محمد محمود(1)
.8، ص1975، ، د طاألنجلو المصریة، مصر، مكتبة فن العالقات العامة واإلعالم: إبراهیم إمام(2)

(3) Bernard Pamizet, Ahmed Silen : Dictionnaire Encyclopédique des science de l’information et de
communication, ellipses, Paris, 1997, p 473.
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:اإلجرائي للعالقات العامةالتعریف 
العالقات العامة نشاط علم وظیفة وفن وهي مهمة إداریة ضروریة لكل منظمة، تقوم أنشطتها 

خبیر بهذا المجال حتى االتصالیةعلى برامج مخططة مسبقا، یقوم بها أخصائي تتوفر فیه جل المهارات 
رجي، لتحقیق أهداف ومصالح یبقي على المؤسسة في أحسن صورتها مع جمهورها الداخلي والخا

.والبیئي بینهمااالجتماعياالنسجاماألطراف المعنیة ولتحقیق 
:في العالقات العامةاالتصالمفهوم -3

 من طرف إلى آخر من واالتجاهاتنقل المعلومات واألفكار :" بأنهعاطف العبدیعرفه الدكتور
(1)."ستمرة ولیس لها بدایة وال نهایةخالل عملیة دینامیكیة م

واالستمراریةبأنها تتسم بالدینامیكیة االتصالیةعلى نوع العملیة لالتصالیركز الدكتور في تعریفه 
.فهي ال تنقطع أبدا

 تبادل للحقائق أو األفكار أو اآلراء أو األحاسیس :" بأنهاالتصالالجمعیة القومیة لدراسة تعرفه
بصرف النظر عن یؤدي إلى التفاهم المشترك بین كافة األطراف واستقباالمما یتطلب عرضا 

(2)."ضمنيانسجاموجود 

یجب أن تتوفر على مرسل ومستقبل ومضمون االتصالومن خالل هذا التعریف فإن عملیة 
.ما یحتویه شرط وجود تفاهم بین الطرفینباختالف

 رموز أو رسائل سواء كانت واستقبالعبارة عن عملیة إرسال :" بأنهمصطفى عشويویعرفه
الذي یؤدي إلى االجتماعيالرموز شفهیة أو كتابیة لفظیة أو غیر لفظیة ویعتبر أساس التفاعل 

(3)."صین أو أكثرنشوء عالقات متنوعة ومتعددة في مختلف المواقف سواء تم ذلك بین شخ

أن ذكرهتقریبا نفس التعریف الذي سبقه یركز على المرسل ، الرسالة، المستقبل باإلضافة إلى 
.هو أساس قیام المجتمعات، فبدونه ال وجود لتواصل األفراد بینهم مع بعضهم البعضاالتصالكون 

.22، ص2007، القاهرة، 1والتوزیع، ط، دار الفجر للنشر عالقات العامةاالتصال الفعال في ال: محمد منیر حجاب(1)
.12، ص1،1990، النهضة العربیة، طاالتصاالت اإلداریة والمدخل السلوكي لها: یس عامر(2)
.167، األردن، ص1ط، دار الیازوري للنشر والتوزیع،)مدخل سلوكي تنظیمي( إدارة العالقات اإلنسانیة : عبد المجید أونیس(3)
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 هو العملیة التي یتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل االتصالإلى أن : "جیهان رشتيتشیر
معینة وفي هذا التفاعل یتم نقلاجتماعیةلة،كائنات حیة أو بشرا أو آالت، في مضامین الرسا

(1)."عینة أو معنى مجرد أو واقع معینبین األفراد عن قضیة م- منبهات- أفكار ومعلومات

 مایكل ویسترونعرفهM.weestroonنقل المعلومات وتبادلها بأي أسلوب یفهمه أطراف ":أنه
(2)."ویتصرفون وفقه بشكل سلیماالتصال

 الطریقة أو العملیة التي تنقل بها األفكار والمعلومات بین الناس ":بأنهمنال طلعت محمودتعرفه
معین یختلف من حیث الحجم، ومن حیث محتوى العالقات المنظمة اجتماعيداخل نسق 

قد یكون مجرد عالقة ثنائیة نمطیة بین شخصین أو جماعة االجتماعيفیه،بمعنى أن هذا النسق 
(3)."حلي أو حتى المجتمع اإلنساني ككلصغیرة، أو مجتمع م

 هو عملیة نقل المعاني بین األفراد وهو عملیة أساسیة في كل االتصال:"أنرایتتشارلزیرى
المجتمعات، نشأت من خالل قدرة اإلنسان على نقل النوایا والشعور والمعرفة والخبرات من 

وهو یحتاج إلى اللغة وهو االستمراریةعملیة لها صفة االتصالشخص آلخر، ویشیر إلى أن 
(4)."راد بعضهم ببعضالوسیلة التي تربط األف

:االتصالالتعریف اإلجرائي لمفهوم 
األفكارفین یتم من خاللها نقل المعلوماتعملیة حیویة تتسم بالدینامیكیة تحدث بین طر االتصال

من االتصالیةبین طرفي العملیة االنسجامأو المعارف بطرق مختلفة ووسائل متنوعة بغض النظر عن 
.اجتماعيمرسل ومستقبل فهو أساس كل تفاعل 

.21، صالمرجع السابق:محمد منیر حجاب(1)
2009د ط، عمان، ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،االتصال في المنظمات العامة بین النظریة والتطبیق: بشیر العالق(2)

.17ص
.70، ص2009، المكتب الجامعي الحدیث، د ط، مصر، العالقات العامة: منال طلعت محمود(3)
.40، ص1998، اإلمارات، 3، مكتبة اإلمارات العین، طمقدمة في علم االتصال: نبیل عارف الجدري(4)
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:مفهوم التخطیط في العالقات العامة-4
أهدافقرارات منطقیة عناتخاذعملیة : "بأنهMelven webberن ویبر یمیلفیعرفه 

ووسائل تحقیق هذه األهداف والتي تعتمد على وضوح ورسم اإلجراءات والقیم المتضمنة للطرق المستقبل
(1)".البدیلة للعمل وتباعا تتضمن توضیح التقدم واالختیار بین نظم العمل

وضع حد للتردد والتأرجح في اتخاذیظهر هذا التعریف أهمیة التخطیط في كونه وسیلة تتضمن
القرارات، وهو ال یستهدف تحقیق مستقبل أفضل للمؤسسات والهیئات فحسب بل یعتبر عامل هام في 

ذلك النشاط الفعلي :"على أنهعلي عجوةیعرفه .على النفسواالعتمادواالستقاللخلق الشعور بالثقة 
غراض معینة في أممكن لمجموعة الطاقات المتاحة لتحقیق استخدامأمثل الختیاراإلداري الذي یوجه 

(2)."فترة زمنیة محددة

 التخطیط في الواقع یشمل التنبؤ بما سیكون علیه الوضع في :"إلى أنهنري فایولیشیر
(3)."ستقبللهذا الماالستعدادالمستقبل مع 

عما ستكون علیه األحوال افتراضاتأن التخطیط إذن هو عمل : نالحظ من خالل هذا التعریف
لتحقیق استخدامهافي المستقبل، ثم وضع خطة تبین األهداف المطلوب الوصول إلیها، والعناصر الواجب 

.هذه العناصراستخداماألهداف وكیفیة 

 عملیة تحدید األهداف التي یسعى خبیر العالقات العامة لتحقیقها والبرامج :"بأنهویعرف كذلك
ت والقیود المحیطة بهذه اإلمكانیااالعتبارفي األخذه األهداف، مع الالزمة لتحقیق هذ

(4)."العملیة

وهذا ما التنفیذومن المالحظ في هذا التعریف أن عملیة التخطیط تحدد بتحدید األهداف وبأسلوب 
منها بفاعلیة وكفاءة في تحقیق االستفادةیتطلب حصر الموارد المتاحة بالمؤسسة أو الهیئة، وبحث كیفیة 

.األهداف المرتقبة

2006ي الحدیث، د ط، اإلسكندریة، ، المكتب الجامعالعالقات العامة بمنظمات الرعایة االجتماعیة: محمدمحمد عبد الفتاح(1)

.123ص
.120، ص2012المجموعة العربیة للتدریب والنشر، د ط، ، التخطیط للمستقبل في المنظمات الذكیة: مدحت محمد أبو النصر(2)
.106، ص1999، القاهرة، 1، مجموعة النیل العربیة، ط)أسس ومفاهیم ( مبادئ اإلدارة : علي محمد منصور(3)
.124المرجع السابق، ص: محمدمحمد عبد الفتاح(4)



اإلطار المفاھیمي للدراسة:                                                               الفصل األول

29

 عملیة تحدید األهداف ووضع السیاسات :" التخطیط على أنهصالح خلیل أبو أصبعیعرف
وٕاعداد المیزانیات التقدیریة لألنشطة المختلفة وعلى مستوى التنفیذووضع طرق العمل وٕاجراءات 

(1)."وبما یحقق األهداف الموضوعیةلكالمشروع، ثم وضع البرامج الزمنیة بناء على ذ

 جورج تیري یعرفGeorge Terryالمرتبط بالحقائق ووضع االختیار": التخطیط على أنه
رورتها الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور وتكوین األنشطة المقترحة التي یعتقد بضواستخدام

(2)."لتحقیق النتائج المنشودة

التعریف أن المدیر عند قیامه بالتخطیط یستخدم الحقائق والفروض من المالحظ من خالل هذا 
المعقولة ومن هذا كله یقوم بتصور وتكوین األنشطة الالزمة وكیف ستتم وما هي مساهمتها في تحقیق 

.النتائج المرجوة

القرارات عما نرید تحقیقه في المستقبل وكیفیة الوصول إلیه عملیة اتخاذ":هویعرف كذلك
(3)."ارات في حسبانها الموارد المتاحةالقر تلكتأخذمن واقع الوضع الحالي، ویجب أن انطالقا

 اختیارة أحد الوظائف الرئیسیة لإلدارة وأنه عملی:" التخطیط على أنهيبروبرت إبلیعرف
."األهداف ووسائل تحقیقها

 جلیرت وسبكت عرفGilibert Spectالمحاولة الواعیة لحل : " التخطیط على أنه
المشكالت،والتحكم في مسار أحداث المستقبل من خالل البصیرة والتنبؤ والتفكیر المنظم 

(4)."من بین البدائلاالختیاریم عند عنصر القاالعتبارفي یؤخذ، على أن واالستقصاء

:التعریف اإلجرائي لمفهوم التخطیط

التخطیط هو عملیة ذهنیة منهجیة منظمة تتضمن دراسة وفحص المتغیرات البیئیة وتصور 
المستقبلیة، ومن ثم تحدید رسالة المنظمة وأهدافها المستقبلیة، ثم تحدید النشاطات والموارد االتجاهات

شاط معین وٕانما والموازنات والخطط التشغیلیة والتكتیكیة إلنجاز هذه النشاطات، كما أنه ال یقتصر على ن
.یشمل جمیع النشاطات في المنظمة

.120المرجع السابق، ص: مدحت محمد أبو النصر(1)
.120، ص2008، دار الیازوري العلمیة، د ط، األردن،)نظریات ومفاهیم(اإلدارة الحدیثة : بشیر العالق(2)
.124،ص2011، األردن، 1، دار أسامة للنشر والتوزیع، طتخطیط وٕادارة النشاط والحمالت اإلعالمیة: حجازي سعید أبو غانم(3)
.121المرجع نفسه، ص: مدحت محمد أبو النصر(4)
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:مفهوم إدارة الصراع التنظیمي-5
رؤى المدارس باختالفلقد أخد مفهوم الصراع تعریفات عدة تباینت : مفهوم الصراع التنظیمي

:الفكریة ومن بین التعریفات نجدواالتجاهات
 مارشال وسایمونیعرفMarchand- Simonالصراع التنظیمي على أنه:

صعوبة القرار، بحیث یواجه الفرد أو الجماعةاضطراب وتعطیل لعملیة اتخاذعبارة عن حالة " 
(1)."البدیل األفضلاختیارفي 

اثنینأن الصراع التنظیمي یلخص في شیئین مارش وسایموننالحظ من خالل تعریف كل من 
القرار وذلك راجع لوجود عدة بدائل أمام أفراد المنظمة، كما أن االضطراب، وتعطیل اتخاذحالة : وهما
.القرار الصراعات التنظیمیةین العوامل المعرقلة لعملیة اتخاذمن ب

 وضع تنافسي یكون فیه أطراف الصراع مدركین : "الصراع التنظیمي على أنهلدنجبو یعرف
في الحصول على غب كل طرف للتعارض في إمكانیة الحصول على المراكز المستقبلیة، ویر 

(2)".المركز الذي یتعارض مع رغبة الطرف اآلخر

التوتر والال استقرارحالةإلى أن الصراع التنظیمي هواتجهقد بولدنجومن المالحظ أن تعریف 
أو حتى التنظیم ذاته سبب رغبة كل طرف في ) جماعة(التي یوجدها شخص أو أكثر من شخص 

.المادیة والمعنویة، والتي تعتبر نادرة في التنظیم واالمتیازاتالوصول إلى مصادر السلطة 

 نزاع حاد من أجل حصول الفرد على النتیجة المرغوبة :" الصراع التنظیمي على أنهلیكرتیعرف
مرغوبة مما یؤدي إلى ظهور والتي إن تحققت تحول دون حصول اآلخرین على نتائجهم ال

(3)."العداء

مكتسبات اختالفأنه یعتبر أن حدوث الصراع یكون ناتج عن لیكرتنالحظ من خالل تعریف 
.ل إما ثقافتهم أو تعلیمهماألفراد،من خال

.196، ص2000، عمان، 1ط، دار المسیرة للنشر والتوزیع،نظریة المنظمة: الشماع، خضیر كاظم حمودحسنخلیل محمد (1)
.363، ص 2004، عمان، 2، دار وائل للنشر والتوزیع ، ط السلوك التنظیمي في منظمات األعمال: محمود سلیمان العمیان(2)
.47، ص2006، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، طالنفس التنظیميمقدمة في علم : بوفجلة غیاث(3)
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 و السعي من أجل الترقیة كفاح حول القیم والمبادئ :"هو التنظیمي إلى أن الصراع كوسریذهب
(1)."لى تحیید خصومهم أو القضاء علیهمالمهنیة، األجر، والحوافز، حیث یهدف المتصارعون إ

والتعارض بین االختالفنالحظ من خالل هذا التعریف أن الصراع التنظیمي یعبر عن حالة 
األهداف والمصالح أو تداخل اختالفاألفراد والجماعات أو بین األقسام أو الوحدات التنظیمیة نتیجة 

.الصالحیات واألنشطة

 االختالفأو االتفاقعملیة تفاعلیة تظهر في حالة عدم :"على أنهیعرف الصراع التنظیمي
التنظیم أو عند تعرض أحد األطراف إلى أهداف الطرف والتنافر بین األفراد والجماعات أو داخل

اآلخر ومنعه من تحقیق حاجاته وأنشطته والتدخل فیها، خاصة في ظل رغبة كل األفراد في 
اإلستحواد على موارد یطمح على حصولها كل منهم لسد حاجاتهم الخاصة أو عند وجود حق 

اتاالتجاهفي نشاط معین أو عند تباین إداري ألي منهم لسد حاجاتهم الخاصة أثناء مشاركتهم 
(2)".والقیم والمعتقدات والمهارات

لقد تم تغلب مصلحة طرف على اآلخر رغبة في إشباع الحاجات الخاصة في ظل عدم اإلتفاق 
.والتباین بین األطراف المتفاعلة وهذا النوع من الصراع التنظیمي مضر أكثر مما هو مفید

:صراع التنظیميالالتعریف اإلجرائي لمفهوم 

عبارة عن خالف وعدم توافق قد ینشأ بسبب تعارض في اآلراء، األفكار، واألهداف أو عدم إدراك 
المهام والصالحیات، عدم تحدید المسؤولیات أو محدودیة الموارد ویتسبب ذلك في إرباك أو تعدیل 

قة أهداف ومصالح اآلخرین لألنشطة داخل المؤسسة ینتج عنه توتر، بحیث یسعى فرد أو أكثر إلى إعا
وقد یؤدي هذا الصراع إلى نتائج قد تكون إیجابیة إذا أحسن إدارته، وقد تكون سلبیة إذا تم الفشل في 

.تداركه وٕادارته في الوقت الناسب

، عمان1حامد، ط ، دار إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل والتغییر: معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد(1)
.18،ص 2008

المملكة رسالة دكتوراه، جامعة الملك سعود، المدارس الثانویةإدارة الصراع التنظیمي في : سلیمان بن إبراهیم بن عبد الكریم النملة(2)
.34، ص2007السعودیة، 
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مفهوم إدارة الصراع التنظیمي:
 أبسط الصور لعالج الصراع من خالل : " إدارة الصراع التنظیمي على أنهاأحمد ماهریعرف

(1)".والسیطرة علیهاوتفادیهاالبحث عن أسبابه، أي أن العالج یبدأ بالبحث عن األسباب 

من المالحظ في هذا التعریف أن البحث عن أسباب الصراع هو األساس األول في القدرة على 
أن الفكرة المحوریة هنا هي البحث عن أسباب الظاهرة الوقائیة والسیطرة إدارته والسیطرة علیه بمعنى

.علیها في حال وقوعها، بمعنى عالجها

 عملیة تشخیص بهدف تحدید : "التنظیمي على أنهاإدارة الصراعمحمد سلیمان العمیانیعرف
لسیر المنظمةالالزماق حجمه الحد حجمه لیتم على ضوء ذلك تحدید عملیة التدخل، بتقلیله إذا ف

(2)".وبإیجاد الصراع إذا كان منعدما

نالحظ من خالل هذا التعریف أن هناك ثالث خطوات إلدارة الصراعات التنظیمیة هي 
التشخیص، تحدید حجم الصراع، ثم التدخل إما إلثارة الصراع تفادیا وتجنبا للركود والخمول أو التقلیل من 

.والجماعة والمؤسسةلتجنب أضرارها على الفردحدتها

عبارة عن الطرق والمهارات التنظیمي إدارة الصراع : "إلى القول بأنجرنیبرج وبارونذهب قد
(3)".التي یتبعها المدیر في المؤسسة للتعامل مع الصراع وتعظیم عائده اإلیجابي وتخفیض تكالیفه

یجب معرفة الطرق واألسالیب التي التنظیمينجد في هذا التعریف أنه من أجل إدارة الصراع
.یجب أن یتبعها المسؤولین من أجل التعامل معه وٕاعادة األمور إلى مجراها الطبیعي بأقل التكالیف

 تحلیل ماهیة الصراعات من حیث : "أنهاالتنظیمي علىإدارة الصراعمحمد القریوتيیعرف
ل فیه فردي أو جماعي، أو على موضوعها، أو السبب الرئیسي لحدوثها أو المستوى الذي تحص

(4)".مستوى التنظیمات المختلفة

.275، ص2003،، الدار الجامعیة، مصر)المبادئ والمهارات(اإلدارة: أحمد ماهر(1)
.381، ص2005، عمان، 3، دار وائل للنشر، طالسلوك التنظیمي في منظمات األعمال: محمد سلیمان العمیان(2)
، دار المریخ إدارة السلوك في المنظماترفاعي محمد رفاعي،إسماعیل علي بوسني،جمةتر :جرینبرج جیراد، وبارون روبرت(3)

.486، ص2004السعودیة،د ط،للنشر،
.206، ص2002، عمان، 1، دار وائل للنشر، طنظریة المنظمة والتنظیم: محمد قاسم القریوتي(4)
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نالحظ من خالل هذا التعریف أن إدارة الصراعات التنظیمیة متوقفة على معرفة مضمونها،أسباب 
.ومستویات حدوثها

 واإلستراتیجي التي تهدف المهاريتلك العملیة ذات البعد :"هيیقصد بإدارة الصراع التنظیمي
باالعتمادلها، وهذا واقتراحاتإلى تشخیص مواطن وأسباب الصراعات التنظیمیة، ثم تقدیم عالج 

على فنیات، أسالیب، إستراتیجیات بهدف إدارة الصراع وجعله صراع بناء وفي خدمة 
(1)".المؤسسة

ة باألساس على المهارات نالحظ من خالل هذا التعریف إن إدارة الصراعات التنظیمیة قائم
والفنیات واألسالیب واإلستراتیجیات المعتمدة للكشف عنها بجعلها صراعات وظیفیة وهي تمثل النظریة 

.الحدیثة للصراع التنظیمي

:التعریف اإلجرائي لمفهوم إدارة الصراع التنظیمي

األسلوب بعد فهم اختبارهي العملیة التي یتم من خاللها إدارة الصراع ومواجهته من خالل 
.أسباب الصراع وأبعاده وتحدید مستویاته لتسهیل إدارته

الدراسات السابقة: سابعا

تعتبر الدراسات السابقة نقطة بدایة في العدید من البحوث العلمیة، بالرغم من عدم وجود دراسات 
كمشكلة بحثاختارهالباحث فیما استمرارسابقة لبعض المواضیع الجدیدة بل إن توفرها من عدمه أساس 

ل على حول موضوع دراستنا لم نتحصحول الدراسات السابقة التي تدوروبعد عملیة البحث المتواصل 
لكن سنحاول في هذا العنصر أن نعرض أهم الدراسات السابقة التي الدراسات التي تلم المتغیرین معا، 

.كل على حدىأحد المتغیرینتطرقت إلى 

:الدراسة األولى

وهي »إستراتیجیة إدارة الصراع التنظیمي بالمؤسسة الصناعیة الجزائریة«:دراسة بعنوانهي 
محمد : للطالب)قسنطینة، سطیف، بسكرة ( میدانیة على عینة من المؤسسات بالشرق الجزائري دراسة 

.31المرجع السابق، ص: سلیمان بن إبراهیم بن عبد الكریم النملة(1)



اإلطار المفاھیمي للدراسة:                                                               الفصل األول

34

وذلك لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس التنظیمي وتنمیة الموارد ،من جامعة قسنطینةهرضا شن
.2006/2007البشریة 

الدراسة إلى معرفة إستراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي المستخدمة في المؤسسات هدفت
األطراف الفاعلةتتبناهاالصناعیة المشمولة بالدراسة، وتحدید أي من اإلستراتیجیات األكثر تطبیقا التي 

، وكذلك محاولة توجیه أنظار االجتماعيالذي هو حتمیة یفرزها التفاعل في التعامل مع الصراع 
المسؤولین والعاملین في المؤسسات إلى إستراتیجیات إدارة الصراع التي تساعد على تحقیق نتائج إیجابیة 

.على مستوى الفرد والجماعة وبالتالي المنظمة

ماهي اإلستراتیجیات المتبعة إلدارة الصراعات التنظیمیة؟:السؤال الرئیسين الباحث مانطلق

.وقد تفرع من التساؤل الرئیسي ثالث تساؤالت فرعیة 
هل تستخدم األطراف الفاعلة في إدارة الصراع إستراتیجیة التعاون؟
هل تستخدم األطراف الفاعلة في إدارة الصراع التنظیمي التنافس؟
 الفاعلة في إدارة الصراع التنظیمي إستراتیجیة التجنب؟األطرافهل تستخدم

:التالیةوجاءت الفرضیة الرئیسیة
 استخدامإلدارة الصراع داخل المؤسسة الصناعیة الجزائریة یتطلب من األطراف الفاعلة

.إستراتیجیات

:الفرضیات الجزئیة

یجیة التعاونطراف الفاعلة في إدارة الصراع التنظیمي إستراتتستخدم األ.
تستخدم األطراف الفاعلة في إدارة الصراع التنظیمي إستراتیجیة التنافس.
تستخدم األطراف الفاعلة في إدارة الصراع التنظیمي إستراتیجیة التجنب.

بأدوات جمع البیانات تمثلت في واستعانالوصفي التحلیليالباحث في دراسة المنهج استخدملقد 
األكثر شیوعا في إدارة الصراعات االستراتیجیاتتغطي في مجملها سؤال30على احتوتستیبانة إ

وزعة على المؤسسات المذكورة سلفا مفردا53التنظیمیة، ووزعت على عینة الدراسة التي تكونت من 
بیرسون االرتباطمعامل (على أسالیب إحصائیة في تصنیف البیانات التي تم جمعها االعتمادكما تم 
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لحساب داللة الفروق بین التكرارات 2اعلى كاالعتمادأدوات الدراسة وكذلك ثباتعلى درجة للتعرف 
).والنسب المئویة

:أهم النتائج

 تستخدم األطراف الفاعلة في إدارة الصراع التنظیمي بالمؤسسات التي شملتها الدراسة
من حیث تكرار استخداماواإلستراتیجیة األكثر .التعاون، التجنب، التنافس: اإلستراتیجیات الثالثة

تكرار، وفي )366(تكرار ثم تلیها إستراتیجیة التجنب ب )414(إستراتیجیة التعاونالتطبیق هي 
.تكرار )106(المرتبة األخیرة إستراتیجیة التنافس ب 

:من الدراسةاالستفادةنقد ومواطن 

استطاعت"الجزائریةإستراتیجیة إدارة الصراع التنظیمي بالمؤسسة الصناعیة "في تناولنا لدراسة 
) المشكالت التنظیمیة، اإلستراتیجیات المتبعة إلدارتها( مجموعة البحث من خاللها تحدید بعض المحاور 

افة إلى بعض باإلضوالتي تضمنتها فصول الدراسة الراهنة في عالقتها بموضوع الصراع التنظیمي، 
المالئم للدراسة، وٕابراز منهجمفاهیم الدراسة، فضال عن الفائدة منها في صیاغة إشكالیة البحث، تحدید ال

والتي من ،كید أهمیة الموضوع الراهن والمتمثل في ضرورة إیجاد إستراتیجیات تتبعها العالقات العامةوتأ
هما كانت حظنا أن الدراسات التطبیقیة لكلتشأنها إدارة الصراعات القائمة في المنظمات، إلى جانب ذلك ال

والدراسة " همحمد رضا شن"بین دراسة الباحث االختالفقاط ، أما ناالقتصادیةفي المؤسسة الصناعیة 
في فقطاالستبیاناحث في دراسته على الباعتمدالحالیة تكمن في األداة المستعملة لجمع البیانات، حیث 

.واالستمارةحالیة كال من المالحظة، المقابلةفي دراستنا الاستعملناحین 

:الدراسة الثانیة

في إدارة الصراع التنظیمي داخل المنظماتاألسالیب المتبعة«دراسة بعنوانالدراسة الثانیة هي 
لنیل شهادة الماجستیر استكماالدراسة میدانیة " في قطاع غزة من وجهة نظر المدراء »غیر الحكومیة

الواحدمؤمن خلف عبد الطالب من إعداد،في إدارة األعمال بكلیة التجارة في الجامعة اإلسالمیة غزة
.2008سنة 
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:هذه الدراسة إلىهدفتحیث

 أنه من الضروري أن تتم مناقشة حسابات الصراع والنتائج المترتبة علیه بوضوح وصراحة حتى
.یتم التوصل إلستراتیجیات بدیلة لعالج الصراع التنظیمي

 أن یدار بطریقة إداریة إیجابیة تستدعي وأهمیةفي ضوء حتمیة حدوث الصراع التنظیمي
بالضرورة المزید من البحث لإلستراتیجیات المختلفة للصراع التنظیمي والنتائج المرتبة على 

.استخدامها
التعرف على مفهوم الصراع مراحل تكوینه وطبیعته وأسالیبه
التعرف على أهم األسالیب المتبعة في إدارة الصراع التنظیمي.

:التاليالتساؤل الرئیسيالباحث من انطلقوقد 

هي األسالیب المتبعة في إدارة الصراع التنظیمي في المنظمات غیر الحكومیة في قطاع غزة؟ما

:كاألتيالفرضیة الرئیسیةوجاءت 

 المنافسة، التعاون، التجنب، التهدئة والتسویة، التنازل(یؤثر األسلوب المتبع في إدارة الصراع (
.على فاعلیة الصراع التنظیميتأثیرا معنویا

:هيالفرضیة الرئیسیة فرضیات فرعیةتفرعت منوقد 

یؤثر أسلوب المنافسة في إدارة الصراع تأثیرا معنویا على فاعلیة الصراع التنظیمي.
یؤثر أسلوب التعاون المتبع في إدارة الصراع تأثیرا معنویا على فاعلیة الصراع التنظیمي.
 التجنب المتبع في إدارة الصراع تأثیرا معنویا على فاعلیة الصراع التنظیميأسلوبیؤثر.
 التهدئة والتسویة المتبع في إدارة الصراع تأثیرا معنویا على فاعلیة الصراع التنظیميأسلوبیؤثر.
یؤثر أسلوب التنازل في إدارة الصراع تأثیرا معنویا على فاعلیة الصراع التنظیمي.

ل واقع هذه والذي یحاول وصف وتقییم وتحلیالمنهج الوصفي التحلیليلباحث ستخدم اولقد ا
.دارة الصراع التنظیمياألسالیب المتبعة في إ

على مدراء إستبانة234حیث تم توزیع طریقة العینة العشوئیةستخدام وقام الباحث با
.المؤسسات غیر الحكومیة في قطاع غزة
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اإلستبانة من خالل طریقة ثباتحیث تحقق الباحث من : ستبیاناالأما أداة الدراسة فكانت 
.كرونباخمعامل ألفا

:أهم النتائج

 أسلوب التعاون في إدارة الصراع ألنه یساهم بشكل جوهري في تحقیق العدید إلتباعیمیل المدراء
من النتائج اإلیجابیة ویعمل على زیادة إحساس العاملین والمدراء بفاعلیة اإلدارة عن طریق خلق 

.الوظیفياالنتماءودعم الرغبة في العمل وزیادة درجة 
أنهم یبذلون الجهد لتجنب الكراهیة والتوترات أسلوب التجنب، وذلك یعني بستخدام یعمل المدراء ال

.بین العاملین في أقسام المؤسسةاالحتكاكاتوالعمل على غزالة الملل والروتین، وتحقیق 
 أو جرحهماآلخرینأسلوب التنازل حیث یحرصوا على عدم إیذاء مشاعر ستخدامالیمیل المدراء

ى جاهدین للتوصل إلى حلول ترضي جمیع ویحاولوا التشدید على األشیاء المتفق علیها، ویسع
.األطراف

لحل المشاكلبالخبراء االستعانةیمكنهم ستخدام أسلوب التهدئة والتسویة حیث یمیل المدراء ال
.أرضیة للحل وتقریب وجهات نظر العاملینواقتراحوالصعوبات 

 الحزم في متابعة وتحقیق األهدافأسلوب المنافسة إذ یمیل المدراء إلىالستخدامیمیل المدراء
على حله بجمیع الطرق مستفیدا من سلطته كما یمیلون إلى مواجهة الصراع بالحقائق والعمل 

.وصالحیاته في العمل

أسلوب بأخر، وذلك یؤكد بأن لكل استبدالستخدام هذه األسالیب بمعنى یمكن فروق في اهناك 
أسلوب ما یمیزه في وقت ما، وذلك حسب طبیعة الموقف والمؤسسة والعاملین وما تقتضیه مصلحة 

تیار األسلوب األمثل لتلك الظروفخلیا دراسة ظروف كل صراع، ومن ثم االمؤسسة بشرط أن یتم فع
.نب اإلیجابیة في إدارة الصراع التنظیميومن الطبیعي أن یختلف تأثیر تلك األسالیب في تحقیق الجوا

:من الدراسةاالستفادةنقد ومواطن 

" داخل المنظمات غیر الحكومیةاألسالیب المتبعة في إدارة الصراع التنظیمي " تناولت دراسة 
متغیرات الدراسة الراهنة، إذ توصلت الباحثة من خاللها إلى تأكید العالقة التفاعلیة بین هذه المتغیرات 

عینة عشوائیة ( بین الدراسة الحالیة وبین هذه الدراسة فیما یتعلق بالعینة االختالفعلى الرغم من نقاط 
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موزعة فرد64قیة عشوائیة طبعینةمتمثلة في مدراء المؤسسات فقط في الدراسة المعتمدة، فرد234
االستبیان( كذلك بالنسبة ألداة جمع البیانات )في دراستنا الحالیةتنفیذعلى إطارات، عمال تحكم، وعمال 

إال أنه )واالستمارةكل من المالحظة، المقابلة استخدمنافي هذه الدراسة، أما بالنسبة لدراستنا الحالیة فقد 
: منها فياالستفادةأمكن 

 تناول مفاهیم الفصل الثالث من الدراسة الحالیة، من خالل اإلطالع على مختلف
.القصوى منهاواالستفادةلمراجع المعتمدة المصادر، وا

 أخد صورة عامة وشاملة عن موضوع إستراتیجیات العالقات العامة في إدارة الصراع
.التنظیمي

 لة وثیقة بطبیعة ذات صباعتبارهالمعقدة والشائكة موضوع الصراع من المواضع البحثیة
النفس البشریة  وبأدائها، ومن القضایا التي تزال بحاجة ماسة للدراسة والبحث، ولكن من 

القادر إلى حد ما على سیر الذوات باعتباره)عالقات عامةاالجتماععلم (زوایا أخرى 
.االتصالیةاألكبر على العملیة ارتكازهمن خالل مؤسساتیااالجتماعیة

:لثةالدراسة الثا

وهي »في المؤسسةالقراراتاتخاذالداخلي وعالقته بعملیة االتصال«:هي دراسة بعنوان
، من جامعة الجزائر وذلك لنیل شهادة بودریون فوزیة: دراسة میدانیة بمجمع سونلغاز بالجزائر للطلبة

.2008- 2007ةالماجستیر في علم النفس وعلوم التربی

 خلي، وعالقته بفعالیة عملیة الدااالتصالالدراسة إلى محاولة الكشف عن إستراتیجیات هدفت
االتصال في القرارات التنظیمیة في المنظمة وتحدید مختلف التأثیرات التي تحدثها عملیة اتخاذ
.القرارات اتخاذ

 ة اتخاذالمنظمة من أجل تفعیل عملیداخل االتصالالتعرف على كیفیة تحسین إستراتیجیة
القرارات

 الداخلي المناسب من أجل زیادة فعالیة القرارات اإلستراتیجیة داخل المنظمةاالتصالتحدید نوع.
عالقة بفعالیة عملیة الداخلي االتصالإلستراتیجیةهل : السؤال الرئیسيالباحثة من انطلقت

القرارات التنظیمیة في المنظمة؟اتخاذ
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:فرعیةأربع تساؤالتتفرع من التساؤل الرئیسيوقد 

 القرارات؟إیجابیا أو سلبیا في عملیة اتخاذداخل المنظمة أن تؤثراالتصالكیف لعملیة
 القرارات إلى النقص في تدفق المعلومات في المستویات الهرمیة نقص فعالیة اتخاذهل یرجع

للمنظمة؟
 القرارات؟اتخاذداخل المنظمة لتفعیل عملیةاالتصالإستراتیجیةكیف یمكن أن نحسن
تتخذهاالداخلي المناسب للزیادة في فعالیة القرارات اإلستراتیجیة التي االتصالهو نوع ما

المنظمة؟

:أهمیة الدراسة

هو الوسیلة الوحیدة المستعملة لتبادل االتصالكون االتصاالتتتمثل أهمیة الدراسة في أهمیة 
في المنظمة، ألن المبذولةمختلف الجهود والخبرات، وهو یعتبر الرابط الوحید بین واآلراءاألفكار 
.هو أحد العناصر الضروریة للمؤسسةاالتصال

إلجراء المقابلة وقامت بإعداد دلیل المنهج الوصفي التحلیليالباحثة في دراستها استخدمتلقد 
قدر من المعلومات الوصول إلى أكبرنصف موجهة مع مسؤولي المجمع، وذلك من أجل مقابالت 

الداخلي و فعالیة عملیة اتخاذ القرارات فلقد االتصالإستراتیجیةو البیانات، و لغیاب أدوات خاصة بقیاس 
االتصال الداخلي، و فعالیة عملیة إستراتیجیةقامت الباحثة بتصمیم مقیاسي لتقدیر یقیسان على التوالي 

.اتخاذ القرارات

:أهم النتائج

الداخلي، و لتفعیل حرارتها االتصالإستراتیجیةارة المجتمع لتفعیل أن المجهودات التي تبذلها إد
من جمیع الكفاءات العاملة على مستواها قد حققت االستفادةالروتینیة و اإلستراتیجیة من خالل 

الذي االتصالمبتغاها ألن المجهودات المبذولة من طرف اإلدارة لتفعیل نشاطاتها مبني على 
.یربط بین جمیع أعضاء المجمع، و ذلك جعلها تكتسب بعدا استراتیجیا

مجمع تعمل فیها عدد كبیر من العمال، ألن إدارة الكلما شاركفتزدادعملیة اتخاذ القراراتأما
.شة مختلف األوضاع و اتخاذ القرارات و رسم اإلستراتیجیاتعلى عقد اجتماعات لمناق
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نقص فعالیة اتخاذ القرارات إلىالمشرفین في العمل في المستویات التنفیذیة یؤدي نقص كفاءة
.التي تتخذها كل منظمة

الداخلي تشكل حلقة كاملة تبدأ باتخاذ االتصالإستراتیجیةأمایعود هذا إلى التجربة في المیدان، و 
ل تعلیمات محددة، و توزع هذه النازل على شكاالتصالالقرارات في المستویات الهرمیة العلیا لتأخذ مسار 

.التعلیمات وفق مسار اتصال نازل و نظام أفقي

:من هذه الدراسةاالستفادةمواطن نقد و 

لها مجال مشترك كبیر "القرارات في المؤسسة الداخلي وعالقته بعملیة اتخاذاالتصالدراسة "
مع دراستنا من خالل تناولها لمتغیر العالقات العامة، حیث نجد أن هناك بعض التشابه في تناول عنصر 

دراسة إستراتیجیة العالقات والتي هي جزء من هذه الدراسة، فلم تبتعد كثیرا عن االتصالیةاإلستراتیجیة 
فوزیة " ، غیر ذلك فإن الباحثة )الصراع(ر الثاني سوى في المتغیالعامة في إدارة الصراع التنظیمي

ا ما تم تناوله في ، وهذالداخلي في المنظمة وتحدید نوعهاالتصالتلح في دراستها على أهمیة "بودریون
نتائجها إلى حد ما على موضوعنا، وثمة تقاطعات أخرى فیما بین إسقاطافة إلى إمكانیةمحاور بحثنا إض

علیها في جمع المعطیات المیدانیةهذه الدراسة الراهنة من حیث المنهج المستخدم، األدوات المعتمدة 
ال سیما المحور الثاني، الثالث منه االستمارةتسهیل عملیة صیاغة تساؤالت أسئلة إضافة إلى ذلك

.صالباالتوالمتعلق 
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:خالصة

تطرقنا إلى موضوع دراستنا حول استراتیجیات العالقات العامة وٕادارة الصراع التنظیمي من خالل 
بحثنا التي سنحاول اإلجابة علیها میدانیا، باإلضافة إلى مفاهیم  تخدم موضوعالتساؤالتطرحنا لبعض 

واألسباب التي رأیناها أساسیة الختیارنا لموضوع الصراعات التنظیمیة، كما ختمنا ببعض الدراسات 
.أثناء معالجتهاالستفادةقدمت لنا بعض أوجه السابقة المشابهة لموضوع بحثنا والتي 
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:تمهید 

یعبر عن العالقات العامة على أنها تلك الجهود المدروسة والمخطط لها، وتبنیها الستراتیجیات 
فعالة مبنیة على أساس برنامج علمي واضح وقابل للتحقیق، هدفها المحافظة على كیان المؤسسة 

التعرف وجمهورها الداخلي والخارجي، وتفعیل مختلف األنشطة التي تقوم بها، وفي هذا الفصل سنحاول 
على إستراتیجیتین تنتهجهما مصلحة أو قسم العالقات العامة آال وهما االتصال والتخطیط، ألجل التسییر 

لدوره األساسي -العالقات العامة-الفعال للمنظمة باإلضافة إلى لمحة قصیرة حول هذا التخصص 
.والمهم في الهیكل التنظیمي ألي مؤسسة سواء كانت خدماتیة أو إنتاجیة
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العالقات العامة: المبحث األول

نشأة وتطور العالقات العامة:أوال

لك مند ظهورها في أولى ذوتغیرات حافلة على مر التاریخ، و لقد عرفت العالقات العامة تطورات 
أشكالها البدائیة إلى أن وصلت وصارت على ما هي علیه الیوم، وقد تعددت الرؤى والمفاهیم للعالقات 

بها العالقات العامة طات التاریخیة التي مرت وفیما یلي أهم المحالعامة مع تعدد الدیانات والحضارات، 
:عبر التاریخ

العالقات العامة في العصور القدیمة:

ه ذهاتسعته العالقات التي كونها اإلنسان كانت مع أسرته التي ولد فیها، ثم بعد دلك ذأول ه
نطاق اتسعالوحدة حتى صارت عشیرته تتكون من عدة أسر، ثم تكونت القبیلة مع جمع العشائر وكلما 

العالقات وأصبحت ه ذدائرة عالقاته وتشبعت هاتسعتالتي یرتبط بها اإلنسان، كلما االجتماعیةالوحدة 
.(1)تتجه إلى البساطة والتعقید

كما كان رؤساء القبائل یحرصون في مختلف المناسبات على نشر األخبار والتوجیهات والمبادئ -
رؤساء القبائل بالسحرة استعانلك، عندما ذبعد تخصصیاالعالقات العامة شكال اتخذتثم 

.(2)لكذع للطبول وغیر قر إنشاد و ائیة منواألطباء ومن یجیدون فنون التعبیر البد
العالقات العامة في الحضارة الفرعونیة:

ا المفهوم كنشاط إنساني مند القدم، حیث كان على لسان ملوكها ذعرفت الحضارة الفرعونیة ه
، وشرح اإلصالحات، والشعائر والطقوس الدینیة، وحتى اإلرشادات االنتصاراتوكهنتها یتم نقل وتسجیل 

(3)وحتى اإلرشادات الدینیة المختلفةالدینیة

حیث كان الكهنة ینقلون األحكام إلهیة باألهالياالتصالكما حرص ملوك مصر الفرعونیة على -
للناس، كما ینقلون للملك المظالم التي یمكن أن یتعرض لها الشعب، فاتهموا بتسجیل مختلف 

2003جامعیة الحدیثة، د ط، اإلسكندریة ، دار المعرفة الالعالقات العامة والخدمة االجتماعیة: محمد بهجت جاد اهللا كشك(1)
.32ص
.112ص ،1998، دار قباء، د ط، القاهرة، اإلعالم والتطویع والتنمیةاالتصال بالجماهیر بین : أحمد بدر(2)
المكتب الجامعي الحدیث، د ط، مصر، )أسس ومبادئ(العالقات العامة في المؤسسة االجتماعیة : محمد عبد الفتاح محمد(3)

.167ص ،1994
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كبرى كإقامة الجسور وبناء األحداث الهامة في مجتمعهم من انتصارات حربیة، ومشروعات
األهرامات، كان هذا كله بهدف اإلعالم بها وكسب تأیید الجماهیر وٕاقناعهم بأن الحاكم یعمل من 
أجل رفاهیتهم، وهذا من خالل النقوش والرسوم الحجریة على واجهات المعابد والكتابات على 

(1)...أوراق البردي

 ناآلشورییالعالقات العامة عند البابلیین و:

في واتجاهاتهمهتم ملوك وحكام بابل وآشور بالتأثیر على عواطف الناس وأفكارهم ومعتقداتهم إ
ألحداث الیومیة كما توجه السیاسیة، وكان لملوك بابل صحف تسجل فیها اواالنقالباتأوقات األحداث 

یدعوا عماله وموظفیه في األقالیم للحضور إلى بابل في رابيحمو ، فقد كان الملك التعلیماتها عن طریق
فیه االختبارا ذوامره وتعلیماته، ومما الشك أن هأیذیعاألعیاد والمناسبات وفي هدا الوقت یستطیع أن 

الوقت المناسب للحملة اإلعالمیة ودلك على أسس العالقات اختیاردلیل على إحكام خطة التوقیت، أي 
.(2)العامة

وصور أسرارهم على انتصاراتهملك من خالل تسجیل ذریین فقد أدركوا أهمیة اإلعالم و اآلشو أما 
النشرات الحجریة أو الطینیة وكان یعرضونها في القصور والشوارع العامة، وهي توازي الیوم الملصقات 

.(3)المصورةوالالصقات والالفتات و التماثیل وأوضحت اآلثار أن اآلشوریین هم أول من عرفوا النشرات

العالقات العامة عند الیونانیون والرومانیین:

الیونانیون في توصیل األخبار واألفكار على فن الخطابة لطرح أفكار الفالسفة، كما اعتمدلقد 
لفلسفات المختلفة وكان الغرض والمؤتمرات التي شهدت مناظرات بین أصحاب ااالجتماعاتاستخدموا

فلسفي بتأیید الرأي العام، وقد آمن الحكام بأهمیة النشر وطرق اتجاهلك أن یحظى أصحاب كل ذمن 

د ط، المكتب الجامعي الحدیث،)ومجاالت تطبیقیةأسس نظریة ( العالقات العامة والخدمة االجتماعیة : هناء حافظ بدوي(1)
.42، ص 2011مصر، 

دار المعرفة الجامعیة، د ط، مصر،العالقات العامة واإلعالم في الخدمة االجتماعیة: عبد المحیي محمود صالح وآخرون(2)
.15ص ،2004

.23، ص 2008مصر، ،2، الدار العربیة، ط مقدمة في العالقات العامة: محمود یوسف مصطفى(3)
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یستعین بعدد من الخطباء والشعراء والكتاب من أجل العمل األكبرإلسكندراالتأثیر في الجماهیر فقد كان 
.(1)على إنشاء عالقات تسودها المودة واثقة بینه وبین شعبه

صوت" ورفعت شعار ، " الرأي العام"بما یعرف الیوم بتعبیر هتمتاونجد الحضارة الرومانیة قد -
ا المجال كل من ذب هي من إرادة اهللا وقد نشط في هإرادة الشعأنأو "الشعب من صوت اهللا

یولیوس قیصرستخدامایتولون توجیه الجماهیر إلى أعمالهم أو كانواالدین األدباءالشعراء و 
.(2)الحضارةتلكصحیفة لنشر نشاط مجلس الشیوخ والترویج للمبادئ والقیم التي كانت سائدة في 

العالقات العامة في الحضارة اإلسالمیة:

على البرهان اعتمادهاطور مفهوم العالقات العامة بفضل الحضارة اإلسالمیة أن تاستطاعت
حرصها على الشورى في الحكم واإلنسانیة في معاملة وكذلكواإلقناع والحجة في نشر الدعوة اإلسالمیة، 

وطرق التأثیر في النفوس، وكانت تالوة القرآن الكریم أسمى س، وعرف المسلمون وسائل اإلعالمالنا
راء دورا هاما في عالطرق لرفع الروح المعنویة بین الناس في أیام السلم والحرب على السواء، وقد لعب الش

من خالل القصائد الشعریة القدیمة، وقد لعبت أیضا الخطب (3)اد والتأثیر في النفوسالتوجیه و اإلرش
الدینیة دورا خطیرا في العالقات العامة في العصور اإلسالمیة وعادة ما یصاحب التوجیه الدیني توجیه 

ة وأبدعوا في المناسبات العدیدوابتكرواوسیاسي، وكان الفاطمیون إقامة الحفالت للدعوة لحكمهم اجتماعي
.(4)بهالالحتفالوسائل جدیدة استخدام

العالقات العامة في العصور الوسطى:

العصور تعتبر العصور الوسطى من أسوء العصور التي مرت بها البشریة حتى أنه أطلق علیها 
النظام السیاسي لتحدي "مارتن لوتن"، فكانت أفكار أهمیتها، فجاءت حركة اإلصالح التي أثبتت المظلمة

فترة طویلة وتركزت فیه السلطة في ید الكنیسة وقد عملت دعوة اإلصالح على ستمراالذي واالجتماعي
االهتمامجاء تخریج متخصصین في الدعوة الدینیة والنشر عن طریق إنشاء معهد خاص بذلك ومن هنا 

.18، ص 2005،األردن، 1، دار الجریر للنشر والتوزیع، ط العالقات العامة في التطبیق: ميیعبد الرزاق محمد الدل(1)
.16، ص1996، دار الفجر للنشر والتوزیع، د ط، القاهرة،المداخل األساسیة للعالقات العامة: محمد منیر حجاب، سحر وهبي(2)
2004، مصر، 4ب الجامعي الحدیث، ط، المكتالعالقات العامة من منظور علم االجتماع: حسین عبد الحمید أحمد رشوان(3)

.174ص
.49، ص2011، األردن، 1، دار المیسرة للنشر والتوزیع، طالعالقات العامة و وسائل االتصال: محمد صاحب سلطان(4)
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االقتصادية إلى جانب المجال في المجاالت الدینیستخدامهااوتم نطاقهاتسعوابالعالقات العامة 
.(1)والسیاسي لكسب ثقة وتأیید الجماهیر

العالقات العامة في العصر الحدیث:
حیث یذكر 1802عام جذور العالقات العامة بشكلها ومعناها الحدیث تعود إلى أنیمكن القول -

مصطلح العالقات العامة في استخدمأول من "یفرسونتوماس ج"الرئیس األمریكي الثالث نأ
عام العالقات العامة اصطالحاستخدمكما ، مریكینالكونغراس األرسالته السابعة الموجهة إلى 

.(2)رائد للعالقات العامةأولالذي یعد "إیفي لي"على ید الصحفي األمریكي 1906
أول من فهو ها،قات لتحقیق أهدافاإلعالن كوسیلة من وسائل العالاستخدمأول من نه كما أ-

االتجاهغلب مدیري الشركات حیث فسرها بأنها عملیة مزدوجة وضع أسس العالقات العامة أل
والتي ،وآراء الجمهور، ونشر الحقائق والمعلومات عن الشركة بصدق وأمانةاتجاهاتبمعرفة تبدأ

تجاهات الرأي العام ا یتفق مع إعلى ضوئها تقوم الشركات بإعادة النظر في خططها وسیاستها بم
.(3)والمصلحة العامة

الذي عمل مستشار لشؤون الرأي العام للرئیس "أموس تندال"كما یعتبر الصحفي األمریكي -
أعظم وأثبتوامن أبرز الرواد األوائل الذین أرسوا قواعد العالقات العامة "جاكسون"األمریكي 

.(4)رسائلها
التي ألقاها مدیرو شركات السكك الحدیدیة حادیثاألفي 1913سنة وقد ظهر هذا المصطلح -

حول السكك الحدیدیة ومشكالت العالقات العامة التي تتصل بها، وقد " أوهایو"و "لیتمونب"في 
العالقات عبارة مستشار "بیرتر"ابتدعشائعا مألوفا في العشرینات، عندما االصطالحأصبح 

مصطلح مرادف لعبارة السكرتیر الصحفي وٕان كان العامة رغم ما قوبل به من سخریة على أنه 
.(5)ینطوي على تفخیم سخیف

.54، ص2011، األردن، 1، دار أسامة للنشر والتوزیع، طالعالقات العامةمفاهیم جدیدة في : فهمي محمد العدوي(1)
.24، ص2000، مكتبة الراشد العلمیة، د ط، عمان، في العالقات العامةاالتصالوسائل : محمد ناجي الجوهري(2)
.20محمد ناجي الجوهري، المرجع نفسه، ص(3)
.19المرجع السابق، ص: عبد الرزاق محمد الدلیمي(4)
.37ص2006الجامعة، د ط، اإلسكندریة، ، مؤسسة سبابوالعالقات العامة في المجتمع المعاصراالتصال: عبد السمیع غریب(5)
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ثم أتیحت للعالقات العامة فرصة أخرى للنمو والتطور والتقدم وخاصة في الحرب العالمیة -
األولى حیث استطالع كثیر من قادة العالقات العامة الحصول على تدریب في لجنة اإلعالم 

، وهكذا توفر لهذه المهنة الجدیدة عدد من المتخصصین (1)األمریكیةالقومي بالوالیات المتحدة
تأیید ثقة و الكتسابسالیب الفنیة ة لتقدیم المشورة لآلخرین حول األدرایة كافیاكتسبواالذین 

سالیب نقوم على تطبیق المنهج العلمي في البحث لجمع الحقائق ثم الجماهیر، وقد كانت هذه األ
تحلیلها تمهیدا للعمل الذي یعتمد بصورة أساسیة على المعلومات الدقیقة للموقف ثم تطبیق 

.(2)تأیید الجماهیر لألفكار والبرامجالكتسابالمبادئ العلمیة 
بلورة الرأي العام:"ات العامة بعنوانوبعد الحرف العالمیة األولى صدر أول كتاب في العالق"

مؤسسة العالقات العامة في "ربایبو "وقد أنشأ 1923عام وتم نشره "إدوارد بیرنز" من تألیف 
.(3)العالم

قات العامة عبر العصور یعكس مدى إذن یمكن القول أن التطور الذي عرفته العال
.أهمیتها وضرورة وجودها في كل مجاالت الحیاة

أهمیة العالقات العامة: ثانیا
نشطتهاوأمات بمختلف أنواعها تعتبر العالقات العامة وظیفة إداریة تساعد المؤسسات والمنظ

:ومن هنا تبرز أهمیة العالقات العامة وهي كالتاليعلى التواصل الدائم مع جماهیرها،
 یئات والتنظیمات وآراء جدیدة، وٕایجاد جمهور یؤید ویساند الهأفكارالعام لتقبل الرأيتهيء

والمؤسسات مما یقوي الروابط بین هذه الهیئات والجماهیر ویوفر تعاونا بینهما ویساعد على 
.(4)تماسك المجتمع

 تعمل العالقات العامة على تحقیق التكیف اإلنساني، وكذا التوفیق بین الهیئات أو المؤسسات
.(5)التكیف أصبح من ضروریات المجتمع الحدیث المعقدأنوالجماهیر، حیث 

.40المرجع السابق، ص: محمد بهجت جاد اهللا كشك(1)
.44، صالمرجع نفسه(2)
.90، ص2009الشروق للنشر والتوزیع، د ط، عمان، ، دار اإلنسانيواالتصالالعالقات العامة : صالح خلیل أبو أصبع(3)
الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، دار العالقات العامة بین النظریة والتطبیق: عبد الناصر أحمد جرادات، لبنان هاتف الشامي(4)
.37، ص2009، عمان، 1ط

.28محمد بهجت جاد اهللا كشك، المرجع السابق، ص(5)
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بین الجماهیر وهذا ما یساعد جتماعیةااللعامة على غرس ودعم المسؤولیة تعمل العالقات ا
.(1)المجتمع والتنظیمات على التغلب على العقبات التي تواجهها

 الحقیقیة للجماهیر وكذلك رغباتهم تجاهاتاالبحوث العالقات العامة للمؤسسة توضح
وهذا ما یساعد المؤسسة على إجراء تعدیالت مناسبة في خططها وسیاستها بما ،واحتیاجاتهم

.(2)یتماشى مع رغباتها ورغبات جماهیرها
 تساهم العالقات العامة في توجیه وٕارشاد اإلدارة إلى ما فیه صالح الجمهور، حیث یكون من

.(3)تقف على أداء واتجاهات الجمهور الذي تخدمه المنظمةالسهل على اإلدارة أن
 الجمهور وتحدد وتؤكد على لرأيتساعد اإلدارة على أن تبقى محاطة بالمعلومات ومستجیبة

.مسؤولیات اإلدارة لخدمة مصالح الجمهور
ون الفهم، القبول، والتعا، االتصالامة والمحافظة على خطوط تساعد العالقات العامة على اإلق

.(4)بین المنظمة وجمهورها
 وتقییما بعدیا) أثناء التنفیذ(تقوم بتقسیم برامجها وخططها تقییما قبلیا مرحلیا.
 تعتبر العالقات العامة جهازا تنسیقیا بین إدارات المؤسسة المختلفة، وكذلك التنسیق بینها وبین

.(5)جماهیرها
 لعامة فیها من خالل عملها في مراجعة العالقات اأهمیةوعلى نطاق المؤسسات العامة تبرز

القرارات العامة للمؤسسة في مختلف النواحي اإلداریة والتسویقیة والتأكد من سالمتها من حیث 
فت نظر اإلدارة آثارها على العاملین وجمهور المؤسسة والرأي العام بشكل كبیر، وواجبها في ل

ات واإلجراءات التي ال تتفق مع مصلحة المؤسسة فهي تعمل على دراسة العلیا إلى السیاس
ومحاولة جعل المؤسسة وأهدافها تتفق مع تلك ،العامة للبیئة المحیطة بالمؤسسةاالتجاهات
.(6)االتجاهات

.45المرجع السابق، ص:بدويهناء حافظ (1)
.40المرجع السابق، ص: عبد الرزاق محمد الدلیمي(2)
.35المرجع السابق، ص: عبد الناصر أحمد جرادات، لبنان هاتف الشامي(3)
2006، لبنان، 1للطباعة والنشر، ط، الدار الجامعیة )دراسة مقارنة(اإلعالن والعالقات العامة : عابد فضیل الشعراوي(4)

.2015ص
، عمان1لمیسرة للنشر والتوزیع، ط، دار ا)التطور،الخصائص، النظریات( الجماهیري واإلعالماالتصال: رشید مرادكامل خو (5)

.384، ص2011
.137، ص1976،ط د ، دار الفكر للنشر والتوزیع، األصول العلمیة لإلدارة والتنظیم: علي عبد المجید عبدة(6)
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عوامل االهتمام بالعالقات العامة:
ة وجعلها عملیة متخصصة من العوامل التي أدت إلى إبراز أهمیة العالقات العامهناك العدید 

:تحظى باهتمام اإلدارة، ویمكن إجمال هذه العوامل فیما یلي
:الثورة الصناعیة.1

وهذا ما ،ساعدت الثورة الصناعیة على تطبیق مبادئ اإلدارة العلمیةالتاسع عشرالقرن في أوائل 
أدى إلى تطور هائل في أدوات اإلنتاج وأسالیبه وأجبرت دراسات مختلفة للوقت والحركة ساعدت على 
التغلب على مشكلة ندرة اإلنتاج وظهور الصناعات الضخمة التي تطلبت عدد كبیر من العمال، مما أدى 

ة بتوفیر ظروف عمل أفضل إلى خلق مشاكل بین اإلدارة وتمثلت في االضطرابات واالحتیاجات والمطالب
وبالتالي ظهرت ضرورة إلى أهمیة وجود حلقة اتصال بین اإلدارة والعمال كما أن التطورات التي حققتها 
الثورة الصناعیة في مجاالت مختلفة أدت إلى كسب رضا الجمهور وتحقیق أهداف المؤسسة، وكان ذلك 

.(1)بهااالهتمامكسبا للعالقات العامة حیث زاد م
:الشركات المتعددة الجنسیاتظهور.2

في أسواق تلك واالقتصادیةوالثقافیة االجتماعیةألنماط بااالهتمامو الشركة الدولیة مما دفع إلى أ
.(2)الشركات التي تغطي قارات العالم

:تطور وسائل االتصال.3
لقد ساهم التقدم الهائل في وسائل االتصال في تقریب المسافات بین مختلف بقاع العالم، حیث 

وانتقاللیه نتیجة لسرعة تداول األخبار أصبح العالم من الناحیة اإلعالمیة أصغر مما هو ع
.(3)المعلومات

:دور نقابات العمال.4
تلعب دورا مهما في عملیة اإلنتاج رافق التطور الصناعي ظهور مجتمعات ونقابات عمالیة أخذت 

وتوجیه جمهور العمال، وأصبح لهذه النقابات قوة مؤثرة تشارك في توجیه العمل بالمؤسسة، مما یتطلب 
.(4)االهتمام بتوطید العالقة بین المؤسسة النقابیة بشكل یخدم المصلحة العامة

.196، ص1997، دار المحوالوي، د ط، عمان، واإلعالن والعالقات العامةالدعایة : محمد جودت ناصر(1)
.20، ص2005، مؤسسة حورس الدولي للنشر والتوزیع، د ط، مصر، العالقات العامة من منظور إداري: فيیر محمد الص(2)
.38المرجع السابق، ص: عبد المحیي محمود صالح وأخرون(3)
.51المرجع السابق، ص: بنان هاتف الشاميعبد الناصر أحمد جرادات، ل(4)
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:ظهور األنظمة الدیمقراطیة.5

دوره في قیام الحكومات العام وأهمیة النظم الكبرى وظهورلقد تزاید االهتمام بأهمیة الرأي 
.(1)مما جعل الحكومات تهتم بالتأثیر في الرأي العام عن طریق وسائل اإلعالموٕاسقاطها

:العالقات العامة والسلوك اإلنساني.6

من خالل نظرة منطقیة شاملة تقوم على التحلیل المنطقي والموضوعي التي تهتم باإلنسان 
ع معا، أعطى للعالقات العامة دفعة قویة إلى األمام حیث قام علماء النفس واالجتماع والرأي والمجتم

العام بدراسة سلوك األفراد والجماعات والمجتمعات للوقوف على أسالیب التأثیر وطرق التغییر والتحول 
.(2)في القیم والمفاهیم والعواطف والمشاعر وفي السلوك والتفكیر

:ي وبروز ظاهرة المنافسة الحرةالتطور االقتصاد.7

تطلب أسواقا واسعة لتصریف المنتجات في ظل أجواء المنافسة الشدیدة، مما وهو األمر الذي 
استلزم بتطویر وسائل اإلعالن والترویج واالستعانة بتلك الوسائل لكسب ثقة الجمهور المستهلك، والتعرف 

. (3)على آرائهم وانطباعاتهم إزاء السلع والخدمات

:دور الحكومة في اإلنتاج.8

دارة العامة على أنها تأكید الستمرار الحیاة الیومیة في الدولةیمكن النظر إلى الحكومة أو اإل
وأصبح تدخل الحكومة المباشر أو غیر المباشر في تنظیم االقتصاد الوطني أمر البد ،بوحداتها المختلفة

ار القوانین واللوائح المختلفة التي تحدد طبیعة منه من خالل إشرافها وتنظیم أعمال المؤسسات وٕاصد
العالقات بین اإلدارة والعاملین من ناحیة والتطور في النظم االقتصادیة واالجتماعیة من ناحیة أخرى، 
فهنا تلعب العالقات العامة دورا مهما في توضیح هذه العالقات والضوابط وتنسق بین المؤسسات 

.(4)والجهات الحكومیة العلیا

.38المرجع السابق، ص: محمد منیر حجاب، سحر وهبي(1)
.53، صالسابقالمرجع : عبد الناصر جرادات، لبنان هاتف الشامي(2)
.20المرجع السابق، ص: محمد الصریفي(3)
.51المرجع السابق، ص: عبد الناصر جرادات، لبنان هاتف الشامي(4)
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:تزاید الوعي من جانب جماهیر الرأي العام.9

لقد أدى تزاید الوعي وانتشار التعلیم والثقافة بین الفئات المختلفة من المجتمع إلى تزاید الحاجة 
إلى المعلومات الصحیحة وٕالى المزید من التفسیرات واإلیضاحات المتعلقة بالقرارات والسیاسات التي 

وبهذا لم تعد المؤسسة وحدها القائم باالتصال بل أصبح ولة ككل،التنظیم أو على مستوى الدیتبعها 
ال في  اتجاهینفي وبذلك أصبحت العملیة االتصالیة تسري،الجمهور أیضا یتفاعل مع رسائل المؤسسة

:واحد وهو ما یوضحه الشكل التالياتجاه

معلوماتأعمال  سیاسات

إعالم الجمهور

العالقات العامةیبین مضمون : 01رقم الشكل
مصرط، ، مؤسسة حورس الدولیة للنشر، دإداريالعالقات العامة من منظور ،محمد الصیرفي: المصدر

.20، ص 200

إدارة العالقات العامة

جمهورمؤسسة

سلع وخدمات
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العامةخصائص العالقات : ثالثا

من خالل عرضنا لبعض المفاهیم الخاصة بالعالقات العامة یمكن تحدید بعض خصائص 
والتي تشترك مع بعض الوظائف اإلداریة أو تختلف عنها ویمكن القول أن أهم ،العالقات العامة
:خصائصها هي

 ال یمكن العالقات العامة وظیفة إداریة أساسیة من وظائف اإلدارة، وهي وظیفة مستمرة ومخططة
.(1)اعتبارها وظیفة عرضیة كردود أفعال آنیة لمواجهة المشكالت واألزمات التي تواجه المنظمة

 العالقات العامة لیست من األنشطة الثانویة قلیلة األهمیة، بل تشكل عنصرا أساسیا في أنشطة
.المنظمات فهي ضرورة تفرضها طبیعة المجتمع الحدیث

صال بالمفهوم العلمي فهي تستخدم وسائل االتصالالعالقات العامة جوهرها االت.
(2)ترتكز العالقات العامة على مبادئ أخالقیة لتدعیم وبناء الثقة بین المؤسسة وجماهیرها.
 ألنها تقدم لإلدارة العلیا مشورتها في كیفیة استشاریة) تنفیذیة–استشاریة(العالقات العامة وظیفة

.ألنها تنفذ خطط العالقات العامة وبرامجها وحمالتهاالتعامل مع الجماهیر، وتنفیذیة 
 الرأي العام هو مجال عمل العالقات العامة وهدفها األساسي من خالل التأثیر على اتجاهاته

.(3)بما یحقق الصالح العام للمنظمة ولجماهیرها المعنیة،وكسب تعاطفه وتأییده
 المؤسسات والجماهیر :دائم ومستمر بین طرفین أساسیین همااتصالالعالقات العامة عملیة

رجیة وكالهما مؤثر في نفس الوقتالتي تتعامل معها، سواء الجماهیر الداخلیة للمؤسسة أو الخا
وقوة الفاعلیة بین االستمراریة، القات العامة تتسم بالدینامیكیة، الحیویةومن ثم فإن الع

.(4)الطرفین
ضروري لجعل الجمهور االتصالل بین المنظمة والجمهور، وهذا مزة وصالعالقات العامة ه

.یتفهم أنشطة المنظمة
العالقات العامة على التخطیط القائم على المالحظة العلمیة التي تساعد على تلمس ترتكز

ونقل هذه الدراسات بأمانة ،وتحسین مشكالتها،واتجاهاتهاتیاجات الجماهیر ودراسة آرائها اح

.382المرجع السابق، ص: رشید مرادكامل خو (1)
.54المرجع السابق، ص: عبد المحیي محمود صالح وأخرون(2)
.134المرجع السابق، ص: فهمي محمد العدوي(3)
.38، ص2007، القاهرة، 1، دار الفجر للنشر والتوزیع، طالعالقات العامة في المؤسسات الحدیثة: محمد منیر حجاب(4)
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. (1)على المستویات اإلداریة العلیا، ولهذا فهي ال تعتمد على االرتجال أو الصدفةوصدق

 العالقات العامة نشاط یتسم بالقصدیة، بمعنى أنها نشاط مخطط ومرسوم إلحداث تغییر وتأثیر
.مرغوب في وقت محدد وبأسلوب معین

یق األهداف التي ینص علیها ال تنشأ لتحق، بمعنى أن أي منظمة العالقات العامة فلسفة لإلدارة
مجتمعنا فحسب، وٕانما ینبغي أن تلعب دورا في المجتمع ككل ولهذا ینبغي وضع مصالح 

.(2)الجمهور في المقام األول بالنسبة للموضوعات التي تتعلق بسلوك المنظمة
 رة موافقة الجماهیر، أي أنها تدیر بمهاوانتزاعتستهدف العالقات العامة تحقیق الرضا العام

.األسلوب التأثیري الصاعد والهابط من أجل إحداث التوافق والتكیف والتعاون
 العالقات العامة عملیات تطبیقیة للعلوم االجتماعیة والسلوكیة، ألنها تتعامل مع كائنات إنسانیة

حیة ذات طبائع  مختلفة وتكوینات نفسیة متغیرة، ولذلك تحتاج هذه الوظیفة إلى متخصصین 
.(3)شطتها المختلفةلممارسة أن

 العالقات العامة تتصف بالشمولیة في نشاطاتها، وال تقتصر على میدان دون آخر بل تشمل كافة
.االقتصادیة واالجتماعیة وكافة المؤسسات بأشكالها وأنواعها،المیادین السیاسیة 

ین برنامج بمعنى أن اختیار الوقت المناسب لتنفیذ برنامج مع،العالقات العامة نشاط موقوت
بل إن التقصیر في ،معین من برامج العالقات العامة أمر ضروري وحیوي لنجاح هذا البرنامج
.(4)توفیر هذه القاعدة قد یعني فشل هذا البرنامج ككل أو ضعف أثاره ونتائجه

أهداف العالقات العامة: رابعا

العالقات العامة تكمن في إن األهداف العامة الرئیسیة التي یجب أن ینطلق من خاللها نشاط 
:أربع أهداف رئیسیة

بناء سمعة طیبة للمنظمة داخل محیطها الداخلي والخارجي.
تكوین صورة ذهنیة إیجابیة عن المنظمة.

.23المرجع السابق، ص: محمد الصریفي(1)
.33، ص1999، مؤسسة الوراق، د ط،)مدخل وظیفي(العالقات العامة وٕادارتها: إبراهیم وهبي فهد(2)
.38المرجع السابق، ص: محمد منیر حجاب(3)
.54المرجع السابق، ص: وآخرونعبد المحیي محمود صالح (4)
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المحافظة على جو من الثقة والرضا في المنظمة وجماهیرها.
(1)لمصلحي بین المنظمة وجماهیرهاتشكیل حالة من التوافق ا.

:هداف العالقات العامة في إطار عالقتها بالجمهور إلىویمكن تقسیم أ

الجمهور الداخلياتجاهأهداف العالقات العامة
بناء الثقة بین المنظمة والجمهور الداخلي.
نشر الوعي بین العاملین وتعریفهم بدورهم وأهمیة هذه األدوار في المنظمة.
في إنجاز هذه السیاسات شرح وتوضیح سیاسات وخطط المنظمة وتحدید دور العاملین

.(2)واألهداف
خلق التفاهم المتبادل بین العاملین عن طریق نشر الوعي الذي ینمي الشعور باالنتماء للمنظمة.
 للعمال من الناحیة المادیة والمعنویة بمراعاة جمیع األمور واالطمئنانتأمین إمكانیة الرضا

.المتعلقة بذات الفرد وكرامته
ن من أجل توفیر أجواء مالئمة للعمل وتسهیل تحقیق األهداف عن طریق خلق جو من التضام

.(3)بعضهم البعضاتجاهیتیح للعمال الشعور بالمسؤولیة الجهود المختلفة، مما
 الجمهور الخارجياتجاهأهداف العالقات العامة

منهاتفادةواالسلتي تمكنهم من المشاركة فیها إعالم الجمهور الخارجي بالمشروعات والخدمات ا.
تحقیق صورة طیبة للمؤسسة وتدعیم صورتها الذهبیة.
(4)التعرف على حاجات الجمهور الداخلي ومیوله ودراستها وتحلیلها وٕاعالم إدارة المنظمة بالنتائج.
الكفاءات البشریة المناسبة للعمل مع المنظمةاستقطاب.

.12، ص2000، مكتبة الرائد العلمیة، د ط، األردن، )األسس والمبادئ(العامة العالقات : یرةامحمد نجیب الصر (1)
.30، ص2001، مكتبة ومطبعة اإلشماع الفني، د ط، مصر، هندسة اإلعالن والعالقات العامة: ف عبد السالمأبو قح(2)
. 23،ص1980، دار منشورات عویدات، د ط، بیروت، مبادئ العالقات العامة: حسین الحلبي(3)
.214، ص2010، دار صفاء للنشر والتوزیع، د ط، عمان، مبادئ اإلدارة: محمود أحمد فیاض وأخرون(4)
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(1)شعور المستهلك بالرضا المستمر والمتزاید.
 المؤسسةاتجاهأهداف العالقات العامة

الترویج لمنتجات المؤسسة وخدماتها واإلعالن عنها بهدف زیادة المبیعات.
إیجاد درجة من الترابط بین المؤسسة والمؤسسات التابعة لها والتنسیق بینهما.
وتفسح المجال لتسویق ،تطویر أسواق المؤسسة وتوسیعها وذلك یطرح أفكار جدیدة یتقبلها الناس

. (2)سلعها وخدماتها

وظائف العالقات العامة: خامسا

توصیلها والتحقق من صحتها عن منظم یهدف إلى إضافة معارف یمكن استقصاءهو :البحث
عیناطریق االختبار العلمي، فهو تفكیر علمي موضوعي یتناول ظاهرة معینة أو موضوعا م

وفق أسس علمیة للوصول إلى نتائج تخدم الظاهرة محل الدراسة أو مشكلة لدراستها وتحلیلها، 
ونتیجة التقدم العلمي والتكنولوجي أصبحت هناك طرق وأسالیب علمیة تعتمدها العالقات العامة 

وذلك قصد الوقوف على ،في دراسة اتجاهات الجمهور وجمع المعلومات المختلفة لدراسة المشكلة
تحلیل البرامج اإلعالمیة وفق ما یخدم أهداف وسیاسة االتجاهات الحقیقیة للجماهیر و 

.(3)المؤسسة
لمجموعة الطاقات استخدامأمثل الختیاراط العقلي اإلداري  یوجه هو ذلك النش:التخطیط

یط في العالقات العامة المتاحة لتحقیق أغراض معینة، وفي فترة زمنیة محددة وأهم مراحل التخط
المختلفة، بما واالحتیاجاتا یساعد على التنبؤ بالرغبات الجمهور وهذا ماتجاهاتهي دراسة 

.(4)دة إلى أسس علمیة ومعرفة شاملة، وتوقع أفضل النتائجتنیجعل الخطط الموضوعیة مس
 بالجماهیر المستهدفة وتحدید الوسائل اإلعالمیة المختلفة والمناسبة االتصالونعني به :تصالاال

.(5)لكل جمهور

.32المرجع السابق، ص: أبو قحف عبد السالم(1)
.98المرجع السابق، ص: صالح خلیل أبو أصبع(2)
.42المرجع السابق، ص: عبد الرزاق محمد الدلیمي(3)
.55، ص2010، الجزائر، 1، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، طمدخل إلى العالقات العامة: ، كلثوم مسعوديبطيعبیدة ص(4)
.221، ص2011، عمان، 1، دار أسامة للنشر والتوزیع، طواإلعالم التسویقياالتصال: فاطمة حسین عواد(5)
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حیث تعمل إدارة العالقات العامة على التنسیق بین مختلف أقسامها والتنسیق بین :التنسیق
بین هذه اإلدارات من ناحیة وبین المنظمة االنسجامالمنظمة، لتحقیق اإلدارات األخرى في 

.(1)وجمهورها الداخلي والخارجي من ناحیة أخرى
ومساعدتها على أداء وظائفها المتصلة إلدارات الخدمات لسائر األقسام واوتعنى بتقدیم : اإلدارة

في اختیار الموظفین والعمال والمساهمة في : بالجماهیر، فهي تساعد إدارة المستخدمین مثال
تدریبهم، وٕاعداد ما یلزم للعنایة بصحتهم وثقافتهم، ویمكن إلدارة العالقات العامة أن تساعد 

.(2)اإلدارات األخرى
ت العامة بالمساهمة في عملیات اإلنتاج بصورة مباشرة أو غیر مباشرة تقوم العالقا: اإلنتاج

فتعمل على زیادة اإلنتاج وتسویقه ومعرفة البیانات الالزمة عن مصادر اإلنتاج أو ما یعرف 
واالتصالقدیم كافة الحمالت اإلعالمیة بمداخالت ومخرجات العملیة اإلنتاجیة، كما تقوم بت

بوسائل اإلعالم المختلفة والمساهمة في إعداد النشرات الالزمة التي تشیر إلى عملیات اإلنتاج 
بهدف التعرف على إنتاج المؤسسة والترویج ...وأهداف المؤسسة والعمل على إقامة الندوات

.(3)لمبیعاتها وتحقیق مستویات أعلى من الفاعلیة والكفاءة واإلنجاز للمؤسسة ككل
ط والبرامج من خالل االتصال بالجماهیر المستهدفة، عقد المؤتمرات یشمل القیام بالخطو : التنفیذ

.   (4)إنتاج الصور، إعداد المعارض
یقصد به قیاس النتائج الفعلیة لبرامج فعالیة لبرامج العالقات العامة، والقیام باإلجراءات : التقویم

.(5)الصحیحة لضمان فعالیة البرامج وتحقیقها ألهدافها
تحدید وظائف العالقات العامة، إال أنها تتفق كون العالقات العامة تقوم بوظیفة ختالفارغم 

الجمهور الداخلي أو الخارجي وشرح سیاسة حتیاجاتایاس اتجاهات الرأي العام ومعرفة ق
. المنظمة

.40، ص1997الجامعیة، د ط، مصر، ، الدار)المبادئ والتطبیق(العالقات العامة : محمد فرید الصحن(1)
.57، صالمرجع السابق: محمد عبد الفتاح محمد(2)
، دار )الحدیثة، الدراسات المیدانیةاالتجاهاتالنشأة التطوریة، ( واإلعالناالتصالسوسیولوجیا : عبد اهللا محمد عبد الرحمان(3)

.300، ص2005المعرفة الجامعیة، د ط، مصر، 
.105المرجع السابق، ص: حسین عبد الحمید أحمد رشوان(4)
.221المرجع السابق، ص: فاطمة حسین عواد(5)
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مبادئ العالقات العامة

فإن هناك مجموعة من بهذه المكانةوهي لإلدارة، جتماعیةاالتمثل العالقات العامة الفلسفة 
.المبادئ التي تلتزم بها في تنفیذ أعمالها، وتحدي إطارها

:وفیما یلي أهم هذه المبادئ التي تعتمد علیها الممارسة الرشیدة للعالقات العامة

نجازات ملموسةإلى أداء حقیقي وإ االستناد.
المبادأة والمبادرة.
 العاملین بالمؤسسةالعالقات العامة مهمة جمیع.
 البحث، التخطیط، التنفیذ، المتابعة( العمل وفقا لمنهج علمي.(
العالقات العامة وظیفة من وظائف اإلدارة.
العالقات العامة عملیة دینامیكیة.
 قیم الفضیلة واألخالق والجمال غالف ألنشطة العالقات العامة.
 (1))رأي الفرد واإلیمان بقوة الرأي العاماحترام (الرأي العام أساس عمل العالقات العامة.

ویجب علیك إذا أردت أن تكون من العاملین في العالقات العامة أن تسترشد بأسس ومبادئ هذا 
:المجال التي سنذكرها فیما یلي

oقات العامة تبدأ من داخل المؤسسةالعال

من المبادئ المقررة أن العالقات العامة الجیدة یجب أن تبدأ من داخل المؤسسة أي أن یكون 
هناك تفاهم متبادل بین المؤسسة وجمیع األفراد الذین یعملون في خدمتها فمن غیر الممكن أن تبدأ 

روح المؤسسة بتحسین عالقتها مع الجمهور الداخلي والخارجي لیست على ما یرام فیجب أوال خلق 
مستویاتهم اإلداریة ثم بعد ذلك یبدأ في تنمیة وتوطید اختالفوالتعاون بین أفراد المنشأة على الجماعة 

.(2)العالقات الحسنة بین المنشأة وجمهورها

.136المرجع السابق، ص: فهمي محمد العدوي(1)
.35المرجع السابق، ص: سحر وهبي، محمد منیر حجاب(2)
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oمراعاة الصدق واألمانة وٕاتباع األسلوب العلمي

األعمال الموكلة من الضروري مراعاة الصدق واألمانة والتقید بالعدالة واإلخالص في جمیع 
األسلوب العلمي في جمیع لألفراد والعاملین، كما یجب االلتزام في العالقات العامة بالقیم األخالقیة و 

األخبار الكاذبة والمزیفة ال یزید من استعمالمانة في نشر األخبار ضروري ألن فالصدق واألتصرفاتهم
.(1)رها ویهدد كیانهاشهرة المؤسسة بل على العكس من ذلك فإنه یعمل على دما

oنشر الوعي بین الجماهیر

تتولى العالقات العامة مهمة شرح نظام المؤسسة وسیاستها وتبین ممیزاتها وفوائدها والمنافع التي 
ستعود على كل فرد یعمل بها أو له عالقة خارجیة معها، وكل هذا قصد توجیه الرأي العام إلى أحسن 

(2)للتعاون معهاالسبل

oلجماهیركسب ثقة ا

یجب على عمال المؤسسة نجاح أي مؤسسة مرهون بمدى رضا الجماهیر عنها ولذلك إن
جو من الثقة بینهم والمكلفین بالعالقات العامة بصفة خاصة، القیام بكل واجباتهم وتحسین أدائهم لخلق 

.(3)الجمهور الواسعواحتراموكسب ثقة 

oإتباع سیاسة عدم إخفاء الحقائق:

ألن سیاسة عدم إخفاء الحقائق الصراحة وبث األخبار الصحیحة من أسس العالقات العامةتعتبر 
بین المؤسسة والجمهور، وعلیه فإن على على كل الشائعات التي تضر المؤسسة وتولد الثقة ضي تق

كن المؤسسة إتباع أسلوب المكاشفة وعدم إخفاء الحقائق وذلك للقضاء على كل األقاویل الكاذبة التي یم
.(4)یستعملها بعض المعرضین إللحاق الضرر بالمؤسسةأن

.16، ص1976مصر، د ط،عین الشمس،، مكتب )المبادئ والتطبیق(العالقات العامة : حسن محمد خیر الدین(1)
.42المرجع السابق، ص: هناء حافظ بدوي(2)
.181، ص2013، الجزائر، 1، دار جسور للنشر والتوزیع، طوالعالقات العامةلالتصالمدخل : رضوان بلخیري، سارة جابري(3)
2005مصر، د ط،دار المعرفة الجامعیة،، االجتماعیةمنهاج العالقات العامة من منظور الخدمة : سمیر حسن منصور(4)

.73ص
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oمساهمة المؤسسة في رفاهیة المجتمع:

تحقیق أكبر كسب مادي لصاحبههوكان الرأي السائد في الماضي أن هدف أي مشروع لقد
ولكن تغیرت هذه الفكرة اآلن وحل محلها أن هدف أي مشروع فردي هو رفاهیة المجتمع وأن صاحب 

هذا المشروع یستحق مكافأة بقدر مساهمة في استبعاد من یعملون له ومن یعمل في خدمتهم، وال یتعارض 
لى تأیید الجمهور عالمبدأ مع تحقیق أرباح لصاحب المشروع فالمشروع الناجح في النهایة هو الذي یعتمد 

.(1)خارجهاو داخل المنشأة 

oتعاون المؤسسة مع المؤسسات األخرى:

إذ ال یمكن لمؤسسة أن تنجح في تأدیة رسالتها ما لم تتعاون مع غیرها، فمن المسلم به أن 
التعاون هو أحد أسس النجاح، فال یكفي مثال أن تمارس هیئة نشاطها وتوطد عالقاتها وتهمل تعاونها مع 

على أسس قلالتفاالهیئات األخرى، ومن هنا ننشأ الحاجة إلى تنظیم االتصال بین الهیئات وبعضها 
.(2)بینهاالتعاون فیما 

o ب الدیمقراطي في العالقات العامةإتباع األسلو

تسود المؤسسة روح معنویة وبهذا بهذا المبدأ أال یدع مجاال للدیكتاتوریة أو سیطرة القلة، إن األخذ
الذاتیة دون یستطیع المدیرون أن یرفضوا سیاستهم وعرض المقترحات واللالبتكارعالیة، وتتاح الفرص 

إشراك هیئة اإلدارة والعاملین في تحمل المؤسسة، وفي هذا تشجیع للدیمقراطیة ودعم للمبادئ اإلنسانیة 
.(3)السلیمة

.13المرجع السابق، ص: محمد بهجت جاد اهللا كشك(1)
.49المرجع السابق، ص: محمد منیر حجاب(2)
.137المرجع السابق، ص: فهمي محمد العدوي(3)
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في العالقات العامةاالتصال: المبحث الثاني

في العالقات العامةاالتصالعناصر : أوال

كعملیة یعني أنه سلسلة من العملیاتواالتصالإن عملیة أي ظاهرة تتغیر خالل فترة زمنیة، 
، وهذه العملیة تشمل ثابتاأو األحداث المستمرة المتحركة دائما تجاه هدف أي أنه لیس كیانا جامدا أو 

المرسل، الرسالة، الوسیلة، المستقبل، الهدف، التشویش، رجع الصدى : على ثمان نقاط رئیسیة هي
:(1)االتصاليوالموقف 

رجع الصدى

االتصاليالموقف 

.االتصالیوضح عناصر عملیة :02الشكل رقم 

.54ص،المرجع السابق،محمد منیر الحجاب:المصدر

الذي یدرك في ضوء األهداف التي ) مؤسسة، شركة، وزارة(الفرد العادي أو المعنوي هو:المرسل- 1
یسعى إلیها وٕالى تحقیقها بوجود حاجة أو فكرة أو معلومات یرید أن ینقلها إلى طرف أخر
أو أشخاص عددین أو مؤسسة أو شركة أخرى، فیعمل على تحویل هذا اإلدراك إلى معاني

.(2)وسائل التعبیر المناسبة لنقل المعنى المقصودتخداماسمحددة عن طریق 

.54، صالمرجع السابق: محمد منیر الحجاب(1)
2009، األردن، 1لنشر والتوزیع، ط، دار الیازوري العلمیة لفي المنظمات العامة بین النظریة والممارسةاالتصال: بشیر العالق(2)

.21، 20ص ص 

أو األثر
الهدف

الرسالة المستقبلالوسیلةالمرسل

التشویش

الهدف أو 
المطلوبالتأثیر 
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التي یرغب االتجاهاتوهي المعلومات أو اآلراء أو األفكار أو المشاعر أو :المحتوى أو الرسالة- 2
لإلنسان یتضمن كتلة من الرموز التي یكمل بعضها االتصاليالمرسل في نقلها إلى اآلخرین، فالسلوك 

.بعض للتعبیر عن حاالت اإلنسان ومعایشات لعوالمه الصغرى والكبرى

فیجب أن تتسم رسائلنا بالوضوح والبساطة ألن أي معلومة یكتنف بعضها الغموض سیثار حولها 
انیة وصولها إلى أذهان تساؤالت وربما ستؤذي إلى سوء فهمها من نوع ما، كما أنها ستحد من إمك

.(1)بمجملهااالتصالیةالجمهور وبالتالي ستفشل العملیة 

االتصالوهي الطرق المستخدمة لنقل الرسالة وهي عدیدة ومتنوعة وتختلف وفقا لحالة :الوسیلة- 3
وفقا االختیاروالتفاعلي ویتم والجماهیريالجمعي لالتصالالشخصي و وسائل لالتصالفهناك أشكال 

وأهدافه وٕامكانیاته ولطبیعة الرسالة مع االستخدامرات الوسیلة الفنیة واإلقناعیة ولقدرة المرسل على لقد
لتأكید التأثیر المطلوب ألن هذا التكامل مهم في تحقیق االتصالیةمالحظة أهمیة التكامل بین الوسائل 

واالرتجالیةه یعبر عن العشوائیة كثیرا بهذه األهداف فضال عن أناألذىاألهداف المتوخاة وغیابها یلحق 
.(2)في أسالیب عمل المؤسسة

وهو الفرد أو المؤسسة أو الجهة التي تستقبل الرسالة وتترجمها وتفسرها وتتفهمها حتى :المستقبل- 4
به ألنه هو الذي یتفاعل أوال یتفاعل مع رسائلنا سلبا أو إیجابا االهتماملها والبد من االستجابةیمكن 

رجال الدین والتربیة واإلعالم، ونشطاء الجمعیات (ذات التأثیر الواسع االجتماعیةبالقیادات واالهتمام
الجید لها واستقبالهمبتوجیه الرسالة اإلعالمیة لهم االهتمام، وعلى ذلك ینبغي ) االجتماعیةوالمؤسسات 

.(3)لآلخرینألن هذا سیكون مفید جدا في تبنیهم للرسالة ونقلها 

بالنسبة للمستقبل أو المتلقي وهو نفسه الهدف للمرسل وقد االتصالاألثر هو نتیجة :األثر أو الهدف- 5
أو لتلقي معلومات، وهو الذي اتجاهاتهمیكون الهدف هنا التأثیر على أفكار المتلقین أو مشاعرهم أو 

ن یظل لكل موقف أثاره من موقف ألخر ولكاالتصالوتتفاوت أثار االتصالیحدد مدى النجاح لعملیة 
.الظاهرة أو المستترة

.56، 55سابق، ص ص المرجع ال: محمد منیر حجاب(1)
.354، صلدار الجامعیة، د ط، اإلسكندریة، ااالتصالكیف ترفع مهاراتك اإلداریة في : أحمد ماهر(2)
وفاء الطباعة والنشر، اإلسكندریة، دار الاالجتماعیةواالتجاهاتریة یالجماهاالتصالوأسالیبوسائل : براهیم الدسوقي عبدهإ(3)

.28، ص2004
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بتحریف المعنى أو عدم االتصالهو كافة العناصر التي تتداخل وتؤثر على عملیة :التشویش- 6
قبل تأشكاال متعددة بالنسبة للمرسل، الرسالة، الوسیلة، المسویأخذوضوحه أو عدم وصول الرسالة أصال، 
.(1)االتصالیةوالهدف ویؤثر وجودها في نجاح العملیة 

: المستقبل للرسالة،إذ تأخذ المعلومات المرتدة عدة صور منهااستجابةویشیر إلى مدى :رجع الصدى- 7
.قیام المستقبل بإخبار مصدر الرسالة بعدم فهمها أو الحاجة إلى تعدیلها أو ثم تنفیذ محتویاها

.(2)االتصالامل بین مكونات عملیة ویعني رجع الصدى التك

، وتتمثل االتصالوهي الظروف البیئیة المحیطة بعملیة االتصالالسیاق أو بیئة :االتصاليالموقف - 8
، الخبرة، المعرفة، العوامل النفسیة االتجاهات، االتصالالتوقیت، ومهارات : في عوامل عدیدة منها

لكل من المرسل المستقبل والظروف اإلداریة المحیطة، ویضاف إلى ذلك األسلوب وهو واالجتماعیة
الطریق أو المنهج الذي تتحدث به الرسالة بما یسهم في نقل محتوى هده الرسالة ویقتنع بها ویهتم بها 

ان إدا كانت أي مكمستقبال والمكان الذي یتلقى فیه المرسل الرسالة، وهو عادة مقر عمله أو إقامته أو في 
وتؤثر في مدى قدرته على تحقیق التناغم االتصاله العناصر وغیرها تنعكس على الرسالة مهمة هذ

.(3)المطلوب

للعالقات العامةاالتصالأهداف : ثانیا
كدعامة رئیسیة في عملها اإلداري من منطلق المهام التي االتصالتعتمد العالقات العامة على 

:وذلك لتحقیق األهداف اآلتیةاالتصالتزاول من خاللها عملیة 
 تدفق المعلومات على لالعالقات العامة من خالفيلالتصالوتظهر المهام اإلعالمیة :اإلعالم

فالمدیر الناجح هو الذي یتخذ قرارات ناجحة والقرار الناجح ،والتنفیذیةكافة المستویات اإلداریة 
في الوقت المناسب ویعتمد تدفق المعلومات على یعتمد على كمیة هائلة من المعلومات السلیمة

.(4)االتصالمدى فعالیة 

.74، ص2002، اإلسكندریة، 1، المكتب الجامعي الحدیث، طاالتصالمدخل إلى علم : منال طلعت محمود(1)
(2) Jean Cloude : psychologie de la communication théories et méthodes (3nd). France Armand
Colin enprime , 2010 ,p67.

.70سابق، صالمرجع ال: محمد منیر حجاب(3)
.19، ص1992لبنان، د ط،، دار الطلیعة،والعالقات اإلنسانیة واإلداریةاالتصال: مصطفى حجازي(4)
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وعلى المستوى التنفیذي نجد أن العاملین بإدارة العالقات العامة بحاجة إلى الكثیر من المعلومات 
المرتبطة باألداء الوظیفي، وعلى قدر تدفق المعلومات المرتبطة بأداء معین نجد أن نوعیة األداء تتأثر 

بسیاسات المنظمة والتغیرات هدا إلى جانب أن العاملین بحاجة إلى معرفة الكثیر من المعلومات المرتبطة
وقد توجد معلومات أخرى لیس لها عالقة لالتصالالمستمرة، ویتم ذلك من خالل المهمة اإلعالمیة 

.(1)بالمنظمة أو األداء الوظیفي

عمل العالقات العامة على مزاولة الكثیر من العملیات اإلداریة، من ضبط یعتمد سیر:االنضباط
وبالتالي یستلزم وجود سیاسات وٕاستراتیجیات ومجموعة من ،طة المختلفةورقابة وتنسیق بین األنش

إتباعه، وما یجب التعلیمات والقرارات واإلرشادات والمذكرات الدوریة التي توضح لألعضاء ما
لالتصالاالنضباطیةوتستمد المهمة ،(2)االتصالا إال بمزاولة عملیة یجب تجنبه ولن یتم هذ

األول یرتبط بتحكم اإلدارة في نقل المعلومات بحكم كونها مركز السلطة : أبعادها من منطلقین
المعلومات والرسائل والمعاني الصادرة عن اإلدارة على ما اقتصارویأتي المنطق الثاني على 

.(3)یتعلق بالعمل وظروفه
بل ،لعمل في الحیاة الوظیفیةیكفي تمتع اإلدارة بقوة السلطة لضمان سیر اأحیانا ال:اإلقناع

یجب أن تكفل اإلدارة للعاملین بالمنظمة حریة التعبیر عن وجهة النظر وحریة الموافقة أو عدم 
ومما الشك فیه فإن العمل القائم على اإلقناع یختلف في الجودة والنوعیة ،الموافقة مع المدیر

كما یجول بخاطر الموظف وقد أكد ،رعلى العمل الروتیني القائم على تنفیذ األوامر بصرف النظ
.(4)دور الفكر اإلداري على أهمیة اإلقناع في األداء الوظیفي

من كونه تعبیرا عن الممارسات المختلفة لالتصالوتنبع أبعاد المهمة التكاملیة :التكامل للمنظمة
حقیق المهام حیث یتفاعل الناس من أجل التكامل الذاتي والجماعي، ومن الطبیعي أنه ال یمكن ت

في صوره االتصالحیث تعتمد اإلدارة على االتصالالتكاملیة بالمنظمة دون مزاولة لعملیة 
المختلفة لمحاولة الربط بین أهداف المنظمة وأهداف األفراد وخلق جو من التكامل البناء لتقلیل 

.30،31المرجع السابق، ص ص : محمد منیر حجاب(1)
.35، ص 1997القاهرة، د ط،، المكتب الجامعي الحدیث،ورسائله في المجتمع الحدیثاالتصال: خیري خلیل الجمیلي(2)
.38المرجع نفسه، ص: خیري خلیل الجمیلي(3)

، 2007، األردن، 1الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، ط، دار)مبادئ وأصول وعلم وفن(العملیة اإلداریة : العتیبي ضرار(4)
.203ص
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التنسیق بین لك على في العالقات العامة بذاالتصالیساعد و ،النزاعات المختلفةاحتماالت
مختلف الجهود التي یبدلها األعضاء أو التي تقوم بها األجهزة اإلداریة المختلفة كما تساهم في 
تحقیق الرضا عن الجهود بصفة عامة فیما یتصل بنشأة المنظمة وتكوین صورة ذهنیة طیبة لدى 

.(1)األفراد

صفات أخصائي العالقات العامةامو : ثالثا
فیة للقائم بالعالقات العامة هناك مجموعة من المواصفات التي یجب في ضوء المتطلبات الوظی

:بالمنظمة والتي تتمثل فياالتصاالتأن یلتزم بها، هذا األخیر لتحقیق فعالیة هذه المصلحة في تحسین 
 یجب أن یكرس خبیر العالقات العامة جهوده على العمل وحسن األداء لخدمة جماهیر

حتى یمكن كسب تأییدهم وثقتهم وتحقیق التعاون بینهم استعالءالمؤسسة أو الهیئة دون 
.(2)وبین المؤسسة أو الهیئة بما یحقق حصول الجماهیر على الخدمة بسهولة ویسر

 باإلضافة إلى تبادل المعلومات واألفكار وتحسین عالقات االتصالالعمل على أداء
.داخل المؤسسةاالنسجامالعمل وتحقیق 

 االستفادةاع على أنه ظاهرة طبیعیة والصراعات داخل المنظمة، ویمكن النظرة إلى النز
.االتجاهاتمنها في تقریب وجهات النظر والتأثیر على 

 االتصالالعمل على رفع قدرة اإلصغاء والمتابعة من أجل زیادة فعالیة.
 مل العازدواجیةالقدرة على التنسیق وتبادل المعلومات أفقیا لدى الموظفین لتفادي

.(3)في البرامجواالضطراب
أن یراعي أداء عمله بدقة ودوق سلیم وصدق وأمانة في جمیع تصرفاته.
بأسرار المؤسسة أو الهیئة مهما كانت صغیرة فقد یستفید منها أعداء باالحتفاظااللتزام

.المؤسسة
 أن یتعاون خبیر العالقات العامة في مختلف المجاالت لتحقیق أفضل مستوى لخدمة

الفرصة المناسبة لتنمیة یهیئالجماهیر، والشك أن التعاون المشترك والفهم المتبادل 
.مفاهیم وتطبیقات العالقات العامة

.125، ص2004، عمان، 1، دار مكتبة الحامد، طأسس العالقات العامة: عبد المعطي محمد عساف، محمد فالح صالح(1)
.228،229، ص ص رجع السابقمال: محمد عبد الفتاح محمد(2)
.86، دار المحمدیة العامة، د ط، الجزائر، صاالقتصادیةودوره في كفاءة المؤسسة االتصال: ناصر دادي عدون(3)
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في مجال بجمیع السبل إلى رفع المستوى الفني والعلمي بصفة مستمرة للعاملیناالهتمام
.لتحقیق كسب ثقة الجماهیر وتعاونهمكفاءتهمبمستوى لالرتفاعالعالقات العامة 

 اإلیمان بالعمل على تحقیق األهداف التي تخدم الصالح العام دون التركیز على تحقیق
.(1)األهداف التي تخدم المصالح الشخصیة والحرص الشدید على ذلك

لى تحدید المشكالت وأسبابها الحقیقیة وتطویر المهارات التحلیلیة وتتضمن المقدرة ع
.البدیل األنسبواختیارالحلول البدیلة والمفاضلة بینها 

 المعلومات واألفكار والخطط والبرامج والمشاعر واستقبالأن یكون قادرا على إرسال
كتابة وشفاهة بشكل یفهمها اآلخرون بوضوح وبسهولة، كما علیه أن یشجع واالتجاهات

العاملین على تزوید بعضهم البعض بالتغذیة الراجعة، أرائهم ،مالحظاتهم واقتراحاتهم 
.(2)بصراحة وصدق

في العالقات العامةلالتصالالمبادئ األساسیة : رابعا
منها ما هو خاص بالمنشأة ومنها ما هو االتصالمن أهم العوامل التي أوصت بها دراسات 

.خاص أو موجه للممارسین
اآلتیةاالحتیاطاتالفعال یلزم اتخاذاالتصالفإنه لضمان :بالنسبة للمنظمة:
 لالتصالتحدید األهداف األساسیة والفرعیة.
 وحقیقته وأهمیتهاالتصالزیادة فهم العاملین بإدارة العالقات العامة ألهداف.
 بالنسبة للعاملیناالتصالتطویر مهارات.
 االتصالوسائل استخدامزیادة مهارات العاملین في.
تطویر أسالیب الحصول على المعلومات ونظم حفظها.
 الفعالاالتصالالسالبة والعقد والمشكالت النفسیة التي تعوق االتجاهاتتخلیة العاملین من.
 (3)االتصالتقویم نتائج.
 فقد حددت جمعیة إدارة األعمال األمریكیة مبادئ أساسیة :للممارسیناالتصالبالنسبة لضمانات

:وهي كما یأتيلالتصالتضمن لكل من یعمل بها نظاما أولیا لالتصال

.229المرجع السابق، ص: محمد عبد الفتاح محمد (1)
.28،29، ص ص 2006، عمان، 1، دار الحامد للنشر والتوزیع، طمبادئ اإلدارة الحدیثة: حسین حریم(2)
.68،69المرجع السابق، ص ص : محمد منیر حجاب(3)
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تقضي تلك القاعدة بإلزام المرسل بتحلیل موضوع : االتصالأرائك قبل ضاحیاستحاور -1
.(1)االتصالالرسالة وتوضیح كل جوانبها قبل البدء في 

یقضي هذا من مسؤول العالقات العامة ضرورة : االتصالالفعلي في هدفكتحقق من -2
:اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت وهي

ما الذي ینبغي تحقیقه من الرسالة؟
 (2)معلومات؟هل یهدف إلى تقدیم

الوقت المناسب اختیارالظروف الطبیعیة واإلنسانیة ،ویقتضي ذلك االتصالتذكر أثناء -3
في أخر دقیقة من ساعات العمل أو في الوقت الذي یبلغ منه االتصالفال یتم لالتصال

للقیم والمبادئ والمعاییر االتصالاإلجهاد والتعب أقصاه، وكذلك مراعاة عدم مخالفة موضوع 
.والنفسیة باإلضافة إلى الظروف الطبیعیةاالجتماعیةومراعاة الظروف جتماعیةاال

یمس اإلدارة االتصالفطالما أن موضوع : االتصالكلما أمكن في تخطیط اآلخریناستشر-4
الجمیع بموضوع اقتنعوالعاملین والمجتمع فال بد من الوقوف على أراء الجمیع حتى إذا 

.(3)االستجابةكانوا أحرص الناس على االتصال

أن : للرسالة مثالاالنتباهلتساعد على جدب : االتصالنبرات صوتك مالئمة لموضوع اجعل-5
االعترافتجعل أنت المرسل نبرات صوتك غیر حادة وأن تختمها بعبارات ودیة تنطوي على 

.بالجهود المبذولة من العاملین من أجل تحقیق أهداف المنشأة
هو مجرد مطالب االتصالویعني هذا المبدأ أال یكون هدف : الجمهورباحتیاجاتتمامااله-6

متواصلة فحسب، وٕانما ینبغي من خالل تحقیق أهداف اإلدارة تحقیق أهداف العاملین فكما 
إیجابیة من المستقبل وفي ظل االستجابةحرص المرسل على تحقیق رغبات المستقبل كانت 

.(4)ح المنشأةهذا األسلوب تتحقق مصال

.42، صالمرجع السابق: بوفلجة غیاث(1)
.224، 223المرجع السابق، ص ص : فهمي محمد العدوي(2)
.84، ص2008، األردن، 1، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، طإدارة خدمة العمالء: إیاد شوكة منصور(3)
.71، 70المرجع السابق، ص ص : محمد منیر حجاب(4)
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من أجل تحقیق هدف محدد أو بعض أهداف یحتاج إنجازها لعدة االتصال: االتصالمتابعة -7
ساعات أو أیام، وبالتالي ینبغي أن تكون هناك متابعة مستمرة حتى یتحقق الهدف من 

.االتصال
ما ینبغي عند التخطیط اإلداري للواقع الحالي مراعاة : تصل للمستقبل مثلما تتصل للحاضر-8

الشفهیةاالتصاالتفي الماضي یعتمد على االتصالستكون علیه اإلدارة في الغد، فإذا كان 
.(1)والكتابیة فإن التكنولوجیا قد أوجدت الكثیر من األدوات اإللكترونیة وغیرها

قد یكون قوال أو فعال ومن الضروري أن یتفق االتصال: اتصالكتالؤممن أن أفعالك تأكد-9
الفعل مع القول بمعنى أن التعلیمات التي تقضي بعدم التدخین في مكان العمل ینبغي أن 

.(2)یلتزم بها من أصدرها قبل من صدرت إلیهم
فاإلنصات من المهارات األساسیة في : على المرسل والمستقبل أن یمارسا اإلنصات- 10

االتصالوقد جرى العرف في أجهزتنا اإلداریة على أن الذي ینصت أثناء ، االتصالیةالعملیة 
.(3)الرأسي هو الشخص األقل درجة في السلم الوظیفي

أفقیا فإن المرسل والمستقبل یندرجا معا بصورة تعوق بعض أجزاء العملیة االتصالأما إذا كان 
من اإلبالغ االتصالالتي یتم بها من الوصول إلى أهدافها فقد تحمل النبرات الصوتیةاالتصالیة

ا أراد نصت المستقبل بطریقة غیر سطحیة إذا ینبغي أن ینفسها، ولهذاالتصالكثر من عملیة أ
.أن یفهم مكنون الرسالة فهما تاما

قالههو تجاوب مع المرسل ومحاولة فهم ماوٕانما اإلنصات فمجرد عدم الكالم یعتبر إنصاتا 
.(4)توأمانواالتصالفنا فإن اإلنصات االتصاللك یقال أن اإلنصات فن، ومادام ولذ

في العالقات العامةاالتصالوسائل : خامسا

تنتجها المؤسسات وزادت إمكانیاتزاد حجم المعلومات التياالتصالبعد تطور تكنولوجیا 
في العالقات العامة من بین أهم المرتكزات األساسیة االتصالووسائل الحصول علیها، إذ تعد وسائل 

.130، ص2003، عمان، 1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، طمبادئ اإلدارة الحدیثة: سعید عمر(1)
.65، ص2000، اإلسكندریة، 1ط، دار المعرفة الجامعیة،)مفاهیمه أسالیبه، مهاراته(اإلتصال الفعال : منصورهالة(2)
.72سابق، صالمرجع ال: منیر حجابمحمد(3)
، ص 2009، األردن، 1ط، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،أساسیات االتصال نماذج ومهارات: بشیر العالق،حمید الطائي(4)

.104،106ص 
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التي تعتمد علیها المؤسسات إذ یولي محترفو العالقات العامة أهمیة كبیرة لهذه الوسائل نظرا لقدرتها 
الفائقة على الوصول إلى الجماهیر بأنواعها، إضافة إلى أنها تعد بالنسبة للعالقات العامة إحدى وسائل 

ة فهي تحدث تلك الوسائل الكتابة عنها بشكل ذكي ویساعدها في ذلك مجمل أنشطتها المجانیاالتصال
إقناع بعض تلك الوسائل بتخصیص مساحات في الصحف استطاعتالیومیة لدرجة أن هناك مؤسسات 

أو أوقات في الرادیو أو التلفزیون لها لتقدیم ما تشعر تلك الوسائل بأنه یقدم خدمة جماهیریة تخدم مهمتها 
فباإلضافة إلى استثماراألساسیة وأهدافها، وعادة ما تستثمر العالقات تلك المساحات أو األوقات أفضل 

أنها تقدم خدمات عامة للجمهور فإنها بذلك تحقق أهدافا تتعلق بتدعیم صورتها وسمعتها والترویج لنفسها 
في هذا المجال بطریقة امهااستخدالتي یمكن االتصال، ویمكن أن نتعرض ألهم وسائل (1)لدى الجمهور

:مركزة على النحو التالي

:الوسائل المكتوبة- 1

الصحف:
تعد الصحف وسیلة مهمة یمكن أن یعتمد علیها رجل العالقات العامة بحیث تمكنه من 

فالصحیفة فة الخبریة تمكنه في نقل األخبارإیصال رسالته إلى أكبر عدد ممكن تغلب علیها الص
غنى عنها في معظم الشركات والمؤسسات كوسیلة لإلعالم واإلقناع وكذا اإلعالن أصبحت ال

.(2)وانتشارهلسعة جمهورها احتیاجهافكلما كبر حجم المؤسسات كلما تزاید 
مجلة المؤسسة:

وسیلة مطبوعة تطغى علیها صفة التحلیل والتفسیر والعمق في تناول القضایا التي تشغل 
یها الفنون الصحیفة الشارحة والمفسرة كالتحقیقات والمقاالت والتقاریر الرأي العام ویغلب عل

كمجالت :المتعمقة وذلك بحكم طول دوریة صدورها التي ال تقل عن أسبوع وتصنف المجاالت 
شهریة عامة وثقافیة شهریة أسبوعیة عامة، أسبوعیة متخصصة، شهریة متخصصة ،ثقافیة 

:(3)أنواع من المجالت وهي3وهناك متخصصة

(1) Michel Desbordes, Fabien Ohl, Gary Tribou : Marketing du Sport, 3eme édition, Paris économie
1999, p 306.

.194، صوالتوزیع، د ط، مصر، دار الفجر للنشر اإلعالم السیاحي: حجاب محمد منیر(2)
.223،224، ص صالمرجع السابق: محمد صاحب سلطان(3)
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وهي مجلة خاصة بالعاملین في المؤسسة إال أن توزیعها في :مجلة المؤسسة الداخلیة
.بعض األحیان یصل إلى الجماهیر الخارجیة التي لها عالقة بالمؤسسة واألفراد العاملین

خدمة في وهي المجلة التي تصدرها للجمهور الخارجي مست:مجلة المؤسسة الخارجیة
ذلك أفضل أنواع المطابع وتتضمن الموضوعات التي تهم الجمهور وتلبي رغباته وتوزیع 

.المجلة، وذلك لدعم سمعة المؤسسة وصورتها الذهنیة
إن هذا النوع من المجالت أصدر أساسا إلى الجمهور : مجلة موجهة للجمهورین معا

ومضمون المجلة یتضمن ما،يالداخلي ثم تحول إلى مجلة للجمهورین الداخلي والخارج
:یلي

:األخبار الخاصة بالعاملین وتشمل
كأعیاد المیالد والذكرى السنویة لمناسباتهم الخاصة.
 االجتماعیةالترقیات في العمل وفي الحیاة.
الهویات التي یمارسها العاملون.

:أخبار جماهیر المؤسسة وتشمل
 المؤسسة بهمواهتمامإلقاء الضوء على دور هؤالء في المؤسسة.
جوانب من تعامل هؤالء مع المؤسسة ووجهة نظرهم فیها.
 الهامة لهؤالءاالجتماعیةاألخبار.

:أخبار المؤسسة وتشمل
أخبار حركة مبیعاتها أو خدماتها.
إلقاء الضوء على خطة المؤسسة.
(1)أخبار عن فرص التدریب المتاحة فیها.
عد المتبعة فیهاإلقاء الضوء على السیاسات والقوا.
واألدلة وتنقسم إلىتایبالكت:
كتیبات تستهدف الترحیب إما بالعاملین الجدد أو فئات الجمهور الجدید وتعریفهم بالمنشأة.
 وتطوره االقتصاديكتیبات تتضمن معلومات تفصیلیة عن المنشأة وجمیع أوجه نشاطها

.والخدمات التي تقدمها لجماهیر العاملین بها والجماهیر الخارجیة وأسس هذه الخدمات

.130،131ص ص ،المرجع السابق: كلثوم مسعودي، طيصبیدة عب(1)
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 كتیبات تتضمن معلومات عن فلسفة إنشاء المشروع وأهدافه وتوسعاته ودوره في خدمة المجتمع
.(1)ةوالبیئة المحلیة باإلضافة إلى الكتیبات التي تصدر في المناسبات العامة أو الخاصة بالمنشأ

الفاكس:
في مؤسساتنا الجزائریة لما واستعماالإن وسیلة الفاكس تعد من الوسائل األكثر شیوعا 

وبالتالي وصولها إلى ،سرعةطي الصعوبات وٕارسال الرسائل بأقصىلها من أهمیة في تخ
بمیزات یعمل إال بتوفیر خط هاتفي ولكنه یتمیز عن الهاتف المرسل في زمنها الحي إال أنه ال

:منها
 الرسالة، ال یحتاج إلى الكالم المنمق والمجامالت اختصاریستطیع المرسل.
مضمون الوصول وال یحتاج إلى طرف ثالث.
السریة الكاملة دون وجود مجال لتسرب المعلومات.
بالنفقات نقل عن الهاتفاالقتصاد.
 االتصالسرعة.
(2)مكتوب ومسجل ویمكن إثباته وحفظه.

:الوسائل المنطوقة- 2
اإلذاعة:

لحواجز اختراقتعتبر اإلذاعة وسیلة اإلعالم األكثر شعبیة لدى فئات الجمهور العام، لما تتمیز به من 
لها في أوقات العمل والفراغ، ومعروف أن الكلمة المسموعة لها واالستماعاألمیة والعقبات الجغرافیة، 

باإلذاعة االستعانةمكتوبة لهذا تلجأ إدارة العالقات العامة إلى تأثیر أكبر في عقول األفراد عن الكلمة ال
.(3)واهتماممستخدمة بذلك التمثیل والحوار لجعل المستمع یدخل طرفا في المناقشة ویتابعها بشغف 

الزیارات الصحفیة:
بعض الصحفیین باستدعاءت بهدف تلمیع صورة في أعین وسائل اإلعالم، تقوم إدارة العالقا

لتزویدهم بكافة المعلومات والحقائق عن المنظمة والسماح لهم بالتجول في أنحائها والتحدث مع للمنظمة
.مختلف المسؤولین، مع إمكانیة أخد صور ألماكن عمل معینة في المنظمة

.32، مصر، ص1998، 1، مكتبة األنجلو مصریة، طالدعایة واإلعالمالعالقات العامة بین : محمود محمد الجوهري(1)
.81،82، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص ص مبادئ في العالقات العامة: عبد الغفور عبد السالمالشرمان زیاد محمد،(2)
.131، ص2000األردن، ، 1، مكتبة الرائد، طوسائل االتصال في العالقات العامة: محمد الجوهر ناجي(3)
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دد من وعلى مسؤول العالقات العامة أن یقوم بإعداد برنامج الزیارة، كما ینبغي أن یكون هناك ع
المرافقین للضیوف یتناسب مع عدد الضیوف ویجب التأكد من إلمام هؤالء المرافقین بكافة المعلومات 

.(1)المتعلقة بالمنظمة، حیث یتمكنوا من اإلجابة عن األسئلة المطروحة من طرف الضیوف

تنظیم الحفالت والدعوات الخاصة:
المباشرة مع الجماهیر الداخلیة والخارجیة للمنظمة، وتعتبر من االتصالتعد الحفالت من أنواع 

التي یعتمد علیها أخصائي العالقات العامة في إنشاء صالت طیبة بجماهیر االتصالیةأقوى الوسائل 
محددة وكسب ودها، ففي الحفالت یتم التعرف بین كبار المسؤولین في المنظمة والمدعوین إلى الحفل من 

وأفراد المنظمة وممثلي المنظمات األخرى، ویتم تبادل واالجتماعیةلنقبات والهیئات السیاسیة قادة الرأي وا
.(2)واتجاهاتهموأرائهم لآلخرینالحدیث والمناقشات التي تجعل كل منهم أكثر تفهما 

فتح فرع جدید للمنظمة.
تنصیب مسؤول جدید على المنظمة.
 معینةاتفاقیةإمضاء.
ةحل نزاع یخص المنظم.

لزوار أجانب مع ضرورة تنظیمها االستقبالكما یتم إعداد الحفالت ألغراض التكریم أو 
بالمستوى المناسب لشخصیة ومكانة هؤالء الزوار ومن أمثلة حفالت التكریم نجد تكریم أحسن 

وهكذا ،ین سیحالون إلى التقاعد أو متخرجي الجامعةامل أو أحسن موزع، أو األشخاص الذع
مع منح هدایا رمزیة وشهادات تكریمیة وقد یدخل ضمن تنظیم هذه الحفالت الدعوى المحدد 

الغداء أو العشاء في أحد األماكن الفاخرة، وقد تثمر هذه اللقاءات علىلعدد قلیل من الزوار
.(3)إنجازات كبیرة

:الوسائل المرئیة- 3
إلى أن الوسائل السمعیة والبصریة كاألفالم ودوببلومر تشیر الدراسات التي أجراها :التلفزیون

وكذلك الوسائل البصریة ألنها تجمع ،الناطقة والتلفزیون تمتاز بتأثیر أقوى من الوسائل السمعیة

.406، صالمرجع السابق: أبو قحف عبد السالم(1)
(2) Lahanque Sylvie, Solatges Fabienne : Les relations publiques (Guide pratique) , édition
d’organisation , Paris, 1991 , p101.

.166، ص2009، رسالة ماجیستر جامعة منتوري قسنطینة، العالقات العامة في المؤسسة الصحیة الجزائریة: مسیلي یاسین(3)
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حاستي البصر والسمع مما یضاعف استخدامبین مزایا هذین النوعین، وتتطلب من المشاهدین 
املین أن الوسائل السمعیة البصریة تتفوق على ویتضح من دراسة هذین العوالیقظةالتركیز 

الوسائل األخرى في درجة تذكر األفراد المتعرضین لها، ویعتبر التلفزیون واحد من الوسائل 
.السمعیة البصریة التي تعتمد بدرجة كبیرة على الصورة المختلفة عن الصورة الفوتوغرافیة

المسجلة لیصبح له قدرة فائقة على اإلقناع وقد تعدى دور التلفزیون من نقل األخبار المصورة 
.(1)والتأثیر إلى درجة السیطرة

أو أكثرها جاذبیة لدى انتشاراوقد أصبح التلفزیون في السنوات األخیرة من أوسع الوسائل 
الجمهور ودلك لقدرته على مخاطبة الطبقات المختلفة من الجمهور في مستویات العمر وعلى مدى زمني 
كبیر نسبیا، فیمكن من خالل شاشة التلفزیون إرسال العدید من الرسائل التي یمكن أن تصل إلى فئات 

سابقات في تقدیم العدید من الرسائل البرامج والماستغاللعدیدة من الجمهور ومن الممكن أیضا 
اإلعالمیة، لذا أصبح التلفزیون من الوسائل الهامة التي تستخدمها العالقات العامة للتأثیر على الجماهیر 

.(2)وكذا لتنوع برامجه المقدمة إلى جمیع شرائح المجتمع

لوحة اإلعالنات:

من طرف إدارة العالقات العامة، حیث أنه قلیال استعماالإن لوحة اإلعالنات من الوسائل األكثر 
ما تخلوا المؤسسات من هذه األداة، في بعض األحیان تكون األداة الوحیدة المستخدمة في إدارة العالقات 

.بشكل صحیحاستخدمتالعامة ولها فائدة كبیرة خاصة إذا 

جیهات والتعلیمات ومن شروط اإلعالنات تعتمد علیها اإلدارة في إخبار العاملین باألوامر والتو 
إلیها لقراءتها ویبقى العاملون یتوجهون إلیها االلتفافنجاحها الجاذبیة واإلثارة، حیث یعتاد المارة على 

.(3)باستمرارلقراءتها 

.61ص،الثاني+ العدد األول ،26المجلد ،جامعة دمشق، مجلة العالقات العامة الجامعیة للواقع واألفاق: زروقجمال بن (1)
.214، ص2008األردن، ، د ط، دار الحامد للنشر،التسویق مفاهیم معاصرة: حداد شفیق إبراهیم، سویدان نضام موسى(2)
.21،22، ص ص 2000دمشق، د ط،، دار الرضا للنشر،تقنیة العالقات العامة: إلیاس سلوم(3)
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وحتى یستطیع أخصائي العالقات العامة التواصل مع الجماهیر والرأي العام، فإنه یعتمد على 
والهدف ،من كل هذا رسم صورة ذهنیة إیجابیة عن المؤسسة لدى الجماهیر االتصالالعدید من وسائل 

.من خالل إمدادهم بكافة المعلومات التي تحرص المؤسسة 

المعارض:

قد توضع هذه المعارض أمام مكاتب المنظمة ومنشأتها أو في األماكن العامة وغالبا ما یحدد نوع 
فیه، كما تسعى المعرض لتحسین صورة المنظمة لدى الرأي المعرض أو الواجهة وفقا للمكان الذي سیقام 

العام، وكسبه لجانبها وذلك بتزویده بالمعلومات المختلفة على شكل رسومات وتخطیطات، فمن خالل 
.(1)المعارض یمكن اإلعالم عن تاریخ التكریمات والجوائز

الفیدیو:

المنشآتة والسمعیة معا وتقوم المرئیاالتصالأجهزة الفیدیو ضمن وسائل استخداماتسعلقد 
واجتماعاتالكبیرة بإمداد إدارات العالقات العامة وأجهزة الفیدیو لتسجیل وتصویر الحفالت والمناسبات 

النتائج الستخالصمجالس اإلدارة، وكبار المدیرین والجمعیات العمومیة وٕاعادة إذاعتها أو عرضها 
.(2)التي عرضت فیهاواآلراء

 الفوتوغرافیةالصور:

تعد من أكثر الوسائل داللة ووضوح للكثیر من األشیاء التي یصعب التعبیر عنها بالكالم أو 
الكتابة أو قد یكون الطرف األخر غیر قادر على فهم أو قراءة الشيء المكتوب وألسباب كثیرة فتكون 

ة أطول قیاسا بما هو علیه في الصورة أفضل وسیلة للتعبیر عن الفكرة، فضال عن بقاءها في الذاكرة لفتر 
.(3)األشیاء المكتوبة

(1) Bernard Brochand, Jacque Lendrevie : le publicitor, quatrième, édition, Dalloz, Paris, 1993,p 78.
.153ص،المرجع السابق: ضرجمیل أحمد ح(2)
.294، ص2006األردن، د ط،، دار الحامد للنشر والتوزیع،التسویقیة والترویجاالتصاالت: عامر البكري(3)
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في إدارة الصراعاالتصالدور : سادسا

مرتبطة بالسلوك اإلنساني لذا كان لها أثر في كل ما یبدیه الفرد اجتماعیةظاهرة االتصالإن 
أو الجماعة من سلوك داخل الجماعة أو المنظمة، ولما كان الصراع أحد أهم هذه السلوكات التي تظهر 

.سلبا أو إیجاباباالتصالفي المنظمة فإن إدارة الصراع سوف تتأثر حتما 

.في إدارة الصراعسلبا االتصالإسهام - 1

والصراع مهما كانت أسباب هده الصعوبات حقیقیةاالتصالتوجد عالقة وطیدة بین صعوبات 
عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بالصراع داخل التنظیم منها االتصالمفتعلة، فقد تكون لصعوبات أو

بجهات القیادة أو عدم وضوح الرسالة وعدم فهم المرسل إلیه لمضمونها االتصالصعوبة أو قلة 
، بحیث لالتصالاألوقات المناسبة اختیارطرفه ألهداف معینة أو عدم أو تحریفها بصفة عمدیة من 

بحیث االتصالهنا ومثیرا للقلق أو حصول بعض الضعف الوظیفي في أحد أجزاء شبكة االتصالیصبح 
االتصالهنا مرعبا ومثیرا للقلق أو حصول بعض الضعف الوظیفي في أحد أجزاء شبكة االتصالیصبح 

.(1)هذا الخلل، وتكرر فإنه یصبح مصدرا للصراعاستمرتنظیم بصفة عامة وٕاذا وبالتالي في سیر ال

االتصالفي المنظمة ، لذا فإن لالتصالمن جانب أخر تعتبر القیادة هي أحد أهم الممارسین 
یتم ضمن عالقة غیر متكافئة ویمیل عدم التكافؤ هذا لصالح القائد فهو الذي یمكنه أن یتحكم في مختلف 

وٕان عدم التوازن هذا یجعل المرؤوس في وضعیة غیر االتصالیةعناصر التنظیم، ویمكنه توجیه العملیة 
وٕاهمال وبالتبعیة الدائمةیشعر بالضعف، مریحة هي وضعیة الخاضع لسلطة القائد، ومبادراته مما یجعله

وعدم إبالغهم االتصالذاته، وشخصه وأدركت العدید من الدراسات مشكلة فهم المرؤوسین لعملیة 
الصعوبات التي ستواجههم وعجز الرؤساء على التوضیح لمرؤوسیهم ماهیة أعمالهم خصوصا في ظل 

ن أحد طرفیه القائد، وطرفه األخر أفراد القیادة البیروقراطیة، إن كل هذا یسهم في إیجاد الصراع الذي یكو 
.المنظمة، ویعتبر هذا الصراع من أخطر الصراعات لنتائجه كالتمرد والخروج عن الطاعة

قد تتعرض للتحریف بسبب وجود عدة عوامل ومعوقات، ومشاكل تجعلها االتصالیةإن الرسالة
و غیر موجودة أصال، ومن أهم تسهم سلبا في الصراع بإشعال فتیل الخالف بعد أن كانت منسیة أ

:نذكر ما یلياالتصالسلبیات 

.239ص،2012، القاهرة، 1، دار الكتاب الحدیث، طالصراع التنظیمي وفعالیة التسییر اإلداري: ناصر قاسیمي(1)
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 الصاعدة من االتصاالتخصوصا االتصالیةتأثیر بعض األفراد في محتویات الرسالة
خالل غربلتها  حذف بعض المعلومات التي یعتقد هؤالء ألفراد أنها قد تسيء إلیهم وٕالى 

ستوى األعلى وأیا كان المبرر فإن هذا ، وتكییفها لتتالءم مع المتهذیبهامكانتهم أو قصد 
والصراعاتاالختالفاتقادة وظهور التصرف سوف یسهم في فصل القیادة عن ال

والجدیر بالذكر أن مثل هذه التصرفات تظهر في المنظمة التي تتسم قیادتها ومسؤولیها 
.(1)بالفكر البیروقراطي

 القنوات غیر الرسمیة، وما ارازدهیؤدي إلى لالتصاالتعدم فعالیة القنوات الرسمیة
إلى بروز المشاكل یؤديیصاحبها من إشاعات وتشویهات لألخبار المنقولة مما 

.المدمراالتجاهفي وتغذیتهاوالصراعات 
 العاطفي مع النفعالإن سوء الفهم واإلدراك لألفكار واألوامر في مواجهة الموقف یظهر

إغفال اإلصغاء الجدري ومیل كل طرف نحو المبالغة في إظهار الخالفات وعدم مد ید 
.المساعدة إلى الغیر

 عدم الثقة وصعوبة توافر المعلومات وعدم األمانة واإلخالص في معالجة ونقل
المعلومات، یدفع كل طرف في المنظمة إلى السیطرة والتحكم في الطرف األخر، ومن ثم 

جأ األطراف المتصارعة إلى التجسس للحصول على المعلومات بسبب عدم توفیر تل
.الثقة
 من شأنها أن تدفع االتصالظهور معوقات تعمل على تشویش المعلومات وعرقلة عملیة

األطراف إلى الرفض المطلق بدال من الموافقة المرشدة، ویسهل ظهور رغبات الطرف 
.(2)المعارض

.في إدارة الصراعإیجابااالتصالإسهام- 2
 یساهم اإلتصال في إقامة جسر مفتوح تتدفق فیه البیانات والمعلومات بین أعضاء

الجماعة من منطلق حرص كل طرف من أطراف الصراع على مد الطرف األخر بكل 

في االتصال"، فعالیة الملتقى الوطني الثاني الصاعد في المؤسسة الجزائریةاالتصالجوانب من إشكالیة : بوبكر جیملي(1)
.148، ص2003، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، واالتصالاالجتماعمخبر علم " المؤسسة

.394، ص2003، عمان، 1، دار قندیل للنشر والتوزیع، طإدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة: محمد الصریفي(2)
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إلخ ...المفتوحة، واألمانة، واإلخالصاالتصاالتالمعلومات والبیانات ومن ثم تكون 
.اإلیجابي إلدارة الصراعاالتجاهمؤشرات 

 إدارة الصراع والنضوج التام الحتیاجاتیسود الشعور الطیب والرغبة في المساندة والدعم
.في المعلومات والرغبة الصاعقة في التفاعل اإلیجابي

 باستخدامفي المنظمة تدفع األفراد إلى تعزیز ومساندة كل منهم لألخر االتصاالتفاعلیة


.(1)مصادر القوى الذاتیة على إنجاز المهام بصورة مرضیةكافة القدرات، و 
الضمني حول واالتفاقالحقیقیة والفعلیة لألفراد والجماعات في قرارات المنظمة المشاركة

كل منهما على األخر في التنظیم العتمادالعدید من المفاهیم، والقیم المختلفة نظرا 
.الفعالاالتصالویرتكز ذلك 

.120، ص، الجزائر2للنشر والتوزیع، ط، دار الغرب مبادئ التسییر البشري: أبو فلجة الغیاث(1)
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التخطیط في العالقات العامة: المبحث الثالث

أهمیة التخطیط في العالقات العامة: أوال
التخطیط هو نشاط أساسي، حیث تقف علیه األعمدة الحیویة للتنظیم والتشكیل والتوجیه والرقابة 

أهداف فالتخطیط قد أصبح عامال في جعل . (1)التي تعمل على مساعدة اإلدارة ومنحها المعنى والمغزى
المؤسسة تحت المجهر واضحة للمستخدمین ویعملون ألجل تحقیقها فمن واقع التجربة فإن المؤسسات 

، ولكي نتعمق (2)التي تعتمد على مبدأ التخطیط في إدارتها وأنشطتها استطاعت أن تنجح أكثر من غیرها
التخطیط بمبدأأكثر في توضیح أهمیة التخطیط، نجد من الضروري قبل ذلك أن نفهم ما المقصود

planning , principleلتحقیق الهدف بأكبر فاعلیة، ینبغي :" إذ یمكن صیاغة هذا المبدأ كاآلتي
وعلیه فإن بإمكاننا اآلن أن نقول (3)".القیام بالتخطیط أو الجهد الذهني قبل التنفیذ أو قبل الجهد المادي

:لماذا یعد التخطیط مهما واألسباب هي كاآلتي
ألسباب عدیدة إال أن منشأ، فرغم أن أهمیة التخطیط ترجعالاتجاهتخطیط یحدد ال

.قد یكون أنه یحدد للمنشأة الوجهة التي تسعى إلیها وغرضها الرئیسي،السبب الرئیسي
 داركریساعد التخطیط على معرفة الفرص والمخاطر المستقبلیة حیث یرىDruker أن

التخطیط یؤديهناك جانب آخر من جوانب األهمیة في التخطیط، وهو أنه في حین ال 
إلى التحدید الكامل للمخاطر المترتبة على القرارات طویلة المدى إال أنه یساعد على 
معرفة الفرص والمخاطر الكامنة في المستقبل، ویساعد على األقل على خفض هذه 

.المخاطر
 تعني الرقابة ضمان مواءمة األنشطة الفعلیة للخطط : الرقابةالتخطیط یسهل عملیة

وضع المعاییر، وقیاس األداء : ثالثیة الخطوات هيدورةالموضوعة، وهي تشمل على 
ویختص التخطیط . وتصحیحهااالنحرافاتبالنسبة لهذه المعاییر، والتعرف على 

.(4)إنجازهبالخطوة األولى من دائرة الرقابة هذه وذلك بتحدید ما یتعین

.121، صالمرجع السابق: بشیر العالق(1)
، القاهرة1للتسویق والتوریدات، ط، الشركة العربیة المتحدة والعالقات العامةاالتصاالت: صالح أبو أصبع، تیسیر أبو عرجة(2)

.221، ص2011
.122، ص السابقالمرجع: بشیر العالق(3)
.19، ص2009، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، د ط، عمان، تنمیة المهارات اإلشرافیة والقیادیة: بشیر العالق(4)



إستراتیجیات العالقات العامة:الفصل الثاني

79

 یساعد التخطیط في حقن الرشد والتحلیل والنظام والمنطق في نشاطات وعملیات
.المنظمة

 یخفض التخطیط العمل غیر المنتج إلى أدنى حد، فالجهود التي ستبذل تدرس ویتم
على تلك الجهود الضروریة بالمقادیر االستخدامبكل دقة وعنایة بحیث یقتصر اختیارها

.(1)الصحیحة لتحقیق العمل المحدد
 یؤدي التخطیط إلى خفض الوقت الالزم للقیام باألنشطة المخططة، ألن األداء یقتصر

على العمل الضروري باإلضافة إلى تحدید الوقت الالزم لتنفیذ كل جزء من أجزاء العمل 
.ي الوقت المحددمع ربطها ببعض من أجل تحقیق الهدف ف

 لتحقیق تلك اتخاذهاالتخطیط یوفر تفهما مشتركا داخل المؤسسة حول الخطوات الواجب
.اإلنجازات

التخطیط یبقي المنظمة وأعضاءها في اإلطار الصحیح.
 لتقییم أداء المنظمةارتكازالخطة نقطة.
 للتواصل مع بیئة العمل الخارجةاستخدامهاالخطة أداة یمكن.
 (2)یساعد على تحدید األولویاتالتخطیط.
 توفر الخطة إطارا لصناعة القرارات من خالل إدراك أهداف المؤسسة وطرق تحقیقها

.ورجع الصدى حولها
اتخاذالتنبؤ الدقیق في الخطة إلى تقلیل عناصر المخاطرة والتشكیك والتردد في یؤدي

.القرارات
إعداد الخطة إلى أن یقوم المدیرون بتفحص مؤسستهم من جمیع جوانبها والتنسیق یؤدي

.الفعال بین جمیع أنشطتها
(3)یعزز التخطیط قدرات المؤسسة على المنافسة.
 إن التخطیط یحقق درجة أعلى من المنطقیة والوضع األفضل ألي مشروع فالمدیرون

التصرف في التعامل مع البیئة والتأثیر بموجب التخطیط یسمح لهم بدرجة من المبادأة و 

.123المرجع السابق، ص،)نظریات ومفاهیم(اإلدارة الحدیثة : بشیر العالق(1)
.204، صالسابقالمرجع: فهمي محمد العدوي(2)
.122المرجع السابق، ص: صالح أبو أصبع، تیسیر أبو عرجة(3)
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حیث یحیر . فیها لصالح المشروع، وهو وضع ال یتسنى تحقیقه في غیاب التخطیط
المدیرون على التصرف كرد فعل للمواقف بطریقة تلقائیة أو عفویة مما قد یؤدي إلى 

ذو ، ومجمل القول أن التخطیط(1)باستمرارتحویل العملیات الیومیة إلى مواقف حرجة 
وتصبح ارتجالیاأهمیة كبیرة في تحقیق أهداف المنشأة وبدونه یصبح العمل فیها 

القرارات دون أي معنى وتظهر الضرورة إلى التخطیط بسبب عدم التأكد من المستقبل 
.(2)وخضوع الظروف المؤثرة للتغییر المستمر

 مستقبل، إذ أن الاحتماالتكما أن التخطیط یعزز من مقدرة المؤسسات على التكیف مع
احتاطتالتي االحتماالتالتخطیط یعتبر ضروریا حتى ولو تضاءلت فرص حدوث 

.لمواجهتها
 إلى نتائج وخیمة ألي مؤسسةیؤديوعلى هذا فإن الفشل في التخطیط قد.
إن إحدى القضایا الرئیسیة التي تعاني : مساعدة الموظفین في التركیز على األهداف

ت، هي أن موظفیها ال یدركون بشكل واضح األهداف التي منها الكثیر من المنظما
.تحاول المنظمة الوصول إلیها

 التخطیط یقود إلى النجاح، ألنه عادة ما تتم دراسة كل الظروف الهامة المحیطة
.(3)بالمنظمة سواء الحالیة منها أو المستقبلیة

 اتخاذیعتبر التخطیط القاعدة األساسیة لتبریر عملیة : القراراتالتخاذالقاعدة األساسیة
القرارات اإلداریة عملیة عشوائیة اتخاذالقرارات ،حیث أنه بدون التخطیط تصبح عملیة 

. مشوشة ال تشكل نسقا منطقیا في نشاط اإلدارة
یعتبر التخطیط محاولة للتغلب على عدم معرفة المستقبل : مواجهة حالة عدم التأكد

اته عن طریق التنبؤ العلمي، وٕاال فإن اإلنسان سوف یبقى خائفا ومترددا من القیام وتطور 
.بأي نشاط فتشل نتیجة ذلك حیویته وحركته

.81، ص1991، مكتبة عین شمس، د ط، القاهرة، األصول العلمیة لإلدارة والتنظیم: علي عبد المجید عبده(1)
.109، صالمرجع السابق: علي محمد منصور(2)
.53، ص2009، الجزائر، 2دار هومة، ط، مبادئ اإلدارة: جمال الدین لعویسات (3)
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إن وظیفة التخطیط تستوجب جمیع : التشغیلاقتصادیاتالقصوى من االستفادة
عیة وبالتالي األنسب من حیث النو ،معلومات عن كافة األنشطة المستقبلیة وتكلفتها 

.في النقبات والجهد والزمناالقتصادمن مبدأ االستفادةإلى یؤديوالتكلفة والجهد مما س
من مبدأ أن التخطیط وظیفة تسعى إلى الوصول إلى الهدف من : التركیز على األهداف

خالل تحدید األنشطة واإلمكانیات الضروریة لذلك،  فهي في مختلف مراحلها وخطواتها 
.(1)وتعمل على تحقیقهتضع الهدف أمامها 

في العالقات العامةأهداف التخطیط:ثانیا

یعتمد التخطیط للعالقات العامة على األهداف التي یضعها خبیر العالقات العامة نصب عینه
بالهدف صورة ذهنیة في الحالة المستقبلیة أو كما یشیر البعض بأن األهداف القریبة المدى ویقصد 

والتي ترسم الخطة اإلعالمیة من أجل تحقیقها، لذلك االجتماعیةدیولوجیة یتسایر اإلوالبعیدة المدى التي 
البد من البدایة أن تكون األهداف ممكنة التحقیق، وفي إطار الوسائل واإلمكانیات المتاحة، ویجب أن ال

.ننسى عمل حساب طوارئ

 عنها أهداف فرعیة وهناك هدفان رئیسیان للتخطیط في العالقات العامة یمكن أن یتفرع
(2).كثیرة

:بین ثالث مجموعات رئیسیة هياالتصالهو تحسین العالقات وتیسیر سبل :الهدف األول
العامة ، ثم العاملون في المؤسسة وضمان حسن العالقاتالمستهلكون، وأصحاب رؤوس األموال

.بین المجموعات الثالث، وهو أمر بالغ األهمیة للعالقات العامة في أیة مؤسسة صناعیة

وتشتد فیه اشتدتهو الترویج لسلعة أو إنتاج جمهور المستهلكین في عالم :الهدف الثاني
.المنافسة یوما بعد یوم

وجدت بین هذا ومن الضروري القیام بالبحوث الالزمة للوقوف على أوجه الخالف إن
رات التي بین األهداف، وموقف الجماهیر یتعین یاألهداف وموقف الجماهیر منها، والتغ

.151، ص2005، األردن، 1، دار الحامد للنشر والتوزیع، طتطور الفكر واألسالیب في اإلدارة: ر العتیبيصبحي جب(1)
2014، 6لكتب والوثائق القومیة، ط، دار ااالجتماعالعالقات العامة واإلعالم من منظور علم : حسین عبد الحمید أحمد رشوان(2)

.145ص
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سدها قبل الشروع في وضع الخطة، وفي وسع خیر العالقات العامة أن یستعین بكافة 
. المتاحة له لیدنى الجماهیر من الهدف الذي وضعه نصب عینهاالتصالوسائل 

 بین الدوائر واألقسام والعاملین، وذلك یساعد على توفیر التنسیق یساعد على تنسیق الجهود
بین النشاطات المختلفة داخل التنظیم، وكذلك یساعد على تحدید الهیاكل التنظیمیة المناسبة 

.وتوزیع المسؤولیات 
 توفیر التكالیف وذلك ألنه یحدد األهداف وطریقة تحقیقها مسبقا وبطریقة علمیة عقالنیة وذلك

(1).األمثل للموارداالستخدامد في زیادة الكفایة واإلنتاجیة عن طریق یساع

 مساعدة المدراء في الظروف الغامضة التي قد یتعرضون لها وذلك ألنه قائم على التفكیر
.بالمستقبل، ومحاولة التنبؤ بالمواقف الطارئة التي تحدث مستقبال

ین كونه یحدد األهداف، أسلوب الرقابة س موضوعیة للرقابة وتقییم أداء العاملیتوفیر مقای
(2).لضمان سبر العمل

عالقات العامةفي الأسس ومبادئ عملیة التخطیط : ثالثا
:یرى خبراء العالقات العامة أن هناك مجموعة من األسس والمقومات التي تلزم التخطیط للنجاح هي

ترتبط العالقات العامة بهدف محدد، األمر : وجود هدف محدد تتضمنه الخطة
الذي یجعل ألي نشاط یتم داخل هذه الخطة، أو في إطارها هدف محدد یرتبط 
بالنفع والفائدة التي تعود على المؤسسة، وعلى الجماهیر التي توجه لهم برامج 
الخطة بوضوح الهدف المطلوب الوصول إلیه من عملیات التخطیط كإعادة بناء 

لجماهیر نحو نشاط المؤسسة، أو إعالمهم أو التعامل في سیاستها أفكار ا
فكل . برامج خدمات جدیدة أو إنتاج سلعة أو منتجات جدیدةاستحداثأو 

.العملیات تمثل أهداف محددة یجب التوصل إلیها وٕانجازها
یعتمد التخطیط على الدراسة العلمیة للجماهیر : على الدراسة العلمیةاالعتماد

وعن المؤسسة ... وخصائصها وكیفیة التأثیر فیها اتجاهاتهالتعرف على وا
فإدارة العالقات العامة تبدأ بجمع . (3)وٕامكانیاتها ومواردها وٕانتاجها وخدماتها

.77، ص2006، األردن، 2، دار تسنیم للنشر والتوزیع، طأساسیات اإلدارة الحدیثة: وتي، علي خضیر مباركیر موسى قاسم الق(1)
.167، ص2006، عمان، 3، دار وائل، ط)النظریات، العملیات، الوظائف(مبادئ اإلدارة : وتيمحمد قاسم القری(2)
.125ص، المرجع السابق: محمد عبد الفتاح محمد(3)
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، ثم تبني خططها واتجاهاتهالمعلومات وبحث المشكالت ودراسة أراء الجمهور 
ى ضوء الدراسات بعد ذلك على أساس واقعي ومحدد أهدافه وغایاته عل

.واألبحاث
 تستند العالقات العامة على المبادئ األخالقیة واإلنسانیة، فالصدق واألمانة

(1).أساسیان في كل تخطیط للعالقات العامةمبدآن

 التخطیط للعالقات العامة عملیة دیمقراطیة، بحیث یجب أن یشارك في عملیة
بالخطة التي شاركوا االلتزامبالتخطیط جمیع أفراد المؤسسة، وذلك حتى یشعروا 

.في وضعها
 یشترط في التخطیط للعالقات العامة أن یكون حیویا متدفقا مستمرا، فال بد من

.لتجدیده حسب الظروفبانتظاممراجعته 
 یجب أن یكون التخطیط للعالقات العامة متماشیا مع التخطیط القومي الشامل

، كما یجب أن یتماشى مع تماعیةواالجواالقتصادیةفي المجاالت الدبلوماسیة 
(2).الجمهور الحقیقیة ورغباته وأفكاره وكذا أهداف المجتمعاحتیاجات

 وٕاستراتیجیة تنفیذیةالتخطیط للعالقات العامة یجب أن یترجم إلى برامج
بالجماهیر للتقییم لمعرفة مدى النجاح أو القصور و تحقیق االتصالوتكتیكات 

األهداف المنشودة وتقییم المعوج منها، وبرامج العالقات العامة یمكن أن تكون 
لحل عالجیة، كما یمكن أن تكون برامج العالقات العامة یةئوقابرامج

المشكالت التي تحدث واألزمات التي تظهر من المؤسسة والعاملین بها 
الحدیث في العالقات العامة هو عدم إعمال واالتجاهجمهورها الخارجي، و 

.الجانب الوقائي وجعله في قائمة األولویات
التي یكون فیها فاعلیة في التأثیر في : واإلعالم المناسبةاالتصالوسائل اختیار

الجماهیر، وال شك أن كل وسیلة من هذه الوسائل تحقق غایات معینة توجه إلى 
خاصة من الجمهور تتناسب مع ظروفهم، ویمكن تعیین نوع الجمهور من فئات

ومدى اإلقبال أو الصدق الذي یبدیه واالجتماعیةحیث مستویاته العلمیة 

.142المرجع السابق، ص: حسین عبد الحمید أحمد رشوان(1)
.106المرجع السابق، ص: كلثوم مسعوديعبیدة صبطي، (2)
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نوع من الوسائل اإلعالمیة دون استخدامالجمهور والثقافات التي تستلزم 
(1).غیرها

البد أن یتم التخطیط في ضوء اإلمكانیات : التخطیط باإلمكانیات المتاحةالتزام
، فمن المناسب أن تخطیط برامج واستخدامهاالمتاحة أو التي یمكن توفیرها 

یتناسب مع ظروف المؤسسة وقدراتها المادیة، ویجب أن العالقات العامة بما ال
یكون واضحا مند بدایة المشروع في وضع الخطة مقدار الموارد المتاحة للخطة 

(2).تنفدالتي س

 تخصیص میزانیة محددة للبرامج اإلعالمیة في إطار المیزانیة العامة للمؤسسة
وبحیث تتناسب مع البرامج المطلوبة، ومن المتفق علیه أال تشكل هذه 
المصروفات عبئا ثقیال على المؤسسة أو تؤثر على مستوى الخدمات التي تقدم 

(3)).الجمهور الداخلي للمؤسسة(للعاملین 

وثابتةواقعیة موضوعیة واحتماالتوافتراضاتعملیة التخطیط على أساس بناء
والتنبؤات خاصة وأن التطورات الحدیثة في عالمنا للتوقعاتووضع دراسة جیدة 

والسیاسي جعلت عملیة التنبؤ عملیة صعبة حتى أصبح واالجتماعياالقتصادي
.العلماء یشیرون إلى عصرنا هذا بعصر عدم التأكد

ن تسبق عملیة التخطیط كافة العملیات اإلداریة األخرى، إذ أنها أساس یجب أ
.بناء العملیة اإلداریة

 أثبتتدعم اإلدارة العلیا لعملیة التخطیط وتبني أسلوب المبادرة اإلداریة، حیث
المستویات اهتمامالبحوث العلمیة أن بعض أسباب فشل التخطیط یعود إلى عدم 

(4).طاإلداریة العلیا بالتخطی

ینبغي توفیر الخبرة : توفیر الخبرة والمهارات المهنیة لدى القائمین بالتخطیط
المهنیة والدراسة الكافیة لدى واضعي ومصممي خطط العالقات العامة وأن یسند 
أمرها التي تقوم بإعداد هؤالء المتخصصین، كما یفضل وجود قسم أو إدارة داخل 

.144المرجع السابق، ص: حسین عبد الحمید أحمد رشوان(1)
.126المرجع السابق، ص: محمد عبد الفتاح محمد(2)

.145المرجع السابق، ص : حسین عبد الحمید أحمد رشوان(3)
.152، صالمرجع السابق: مدحت محمد أبو النصر(4)
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ات العامة بدال من إسنادها كعمل فرعي المؤسسة أو الهیئة تتخصص في العالق
.إلى أقسام إداریة داخل المؤسسة 

 أن تكون الخطة شاملة : بأهداف وسیاسة المؤسسةوارتباطهاشمول الخطة
الجماهیر احتیاجاتبأهداف المؤسسة وسیاستها العامة في ضوء ارتباطهایعني 

.بأهداف العالقات العامة ككلارتباطهاورغبات، وكذلك 
تحققه أن یكون هناك أسلوب علمي لقیاس وتقویم ما: على التقویماالعتماد

ینجم عنها من أثار لتحدید برامج العالقات العامة وخططها من نتائج، وما
(1).یعترض الخطط من معوقاتمعوقات النجاح وأسالیب الفشل والتغلب على ما

یریدون أن یروه قدوا ماالناس أن یروا ویعتاعتادلقد : الموضوعیة في التخطیط
یمكن أن یؤدي بغیر شك إلى التخطیط غیر االعتیادأو یعتقدوه فقط، وهذا 

.السلیم
أي یجب أن تكون المدة المتاحة لكل خطة من الخطط : في التخطیطااللتزام

كافیة لتمكین هذه الخطة من بلوغ أهدافها، وذلك قصد تغطیة عدم الكفاءة 
الخطة، فنجد أن الخطة لها مدة تنفیذاإلداریة واإلنتاجیة لألجهزة المشرفة على 

عملت ثالث أو أربع سنوات في حین أنه باإلمكان تنفیذها في سنة واحدة فقط لو
.(2)كل األجهزة المشاركة في تنفیذها بكفاءة

 مشاركة كافة مستویات اإلدارة في عملیة التخطیط من المشرفین لغایة المدراء
بغض النظر عن مكانتهم في الهیكل التنظیمي، إال أنه من المفترض أن یقضي 
المدراء وقت أطول في التخطیط فینما یقوم المشرفون للمستقبل القریب 

).اإلستراتیجي(یقوم المدراء غالبا بالتخطیط على المدى البعید ) المرحلي( 
 التعاون والتنسیق بین المخططین ومنفذي الخطة، ومن األفضل تشكیل فریق

مرتبط بإعداد الخطة للقیام بمهام ومتابعة وٕارشاد المنفذین عند الحاجة أو لدى 
ن بها ثم تبنیها من واقعهم حدوث عقبات في التنفیذ،ولألفراد قیم یتمسكو 

.127المرجع السابق، ص: محمد عبد الفتاح محمد(1)
.111،112المرجع السابق، ص: علي محمد منصور(2)
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وتؤثر على سلوكهم وأدوارهم ومواقفهم اإلنسانیة، لذا واالقتصادياالجتماعي
.(1)توجب معرفة هذه القیم والمبادئ والتعامل من أجل تناسق وفعالیة فریق العمل

مبادئ التخطیط:
والمقصود بهذا المبدأ هو أن التخطیط یأتي دائما : مبدأ أولویة التخطیط

.(2)قبل وظائف اإلدارة األخرى من تنظیم ورقابة وغیره
یقصد بالواقعیة وضع الخطط على أسس التقدیر الواقعي : مبدأ الواقعیة

.والحقیقي للموارد وللحاجات واألهداف وللفئات المستهدفة
التكامل یقصد به أن جمیع األنشطة والجهود تتكامل : مبدأ التكامل

یراعي أن م في تنفیذها بعد ذلك، كماوتتعاون في عملیة التخطیط ث
األولى باعتبارالخطط التكتیكیة أن تتكامل مع الخطط اإلستراتیجیة 

.تفاصیل لتنفیذ الثانیة
ویقصد به أن تكون الخطة شاملة لجمیع إدارات المنظمة : مبدأ الشمول

كذلك البد من أن تهتم الخطة بتحسین وتطویر جمیع أهداف . وفروعها
.ائف اإلدارةالمنظمة ووظ

حیث أن التخطیط یرتكز على عملیة التنبؤ بالمستقبل : مبدأ المرونة
وتوقعات ولیس على حقائق افتراضاتویقوم على احتماليومن ثم فهو 

، ألن الغیب علمه عند اهللا سبحانه وتعالى، ومن هنا یجب أن ثابتة
اجهة تتصف عملیة التخطیط بالمرونة، بحیث تراعى إمكانیة التعدیل لمو 

.طارئة أو مفاجئة لم تكن في الحسبان عند وضع الخططاحتماالتأیة 
فالمرونة یقصد به قابلیة عناصر الخطة للتعدیل والتغییر طبقا لما تسفر عنه الحقائق 

.(3)الواقعیة عند تنفیذ هذه الخطة

.153المرجع السابق، ص: مدحت أبو النصر(1)
.52المرجع السابق، ص: لعویساتجمال الدین (2)

.152صالمرجع السابق،: مدحت محمد أبو النصر(3)
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الهدف وهذا یعني أن یكون التخطیط قابال للتطبیق، ویخدم : مبدأ فاعلیة وكفایة التخطیط
بشكل فعال ویغطي كافة ، والوسائل واألسالیب واإلمكانات الضروریة لتحقیق الغایة

.(1)أو الهدف

أنواع التخطیط في العالقات العامة: رابعا

تمارس المنظمات أنواعا متنوعة من التخطیط وتضع أنواعا مختلفة من الخطط ویمكن تصنیف 
:اآلتیة) المعاییر(لألسس استناداهذه األنواع 

:ویقسم إلى) طبیعة المشكالت المستهدفة( التخطیط على أساس الهدف المطلوب تحقیقه: أوال
ویدینج بحسب :التخطیط الوقائيWedding إن التخطیط الوقائي هو التخطیط المبني

على دراسات مستفیضة وبحوث رشیدة ویستهدف غایات بعیدة تدور في محیط إقامة 
ة وجماهیرها المختلفة، وذلك عن طریق العمل الدائب إلزالة كل عالقة ودیة بین المؤسس

یتسبب عنه سوء الفهم أو تعارض المصالح، وهو یرى أن التخطیط الوقائي قد یكون ما
.وكالهما ضروري للفوز" كالتكتیك"طویل األمد وشبیه باإلستراتیجیة أو قصیر المدى 

التخطیط لألزمات أو الكوارث"ویسمیه بعض خبراء العالقات العامة :التخطیط العالجي"
فهو تخطیط یتسم بالحركة، ویقف متأهبا للنزول إلى المیدان لمواجهة أي أزمة أو موقف 

.(2)مفاجئ

وقد كان من المألوف في الماضي أن نشهد كثیرا من الخطط العالجیة في كثیر من المناسبات 
قائیة، وقد أدت العوامل التي كانت من أجلها تظهر الخطط العالجیة إلى وكلما كانت توضع خطط و 

التفكیر في ضرورة التخطیط للمستقبل لتجنب األزمات والمشكالت التي قد تجبرنا الیوم على التخطیط 
.العالجي

یتطلب نوعا من اإلعداد األولي یختلف یتصف التخطیط العالجي بالسرعة والحزم، وهذا ما
(3)طبیعة عمل المنظمة وأنواع األخطاء التي یتوقعباختالف

.112المرجع السابق، ص: يصبحي جبر العتیب(1)
.260المرجع السابق، ص: فهمي محمد العدوي(2)
.49، ص2015، دار األیام للنشر والتوزیع، د ط، عمان، العالقات العامة في الصحافة واإلعالم: علي كعنان(3)
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هناك ثالث أنواعالتخطیط على أساس الزمن :ثانیا

األجل/ تخطیط طویل األمد :Long – range – planning یغطي هذا النوع من
مدة زمنیة طویلة، یصعب تحدیدها، وقد تختلف من منظمة ألخرى حسب التخطیط

سنوات وكلما طالت المدة زادت 5-3تغطي فترة مابین غالبا ماطبیعتها، نشاطها، ولكن 
صعوبة التنبؤ بالظروف المستقبلیة بصورة دقیقة، نظرا لتعقد هذه الظروف وسرعة 

یتناول تغیرها، وبشكل عام یشتمل التخطیط طویل المدى على أهداف عامة وال
.التفاصیل

األجل / تخطیط متوسط المدىMedium – range . planning یغطي هذا التخطیط
توضع فترة زمنیة لیست طویلة وال قصیرة، قد تمتد من سنة إلى ثالث سنوات وعادة ما

للخطط طویلة المدى، وتشتمل على تفاصیل أكثر وتسعى استناداالخطط متوسطة المدى 
.إلى تحقیق األهداف التي تضمنتها الخطط طویلة المدى

التخطیط قصیر المدى /Short – range . planning یغطي التخطیط قصیر األمد
لتحقیق تنفیذیةوآلیةفترة تمتد من شهور إلى سنة، وتشكل هذه الخطط عادة أداة 

.األهداف الواردة في الخطط
متوسط المدى، وهي أكثر تفصیال من الخطط السابقة.
 اآلتیةویتوقف تحدید الفترة الزمنیة للتخطیط على اإلجابة على األسئلة:

هل تحتاج المنظمة فعال لخطة تغطي هذه الفترة ؟ *
هل یمكن التنبؤ باألوضاع المستقبلیة التي سوف تسود خالل تلك الفترة بدقة ؟*
(1)هل الفوائد والوفرات المرتقبة من التخطیط تغطي تكالیفه ؟*

، 2006، األردن، 1، دار حامد للنشر، ط)النظریات، العملیات اإلداریة، وظائف المنظمة(اإلدارة الحدیثةمبادئ: حسین حریم(1)
.116ص
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(1)یوضح مقارنة بین التخطیط، طویل األجل وقصیر األجل: 01الجدول رقم

في العالقات العامةمراحل التخطیط: خامسا

خطوات متتابعة كل خطوة على / التخطیط عملیة ذهنیة تحلیلیة منظمة تشتمل على عدة مراحل
:(2)سبقتها، وهذه المراحل كاألتيما

.107، ص2004، د ط، ، دار الجامعة الجدیدةمبادئ اإلدارة بین النظریة والتطبیق: محمد بالل إسماعیل(1)
.124المرجع السابق، ص: حسین حریم(2)

التخطیط قصیر األجلالتخطیط طویل األجل

الخصائص

عام وشامل- 
الغالبوصفي في - 
إدارة العلیا- 
سنوات، أو أكثر- 

محدد وتفصیلي- 
كمي في الغالب- 
إدارة الدنیا- 
سنة أو أقل- 

األنواع

األهداف العامة- 
السیاسات- 
اإلستراتیجیات طویلة األجل- 
طویلة األجلتنفیذیةخطة - 

التفصیلیةالتنفیذیةاألهداف - 
اإلجراءات والقواعد- 
األجلاإلستراتیجیات قصیرة - 
قصیرة األجلتنفیذیةخطة - 

األمثلة

النمو والتطور:األهداف- 
أنواع وكمیات كلیة:المبیعات- 
أنواع وكمیات كلیة:اإلنتاج- 

األرباح والتكالیف :األهداف- 
والتمویل

كمیة حسب النوع  : المبیعات- 
...العمالءالسوق، 

كمیات حسب النوع :اإلنتاج- 
...والشهر وخطط اإلنتاج
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تحدید الهدف:األولىالمرحلة 

یبدأ التخطیط بتحدید أهداف العالقات العامة في المنظمة، فبدون وجود أهداف وعدم تحدید 
یمكن أن یطلق علیه المستوى المراد إنجازه، ومعاییر اإلتمام أو الكمال یعني عدم وجود حوافز نحو ما

ولیة واألهداف الثانویة، أو أهداف تنقسم إلى األهداف األ. تقدم وأهداف العالقات العامة في المؤسسة
رئیسیة وأهداف فرعیة، وترتكز األهداف األولیة حول تحسین الكفایة اإلنتاجیة مع المحافظة على الروح 
المعنویة وشعور األفراد بالرضا عن أعمالهم، أما األهداف الثانویة فهي أوجه النشاط المؤثرة في معنویات 

فیجب العمل على وضع الفرد المناسب في المكان المناسب، وتحدید األفراد وفي كفایتهم اإلنتاجیة،
.(1)األجور العادلة مقابل الكمیات المناسبة من العمل

وهناك بعض الشروط التي یجب أن تتوفر في األهداف وهي:
.یجب أن تكون األهداف واقعیة، بمعنى أن تكون قابلة للتحقق*
.تحدیدا دقیقایجب أن تكون األهداف صریحة ومحددة *
.یجب أن تحدد بمراعاة تحقیق الموازنة بین مصالح الجماهیر المختلفة*
.السائدة بین الرأي العامواالجتماعیةاالقتصادیةاالتجاهاتیجب تحدید األهداف في ضوء *
.(2)یجب أن تحدد األهداف في ضوء الوقت والجهد والمال الالزم لتحقیقها*

اناتجمع البی: المرحلة الثانیة
تمثل خطوة جمع المعلومات وتحلیلها المدخل العلمي في التخطیط للعالقات العامة، وتعنى هذه 
المرحلة بجمع المعلومات واإلحصاءات والبیانات الكافیة عن المشاكل المتصلة بالعالقات العامة وأبعادها 

.الجماهیر وعملیة جمع الحقائق أو المعلومات تحدد أساس التحلیلاتجاهاتالحقیقیة وكذلك 
ویمكن الحصول على معلومات وٕاحصائیات لها قیمتها من النشرات الحكومیة والتجاریة والزراعیة 

بملف یحتوي على أسماء المراجع التي یمكن االحتفاظمع .... والصناعیة، والجرائد والمجالت والمكتبات 
المعلومات استخالصللحصول على حقائق وبیانات معینة، ومن هذا الملف یمكن إلیهاااللتجاء

. (3)والنشرات الداخلیة والمعارض وغیرها من وسائل اإلعالم المختلفة

.147المرجع السابق، ص: حسین عبد الحمید أحمد رشوان(1)
.108المرجع السابق، ص: بطي، كلثوم مسعوديعبیدة ص(2)
.149المرجع السابق، ص: حسین عبد الحمید أحمد رشوان(3)
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.مصادر داخلیة ومصادر خارجیة: ویمكن الحصول على المعلومات من مصدرین
المصادر الداخلیة:

بالمبیعات والنفقات وشؤون األفراد و اإلنتاج والبحوث التي تتمثل في وثائق المؤسسة المتعلقة 
.تجریها المؤسسة والمعلومات التي یقدمها رؤساء األقسام والعاملون في المؤسسة

المصادر الخارجیة:
وتشمل الوثائق الحكومیة واألرشیف الصحفي والخدمات المعلوماتیة التي تقدمها مراكز 

.االستشاراتالبحوث ومراكز 
: فیما یليكن حصر أهم المعلومات الالزمة للتخطیط للعالقات العامة ویم

السائدة في المجتمع والقانونیة واالقتصادیةاالجتماعیةالمتغیرات البیئیة وتتمثل في المتغیرات *
.وتؤثر فیهاالتصاليوالتي توجه تخطیط النموذج 

.دراسة الجمهور المستهدف*
.(1)أفضلها وأنسبهاالستخدامالمتاحة االتصالیةدراسة الوسائل *

مرحلة وضع وتصمیم خطة العمل: المرحلة الثالثة

ودراسة المؤسسة واتجاهاتهابعد أن یتم تحدید أهداف برامج العالقات العامة وخصائص الجماهیر 
:واإلمكانیات المادیة والبشریة یثار عددا من األسئلة

موارد واإلمكانیات المادیة والبشریة المتاحة ؟كیف یمكن تحقیق هذه األهداف في ضوء ال*
لتحقیق هذه األهداف ؟استخدامهاهي الوسائل التي یمكن ما*
لتحقیق هذه األهداف ؟ وما هو الوقت المناسب للقیام باإلجراءات استغراقهكم من الوقت یمكن *

المختلفة التي من شأنها تحقیق األهداف ؟
یساعد على رسم خطة العمل، فالخطة في العالقات العامة هي التي ولإلجابة على هذه األسئلة 

تبین خطوات العمل تفصیال، وكذا أنسب األسالیب والوسائل لتحقیق أهداف العالقات العامة كما 
أن خطة العمل ترتبط عادة بالمدة الزمنیة الالزمة لتنفیذها، وتحدید المدة الزمنیة البد منه لنجاح 

.أي خطة

.108المرجع السابق، ص: عبیدة صبطي، كلثوم مسعودي(1)



إستراتیجیات العالقات العامة:الفصل الثاني

92

في هذه المرحلة تحدید مسؤولیات هذه الخطة وتوزیعها على أولئك الذین كما ینبغي 
سیشتركون في تنفیذها، بحیث تكون هذه المسؤولیات واضحة ومحددة، مع مراعاة مبدأ 
التعاون ومبدأ التنسیق بینهم بحیث یكمل كل منهم األخر مع عدم وجود تضارب في 

.(1)المسؤولیات

الخطةتنفیذ:المرحلة الرابعة

وهي من أكثر المراحل دقة وبساطة في نفس الوقت فكما هو مالحظ بأن الخطة العامة تحتوي 
Actionأن لم یتم وضعها وترجمتها في خطط عمل " نشاطات رئیسیة"على  . Plan . Analysis فلن
.الخطة العامة بشكل فعال ودقیقتنفیذیتم 

 ،یقوم كل طرف معني بدراسة الجزء الذي فبعد أن تقوم المؤسسة بتوزیع الخطة على المعنیین
یهتم به في الخطة العامة، ویضع له خطة عمل تترجمه إلى نشاطات فرعیة ینتج عن 

.تطبیقها في إطار زمني محدد تحقیق الجزء المعنیین به من الخطة العامة
 وتتمثل بساطة هذه المرحلة في أنها تحدید جهد القائمین على إعداد خطط العمل في تحدید

من الخطة العامة، وتفصیلها في نشاطات فرعیة، وتحدید المأخوذةالنشاطات الرئیسیة 
كل نشاط فرعي، والفریق المسؤول عن تنفیذه والمدة الزمنیة لتنفیذاتخاذهااإلجراءات الالزم 

.لتنفیذهوالموارد التي یحتاجونها لتنفیذهالمتاحة 
ن خطة عمل، وتنفیذ خطط العمل هذه ومن الطبیعي جدا أن یكون للخطة العامة أكثر م

.(2)إلى تطبیق الخطة العامةالمحصلةفي یؤديس

مرحلة الرقابة والتقییم: المرحلة الخامسة

ینتهي عمل رجل خطة العمل فإنه التنفیذوهناك من یسمیها بمرحلة المتابعة والتقییم، فبعد 
وهنا تكمن وظیفة العالقات العامةالعالقات العامة، بل یجب أن یتأكد من بلوغ األهداف المسطرة، 

.(3)فالرقابة هي مواكبة عملیة تنفیذ الخطة، وكذا التأكد من سیرها طبقا للتعلیمات ووفقا للخطة المرسومة

.173، صالمرجع السابق: محمد بهجت كشك(1)
.212المرجع السابق، ص: فهمي محمد العدوي(2)
.109المرجع السابق، ص: طي، كلثوم مسعوديعبیدة صب(3)
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 (1)باحث أخر عشر خطوات للتخطیط موضحة في الشكل التالياقترحوقد:

12

34567

العكسیة    التغذیة

1098

یوضح خطوات التخطیط:03الشكل رقم

.171المرجع السابق، ص: مدحت أبو النصر: المصدر

عالقات العامةالتي تعترض عملیة التخطیط في ال) ائقالعو (العقبات : سادسا

على الرغم من المزایا المتعددة للتخطیط والتي تعرضنا لها قبل ذلك والتي تجعل من التخطیط من أهم 
:القیود والعوائق التي تعوق التخطیط ومنهاوظائف اإلدارة، إال أن هناك بعض

 بالتخطیط في ممارسة أنشطة العالقات األخذاإلدارة في بعض المؤسسات بإمكانیة اعترافعدم
.العامة

إرادات العالقات العامة في بعض المؤسسات إلى الموافقة الصریحة على األهداف التي افتقار
.تضعها، والتي تتطلب تنفیذ أنشطة محددة بإمكانیات وطاقات معینة في مدى زمني محدد

.171المرجع السابق، ص : مدحت محمد أبو النصر(1)

تحدید األھداف

تقدیر 
المواقف

تحدید 
الحاجات

تحدید 
الموارد

تحدید 
األولویات

وضع 
الخطة

وضع 
الموازنة

الخطةتنفیذ تقویم الخطة
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 عملیات التخفیض المستمر لمیزانیات العالقات العامة في كثیر من المجتمعات ومن بینها مصر
أو تخفیض المصروفات دون إدراك لدور العالقات العامة بمفهومها " نفاق ترشید اإل" بدعوة 

.(1)الصحیح في ترشید اإلنفاق وزیادة اإلنتاج
 صعوبة التكهن أو التنبؤ بظروف المستقبل، فالتخطیط یتعلق أساسا بالمستقبل بما ینطوي علیه

ال یستطیع أن یتنبأ بدقة هذا المستقبل من غموض وعدم تأكد وتغیر، ومن المعروف أن أي مدیر 
، وقد یؤدي ذلك إلى التشكك في مدى ودقة المعلومات والحقائق المستقبلیةوبالكامل باألحداث 
األمر الذي یجعل الخطة قائمة على معلومات غیر دقیقة، فإذا ما تغیرت المتعلقة بالمستقبل، 

كثیر من قیمتها وهذا ما فإن هذه الخطة تفقد ال،الظروف التي كانت متوقعة عند إعداد الخطة
.(2)یتطلب أن تكون متصفة بالمرونة لمواجهة هذه التغیرات غیر متوقعة

یعترض البعض على التخطیط، وذلك بحجة أن العمل التخطیطي یتطلب : تكلفة التخطیطارتفاع
نفقات وتكلفة تفوق بكثیر قیمة مساهمته الفعلیة ویرون أنه من األفضل أن تواجه هذه األموال 

الفعلي للعمل ورغم هذا األداءوالجهود التي تبذل في العمل التخطیطي إلى التنفیذ، أي إلى 
.أهمیة التخطیط لما سبق أن ذكرناه من ممیزات للتخطیطلكنه ال یقلل مناالعتراض

یعترض البعض على التخطیط بحجة أنه یضیع الوقت مما یترتب علیه : التخطیط یؤخر العمل
التأخر في التنفیذ خاصة تلك األعمال التي ال تتطلب وال تسمح بهذا التأخیر بل أنها تتطلب 

ن ذلك ال یعني أن التنفیذ السریع سوف یحقق نتائج إال أاالعتراضقرارات في الحال، ورغم هذا 
.مفیدة

یعترض البعض على التخطیط بدعوى أن الخطط الموضوعة : التخطیط یقید الحریة والمبادأة
تقید من حریة األفراد وال تشجعهم على المبادأة ، خاصة إذا كانت السیاسات واإلجراءات تنشأ 

بشكل رسمي في مذكرة أو كتاب من أجل إعالم عند مستوى قمة التنظیم ثم توضع أو تصاغ
.وغیر قابلة للتعبیرRigidجامدةإلى أن تصبح یؤديوتوجیه العاملین، مما 

.153المرجع السابق، ص: حسین عبد الحمید، أحمد رشوان(1)
.101، ص1999، مصر، 1، المكتب الجامعي الحدیث، طالمنظمات وأسس إدارتها: محمد بهجت جاد اهللا كشك(2)
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 كلو ویعلقDonald j.Clough على ذلك بأن أوضح بأنه في كثیر من الحاالت فإن األهداف
والسیاسات واإلجراءات تكون مصاغة على األقل في مستوى منخفض،  ثم تصعد إلى أعلى 

.(1)لتلقى القرار الرسمي من موافقة السلطة العلیا في التنظیم
إدخال تعدیالت هذا باإلضافة إلى أنه على الرغم من ضرورة وجود خطة ثابتة، إال أنه یجب

.علیها حتى تصبح قادرة على مواجهة المواقف التي تنشأ
 إن هذه العقبات والعوائق هي التي جعلت البعض یرغب في أن یبدأ العمل بدون تخطیط كافي

وأن یسمح تدریجیا بالتخطیط ألغراض محدودة، بینما یكون العمل في حالة إنجاز معتمدا على 
بالنجاح عند افتخارهمسهم الواعي بالتصحیح، وعلى الرغم من مبادرة المرؤوسین وعلى إحسا

هذا المخل إال أنهم یسلمون بأن نجاحا أكبر یمكن أن یتحقق عن طریق التخطیط استعمال
.المناسب

 یؤكد كلوClough أن الذین یفشلون في الوصول إلى خطة قبل أن یفعلوا شیئا، فإنهم في آخر
(2)ةاألمر یتخذون قرارات تسبب كارث

ونخلص من ذلك إلى أنه على الرغم من تلك القیود أو العوائق فإنها ال تقلل من أهمیة التخطیط 
. وال تعنى عنه خاصة إذا ما قارنا تلك القیود بالممیزات التي یتوقع تحقیقها من وراء القیام بعملیة التخطیط

.أهمیتهاولكن ینبغي أن نأخذ هذه القیود في الحسبان بغض النظر عن مدى 

صعوبة وضع التقدیرات الدقیقة:

باألمر على معلومات وبیانات قدیمة تمت في الماضي، لكي ترسم خطوات فربما یعتمد القائمون 
المستقبل وهذا هو الذي یدعو إلیجاد أجهزة إحصائیة متخصصة تمدنا بأحدث وأصدق المعلومات كما 

.(3)في الخطة األصلیةیدعونا لدراسة الخطط البدیلة، وأن یراعي المرونة 

هؤالء تحتوي عقولهم وأفكارهم قیم، وتقالید وأعراف تمسك بروح : لوجیة المدراء القدامىو یكس
علیه فالقواعد الجامدة جزء اعتادواالمبادرة عندهم، فیقامون كل تغییر، ویفضلون العمل على ما 

.101المرجع السابق، ص: محمد بهجت جاد اهللا كشك(1)
.102المرجع نفسه، ص(2)
.61، المرجع السابق، ص)تنمیة المهارات اإلشرافیة والقیادیة(: بشیر العالق(3)
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یحافظ علیها التخطیط ذات مصالح ومكاسب ال " شلال" من تفكیرهم الجامد وبعضهم یكون 
.العلمي المدروس

الهیاكل الجامدة لبعض السیاسات:

فربما توضع خطط لنشاط مؤسسة ما السیكولوجیةإذ أن هذه الهیاكل ترتبط أیضا ببعض العوامل 
القائمین في إدارتها صعوبة على ضوء ظروفها الواقعیة والحالیة،فإذا ما تبدلت تلك الظروف تجد عند 

.(1)یر الحاجة لكي تنسجم وما أستجد من أمورأو تغی،تبدیل

 مشاكل ومعوقات بشریةویرى الباحث بأن هناكLes Problèmes Humains یمكن
:تلخیصها فیما یلي

).عدم وجود المخططین أصال لكافة المستویات( نقص الكادر التقني واإلداري البشري *
.القراراتواتخاذعدم أهلیة المخططین في اإلعداد *
.الرغبةّ أو الدافع نحو المشاركة في عملیة التخطیطانعدام*
عدم إلمام العاملین المشاركین في تنفیذ الخطط باإلطار العام لموضوع التخطیط وعدم معرفتهم *

.لمهامهم المكلفین بها
الرقابة والمتابعة الفعالة لحسن سیر أعمال التنفیذ للخطط ومدى التقدم أو التراجع في انعدام*
.(2)قیق األهدافتح

الصعوبات اإلجرائیة :Les Problèmes Des Procédures
 اإلجراءات التخطیطیة والخطوات عند ضرورة اإللحاح واإلسراع في إنجاز اختصارعدم

.الخطة ألهدافها في أقصر وقت ممكن
 التخطیط في صنع القرار وٕاصداره جانب اإلدارات العلیااختصاصيعدم مشاركة.
 االعتباراتوالتوجهات السیاسیة العامة في مجال اإلدارة على االعتباراتتغلیب

.الموضوعیة الفنیة الالزمة لنجاح التخطیط
 التنظیم الرسمي المعتمد من حیث الهیكلة واإلجراءات مالئمةعدم.

.110المرجع السابق، ص: عبد العزیز صالح بن حبتور(1)
2005، لبنان، 1ط، مجلد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،)المبادئ، الوظائف، الممارسة( اإلدارة المعاصرة : موسى خلیل(2)

.84ص
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 التفویض في إقرار وتنفیذ الخطط، ما یعزز استخداممركزیة إصدار األوامر وعدم
. (1)القراراتإتحادیة في التسلط والفرد

النقص المالي والعجز الفني:Manqué Financier et L’incapacité Technique

أهم مظاهر هذا النقص في الموارد المالیة وعجز اإلمكانیات والقدرات الفنیة في التخطیط یمكن 
:تلخیصها بما یلي

الالزمة لتنفیذ الخطط عدم صحة تقدیر حجم ونوع المصادر المالیة والكفاءات الفنیة 
".بعیب عدم الواقعیة في التخطیط" وتوظیفها وٕادارتها، وهذا ما یسمى 

الخطأ في توظیف الموارد المالیة والقدرات الفنیة المتاحة وسوء توزیعها وعدم القدرة على 
.تنسیقها وتوازنها حسب مراحل التخطیط وأولویاته

التخطیط واإلیفاء بأهدافها بسبب عدم تنوع وتعدد عدم وجود القدرات المالیة لتلبیة مستلزمات
.خاطئواستثماريهیكل تمویلي اعتماد: مصادر التمویل أي

الخطأ في تقدیر العوائد أو النتائج المخططة على ضوء الموارد واإلمكانیات المخصصة 
.لذلك

والقرار المالي واألخالقي في الجهاز اإلداري مستویات التخطیطواالنحرافتفشي الفساد 
.بشكل خاص

.خطأ تحدید األولویات اإلنفاقیة قیاسا على الموارد واإلیرادات المالیة والعینیة المخططة
الغرق في اإلشكالیة العامة التي تزید مظاهر اإلنفاق وتضعف القدرات التمویلیة كفاءتها على 

.حساب اإلجراءات األساسیة والخطوات الرئیسیة للخطط ونتائجها

.85، ص نفسهالمرجع : موسى خلیل(1)
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:خالصة

من خالل ما تقدم حول استراتیجیات العالقات العامة نجد بأن هاتین اإلستراتیجیتین تقدم أفكار 
شفافة اتصالسیاسة انتهاججیدة تجعل المؤسسة تعمل على تحقیق أهدافها المسطرة  بفعالیة، من خالل 

نظریة من جهة، ومن جهة على أسس اتصالیةمع جمهورها الداخلي والخارجي، والتأكید على بناء رسالة 
أخرى التخطیط الجید لكل ما تقوم به العالقات العامة كإدارة من برامج، كل هذا من شأنه تعظیم قدرة 

.المؤسسة العامة التي تبدو من وجهة نظر جمهورها مناسبة فعالة، صادقة ومقنعة
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:تمهید

إن تفاعل العاملین بعضهم مع بعض بصفة دائمة لتحقیق األهداف التنظیمیة یقودنا إلى حقیقة 
یعرف بالصراع التنظیمي في بعض المواقف وتعارضهم في بعضها اآلخر، وهذا ما یؤدي إلى ما اتفاقهم

المنظمة باإلضافة إلى ما واستقراراستمرارأشد أنماط السلوك عنفا وظاهرة خطیرة تؤثر على حیث أنه 
یرافقه من تغیرات في العالقات التنظیمیة السائدة، وفي بحثنا هذا حول استراتیجیات العالقات العامة وٕادارة 

ل تقسیمه إلى ثالث الصراع التنظیمي، قد خصصنا هذا الفصل ألجل التفصیل في هذا الموضوع من خال
بإدارةمباحث، حیث تناولنا في المبحث األول ماهیة الصراع التنظیمي، أما المبحث الثاني فهو خاص 

الصراع التنظیمي، وبالنسبة للمبحث الثالث واألخیر في هذا الفصل فهو المقاربات النظریة المفسرة 
.لموضوعنا
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الصراع التنظیمي:المبحث األول

أسباب ظهور الصراع في المنظمة:الأو 

هناك أسباب عدیدة للصراع من الصعب حصرها داخل المنظمة الواحدة فقد أختلف الباحثون 
.باختالف تخصصاتهم في تحدیدها

بین األسباب العقالنیة وغیر العقالنیة للصراع، فاألسباب KatzوKahmولقد میز الباحثان 
:یليالعقالنیة یمكن تلخیصها فیما

 الصراع الوظیفي وهو الصراع الذي یحدث في المنظمة بین وظائفها المختلفة مثل
.التمویل أو اإلنتاج أو األفراد وغیرها

المتبادلة بین األنظمة الفرعیة داخل المنظمة على بعضها في األداءاالعتمادیة.
 الصراع الهیكلي وهو الصراع الذي یحدث بین مجموعات المصالح المختلفة في

.منظمة على نظام المكافآت والمراكز والمكانة والحوافزال

فهي ناجمة عن العدوانیة في السلوك وتحریف المعلومات وغیرها من :أما األسباب غیر العقالنیة
.(1)العوامل الشخصیة واالجتماعیة

:فیقترح األسباب التالیة للصراعHodgeو Anthonyأما 

ویحدث بسبب وجود مجموعتین أو أكثر من الضغوط یعاني : التعارض أو التغیر في األدوار
إلى مجموعة واحدة من الضغوط فإن الشخص یجد من وباالستجابةمنها الفرد في نفس الوقت 

.(2)إلى واحدة أو أكثر من مجموعة الضغوط األخرىاالستجابةالصعوبة 
فال توجد منظمة لدیها موارد غیر محدودة ولذلك یدور : ةالتنافس للحصول على الموارد المحدد

وتزید حدة الصراع بینها نتیجة الصراع حول تقسیم األموال بین المنظمات ذات الطابع الواحد

.365،366صص،2005، األردن،3طر وائل للنشر، ، داالسلوك التنظیمي في منظمات األعمال: مان العمیانیمحمود سل(1)
.364، صنفسهالمرجع : محمود سلیمان العمیان(2)
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من غیره وأنه أكثر مصداقیة وشفافیة في العمل لذلك كل طرف أنه أحق بتلك المواردالعتقاد
.(1)ع طویل األمدلیس من المستغرب أن یؤدي ذلك إلى صرا

كلما كان األسلوب المتبع في اإلدارة مركزیا كلما زاد االحتمال لبروز : تعدد المستویات اإلداریة
.نمط االتصاالتتشویهالصراعات التنظیمیة بسبب تعدد األهداف وٕامكانیة

تعتبر المشاركة في أسلوب اتخاذ القرارات في المؤسسات بأنها : نمط اتخاذ القرارات بالمشاركة
إال أن ذلك یفتح ،اإلداري في عصرنا الحاليرواالزدهاظاهرة حضاریة ورمزا من رموز التطور 

من خالل إدالء الجمیع بآرائهم ومقترحاتهم وذلك یحمل في طیاتهواالختالفاتباب التناقضات 
.(2)طائل منهالوقد ینشأ صراعا سلبیا االختالفبذور 

من لالنتهاءباألوقات المحددة وااللتزاماالحترامالمجموعة للوقت من حیث اتدراكإاختالف
.(3)نجاز المهام یؤثر في األولویات التي تمنحها المجموعة لألعمال واألنشطة المختلفةإ

تعرف الثقافة بأنها مجموعة القیم والمعتقدات واالفتراضات والمعاني :في الثقافةاالختالف
والتوقعات التي یحملها الفرد في منظمة معینة أو جماعة معینة ویكون لها تأثیر واضح على 

واألفراد في المنظمة یحملون ثقافات متباینة والتي غالبا ،سلوكه في تلك المنظمة أو تلك الجماعة
.ع بین األفراد والجماعاتما تقود إلى الصرا

 الوظیفي ألسباب مختلفة ویولد شعورا بعدم التعاون الرضاقد ینشأ عدم : الوظیفيالرضاعدم
.األمر الذي یؤدي لنشوء الصراع،االلتزاموعدم االنضباطوٕاثارة المشاكل وضعف 

(4)ویقع عندما یطلب من شخصین أو أكثر أن یقوموا بنفس العمل:العملازدواجیة.
مع األفراد أو المنظمات في بعض األحیان یكون واالحتكاكإن التواصل : الخاطئةاالتصاالت

شعور باألسى –بطریقة تغضب ربما بدون أن یقصدوا ذلك لكنه یترك شعور یعرف باللوم الهدام 
الذي یولد شعورا بالحاجة إلى الثأر واالنتقام الذي یضع حجر األساس لصراعات –والظلم 
إن لكل فرد شخصیته الخاصة فهناك من شخصیته عدوانیة ویمیل إلى .ربما النهایة لهاونزاعات

.211، صالمرجع السابق: بسیونيإسماعیل علي،رفاعي محمد رفاعيترجمة: جرینبج جیرالد(1)
، عمان3الشروق للنشر، طدار ،دراسة السلوك التنظیمي الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة: القریوتي محمد قاسم (2)

.360، ص2012
، دار وائل للنشر )سلوك األفراد والجماعات في النظم(اإلدارة التربویة والسلوك التنظیمي: صالح الطویلعبد الرحمانهاني(3)
.298،ص2004،األردن،4ط
.365سابق، صالمرجع ال: مان العمیانیمحمود سل(4)
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عدم التعاون مع اآلخرین وهناك من شخصیته تتسم بحدة الطبع والحساسیة المفرطة مما یجعل 
.(1)ظهور النزاعات والصراعاتاحتمالالعمل شاقا وصعب ویزید من 

خصائص الصراع التنظیمي: ثانیا

:الخصائص التي یتمیز بها الصراع التنظیمي ما یليمن أهم 

 التوتر یعد بعدا أساسیا للصراع وهو ما یطوي في ثنایاه إمكانیة دخول األطراف المعنیة في نشاط
عدائي ضد بعضها البعض إلجبار واحد أو أكثر من األطراف على قبول بعض الحلول التي ال 

.یرضى بها
(2)ود الكثیر من الصراعات الالزمةیمثل الصراع وضعا مؤقتا، رغم وج.
 یتمتع أطراف الصراع بالقدرة على اإلضرار ببعضهم البعض ویهدف كل طرف منهم إلى إعاقة

.(3)الصراعانتهاءأهداف الطرف األخر، كما تظل نتائج الصراع غیر معلومة ألي طرف لحین 
 وتكون عملیة الحوار الوسیلة ینطوي الصراع على وجود أهداف أولیة غیر متكافئة لدى أطرافه

.المفضلة من قبل هذه األطراف للوصول إلى حالة من التكافؤ في األهداف
 یفرض الصراع أعباء وتكالیف باهضة على األطراف المعنیة به طیلة فترة الصراع وهو ما

.(4)یرغمها في النهایة على حسم الصراع إما بالطرق السلمیة أو بالقوة
یمي هو ظاهرة سلوكیة إنسانیة تحدث على كل المستویات داخل الهیكل إذن فالصراع التنظ*

. التنظیمي ألي منظمة كانت

أهمیة الصراع التنظیمي: ثالثا

عندما تذكر كلمة الصراع تتبادر إلى األذهان فكرة سلبیة عنه إال أن الصراع قد یكون ظاهرة 
:كن تلخیص أهمیة الصراع فیما یليصحیحة ولها أهمیة كبیرة داخل المؤسسات بجمیع أنواعها ویم

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع)مفاهیم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظیم(السلوك التنظیمي : المغربي كمال محمد(1)
.195ص،1995، عمان،2ط
.94، ص2011، األردن، 1، دار الیازوري العلمیة للنشر، طالصراع التنظیمي وٕادارة المنظمة: زهیر بوجمعة شالبي(2)
.95، صنفسهالمرجع : زهیر بوجمعة شالبي(3)
.366، صالمرجع السابق: مان العمیانیمحمود سل(4)
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تحفیز العاملین والمدیرین على التنافس اإلیجابي المثمر.
یرإیجاد فرص للتغی.
مسببات الصراع بحیث یسهل معالجتها كما لو كانت مجهولة اكتشاف.
إعادة تألیف مشاعر العاملین وتنسیق جهودهم.
إشاعة اإلیجابیة والتنافس بین اإلفراد وفرص العمل.
 لالبتكارمواهب وقدرات واكتشافظهور.
 زیادة العالقات األفقیة بین الوحدات اإلداریة، وخلق التنافس فیما بینها عن طریق مكافأة

.(1)اإلنجاز
 تعیین موظفین جدد أصحاب خبرات وقیم عالیة یكون مدخال للتنافس.
عن االستغناءتالي تمریر بعض اإلشاعات حول إمكانیة إلغاء بعض األقسام والدوائر وبال

موظفین للعمل بجدیة والخروج من جو الصراعات الجانبیة الستشارةالموظفین غیر األكفاء 
.والشخصیة

مراحل الصراع التنظیمي: رابعا

یقسم العدید من الكتاب مراحل الصراع إلى أربعة مراحل ومنهم من یقسمها إلى خمسة مراحل 
وبعد اإلطالع على العدید من الكتابات تبین أن أصحاب المراحل األربعة یدمجون مرحلتین في مرحلة 

وذج األكثر قبوال واحدة وهما المرحلة الثانیة والثالثة وهما مرحلتین إدراك الصراع والشعور به اعتمدت النم
والذي یتكون من خمس Louis Bondyوانتشارا في هذا الصدد الذي اقترحه الكاتب لویس بوندي 

:مراحل، المراحل الخمسة للصراع هي كاألتي

مرحلة الصراع الخفي:

الظروف والشروط التي تهیئ الفرص لظهور الصراع بأن یكون هاوهي المرحلة التي تتوفر فی
.(2)صدرا للنزاع ولكن لم یحدث بعد وال یزال مدفونا والتي تؤدي بالضرورة للصراعأو ماهناك سبب

.190،191ص صالمرجع السابق،: ناصر قاسمي(1)
.181، صالمرجع السابق:حریمحسین(2)
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وغالبا ما تكون مسببات الصراع من التنافس على الموارد والتباین في األهداف والغایات وعدم 
، كلها عوامل تهیئ الفرصة االتصالتبادل المعلومات بشكل صحیح، والضوضاء المؤثرة على قنوات 

ویسمى (1)واألرض الخصبة التي تسهم في میالد الصراع بشكل ضمني لم یتبلور بعد للعلنالمناسبة
:أیضا بالصراع الضمني، ویأخذ ثالثة أشكال سلوكیة

.فراد نتیجة التنافسالسلوك التنافس وینشأ بین األ: ولاأل

.السلوك الهادف إلى التمیز ولفت األنظار: الثاني

الصراع الناشئ بسبب انحراف سلوك الفرد عن الهدف الرئیسي واالتجاه إلى أهداف فرعیة : الثالث
.(2)أو ثانویة

مرحلة الصراع المدرك:

جود صراع فیما بینها، یصبح قد یدرك أحد األطراف أهمیة الخالف وتبدأ األطراف في مالحظة و 
بقاء الصراع حالة مستمرة، وفي هذه المرحلة تلعب یستدعي یكون هناك مامدركا عندما الالصراع

المتاحة وقد االتصالومدركات الصراع حین تنساب عبر قنوات المعلومات دورا رئیسیا في تغذیة صور
.تشوش المعلومات وقد تنقل بشكل غیر دقیق

یجة للتفاعل ونتهمتعاملفراد، وأسلوب ع هي درجة تنشیط العالقات بین األإن أول مؤشرات إدراك الصرا
ورسم الصور الذهنیة االتجاهاتأو تباین األهداف فإن المشاعر تلعب دورا رئیس في تشكیل ولالختالف

.(3)السیئة األمر الذي یؤدي إلى إدراك الصراع

مرحلة الشعور بالصراع:

وهي مرحلة أكثر تقدما عن سابقتها وفیها یبدأ األفراد بالشعور بالصراع بشكل واضح حیث تتولد 
أشكال من القلق على المستوى الفردي والجماعي وكأن األفراد وصلوا إلى درجة الحسم إلى أن الصراع 

تخاذواالصراع بموجود بشكل فعلي واضح الطبیعة والمسببات، وتعتبر مرحلة النوایا حیث یبدأ الشعور 

.361،ص 2012، األردن، 6، داروائل للنشر والتوزیع، طالسلوك التنظیمي: محمد قاسم القریوتي(1)
.، ص2000، دار الحامد للنشر، القاهرة، مصر، السلوك التنظیمي: جواد شوقي ناجي(2)
.362، ص السابقالمرجع: محمد قاسم القریوتي (3)
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القرارات واألفعال بطریقة معینة وقد یظهر الصراع بسبب نوایا خاطئة أو سوء فهم نتیجة لمنافسة ما على 
.(1)هدف واحد

مرحلة الصراع العلني:

حین یفكر األفراد في مواقف الصراع حیث یكون الصراع ظاهرا وتتضمن هذه المرحلة السلوك 
محاوالت للتعبیر عن النوایا وكثیرا ما ینحرف الفرد عن النوایا األصلیة نتیجة واألقوال وردود األفعال،وهي 

.(2)للحسابات الخاطئة وغیر الرزینة

األسلوب العلني الصریح ویتم التعبیر عنه انتهاجیلجأ الفرد أو الجماعة إلى وفي هذه المرحلة
لصراع العلني سانیة المتعارضة واسلوكیا بطرق مختلفة، بمعنى أن الصراع مجموعة من السلوكیات اإلن

.(3)كان سلوكیا أو لفظیاأفة سواء أكثر الحاالت المعرو 

حیث یسعى كل طرف إلى إحباط خصمه من خالل عدم التعاون والتخریب والمشاحنات العلنیة 
والالمباالة وكل الوسائل الدفاعیة الممكنة األخرى، وبالتالي تصبح االنسحابأشكاال أخرى مثل یأخذوقد 

إمكانیة العمل والتواصل بین األفراد صعبة بل قل مستحیلة مما یؤثر سلبا على العمل وروح العمل داخل 
.(4)المؤسسة

مرحلة ما بعد الصراع العلني :

الصراع من صدام مستمر وهذه المرحلة هي محصلة التفاعل بین السلوك الصادر بین أطراف
.ونزاع األمر الذي یؤدي إلى تدني في اإلنتاجیة وعدم الرغبة في العمل

سوءا فإنه یتطور لصراع هدام حیث یسعى كل طرف من األطراف وازدادتوكلما تفاقمت األمور 
وفي هذه .(5)اإلیقاع بغریمه عنوة حتى لو أدى ذلك لتدمیره تماما على كل األصعدة الشخصیة والعامة

.376، صالمرجع السابق: مان العمیانیمحمود سل(1)
2012ط، المطبوعات الجامعیة، د ، دیوان الصراع في المؤسسات وجه من أوجه العنف الكائن في المجتمع: رحالي حجیلة(2)

.70،71ص ص 
.300، ص2009، عمان، 4، دار المسیرة للنشر والتوزیع، طنظریة المنظمة: خلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاظم حمود(3)
.181، صالمرجع السابق: حریمحسین(4)
.300، صالمرجع السابق: خلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاظم حمود(5)
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المرحلة تبدأ عملیة الصراع ویظهر دور المنظمة جلیا في وضع حلول الصراع من خالل التعرف على 
.المشكلة وحلهاجذور

وفي حال نجاحها في إدارة الصراع یؤدي ذلك إلى زیادة التعاون الوظیفي بین األفراد 
.(1)والجماعات

:والشكل التالي یوضح مراحل الصراع الخمس

.یوضح مراحل الصراع الخمس:04الشكل رقم

.2004،د ط،الجامعیة اإلسكندریة، الدار )مدخل بناء المهارات(السلوك التنظیمي،ماهرأحمد:المصدر

.277عمان، ص،2ط، ، دار زهران للنشر والتوزیع،التنظیمي في منظمات األعمالالسلوك: العمیان محمود(1)

عقد النیة على التصرف 
بأسلوب عدائي معین

أفكار وانفعاالت أطراف نشأة الصراع
الصراع

القیام بالسلوك العدائي فعال"الخصم"رد فعل الطرف األخر 
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أنواع الصراع.

إن الصراع في مؤسسة ما ال یعني الضرورة أنه نفس الصراع داخل مؤسسة أخرى فالصراع أنواع 
عدیدة بحسب وجهة النظر إلیه والزاویة التي یتم تناول الصراع من خاللها ویمكن توضیح أنواع الصراع 

:التنظیمي كما یلي

الصراع على مستوى الفرد.

هذا النوع من الصراع یقع بین الفرد وذاته وینعكس تأثیره على سلوك الفرد وعالقاته في العمل 
توجب على الفرد أن وتحقیقه ألهداف المنظمة التي هو عضو فیها كما یحدث هذا الصراع عندما یس

.أحد البدائلاختیارقداته لكنه مجبر على و قیمه ومعتارضة مع أهدافه أو توقعاته أیختار بدائل متع

:ویتضمن هذا النوع من الصراع كال من صراع الهدف وصراع الدور نوجزها على النحو التالي

.صراع الهدف-أ

یحدث عندما یكون للهدف المراد تحقیقه مظاهر سلبیة وٕایجابیة في نفس الوقت أو عندما یواجه 
:واحد منهما ویأخذ أحد الصور التالیةاختیاربین هدفین أو أكثر وعلیه االختیارالفرد 

:الصراع بین هدفین إیجابیین/ 1-أ
بین هدفین إیجابیین ال یمكن تحقیقهما معا، ویزداد الموقف تعقیدا عندما االختیارهنا یواجه الفرد 

.سم أخربین البقاء في وظیفته الحالیة أو تحویله لقاالختیاریواجه فرد ما 

:الصراع بین هدف سلبي وأخر إیجابي/ 2-أ

ینشأ هذا النوع من الصراع عندما تواجه بعض العناصر اإلیجابیة العناصر السلبیة في نفس العمل 
بید أنها تقرر له " عنصر إیجابي"وعلى سبیل المثال قد تمنح اإلدارة لعامل ما عالوة في راتبه الشهري 

.(1)"سلبيرعنص"ساعات إضافیة 

.144، ص2009، األردن،2وزیع،طت، دار حامد للنشر والإدارة المنظمات منظور كلي: حسین حریم(1)
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:الصراع بین هدفین سلبیین/ 3-أ

اختیاربین هدفین ال یرغب في تحقیق أي منهما وهنا یعمل الفرد على االختیارهنا یوجد الفرد 
بین نقله لوظیفة أقل أو تحویله لفرع ریفي أخر لنفس االختیارالهدف األقل ضررا، فمثال قد یواجه الفرد 

.المنظمة

:صراع الدور- ب

فمجموعة داخل المنظمة، األسرة والمجتمع،لكل فرد عدد من األدوار المختلفة التي یقوم بها
الدور داخل المنظمة تتكون من اإلدارة والزمالء، والرؤساء، والمرؤوسین، والعمالء وفي المجتمع تتكون 

، كل مجموعة من هذه المجموعات واالجتماعیةمجموعة الدور من التنظیمات الدینیة والثقافیة الریاضیة 
لها توقعات محددة رسمیة أو غیر رسمیة لسلوك الفرد ولتعارض الدور أهمیة بالغة في منظمات األعمال 
وهذه الوضعیة ناجمة من أن الفرد یتم تقییم أدائه وفاعلیته ویعتمد هذا على مدى التطابق بین ما یجب أن 

ل داخل وظیفته ویؤثر التقییم في مساءلة الفرد أو عقابه أو حصوله على یؤدیه الفرد وما یؤدیه بالفع
.حوافز ذات حجم معین

الصراع على مستوى األفراد:

ویتمثل هذا الصراع بین األفراد، فكل شخص له تجاربه وخبراته وتختلف نظرته وٕادراكه لألمور 
:ومن أمثلة ذلك

.الصراع بین المدیر ومرؤوسیه

.واالستشاريالصراع بین المدیر التنفیذي 

.الصراع بین العامل والمشرف

.(1)الصراع بین العامل والعامل

نافدة جوهاريومن النماذج الشائعة لتحلیل دینامیكیة الصراع بین األفراد نموذج یعرف باسم 
:ویوضح الشكل التالي هذا النموذجjoseph lanft-hary inghamنسبة إلى 

.176، 175، ص ص 2015، األردن، 1، دار الرایة للنشر والتوزیع، طاالتصاالت اإلداریة: محمد سلطان حمو(1)
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الفرد یعرف اآلخرین        الفرد ال یعرف اآلخرین

الفرد یعرف نفسه

الفرد ال یعرف نفسه

).نافدة جوهاري(نموذج تحلیل دینامكیة الصراع :02رقمالجدول

خالل الشكل السابق نالحظ أن هناك أربع حاالت تشیر إلى مدى معرفة الشخص بنفسه من 
:هيوباآلخرین والحاالت 

الفرد یعرف نفسه واآلخرین: 1الحالة

وهذه أفضل الحاالت حیث أن الفرد على بینة بمشاعره وٕادراكا ته ودوافعه وأیضا بمشاعر 
.وٕادراكات ودوافع اآلخرین الذین یتفاعل معهم مما یقلل من احتمال حدوث أي مشاكل أو صراعات

یعرف نفسه فقطالفرد :2الحالة 

ن المشكلة هنا في عدم معرفة الفرد بمشاعر وٕادراكات ودوافع اآلخرین الذین یتفاعل معهم وتكم
ویتعامل معهم وهنا یعاني الفرد من الخوف والصراع الناجم عن عدم قدرته على التفسیر والتنبؤ والتحكم 

.في سلوك اآلخرین من حوله لذا غالبا ما یكون مترددا وحذرا في التعامل معهم

فقطالفرد یعرف اآلخرین:3الحالة 

خصه من معلومات مما یجعله یشعر بأنه یقد تتوافر معلومات هنا عن اآلخرین وال یعرف الفرد ما 
بعیدا عن زمالئه في العملواالنزواءعبء على اآلخرین ویمیل إلى االنطواء 

الفرد ال یعرف نفسه وال یعرف اآلخرین: 4الحالة 

فینفجر الموقف بحاالت حادة من االتصالوهذه هي أسوء الحاالت حیث یرتفع عدم الفهم وسوء 
:مثلالصراعات بین أعضاء الجماعة الواحدة وبصفة عامة ینشأ الصراع بین األفراد ألسباب عقالنیة 

.حب السیطرة: عدم االتفاق على قواعد وٕاجراءات العمل، أو عن أسباب شخصیة مثل

12

34
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 على مستوى الجماعاتالصراع:

هذا المستوى شكلین ویأخذهو الصراع الذي ینشأ بین مختلف الوحدات اإلداریة داخل المنظمة 
:رئیسیین

:الصراع األفقي-أ

یقع هذا النوع من الصراع بین الجماعات أو الوحدات اإلداریة التي تقع في مستوى تنظیمیة واحد 
النوع من الصراع هو الصراع الذي ینشأ بین إدارتي اإلنتاج والتسویق في نفس ومن األمثلة على هذا 

.المنظمة

:الصراع الرأسي- ب

یقع الصراع الرأسي بین جماعات أو وحدات إداریة تنتمي إلى مستویات تنظیمیة مختلفة 
سنشرح في ین الجماعات توضیح معنى الصراع بكالصراع الذي ینشأ بین اإلدارة العلیا واإلدارة الدنیا ول

(1)الجزء التالي أسباب الصراع بین الجماعات ونوضح ذلك بأمثلة

:الصراع على الموارد- 1

تتنافس جماعات العمل واألقسام واإلدارات على الموارد المتاحة وعادة من تكون هذه الموارد 
یصل األمر إلى تناحر الجماعات للحصول المتاحة ناذرة كاألموال والخدمات واألفراد الماهرین هناك قد

على أكبر قدر من هذه الموارد، ومن أشهر األمثلة على ذلك التنافس الذي یحدث بین اإلدارات في وقت 
تتنازع هذه األقسام على مبلغ محدد المالیة، هناإعداد المیزانیات التقدیریة فالكل یبالغ في تحدید احتیاجاته

.أن یحاول الخروج بنصیب األسدمن األموال وعلى كل قسم 

:التنافس في األداء- 2

تعاني الجماعات التي تتشابه في وظائفها من صراع تهدف كل جماعة من ورائه إلى تمییز 
.(2)أدائها عن أداء باقي الجماعات فجماعات العمل قد تتنافس فیما بینها على زیادة اإلنتاج أو تخفیضه

.101،102، ص ص المرجع السابق: بيشالزهیر بوجمعة(1)
.180ص،المرجع السابق: محمد سلطان حمو(2)
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:بین المستویات التنظیمیةاالختالف- 3

یؤدي انتماء جماعات العمل إلى مستویات تنظیمیة معینة إلى اصطباغ وجهات نظرها لألمور 
بطریقة تعكس مصالحها وأهدافها، ومن العادي أن ترى اختالف بین الجمعیة العامة للمساهمین وبین 

.في جهة وبین العمال في جهة أخرى) اإلدارة(كما نشاهد صراعا بین المشرفین مجلس اإلدارة 

:الصراع بین اإلدارات وظیفیا- 4

تتنازع اإلدارات على أداء نفس األعمال ذلك أن طبیعة الوظیفة لهذه األعمال تشیر إلى إمكانیة 
والمخازن قیام أكثر من جهة، خذ مثاال التنبؤ بالمبیعات یمكن أن تقوم به إدارة التسویق أو إدارة اإلنتاج 

.یتنازع في اإلشراف علیها كل من إدارات المشتریات واإلنتاج والتسویق

:واالستشاریینالصراع بین التنفیذیین - 5

یسارع اآلخرون االستشاریینعندما یواجه التنفیذیون مشاكل تحتاج إلى تداخل فني من الخبراء 
بإشباع حاجاتهم إلى تقدیم النصح والمعلومات والمشورة شیئا قد یشابه القرار أو التصرف، مما یشجعهم 

وتدریب اختیارمثل أن التنفیذیون یبالغون في طلب النصح إلى إدارة األفراد لعالج مشاكل كثیرةذلك على
دارة المالیة في وضع المیزانیة التقدیریة أو حساب اإلإلى العاملین، ولجوء الكثیر من المدیرین التنفیذیین

.(1)التكالیف أو تخفیض العملیات المالیة لها

الصراع على مستوى المنظمات:

داخل المنظمة فقط وٕانما الفرد والجماعةمما ال شك فیه أن الصراعات لیست مقتصرة على
تحدث بین المنظمة وبیئتها الخارجیة، ألن المنظمة تتعامل مع جهات متعددة منها جهات حكومیة 
ومالكون، وعاملون ومستهلكون، وموردون، إضافة إلى المنظمات األخرى المتواجدة في المجتمع التي قد 

المالكین الذین یضغطون على المدیرین تتعاون أو تتنافس معها، فیحصل الصراع بین المدیرین وبین 
لجعل نمط سلوكهم یتالءم مع مطالبهم والمستهلكون كذلك یضغطون علیهم لجعلهم في نمط السلوك الذي 

.بالئمهم  في حین أن ضغط الحكومة یتطلب منهم أن یكون نمط سلوكهم مالئما لمتطلباتها

.246، ص2009، األردن، 2، دار الحامد للنشر والتوزیع، طإدارة المنظمات منظور كلي: حسین حریم(1)
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والمنظمات األخرى أدى إلى ظهور ما یسمى إن عملیة بروز الصراع والتنافس بین المنظمة 
بنظریة األلعاب وهي عبارة عن توصیف لجمیع األوضاع المتنافسة والمتصارعة بین المنظمة والمنظمات 
في البیئة التي تحیط بالمنظمة، فیحدث اتصال وتفاهم واتفاق بین هذه األطراف للتوصل إلى قرار ما 

ق التفاوض الذي یؤدي إلى نتیجة مرضیة ترضي الطرفین جمیعا، ویكون ذلك عن طریایخدم مصالحه
.المتفاوضین

إن الصراع بین المنظمة والمنظمات األخرى یكسب المنظمة قوة دینامیكیة لتثابر وتنشط 
وتتطور وتحسن عملها حتى تثبت وجودها وتحافظ على مركزها التنافسي في المجتمع شریطة أن ال یكون 

.(1)لمنظمة عن مسیرتها الهادفةالصراع قد أزاح ا

مستویات الصراع التنظیمي: خامسا

حول تصنیفات الصراع التنظیمي أو تحدید مستویاته إال أن الباحثین اتفاقبالرغم من عدم وجود 
:یتفقون على ما یلي

:أنه على إدارة المنظمة أن تتدخل أثناء الصراع في حالتین العتیبيیقول 

إذا زاد مستوى الصراع عن المستوى المحدد أو المرغوب فیه فإن من واجب اإلدارة التدخل :األولىالحالة 
.لتخفیضه للمستوى المرغوب فیه

الصراع عموما یكون مرغوبا فیه فعلى اإلدارة حینها أن تتدخل لتنشیط الصراع انخفضإذا :الحالة الثانیة
.به للمستوى المرغوب فیهواالرتقاء

:سبق یتضح لنا أن الصراع التنظیمي له ثالث مستویاتمما 

.مستوى الصراع أعلى من المرغوب فیه/1

.مستوى الصراع مرغوب فیه /2

.187،188، ص ص المرجع السابق: ناصر قاسمي(1)
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.(1)مستوى الصراع أقل من المرغوب فیه/3

.والجدول التالي یوضح ذلك

فعالیة المنظمةخصائص التنظیمنتائج الصراعمستوى الصراعالموقف

ضارةمنخفضمنعدم أو أ
المباالة جمود
بطيء التأقلم

نقص األفكار الجدیدة
غیاب التحدي

منخفضة

مفیدةالحد األمثلب
حیویة نقد ذاتي تأقلم بحث 
عن حلول المشكالت تحرك 

إیجابي نحو الهدف
مرتفعة

ضارةمرتفعج
عشوائیة عدم التعاون 
تعارض األنشطة صعوبة 

التنسیق
منخفضة

.یوضح مستویات الصراع التنظیمي: 03رقم جدول 

اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للصراع: سادسا

اآلثار اإلیجابیة للصراع:

یعتبر الصراع التنظیمي أمر صحي ومرغوب في بعض الحاالت ألنه یحرك المشاعر ویحفز 
نتائج وأثار الصراع بین ویربط كثیرا من الباحثین ،اإلبداع ویبعث روح التنافس بین األفراد والجماعات

.حدتهوبین 

ومن بین اآلثار ،(2)فكلما زادت حدته على المستوى المطلوب قلت إیجابیته بالنسبة للمنظمة
:اإلیجابیة للصراع نذكر

.96، صالمرجع السابق: زهیر بوجمعة شالبي(1)
.249، صالمرجع السابق: حسین حریم(2)
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على مستوى الفرد:
.لدى األفرادواالستعداداتإبراز القدرات -
.باإلبداع والتغییراالهتمامإلى یؤديیساعد على تنمیة المهارات واألفكار، وكذلك -
.(1)مشاركة بناءة لألفراد في كافة العملیات التنظیمیة-
تحفیز أطراف النزاع على فهم مواقف بعضهم البعض فهما كامال، ویساعد هذا على نشر التفكیر -

جزء من وجهة نظر اآلخرین مع وجهات نظرهم اإلبداعي، كما یساعد كال الطرفین على دمج 
(2).الخاصة

وبالتالي فإن الصراع یعود بالنفع ،زیادة معدل األداء لدى األفراد مما یرفع من إنتاجیة المنظمة-
.(3)مالیا على المنظمة

على مستوى الجماعات:
.الصراع یحفز كل طرف لمعرفة الطرف األخر بشكل كامل-
بین األفراد داخل المنظمة وبالتالي تماسك أعضاء االتصاالتینتج عن الصراعات زیادة -

.المنظمة
بین أفراد الجماعة تبذل الجماعات جهودا لمواجهة بعضها البعض حیث یظهر التعاون والتفاعل-

.(4)ذلك إلى ظهور المساواة داخل الجماعة الواحدةیؤديو ،أو القسم
ة وتحسین نوعیة ذالمتخإلى زیادة الحماس للعمل، وتحسین نوعیة القرارات یؤدين الصراع إ-

األداء والعمل على حل المشكالت والعقبات والصعوبات في العمل وٕابداء الرأي وطرح وجهات 
.النظر أمام اآلخرین والبحث عن طرق جدیدة للعمل وتطویرها

من مهارات استفادتهایكشف الصراع عن وجهات النظر المتباینة التي تدفع إلى األفضل بسبب -
.وخبرات أفرادها ورصیدهم المعرفي المتنوع

على مستوى المنظمة:
شكالت التي تواجهها المنظمةللم) غیر تقلیدیة(ع الصراعات على التفكیر في حلول إبداعیة تشج-

.ذلك إلى الحلول اإلبتكاریة الخالقةیؤديو 

.178، ص 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، الجزائر، أسس علم النفس الصناعي والتنظیم: مصطفى عشوي(1)
.483المرجع السابق، ص ترجمة رفاعي محمد رفاعي، إسماعیل علي بوسني،:جیرالد جرینبرج، روبرت بارون(2)
.122، ص2003، المكتب الجامعي الحدیث، د ط، مصر، أساسیات في علم اإلدارة: منال طلعت محمود(3)
.261، ص2004، الدار الجامعیة، د ط، مصر، السلوك الفعال في المنظمات: صالح الدین محمد عبد الباقي(4)
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األخطاء والثغرات في الهیكل التنظیمي من خالل دراسة الصراع اكتشافیشجع الصراع على -
.وتحدید أسبابه

.یساعد وجود الصراعات على إحداث التغیر والتطور التنظیمي الالزم في المنظمة-
التحدي مما یدفعهم إلصدار قرارات الصراع یدعم متخذي القرارات بالمعلومات ویبعث فیهم روح-

.(1)أفضل تدعم والء األفراد ورصیدهم المعرفي المتنوع
فإن اإلدارة الصحیحة للصراع التنظیمي تحول الطاقة المتولدة عن الصراع إلى قوة وأثر لیأخذ *

منه في االستفادةوالهدف هنا لیس القضاء على الصراع بل ،الطابع اإلیجابي بدال من السلبي
.تحویل هذه الطاقة واألفكار من أطراف الصراع إلى فوائد ونتائج جیدة للمنظمة وأفرادها

كما أن الصراع الخارجي یزید من ،وكل هذا یتم بواسطة صراع الجدل اإلیجابي والعصب الفكري
.المنظمةالتحام

اآلثار السلبیة للصراع:

حدةنظمة، خصوصا إذا كان الصراع ذو مستویات المللصراع أثار سلبیة متعددة على كل 
:ولم یتم التحكم فیه في الوقت المناسب ومن أهم اآلثار السلبیة للصراع ما یلي،كبیرة

على مستوى الفرد:
یشعر الفرد باإلحباط نتیجة لعجزه عن إشباع حاجة أو عاطفة أو إخفاقه في تحقیق هدف تم بذل -

كل ذلك یحطم نفسیة الفرد وینال منه وقد یدفعه لترك غضباواإلحباط یولدالجهد إلنجازه، 
.(2)العمل

منه في أنشطة االستفادةجهد ووقت اإلدارة في مواجهته بدال من استهالكالصراع إلى یؤدي-
.نافعة

.العمل الجماعي ضمن فریق عمل واحدإلى قتل روحیؤدي-
الفجوة بین األطراف اتساعإلى یؤديمما ،إلى ظهور جو عدم الثقة والشك بین العاملینیؤدي-

.المتصارعة من أفراد المؤسسة
.ب المصالح الشخصیة على العامة ییترتب على الصراع تغل-

.322مرجع سابق، ص: محمد سعید أنور سلطان(1)
.84، ص2000مصر، د ط،، دار النهضة العربیة،)رؤیة معاصرة(إدارة السلوك التنظیمي:مصطفى أحمد(2)
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قد یلجأ أحد أطراف الصراع إلى تغیر المعلومات وتحریفها، أو بث اإلشاعة المعرضة إللحاق -
.العامالضرر بالطرف األخر مثل هذه السلوكیات ال تخدم الصالح 

.(1)ة تضر بمصلحة التنظیممسؤولدفع أطراف الصراع إلى سلوكیات وتصرفات غیر -
لمستمرة لألفراد بسبب الضغوط اسمانیةالصراع إلى حدوث أثار ضارة بالصحة النفسیة والجیؤدي-

.محیطهاتجاهوسلوكیات سلبیة للفرد اتجاهاتإلى ظهور یؤديواإلرهاق العصبي، مما 
المستمرة وشعور مستوى الرضا لدى العاملین في المنظمة بسبب النزاعات والصراعات انخفاض-

.الروح المعنویة وعدم تحقیق روح الفریق الواحدانخفاضإلى یؤديالفرد بالتوتر 
على مستوى الجماعة:

.السلبیةاالتجاهاتتزاید العداء نحو / أ

إلیها نظرة عدائیة، ویتم البحث عن نقاط الضعف حیث تعتبر الجماعة المتنافسة عدوا وینظر
.والسلبیات لدیها بعیدا عن المهنیة واألخالق 

.الصفات السلبیةاستخدامتفشي / ب

ال یقتصر األمر على كشف سلبیات الجماعة كمجموعة واحدة بل یبدؤون بالبحث في صفات -
.م بكل الطرق والوسائلاألفراد على مستوى المدراء وأصحاب القرار ومحاولة كشف عوراته

إلى القضاء على یؤديمما ،واالنتقامسودها قیم العصبیة حدوث الكثیر من الصراعات التي ی-
.(2)روح التماسك واألخوة في الجماعة

.بین الجماعاتاالتصالضعف / ج

وتشیر الدراسات إلى أن ،سلبا بین أفراد المنظمةاالتصالیؤثر الصراع الحاد على أنماط 
بین الفرد واألفراد اآلخریناالتصاالتفي معدل تكرار انخفاضان إلى یؤدیوغموض الدور الصراع 

ویترتب على ذلك سوء الفهم في إنجاز المهام واألنشطة خاصة تلك التي تعتمد على بعضها البعض 

4ط، دار حافظ، )المفاهیم، النظریات، التطبیقات(السلوك التنظیمي: الطجم عبد اهللا بني عبد الغني، السواط طلق بن عوض اهللا(1)
.238، ص2003جدة، 
.123المرجع السابق، ص: منال طلعت محمود(2)
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ة رسائل المرسلة إلى األطراف المعنیالباإلضافة إلى ذلك فإن الصراع یترتب علیه أیضا تسریع وتشویه 
.(1)القراراتخاذإلى تعطیل العمل وعدم الثقة والسرعة في یؤديوهذا ما ،في المنظمة

.إلى مناخ مریح للعملیؤديال من المشاركة والتعاون، مما مل القادة على فرض سلطتهم بدیع-
المتحیز لألشخاص اإلدراك: مثل:قد یترك الصراع شوائب في سلوكیات صناع القرار-

.(2)والمعلومات، وغلبة العاطفة على التفكیر الرشید
إلى عدم الشعور بعدم الرضا، تباعد المسافات وقلة التواصل بین یؤديكما أن الصراع قد -

.أعضاء المنظمة، وسیادة روح الشك وغیاب الثقة
على مستوى المنظمة:

الصراع إلى إهدار الوقت والجهد والمال، نتیجة للصراع أو نتیجة محاولة عالجه مما یفوت یؤدي-
.الفرصة أمام تقدم المنظمة وتحقیقها لألهداف المسطرة في الوقت المحدد وبتكلفة أقل

ارتفاعإلى یؤديبین اإلدارة والعاملین، وهذا اإلنتاجیة بسبب حدوث الصراعاتانخفاض-
.الزبائن ووالئهم للمنظمةثقةنالتكالیف وفقدا

عدم الثقة في صنع القرار، ألن صنع القرار یتطلب وجود معلومات دقیقة ووضوح الرؤیة للقائد -
وكذا عدم وصول المعلومات في ،وتخف الوسائلاالتصاالتوفي ظل الصراع الحاد تضعف 

مالئمة ألهداف الوقت المناسب مما یجعل قیادة المنظمة تتخذ قرارات غیر دقیقة وغیر 
.(3)المنظمة

وهو الصراع ،وفي بعض الصراعات التي تحدث بین جماعتین والتي تتخذ صور النصر والهزیمة-
الذي تسعى فیه كل جماعة إلى تحقیق النصر وال یكمن إال أن یكون هناك فائز واحد ولذا تكون 

. (4)نتائج هذا الصراع في الغالب من النوع الهدام والذي قد یضع حدا لحیاة المنظمة

.87، صالمرجع السابق: محمد إسماعیل بالل(1)
.221، ص2004، عمان، 1، دار الفكر، طاتجاهات حدیثة في اإلدارة المدرسة الفعالة: حسین سالمة عبد العظیم(2)
.64المرجع السابق، ص: محمد إسماعیل بالل(3)
.123منال طلعت محمود المرجع السابق، ص(4)



إدارة الصراع التنظیمي :                                              الفصل الثالث 

119

إدارة الصراع التنظیمي:المبحث الثاني

العوامل المساعدة في إدارة الصراع:أوال

عندما یصل الصراع إلى حد معین یصبح واجبا على إدارة المنظمة أن تتحرك لوضع حد لهذا 
، فهناك عدة عوامل مساعدة لتحقیق هدا الصراع ودلك حسب مستوى ودرجة حدته دتهحالصراع وتخفیف 

:نذكر منها

أسلوب حل المشكالت وذلك بالدخول في حوار صریح ومباشر بین الطرفین ودلك من استخدام
.خالل استعراض المشكلة وبدائل الحلول، والتوصل إلى الحل األمثل وتطبیقه

أسلوب التهدئة، وذلك عن طریق مواجهة الشدة باللین وخلق جو من الهدوء، ولكن هذا استخدام
.ع بشكل نهائي، حیث تظل األسباب كاملةالحل ال یحقق الهدف وهو حل الصرا

 استخدام وسیط أو أطراف ثالث محاید، یملك القدرة والتأثیر على الطرفین للتوفیق بین الطرفین
.المتصارعین والتوفیق بینهما

 إجراء بعض التغییرات السلوكیة لألفراد في المنظمة، وكذلك تشجیع الجوانب السلوكیة اإلیجابیة
.(1)بین األفرادبما یقلل التناقض

نظام الحوافز واستخدامبین األطراف المتصارعة، االتصالآلیات التشاور، وفتح قنوات اعتماد
.(2)الفرعیة لمكافأة األنشطة التي تساهم في نجاح أهداف التنظیم ككل

 دمج الوحدات اإلداریة المتصارعة، فهذا أسلوب یحرك تلك الوحدات على البحث عن القواسم
.ة للتعایش ألنها مشتركة في المصیرالمشترك

(3)زیادة التفاعل بحیث یتعرف كل موظف على طبیعة عمل اآلخرین مما یزید من تفهمهم.
 بین الجماعات وجعلها معتمدة على نفسها، وذلك من خالل منح نوع من االعتمادیةتحقیق درجة

.االستقاللیة

.119، ص2002، دار الجامعة للنشر، د ط، اإلسكندریة، السلوك الفعال في المنظمات: صالح الدین محمد عبد الباقي(1)
لشروق ، دار ا)دراسة السلوك اإلنساني والفردي والجماعات في المنظمات المختلفة(السلوك التنظیمي : محمد قاسم القریوتي(2)

.206، ص2000، األردن، 2للنشر، ط
یة، المجلة السادس، العدد الثاني، المجلة األردنیة للعلوم التطبیق)دراسة میدانیة في األردن(إدارة الصراع التنظیمي : حسین حریم(3)
.36ص
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یزید من تفهمهم وكسبهم خبرات خرىألى تبادل الموظفین بانتقال هؤالء الموظفین من وحدة إ
.(1)جدیدة ،و تفتیت مناطق النزاع وٕایجاد وظائف تنسیقیة بین الوحدات واألقسام التنظیمیة

 العمل على زیادة الموارد المتاحة أمام الجمیع، والتي تعتبر ندرتها أحد أسباب الصراعات،وهذه
.غیرهم ممن هم أقل فعالیة وتأثیرامهمة بالغة األهمیة وتمیز المدیرین الفعالین من 

 ممارسة الرئیس لسلطته الرئاسیة، بحیث یتم اتخاذ اإلجراءات الحاسمة بحق المعارضین من أجل
.(2)المعارضة، والذین لدیهم أسبابهم الخاصة لذلك السلوك والتي ال عالقة لها بالتنظیم

إیجاد أقسام أو وحدات إداریة تهتم بإیجاد آلیات ثابتة للتعامل مع الصراعات، ومن ذلكاالهتمام
بالتنسیق بین مختلف الدوائر مثل اللجان و المجالس، بحیث یشترك فیها المسئولون من 

دوریة للبحث في أمور تتصل بصراعات أو مشاكل اجتماعاتالمستویات المختلفة ویتم عقد 
راءات الكفیلة بالتعامل العمل، مما یساعد على أن تفهم كافة األطراف طبیعة الصراع وتتخذ اإلج

.(3)معه
وسائل السلطة الرسمیة والقوة إلجبار األطراف المتصارعة على وقف الصراع وقبول استخدام

حلول معینة، ولكن ال یتضح باستخدام هذه الوسائل ألنها حلول وقتیة وال تعالج األسباب التي 
.(4)أدت إلى حدوث الصراع

 الوظیفي عند العاملین والتعرف على المشاكل التي یتكون القیام بمسوحات تتصل بمستوى الرضا
منها، وما یمكن عمله لمعالجة وتحجم مؤسسات كثیرة عن القیام بتلك المسوحات ألنها ترى فیها 
وسیلة لفتح شهیة الموظفین على الشكاوي والمطالب، ولكن ذلك رأي غیر صحیح ألنه یساهم في 

وكیف یفكر العاملون یعطیهم فرصة أفضل للتعرف على ما تفاقمها فمجرد سماع المسئولین بماذا 
.(5)یدور في أذهانهم، ویساعد العاملین على تجنب المفاجآت

عن طریق مساواة أطراف الصراع إلعادة العالقات الحسنة فیما بین : تلطیف الجو التنظیمي
.األطراف بنبذ الشتات والنزاع

.40، صالمرجع السابق: محمد حجاب، سحر وهبي(1)
.36المرجع السابق، ص)دراسة میدانیة في األردن( إدارة الصراع التنظیمي:حسین حریم(2)
. 38، صالمرجع السابق، مبادئ اإلدارة الحدیثة: حسین حریم(3)
.198المرجع السابق، ص: صالح الدین محمد عبد الباقي(4)
.38المرجع السابق، ص،مبادئ اإلدارة الحدیثة:حسین حریم (5)
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تعتبر من أهم الدوافع إلعادة النظر في البناء إن إدارة الصراع :تغییر التصمیم التنظیمي
التنظیمي للمنظمة،حیث أنه في بعض الحاالت التي یكون الصراع نتیجة لتداخل الوظائف
أو وجود اعتمادیة بین األفراد، أو األقسام یدفع األطراف إلى الصراع الذي یمكن أن یتطور إلى 

تلجأ اإلدارة العلیا إلى تغییر البناء التنظیمي استجابة تعطیل عمل المنظمة وربما إلى تفككها، لذا 
.إلجراءات إدارة الصراع

وهي غرس ثقافة الصراع البناء المفید، وأنه مكان مقبوال في المنظمة وأن :تغییر ثقافة المنظمة
.(1)التنافس مرغوب والتحدي مطلوب

نماذج إدارة الصراع: ثانیا

".توماس وكلمان"نموذج - 1

:لنموذج على بعدین لتصنیف السلوك ومن ثم تحدید خمسة أنماط إلدارة الصراعیعتمد هذا ا

یتم تقییم تصرف الفرد أو الجماعة حسب درجة تعاونه من متعاون إلى غیر : بعد التعاون
.متعاون

وهو أیضا مقسم إلى حازم وغبر حازم:بعد الحزم أو الجد.

متعاون

نمحورا لتعاو

غیر متعاون

حازم                     محور الحزم                   غیر حازم

.توماس وكلمان إلدارة الصراعیوضح نموذج : 05الشكل رقم
.385ص ،المرجع السابق،محمد سلیمان العمیان:المصدر

.73المرجع السابق، ص ،مبادئ اإلدارة الحدیثة:حسین حریم(1)

)تعاون حزم(أسلوب التعاون .د

)ال تعاون وال حزم(أسلوب التجنب .ج )حزم وال تعاون( ة فسأسلوب المنا.أ

)تعاون وال حزم(التنازل أسلوب . ب

)التعاون والحزم معا(الحل الوسط .ه
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یفسر الشكل أعاله الحاالت الخمسة الناتجة من تقاطع المحورین وهي:
وهو التغلب على الطرف األخر بمحاولة تعزیز مصالح الطرف األول على :أسلوب المنافسة

القوى، ویتناسب األخذ (1)على المنافسة بین مراكزحساب الطرف األخر، ویقوم هذا األسلوب 
عند تدني الثقة بهذا األسلوب في إدارة الصراع عند الرغبة في اتخاذ قرار سریع أو مهم، أو

.التنظیمیة 
 قیق مصالحه على حساب الطرف األولوهو إتاحة الفرصة للطرف األخر لتح:أسلوب التنازل

ویتناسب هذا األسلوب في إدارة الصراع عند توفر الرغبة لدى اإلدارة في معرفة آراء واتجاهات 
.العاملین، وحل الصراع دون تصعید

إهمال الفرد لمصالحه ومصالح اآلخرین، ویتفادى الصراع مع اآلخرین یبقى :أسلوب التجنب
ندما تتوصل أطراف الشخص بعیدا كما هو موضح في الشكل ، ویتناسب هذا األسلوب ع

.الصراع إلى أن الصراع لیس له أهمیة
وهو أفضل أسلوب حیث یتفق الجمیع على أسباب الصراع ویتشاركون :أسلوب التعاون

المعلومات بطریقة مفتوحة، ویتناسب هذا األسلوب في إدارة الصراع عندما یكون الموضوع لحل 
تبر هذا األسلوب أفضل األسالیب لحل الصراع مهم جدا بالنسبة لكل األطراف، وبالتالي یع

.(2)الصراع
 حیث یلجأ متخذ القرار إلى التنازل من قبل جمیع ) حل وسط(وهو موقف وسط :أسلوب التسویة

األطراف لحل وسط یرضي األطراف جمیعها ، ولكن ال یكون احد رأیه مسیطر أكثر من فرد 
الصراع عند التوصل إلى حل مرضي آخر في المنظمة ، ویكون هذا األسلوب مناسب في إدارة 

.لكل األطراف، وذلك بإیجاد حل مؤقت للصراع

.385ص، المرجع السابق: د سلیمان العمیان و محم(1)
.357، ص2011، عمان، 1، مكتبة العربي، طالسلوك التنظیمي في المنظمات: العزام زكریا أحمدالرحالة عبد الرزاق، (2)
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".بلیك وموثون"نموذج - 2

لقد قدم بلیك وموثون نموذج إلدارة الصراع التنظیمي بناءا على دراسة قام بها ویمكن توضیح هذا النموذج 
:(1)فیما یلي

یوضح أسالیب حل الصراع في نموذج بلیك وموثون:06الشكل رقم

.309، ص المرجع السابق،خلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاظم محمود:المصدر

قیام اإلدارة بإصدار أوامرها إلنهاء الصراع، أو أن أحد الطرفین یصدر أوامر للطرف :اإلخماد
.اآلخر

التنفیس عن الصراع بمواساة األطراف المتصارعة، واستخدام اللغة العاطفیة:التلطیف.
إلى غیره من المجاالت أو إهمالهمحاولة توجیه االهتمام عن الصراع:التجنب أو االنسحاب

.أو تغییر الموضوع إلى غیره
التوصل إلى حل وسیط بین الطرفین المتصارعین یحقق لكل منهما مكاسب جزئیة:التوفیق.
أي تدخل جهود أخرى لیست طرف في الصراع، لمحاولة حله عن طریق :تدخل جهة ثالثة

.المتصارعةالتنسیق والتكامل و التعاون بین التنظیمات 

.309، صالمرجع السابق: محمودكاظمخلیل محمد حسن الشماع، خضیر (1)

الصراع

التلطیف

االنضمام

تبادل الوظائف

التجنب االنسحاب

توسیع األھداف

تدخل جھة ثالثة

التوفیق

العملیة الدیمقراطیة

المجابھة التعاون

استخدام القوة والسلطة
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أي ضم المتصارعین كجماعة جدیدة، مثل دمج شركتین متنافستین في شركة واحدة:االنضمام.
لنظروذلك عن طریق االجتماعات والندوات واللقاءات لتبادل وجهات ا:العملیة الدیمقراطیة

.القراراتخاذ استخدام التصویت في أو
حیث أن إشغال كل طرف لموقع الطرف اآلخر یجعله في موقف :تبادل أو تناوب الوظائف

.یمكنه من فهم المهمات، واالتجاهات والمشكالت وبالتالي یسهل الحل
أي إضافة أو توسیع األهداف الحالیة، بحیث تستجد أهداف أخرى یمكن :توسیع األهداف

.التعاون على تحقیقها
ة بین األطراف المتصارعة وجها لوجه في جو أي طرح الحقائق الموضوعی:المجابهة والتعاون

تسوده العواطف من أجل التوصل إلى قرار عاطفي، وقد یمكن آنذاك التعاون في إیجاد الحل 
.(1)المشترك

 (2)نموذجا لحل الصراع التنظیمي یقوم على الخطوات التالیة" رحیم"كما قدم:

والفعالیةالتعلم)4(تحدید الصراع    ) 3(التدخل           )2(التشخیص           )1(

.في إدارة الصراع التنظیمي" رحیم"یوضح نموذج :07الشكل رقم

.57ص ،المرجع السابق، حمدأعیاصرة، بني :المصدر

حیث تعد خطوة التشخیص لمشكالت الصراع من أهم خطوات عملیة إدارة الصراع،:التشخیص
وهي التي تحدد ، الصراع الموجود ومدى شدة الصراعأنها الخطوة األولى التي تحدد مقدار 

.310سابق، صالمرجع ال: ر كاظم محمودیخلیل محمد حسن الشماع، خض(1)
، عمان  1دار الحامد، ط،)األزمات وضغوط العمل(إدارة الصراع التنظیمي : عیاصرة معن محمود، بني أحمد مروان محمد(2)

.55،56ص، ، ص 2008

القیاس-

التحلیل-

القیادة-

الثقافة-

الهیكلتصمیم -

مقدار الصراع- 

الصراعأسالیب-

الفرد-

الجماعات-

المنظمة-

التغذیة العكسیة
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األسباب الحقیقیة للصراع و األعراض الناتجة، وتجري عملیة التشخیص باستخدام مقاییس 
).المقابالت المعمقة مع العاملین في المنظمة( الصراع 

یأتي التدخل في الصراع من خالل أسلوبین هما:التدخل:
ارات،والقیادة حیث تشمل على التدخل السلوكي بتفعیل االتصال واتخاذ القر : العملیات اإلنسانیة

.الفاعلة والعمل على التغییر في ثقافة المنظمة وتعلم كیفیة إدارة الصراع
وتعود إلى إعادة ترتیب وتوصیف الوظائف وتصنیفها، وتبسیط اإلجراءات لألنشطة : البیئة التقنیة

في والفعالیات والتحدیث في األجهزة والمعدات واآلالت والوسائل المستخدمة في العمل،والتعدیل
هیكل وبنیة المنظمة كل ذلك للوصول إلى كفاءة في تحقیق األهداف التي تسعى المنظمة 

.والعاملین إلى تحقیقها
في هذه الخطوة یتم مواجهة الصراع بشكل مباشر من خالل التعرف على درجة :تحدید الصراع

ر الوظیفي المتعلق الشدة التي وصل إلیها الصراع بشقه الوظیفي المتعلق بالعمل، و الوجداني غی
بالعالقات القائمة بین العاملین في المنظمة، وقد یكون هذا الصراع متباینا في مقدار شدته من 

.المتدنیة إلى المتوسطة أو العالیة، وقد ال یكون ظاهر للعیان
حیث یتم تعلیم العاملین في المنظمة على كیفیة إدارة الصراع، والذي یتطلب :التعلم والفاعلیة

والقادر على التأثیر في ،رة على إحداث التغییر في ثقافتهاد قائد إداري بعقلیة متفتحة قادوجو 
.المرؤوسین و المثیر لإلبداع

.والبد أن یتبع كل خطوة من خطوات إدارة الصراع التغذیة العكسیة الراجعة بهدف تقییمها*
إستراتجیات إدارة الصراع التنظیمي:ثالثا

الصراع التنظیمي ظاهرة طبیعیة وحتمیة الحدوث في المنظمة ، ظهرت عدة إستراتجیات باعتبار
للتعامل مع الصراع التنظیمي ومحاولة معالجته، حتى ال تكون له آثار سلبیة في المنظمة وعلى بنائها 

دم العام، أي أن الهدف من استخدام هذه اإلستراتجیات أو األسالیب هو تحویل مسار الصراع بما یخ
:مصلحة و أهداف المنظمة، ومن أهم هذه المهارات و االستراتجیات نذكر اآلتي
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إستراتجیة التفاوض:

طرفین أو أكثر، و الذي من خاللهاالعملیة الخاصة بحل النزاع بین :" یعرف التفاوض على أنه
بولة تحقق بتعدیل طلباتهم، وذلك بغرض التوصل إلى تسویة مق) جمیع األطراف(یقوم الطرفین أو 

.(1)"المصلحة لكل منهما

العملیة التي من خاللها یرید األشخاص الوصول إلى اتفاق بشأن : "ویعرف آخر التفاوض بأنه
.(2)"القضایا  المطروحة بینهما

 فالتفاوض إستراتجیة ومهارة هامة في عملیة دخول األطراف المتصارعة في حوار بناء وصریح قد
.(3)فائدة للجمیعیوصل الطرفین إلى حل یحقق 

حیث تعمل إدارة المنظمة على تدعیم اعتقاد العاملین بأن أهدافهم متكاملة أكثر منها مستقلة 
ومختلفة، األمر الذي یدفع أطراف الصراع إلى مناقشة التعارض الموجود بینهم بكل شفافیة وبصراحة 

.بالقبول من قبل أطراف الصراعیحضابهدف الوصول إلى تسویة و اتفاق 

إستراتجیة التعاون:

تسعى األطراف الفاعلة في عملیة إدارة الصراع وفق هذا األسلوب إلى محاولة العمل مع اآلخرین 
الجمیع، ولتحقیق مطالبهم معا تتم معالجة القضایا بشكل اهتماماتإلیجاد بعض الحلول التي ترضي 

هذه اإلستراتجیة عندما ال تعاني هذه األطراف من ضغط الوقت،وترید استخداممفتوح وصریح، ویمكن 
.(4)حال یحقق فائدة للجمیع

ویكون هناك تبادل للمعلومات بشكل یوفر العدید من البدائل، حیث یتفق في األخیر على قرار 
.(5)یرضي الجمیع

.27، ص2006، عمان، 1حامد، ط، دار المدخل إلى فن المفاوضات: علي محمود، الهزایمة محمد عوض(1)
.13، ص2008، عمان، 1، دار المسیرة، طأصول التفاوض: أبوشیخة، نادر أحمد(2)
.290سابق، صالمرجع ال: الرحالة عبد الرزاق، العزام زكریا أحمد(3)
.266، ص2000عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزیع، د ط، )سلوك الفرد والجماعة(سلوك المنظمة : العطیة ماجدة(4)
ماجیستر، جامعة منتوري، قسنطینة، رسالةإستراتیجیات الصراع التنظیمي بالمؤسسة الصناعیة الجزائریة: محمد رضاشنه(5)

.78، ص2007
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فراد، وتقلیص العداء ومن إیجابیات هذه اإلستراتیجیة تعزیز التعاون بدال من المناقشة بین األ
وتشجیع المشاركة بین األفراد و الجماعات، إذ یناسب هذا األسلوب القضایا المعقدة والشائكة 

.التي یسود فیها الفهم المتبادل بین أطراف الصراع
وهذا األسلوب یتطلب من جمیع األطراف االعتراف بكفاءات وخبرات بعضهم البعض فموقف كل 

ولیس الدفاع على المواقف الشخصیةللتركیز على حل المشكلة الراهنة فرد معدا  إعداد جیدا 
.وفي النهایة إن التعاون یتطلب وقتا طویال والتمتع بالصبر مع جمیع األشخاص المشاركین

الوسائل التالیة لمعرفة المصالح المشتركة للمجموعات المتصارعة والتركیز " القریوتي"ویحدد
:علیها وهي

وذلك من خالل تبادل الموظفین بین الجماعات المختلفة لفترة من :لنظرتبادل وجهات ا- 1
.(1)الزمن بحیث ینقل هؤالء الموظفین وجهات النظر مما یزید من حالة التعایش والتفاهم

التركیز على األهداف المشتركة التي تجمع األطراف المتنازعة مثل بقاء المنظمة أو تطورها - 2
:ن هذا األسلوب فعال یجبمما یزیل هذه الخالفات ولیكو 

أن یكون اعتماد متبادل بین الجماعات.
 لألطراف" قیمة عالیة"أن یكون الهدف اإلستراتیجي مرغوبا فیه وله.
وجود نوع من الحوافز و المكافآت.

.اجتماعات لحل المشكالت أو المواجهة- 3

رسمي یتم خالله عرض وجهات النظر وال یناقش من الخطأ الجتماعیتم دعوة األطراف المشاركة 
أو الصواب ، ولكن تحدید المشكالت و الحلول األنسب لها، ویأخذ هذا األسلوب وقت طویل من الزمن 

.وال یجدي هذا األسلوب عندما یكون الصراع ناتج عن مسائل قیمة بحتةااللتزامومستوى عالي من 

 التهدئةإستراتیجیة التسویة و:

وذلك بتنازل كل طرف عن بعض مطالبة، وقد تفضل هذه اإلستراتیجیة إذا كان من مصلحة 
.(2)الطرفین قبول بعض الخسارة بدال من عدم حل على اإلطالق

.260، ص 2010، األردن،4، دار وائل للنشر والتوزیع، طنظریة المنظمة والتنظیم: محمد قاسم القریوتي(1)
.199سابق، صالمرجع ال: صالح الدین محمد عبد الباقي(2)
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 و یتم ذلك عن طریق إیجاد حل وسط یرضى جمیع األطراف في الصراع كلیا أو جزئیا،فالتسویة
هي عالقة أخد وعطاء متبادلة بین أطراف النزاع ال ینتج عنها رابح أو خاسر وتستخدم هذه 

لتحقیق هدف االثناناإلستراتیجیة عندما تكون األطراف المتنازعة تمتلك قوة منافسة ،بینما یسعى 
.(1)ترك وفي الواقع تسمى هذه اإلستراتیجیة بمنتصف الطریقمش
 وتهدف هذه اإلستراتیجیة إلى كسب الوقت الكافي حتى تهدأ النفوس المتصارعة، وتخف حدة

على " الثانویة"ومشاعرهم العدائیة، وتتضمن تسویة نقاط الخالف انفعاالتهمالصراع بینهم وتقل 
:ویترك حلها للزمن وتعتمد هذه اإلستراتیجیة على أسلوبینأن تترك النقاط الجوهریة الحقیقیة 

بین أطراف االتفاقوتعني تقلیل وتحجیم نقاط التعارض من خالل التركیز على نقاط :التخفیف
.(2)مرضي لهماتفاقالصراع، بهدف التوصل إلى 

تقسیم الموارد یعتمد هذا األسلوب على تقدیم التنازالت من كل أطراف الصراع إذ یمكن :التوفیق
.(3)محل الصراع بین األطراف المتنافسة

إستراتیجیة التجنب:

الطرف األخر،  ففي اهتماماتمباشرة و اهتماماتههي عدم قیام أحد أطراف الصراع بمالحظة 
منه، وقد یكون التجنب أنسب نمط لحل االنسحابهذه الحالة یدرك الفرد وجود الصراع ویرغب بتجنبه أو 

من خالل سلوك یجمع بین التشدد وعدم التعاون، والمیل لتحقیق أهداف الطرف اآلخر الصراع ، وذلك
.(4)على حساب مصالحك و وأهدافك

تهمل هذه اإلستراتیجیة أسباب الصراع وبیئته ضمن حدود مقیدة ومحكمة من أسالیبها:
اهل الموقف كلیة و التغاضي عن التصرفات العدائیة للطرف اآلخر بمعنى محاولة تج:اإلهمال

.على آمل تحسینها الحقا
اتصالأطراف الصراع حتى ال یكون هناك والتي تعني الفصل الجسدي بین:المباعدة العضویة

وتفاعل مباشر بینهم وذلك من خالل إبعاد األفراد والجماعات المتصارعة عن بعضها البعض 

2004معة، د ط، اإلسكندریة، مصر، ، الدار الجاالسلوك التنظیمي: ثابث عبد الرحمان إدریس، جمال الدین محمد المرسي(1)

.170ص
.67سابق، صالمرجع ال: عیاصرة معن محمود، بني أحمد مروان محمد(2)
.259سابق، صالمرجع ال: وتيیر محمد قاسم الق(3)
.83،صالمرجع السابق: مصطفى أحمد(4)
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یعیق التفاعل بین أفراد الجماعةوهو األمر الذياالحتكاكلصراع من خالل عدم بمعنى فض ا
.(1)ویعیق تحقیق أهداف المؤسسة

یسمح لألفراد بالتواصل والتفاعل بشكل محدود فقط وللضرورة ومن خالل :التفاعل المحدود
.الموقف الرسمي، مما یقید تفاعل العاملین ویجعل العالقة رسمیة تماما

األسلوب من التعامل مع الصراع ال یحقق منافع كثیرة فهو ال یشخص مصادر الصراع وهذا *
وال یتفاعل معه، إال أنه یكون مفید في مواقف معینة كأن یستخدم تبدیل مؤقت لحین تعید 

.(2)األطراف المتصارعة نظرتها في مواقفها وعدم تصعید الخالف
 القوةاستخدامإستراتیجیة:

وسائل القوة إلجبار األطراف المتصارعة على وقف استخداموتتم هذه اإلستراتیجیة من خالل 
الشخصیة بغض النظر اهتماماته، أو حینما یسعى أحد األطراف إلشباع (3)الصراع وقبول حلول معینة

.(4)عن تأثیر ذلك على أطراف الصراع األخرى

بالمصالح الخاصة لالهتماموجه الداخلي ویمثل هذا األسلوب لحل الصراع أقصى درجات الت
.بمصالح األطراف األخرىاالهتمامبالفرد أو المجموعة، و أدنى درجات 

للسیطرة وفرض الرأي، وعلى الرغم من المشكالت والنفوذویمكن أن یتحقق عندما تمتلك القوة 
التي تتطلب حلوال قاتاألو المصاحبة لهذا األسلوب، إال أنه یعتبر مفیدا في بعض الحاالت خاصة في 

.(5)سریعة

وهو أسلوب یلجأ إلیه المدیرون لحل الصراعات بین األطراف المتصارعة حیث یستخدم القوة -
:إلنهاء الصراع من خالل طریقتین

اإلدارة العلیا –وذلك من خالل إقحام شخص مسؤول من مركز أعلى :تدخل السلطة العلیا–
.قدراته وقوته إلنهاء الصراعواستخدامللتدخل لحل النزاعات بالطریقة التي یرى 

.508، ص2011، األردن، 1، دار صفاء للنشر والتوزیع، طإدارة المنظمات : عالء الدین عبد الغني محمود(1)
.160سابق، صالمرجع ال: ثابث عبد الرحمان إدریس، جمال الدین محمد المرسي(2)
.280سابق، صالمرجع ال: صالح الدین محمد عبد الباقي(3)
.275المرجع السابق، ص: محمد قاسم القریوتي(4)
.146سابق، ص المرجع ال: ثابث عبد الرحمان إدریس، جمال الدین محمد المرسي(5)
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یتم فرض الحلول من خالل تدخل مسؤول من اإلدارة العلیا ولكن یتم التفاهم على :السیاسة
بین األطراف المتصارعة وفي كل األحوال یجب حل الحل سیاسیا من خالل إعادة توزیع القوى 

.(1)لضمان عدم تكرار المشكلةجذورهاالمشكلة من 
 التنازل(إستراتیجیة المجاملة:(

ه مقابل تحقیق رغبات الطرف اآلخرالخاصة بالهتماماتههو ترك أحد أطراف الصراع 
یعطي الفرد أفضلیة لمصلحة غیره على (فصاحب هذا النمط یضحي بنفسه من أجل الطرف المقابل 

، ویتصف بالكرم والطاعة ألمر اآلخرین، وهو نمط غیر )مصلحته وذلك بهدف اإلبقاء على عالقات جیدة
.حازم ولكنه تعاوني

یق الحد األقصى وفي ظل هذا المدخل فإن الطرف المبادر لحل الصراع یضع نصب عینه تحق
اهتماماتهالطرف اآلخر بینما یسعى إلى تحقیق الحد األدنى من مصالحه أو واهتماماتلمصالح 

وعلى الرغم أن هذا المدخل قد یبدو أنه محاولة للتخلي " اإلیثار"ویسمى هذا المدخل بمدخل 
لحل الصراع كأن یكون إال أن هناك بعض المواقف التي فیها مدخال إیجابیا ومفیدا االستفهامأو 

الموضوع محل الصراع هامشیا  بالنسبة للجماعة ،أو الفرد المجامل ویمثل ذلك موقف إیجابیا 
والحفاظ على عالقات إیجابیة،  ولو التفاقلها، كما أنه لدى بعض األفراد أو الجماعات التوصل 

.(2)االتفاقعلى حساب تنازل لها أفضل من عدم 

جیة في حال الحاجة إلى حل سریع مؤقت، حین یكون موضوع الخالف إذ تصلح هذه اإلستراتی
.(3)لیس مهما بالنسبة للفرد، وحینما یرغب الفرد في كسب نقاط من أجل قضایا الحقة

.508عالء الدین عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص(1)
.172، ص2004سابق، المرجع ال: ثابث عبد الرحمان إدریس، جمال الدین محمد المرسي(2)
، دار حامد للنشر والتوزیع، د ط، عمان، )سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال(السلوك التنظیمي : حریم حسین محمود(3)

.185، ص2004
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:وعند إتباع أي إستراتیجیة أو أسلوب إلدارة الصراع التنظیمي یجب مراعاة بعض االعتبارات منها*

 البدائي ألي من تلك األسالیب دون مراعاة الظروف والتغییرات عدم المحاكاة والتطبیق
.المحیطة بالمنظمة

 الجنسخاصة بالتعلیم،اعتباراتدراسة نوعیة العناصر البشریة بالمنظمة وتصنیفیها وفق
.الثقافة والمؤهالت

 مراعاة بیئة المنظمة لعدم ضمان ثبات المتغیرات التي تحكم سیر العمل بالمنظمة.
واقتصاديالجوانب الحضاریة وما تحتویه من عادات وتقالید وطابع سیاسي راعتبا

.واجتماعي
(1)أثر دور النقابات العمالیة والمنظمات المهنیة التي تضم تشكیلة العاملین بالمنظمة).
التشخیص الدقیق للصراع من حیث حجمه مستواه وأبعاده داخل المنظمة.
 عن األحكام و اآلراء المسبقةواالبتعادالتعامل مع الصراع بموضوعیة وحذر.

وهناك عدة طرق وآلیات لمعالجة وٕادارة الصراع ترتبط بكل مستوى من مستویاته إذ على:
المستوى الفردي:

المساهمة بفاعلیة من قبل اإلدارة في سد حاجات الفرد التي لم تشبع والتي أوجدت لدیه التوتر -
.والصراع مع الغیروالقلق اللذین قد یدفعانه للتناقض 

والتعارض بین االختالفاتبناء الفرد وٕابراز أهمیته بالنسبة للمنظمة وأهدافها، والتقلیل من أهمیة -
.وجهات النظر طالما الكل یسعى إلى تحقیق الهدف المشترك

و قلق (2)، خوفاالنفعاليمن واجب اإلدارة تفهم دوافع األفراد الحقیقیة ومظاهر سلوكهم -
.والعمل على إزالة أسبابها واضطرابات

.تحدید الواجبات والمسؤولیات لكل فرد في حدود قدراته وٕامكانیاته-
المستوى الجماعي:

والحب والتضحیة لدى االنتماءوتنمیة روح االجتماعیةمن واجبات اإلدارة تدعیم العالقات -
.منسوبیها لتفادي التناقضات السلبیة

یرقس لالستثمار والتطویر اإلداريمركز واید معاصر في التنظیم اإلداري، الفكر الم: عبد الوهاب علي محمد، عامر سعید یس(1)
.563، ص1998، القاهرة، 2ط
.238، صالمرجع السابق: الطجم عبد اهللا بني عبد الغني، السواط طلق بن عوض اهللا(2)
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.التي تحكم العالقة بین الموظفین واإلدارةموضوعیة وعدالة القوانین واألنظمة-
على التوتر والقلق لدى جماعات للقضاء... رقیة، التأدیب، النقل،نظام الحوافز، األجور، الت-

.العمل
.بین أطراف النزاع والتأكید على أهمیتها في تحقیق الهدف المشتركاالتفاقإبراز نقاط -
.امل الزمن، وقد ینفع هذا لبعض الوقتتهدئة الوضع وٕاقناع األطراف بترك األمر لع-
التفاوض وٕاقناع األطراف المتنازعة بضرورة تقدیم بعض التنازالت مقابل الحصول على مكاسب -

.معینة
التقلیل من أهمیة موضوع الصراع في نظر طرفي النزاع، وهذا من شأنه تهیئة المتنازعین نفسیا -

.(1)لقبول الحل الوسط الذي یحصل كل طرف فیه على جزء من مطالبه ولیس الكل 
على مستوى المنظمة:

.بناء الثقة التنظیمیة إلزالة التوتر بین أجزاء التنظیم ولتخفیف حدة الصراع-
طاق اإلشراف لیشمل أكبر قدر ممكن من األعمال واألنشطة المرتبطة مع بعض،وخضوع توسیع ن-

.ویخفف حدة التناقضاتواالتصالمثل هذه األنشطة لرئیس واحد یسهل عملیة التنسیق 
بها من قبل لاللتزامتقنین العالقة بین األعمال واألنشطة المختلفة ووضع الضوابط الضروریة -

.نظیمیةاألفراد والوحدات الت
تحدید الواجبات والمسؤولیات المناطة بكل مركز وظیفي أو حدة تنظیمیة من خالل التوصیف -

.الوظیفي
.باألعمال لتخفیف حدة التناقض في األداءااللتحاقتوضیح أسالیب وٕاجراءات العمل لحدیثي -
منحت عدم المبالغة في منح صالحیات التصرف لما قد ینتج من نزاع من منح الصالحیة ومن -

.استغاللهاله خاصة إذا ما أسيء 
نظیمي، ومن ذلك بناء روح الفریق التركیز على جانب العالقات اإلنسانیة للتعامل مع الصراع الت-

فعال، تبني أسلوب القیادة الجماعي، السماح بالمشاركة الفعالة،هذه اتصاالتإیجاد نظام 
ق ورفع الروح المعنویة لدى منسوبي األسالیب التطوریة من شأنها تخفیف حدة التوتر والقل

.(2)التنظیم

.239،240ص،نفسه، ص المرجع : الطجم عبد اهللا بن عبد الغني، والسواط طلق بن عوض اهللا(1)
، رسالة ماجستراألنماط القیادیة وعالقتها بإدارة الصراع التنظیمي بالمنظمات الخاصة: صفحي یحي بن موسى بن عبد اهللا(2)

.60، ص2011الجامعة االفتراضیة المملكة المتحدة البریطانیة، 
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موضوعالمفسرة للالنظریات: المبحث الثالث

النظریات المفسرة للصراع التنظیمي: أوال

نظریة الصراع - 1

، وترجع أصول مدرسة الصراع في االجتماعتعد النظریة الصراعیة من أهم النظریات في علم 
تحلیالته لبناء المجتمع، ثم لالتي قدمها من خال" كارل ماركس"المعاصر إلسهامات االجتماععلم 

أن الصراع : "النظریة والبحثیة المعاصرة والتي دارت جمیعها حول فكرة أساسیة مفادهااالتجاهاتانطلقت
(1)."اجتماعیةحقیقة 

ویرجع ذلك إلى االجتماعيوتفترض نظریة الصراع أن الصراع یعد جزء حتمیا من التفاعل 
التعارض والتنافر بین األهداف والقیم الخاصة باألفراد والمؤسسات ویرى ذلك المنظور أن كل حقیقة 

التفاعل الذي یرتبط بالحقیقة اتجاهتتضمن توقعا إیجابیا وأخر سلبیا، وهذا التناقض المتبادل یؤثر على 
كارل في القوة وندرة في المصادر ولقد أكد اختالفوجد یومن ثم فإن نظریة الصراع تفترض أنه دائما ما

، وفي ذات السیاق یؤكد الصراعیون من (2)على أهمیة الصراع كضرورة حتمیة سابقة على التغییرماركس
یتضمن التناقض االجتماعيبأن التباین في البناء ...، دفید لوكلویس كوزر، باریتو، رایت میلز: أمثال

ء كان هذا التناقض على مستوى األفراد أو الجماعات أو حتى على مستوى بین وحدات البناء سوا
.(3)النظم

وجهات النظر بخصوص مفهوم الصراع التنظیمي بتطور هذا األخیر لتباین اختلفتولقد 
الفكریة اإلداریة بشأنه، إذ یرى أصحاب النظرة التقلیدیة أن الصراع ظاهرة سلبیة غیر االتجاهات

القضاء علیها في حال بروزها، ألنها نوع من أنواع العنف و مریحة،یجب تجنب مرحلة الوصول إلیها 
ل والتخریب والسلوك الالعقالني،ذلك أن الصراع من وجهة نظر المنظور البیروقراطي یمثل ظاهرة خل

إداري،ذلك أنه إذا كانت األهداف واضحة ومتفق علیها وكانت التكنولوجیا مناسبة لتحقیق األهداف وكان 
والترقیة فإن ظهور االختیارتوزیع الموارد عقالنیا، وكان نظام الجدارة هو األساس الذي یحكم ممارسات 

.82، ص2008، عمان، 1للنشر والتوزیع، ط، دار الشروق النظریة المعاصرة في علم االجتماع: إبراهیم عیسى عثمان(1)
.95،ص2012د ط، ، دار المعرفة الجامعیة،العالقات العامة بین النظریة والتطبیق: شدوان علي شیبه(2)
.425ص،2000د ط، ،)رؤیة معاصرة(إدارة السلوك التنظیمي : أحمد سید مصطفى(3)
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سیئا في حالة انطباعاارة یعطي التقلیدي في اإلداالتجاهله، وكان هذا وال مبررالصراعات أمر سلبي 
یوجد صراع فیها وتقوم النظرة وجود صراع في المنظمة وتحاول اإلدارة أن تشعر أعضاء المنظمة بأنه ال

:التالیةاالفتراضاتالتقلیدیة للصراع على 

یعتبر الصراع حالة یمكن تجنبها.
 محدثو اإلضرابات(یحدث الصراع عادة بواسطة أشخاص معینین.(
 أن تلعب السلطة دورا فعاال لمنع حدوث الصراعیجب.
ا حدث الصراع، فالحل أن تتركه اإلدارة وتتجاهله ألن الحدیث عنه غیر مرغوب فیهذإ.

لكن وألن الصراع أمر طبیعي على المستوى الفردي والجماعي والتنظیمي وفي مجال العالقات 
الشخصیة وداخل المجتمع الواحد، وفي المجتمعات المختلفة فإن التمسك بالنظرة التقلیدیة له یعیق عملیة 

إخفاء : لكحل الصراعات بشكل إیجابي ویتجاهل أي نتائج تترتب على مقاومة بروز الصراعات، ومن ذ
الشعور بعدم الرضا، وعدم وجود فرص التعبیر قد یكون مدمرا نفسیا أكثر مما لو كان ظاهرا وأنه كلما 
طال كبته وتم تجاهل وجوده كانت النتائج أسوأ ذلك أن الصراع یسمح لألفراد بالتنفیس عن غضبهم 

األطراف الداخلة واتجاهاتف وتوضیح المشاكل المسببة للصراع، كما أنه یوفر فرصة جیدة لفهم المواق
یمكن تجنبه وماأصحاب النظریة السلوكیة فكرة أن الصراع أمر ضروریا في التنظیم والى،لیتبن(1)فیها

أهدافها وفي ظل ظروفها القائمة بما یخدمعلى اإلدارة إال أن تتعرف علیه وتحدد المستوى المقبول منه 
وأن جمیع المنظمات مهما كانت طبیعتها تحتوي (2)االجتماعیةظاهرة طبیعیة تفرزها التفاعالت باعتباره

عملیه في داخلها على شكل من أشكال الصراع ویتجه الفكر السلوكي إلى ضرورة إدارة الصراع، وما
التدخل هنا سوى مجرد محاوالت إلحداث التجانس، فهي تعمل على تغییر السلوك الفردي والجماعي 

قدمته غیر متضاربة، إذ ینطلق التوجه في هذه المرحلة مع مااهاتاتجوالتنظیمي بحیث تسعى في 
أن للصراع فوائد كثیرة تعود واعتبرتمدرسة العالقات اإلنسانیة حول مفهومها للسلوك وكذلك الصراع 

.(3)على المنظمة

.259، صالمرجع السابق: قاسم القریوتيمحمد (1)
.109، األردن، ص1، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، طالصراع التنظیمي وٕادارة المنظمة: زهیر بوجمعة شالبي(2)
.180،صالمرجع السابق: محمد سلطان حمو(3)
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يء بأنها واقعیة وٕایجابیة، إذ ترى أن الصراع ش) التفاعلیة ( وتتمیز النظریة الحدیثة للصراعات 
دیكتاتوریة "طبیعي بل هو ظاهرة صحیحة وبدرجة ما فهو ظاهرة مطلوبة حیث أن وجود الصراع یمنع 

االفتراضاتكما أنه دلیل على حیویة المنظمة، وبالتالي تقوم النظرة الحدیثة للصراع على " أفكار معینة
:التالیة

الصراع حالة یمكن تجنبها.
 طبیعي للتجدیدانعكاسالصراع.
 الصراع ممكنةإدارة.
(1)یعتبر الحد األدنى من الصراع شیئا عادیا بل وضروریا.

ینظر للصراع من وجهة النظر هذه على أنه وبمستوى معین لیس مقبوال فقط، وٕانما هو شرط 
، للبحث الدائم عن التطور، ذلك أن التغییر والتكیف هو سمة واستثارتهالتنظیم الستقرارضروري 

فالبد من وجود درجة معینة من الصراع، والبد من إیجادها إن لم تكن موجودة، ذلك المنظمات اإلبداعیة، 
.تتوفر لها ظروف التجدید واإلبداعأن التنظیمات المتجانسة جدا قد ال

االستطالعوحب االهتمامفالصراع یخلق نوعا من التحدي ویحرك السكون والجمود، ویثیر 
یعني أن یصل الصراع تقدم الالسائدة وتعدیل المواقف ولكن ماویمثل فرصة إلعادة النظر في األفكار 

إلى وسیلة هدم وٕاعاقة األهداف شأنه في ذلك شأن نقیضه من عندئذإلى مستویات عالیة، ألنه ینقلب 
الحوافز أو المثیرات التي توجب إعادة النظر في أسالیب انعدامحالة الجمود والخمول وتقادم الفكر، بسبب 

المنحني السلبي قد تصبح القیادة أكثر دیكتاتوریة وتتشوه واتجاههاأنه في حالة حدة الصراعات العمل، إذ 
.إلى جانب تطورات سلبیة أخرىاالتصاالتعملیة اإلدراك وتنعدم 

وعلى أن یح للصراعات،یستر ورغم أهمیة النظرة التفاعلیة للصراع إال أننا نرى ونعرف أن أحدا ال
عات تؤكد على ثقافة التوافق وعدم الصراع، ولكن الصراع وكما بینا ظاهرة إنسانیة وتنظیمیة معظم المجتم

المرجع السابق، )دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في منظمات األعمال(السلوك التنظیمي : محمد قاسم القریوتي(1)
.260ص
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حتمیة الوجود ویمثل وجودها تحدیا للمدیرین، فلیس المطلوب منهم القضاء علیها وٕالغاءها حال ظهورها 
.(1)تنظیمیةبل إدارتها والتعامل معها بحیث توجه الوجهة اإلیجابیة، لتخدم األهداف الفردیة وال

ولدراسة التنظیم البد من التعرف على األسباب المؤدیة للصراع وكیفیة حدوثه، فمنظور الصراع 
یطرح تساؤال رئیسیا لتوضیح السبب الذي یجعل إدارة العالقات العامة وأخصائیوها بالمؤسسة یحتلون 

رف على األسباب التي تجعل مكانة دونیة أو مرتبة أدنى من سائر اإلدارات أو األقسام األخرى، والتع
الدیالكتیكي أنه لحل هذه المشكلة یجب التعرف على الكیفیة التي النموذجمحدودا ویقترح نفوذالموظفیها

یصبح من خاللها ممارس العالقات العامة واعیا بالتفاوت الموجود في المصادر التي تعد ذات قیمة في 
وكیف تمارس الضغوط على المستوى ... القرارات المتعلقة بالسیاسة التنظیمیة ذتخااوالنفوذاكتساب

بمكانة إدارة العالقات العامة ووضعها في مكانها االعترافالفردي والجماعي وال یأتي ذلك إال من خالل 
باقي الدقیق للعاملین بها، وأیضا الوعي بهذه الوظیفة كاالنتقاءالمناسب في الهیكل التنظیمي وكذا 

الوظائف اإلداریة األخرى على مستوى المؤسسة وذلك قصد تجنب المشاكل التنظیمیة المترتبة عن عدم 
.تقدیر أهمیة هذه اإلدارة

إلدارة العالقات العامة في ضوء مقومات نظریة الصراع دورا االجتماعيلیصبح الدور 
داخل وخارج التنظیم ومن االجتماعيتقدم بحیث ینظر للعالقات العامة كأداة لتحقیق التغیر والرادیكالیا،

هنا یمكن القول أن إدارة العالقات العامة تعد بمثابة منظور داخلي وخارجي لإلدارة العلیا عن المؤسسة 
عن طریق تقدیم االجتماعيودورها في المجتمع، إذ تسهم إدارة العالقات العامة في تحقیق التغیر 

وبذلك تؤكد وجهة النظر الرادیكالیة على خطورة وأهمیة ،اعیةاالجتمالمعلومات والحلول للمشكالت 
.في مجتمع التنظیمCommunication Organizionalالتنظیمي االتصال

المتعارضة االجتماعیةكما ینظر للعالقات العامة كأداة تستخدم إلدارة الصراع بین الجماعات 
.للمصالح

العالقات العامة بالمؤسسة إلى مصادر الصراع إن منظور الصراع قد یرشد ممارس أو أخصائي 
في كل مستوى من مستویات التنظیم بین األفراد أو الوحدات أو األقسام المختلفة أو بین المؤسسة 

.(2)والمؤسسة األخرى

.260، صنفسهالمرجع : محمد قاسم القریوتي(1)
.97المرجع السابق، ص: شدوان علي شیبة(2)
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لكن ما یعاب على منظور الصراع أنه یركز على أن المؤسسة توظف إدارة العالقات العامة كوسیط لحل 
إلى مصلحة الجمهور الداخلي االعتبارالصراع بما یتفق ومصالح وأهواء اإلدارة العلیا دون النظر بعین 

.أو حتى الخارجي

 التي یجب أن یعتد بها ممارس وكخالصة لهذا القول أن منظور الصراع من المنظورات الهامة
العالقات العامة عند وضعه لنموذج نظري یتناسب وطبیعة المؤسسة التي یعمل بها وخاصة في 
المجتمع النامي، مع مراعاة تحقیق التوازن بین المصالح، بحیث ال یكون حل الصراع لصالح 

.طرف واحد فقط وٕانما لصالح كال الطرفین

:تعقیب

إن منظور الصراع من المنظورات القیمة والمفیدة في دراسته للعالقات العامة، خاصة فیما یتعلق 
لمكانة تشكیلیة وذلك بهدف بناء كیان قوي إلدارة العالقات واحتاللهابدراسة أسباب دنو العالقات العامة، 

التنظیمي وهي االتصاللى العامة، لیصبح دور هذه األخیرة في ظل هذا المنظور رادیكالیا، إذ ترتكز ع
یعاب على هذه تساهم إیجابیا من خالل ترشید أخصائي العالقات العامة إلى مصادر الصراع، لكن ما

والتوافق داخل االنسجام، كما أغفلت االجتماعيالنظریة أنها أغفلت النتائج المترتبة عن التغییر 
فهوم الصراع كونها تعتمد على فكرة وجود صراع المؤسسة، وتتالقى هذه النظریة مع الدراسة الراهنة في م

في التنظیمات، في حین أن دراستنا قد تناولت مفهوم الصراع كون هذا األخیر بارزا وموجود بكثرة في 
التنظیم وعلیه فهذا المنظور یتقاطع مع الدراسة في عدة نقاط وبذلك فهو یدعم نتائج البحث المتوصل 

.إلیه

یفیةالنظریة البنائیة الوظ- 2

یعد المنظور البنائي الوظیفي من أهم المنظورات وأكثرها واقعیة وتقوم النظریة البنائیة الوظیفیة 
، الوظیفیة بمختلف االجتماعيالنسق (كغیرها من النظریات السوسیولوجیة على مجموعة من المفاهیم 

التي ) ، المتطلبات الوظیفیةجتماعیةاالالوظیفیة الفردیة، الوظیفیة العالئقیة البنائیة، الوظیفیة : تصنیفاتها
تعتبر الموجه النظري لمعالجة الكثیر من مشكالت وقضایا المجتمع إذ تنظر البنائیة الوظیفیة إلى 
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المجتمع على أنه یتكون من مجموعة من األنساق الفرعیة متداخلة ومترابطة فیما بینها كما أن الظاهرة 
.(1)وتكون الوظیفیة هي تعزیز ذلك البناءاالجتماعیةبنیة توجد كنتیجة للتفاعل داخل األاالجتماعیة

إذ تفترض البنائیة الوظیفیة أن التنظیم وعالقاته یعد جزءا من تنسیق أكبر والعملیات التي تؤدي 
تحدث كنتیجة التفاعل بین أجزاء معینة في النسق االتصالإلى وجود تلك التنظیمات كالتعاون، الصراع، 

بعضها من أجل حمایة البناء ككل، ولهذا فإن البنائیة الوظیفیة تنظر للكل حتى تفهم تتأثر وتتكیف مع 
كما لو كان بناءا تنظیمیا یوجد كنتیجة االجتماعيكما أن المنظور الوظیفي ینظر إلى البناء .(2)الجزء

.للوظیفیة

والبناء التنظیمي ما هو إالّ ومن منظور البنائیة الوظیفیة فإن التنظیمات المعقدة ما هي إال أنساق 
االتصالونظرا ألهمیة ذلك المنظور فإنه یفید في دراسة االجتماعينتاج للوظیفیة التي یحددها البناء 

الجماهیري حیث تفید أبحاث العالقات العامة من دراسة المتغیرات البنائیة االتصالبالمؤسسات وخاصة 
التنظیمي للمؤسسة ویجد الباحثین في میدان العالقات العامة للتنظیمات ودور العالقات العامة في البناء

حاجة لدراسة هذه األخیرة ودورها في المؤسسة والذي یمثل فائدة بنائیة وظیفیة تسهم في فهم بناء المؤسسة 
والعالقات العامة في التنظیم كنتاج لوضعهم داخل البناء التنظیمي االتصالوالدور الذي یقوم به 

كما تعتقد البنائیة الوظیفیة بنظامي سلطة ومنزلة، فنظام السلطة في المجتمع أو المؤسسة هو(3)للمؤسسة
ازات واألوامر إلى األدوار الوسیطیة أو القاعدیة لكي توضع موضوع یعالذي یتخذ القرارات ویصدر اإل

فهو النظام الذي التنفیذ فهناك في النظام أدوار تصدر األوامر وهناك أدوار تطیعها أما نظام المنزلة
والمكافآت للعاملین الجیدین، واآلخرین من زمالئهم إلى العمل الذي یمارسونه االمتیازاتیقضي بمنح 

.علما بأن الموازنة والمنزلة هي شيء ضروري لدیمومة وفنیة المؤسسة أو النظام أو النسق

المؤسسة الصناعیة ومما ذكر سابقا فإن وظیفة الجزء مكملة لوظائف األجزاء األخرى فمثال
ة واإلعالن، قسم العالقات العامةكقسم المبیعات، قسم اإلدارة، قسم الدعای: تتكون من أقسام مختلفة

.140، ص1998د ط،، دمشق،نظریات سوسیولوجیة األهالي: خضر زكریا(1)
.46، صالمرجع السابق: إبراهیم عیسى عثمان(2)
.99،100ص،مرجع سابق، ص : شدوان علي شیبة(3)



إدارة الصراع التنظیمي :                                              الفصل الثالث 

139

إلخ لكن لكل قسم من هذه األقسام یؤدي وظائف متخصصة تساعد النظام ... وقسم الدراسات والبحوث 
.(1)والمحسوبةعلى الدیمومة والقدرة والفاعلیة في تحقیق األهداف المخططة 

:أمیتاي إیتزیوني

أكد إیتزیوني أهمیة المدخل البنائي الوظیفي في دراسة التنظیم، فاالغتراب والصراع أمران ال مفر 
التنظیم اعتبارمنها في رأي البنائیین بل ومرغوب فیهما في بعض الظروف، ولذلك فإنه یرى ضرورة 

. متباینة وكثیرةاجتماعیةمعقدة یتفاعل داخلها جماعات اجتماعیةوحدة 

كنها تتنافس كذلك في مجاالت أخرىوهذه الجماعات قد تتعاون في مجاالت معینة، ول
والجماعات الكبیرتان اللتان یحدث بینهما الصراع على المصالح هما جماعتا العمال واإلدارة ذلك أن جهد 

نتاج،حیث أنه ال یملك وسائل اإلاإلدارة نحو جعل العامل یؤدي عمله یجعله یعیش في غربة عن عمله
والتعبیر عن الذات نتیجة لرقابة وتكرار العمل الذي لالبتكارأو إنتاج عمله ویفتقر إلى كل فرصة 

یؤدیه،وألن عمله أصبح ال معنى له ولم یعد له إال قدر ضئیل من التحكم في وقت عمله، وفي المكان 
.ذه العاملین في كل التنظیماتالذي ینجز فیه هذا العمل، وتمیز حال الغربة ه

وقد ركز إیتزیوني على متطلبات التغیر المستمر التي تطرأ على التنظیمات، وأشار إلى وجود 
صلة وثیقة بین المتطلبات الوظیفیة للتنظیم، ومتطلبات األفراد، وذلك من خالل أنماط األداء والكفاءة 

.راد والتنظیم معاوالفاعلیة واإلنجاز واإلشباع العام لدى كل من األف

ویتم ذلك في إطار محدد ذي قواعد ضبط ممیزة من أجل نجاح التنظیمات في تحقیق أهدافها 
.(2)وزیادة فاعلیتها وكفاءتها

:  تالكوت بارسونز

عالقة یكون الربح فیها محتمال للطرفین ولذلك فقد عاب على باعتبارهالقد تصور بارسونز القوة 
جمیع الطروحات التي تفترض ربح أحد الطرفین وخسارة األخر، فالقوة عند بارسونز بمثابة طاقة تولیدیة 
تخدم القیام بالعهود الملزمة من جانب الوحدات في منظمة ذات تنظیم جماعي، وذلك عندما تكون هذه 

2وائل للنشر، ط، دار النظریات االجتماعیة المتقدمة، دراسة تحلیلیة في النظریات االجتماعیة المعاصرة: إحسان محمد الحسن(1)

.58،59ص،، ص 2010األردن، 
.112،113صالمرجع السابق، ص : الحمید أحمد رشوانحسین عبد (2)
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رجوع إلى توجهها نحو األهداف الجماعیة، ویقصد بارسونز بالعهود الملزمة ما یقع بین العهود شرعیة بال
، ترتبط عادة بشرعیة أصحاب القوة في إطار اتفاقاتالذین یمارسون القوة ومن تمارس علیهم القوة من 

.العالقة القائمة

.لخدمة المصالح الجماعیةآلیةباعتبارهابارسونز تعریفا وظیفیا للقوة استخدمفي معظم أعماله 

ال یمكن أن یتحقق إال إذا تم إخضاع أحد أقطاب هذه االجتماعيمن الواضح أن نسق الفعل 
الذي یعمل االجتماعيلألخر، ویبدو أن بارسونز یمیل إلى إخضاع عالقات القوة للنظام االزدواجیة
إن تفاصل القوة أو مشكلة عالقات على ضبطها بموجب المعاییر والقیم المشتركة، رغم ذلك فباستمرار

القوة كما یرغب بارسونز أن یطلق علیها تبقى حاضرة في أنساق الفعل، وٕاذا ما وهنت المعاییر والقیم 
.المشتركة فإن عالقات القوة سوف تطفو على السطح ویقود هذا الصراعاالتفاقاتوغابت 

شبكة امتدت، والتفاوت في أدوار النسق كلما االختالفدرجة ارتفعتیوضح بارسونز أن كلما 
والتفاهم بین شاغلي األدوار، وضمن عملیات لالتفاقالعالقات المتبادلة، یتطلب األمر هنا عملیات إرساء 

هذه، تظهر فرصة ممارسة القوة حسب أهمیة الوسائل التي یمتلكها الفاعل لتحقیق األهداف وذلك االتفاق
.(1)والتسهیالتممتلكاتللیؤكد الصفة العالئقیة 

:تعقیب

أحد أهم وظائف باعتبارهاتعتبر البنائیة الوظیفیة إحدى أهم النظریات المفسرة للعالقات العامة 
والدور االجتماعیةجزء من النسق الكلي، وشبكة من العالقات باعتبارهااإلدارة إذ تنظر إلى المؤسسة 

ل المشاكل التي بتجاوزه لحواستقرارهالتنظیم استمرارن الوظیفي الذي تلعبه العالقات العامة، بحیث أ
في شبكة العالقات، ومن ثم دراسة واالنسجامتنشب بین الممارسین ومرؤوسیهم یعتمد على مدى التوافق 

دور العالقات العامة كاإلدارة في ظل البنائیة الوظیفیة یضع لها دورا محددا داخل المؤسسات بما یحقق 
.ة في األداءالكفاءة والفعالی

ص،ص،2008، األردن، 1نشر والتوزیع، ط، دار مجدالوي للالمعاصرة في علم االجتماعالنظریة : محمد عبد الكریم الحوراني(1)
109،113.
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النظریات المفسرة للعالقات العامة:ثانیا

:نظریة النسق- 1

تعد نظریة النسق من أهم وأكثر النظریات شیوعا في فهم الطریقة التي تعمل بها إدارة العالقات 
العامة داخل التنظیم، لكونها تعد نسق تنظیمیا فرعیا من النسق التنظیمي األكبر الذي تعمل من خالله 
،والذي ینتمي بدوره إلى نسق مجتمعي أكبر یتبادل معه التأثیر والتأثر إذ تصف نظریة النسق ذلك 
التفاعل المتبادل بین األجزاء المختلفة التي تمثل اإلطار المجتمعي، الذي تعمل المؤسسة من خالله 

االعتمادالنسق وهما بنظریة االستعانةیستخدم في مجال العالقات العامة عند وهناك مفهومان غالبا ما
ویشیر ذلك المفهوم إلى الدرجة التي ینضبط فیه التنظیم Resource dépendanceعلى المصادر 

في عالقته بالمصادر الخارجیة بصورة تمكنه من تحقیق أهدافه، أما المفهوم الثاني مفهوم الملكیة 
اد التنظیم وأقسامه المختلفة المهارات ویعني الكیفیة التي یتقاسم بها أفر Domain Similarityالمتماثلة 

.(1)واألهداف والفرص

العالم نجدوتعود البدایات األولى لهذه المقاربة إلى أعمال العدید من العلماء والباحثین من بینهم 
اجتماعينسق "قد نظر إلى المؤسسة على أنها talcott Parsons" تالكوت بارسونز"االجتماعي

(2)".أنشئ من أجل تحقیق هدف معین

Generalوتعد نظریة النسق العام  System Théorie یقوم على أساس أن مدخال عاما
.أهداف األفراد ومصالحهم غالبا ما یرتبط بالنسق الكلي الذي ینتمون إلیه

.ضمن هذا اإلطار غالبا ما ینظر علماء اإلدارة إلى موضوع المؤسسة من منظورین

 ر الذي یعتبر المؤسسة كنسق مغلق وهي المؤسسات التي تعمل بشكل منعزل عن المنظو
.البیئة الخارجیة ،وحسب هذه المقاربة فهي مؤسسة غیر نافعة ومهددة بالفناء

 عن البیئة باستمرارالمنظور الذي یعتبر المؤسسة كنسق مفتوح وهي المؤسسة التي تعمل
،كما یستوعب التغیرات ) المدخالت والمخرجات(الخارجیة عن طریق مختلف عملیات التبادل 

التي تحدث في تلك البیئة ویتكیف معها ومن هنا تتمكن المؤسسة من أداء دورها بالكفاءة 
.103،104صص المرجع السابق، : شدوان علي شیبة(1)
.20، ص2002، دار مدني، د ط، الجزائر،التنظیم وعالقات العمل: فاروق مداس(2)
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والفعالیة المطلوبة، فالنسق المفتوح یمثل نسقا تعاونیا وقد حرص منظرو العالقات العامة 
لى تبني منظور النسق المفتوح في كتاباتهم ویرون أن أي نسق یقوم على أربعة عناصر ع

:أساسیة هي
األهداف والموضوعات التي یسعى إلى تحقیقها.
تتحدد خصائص النسق في ضوء أهدافه.
ال یعمل النسق في فراغ بل من خالل البیئة المحیطة به.
 والبیئة الخارجیةتوجد عالقات متبادلة بین أهداف النسق نفسه.

ویضع مدخل النسق المفتوح العالقات العامة في المنتصف، بحیث تواجه التغیرات التي تحدث 
في البیئة الخارجیة للتنظیم، والتغیرات التي تحدث داخل النسق التنظیمي نفسه كنتیجة للمدخالت 

.الخارجیة بما یحقق التوازن داخل وخارج التنظیم

ذلك الهدف من أهم (1)لى تحقیق التوازن بین المؤسسة وجماهیرها، ویعدفالنسق المفتوح یسعى إ
فكرة السیمتریةأهداف إدارة العالقات العامة بالمؤسسة وفي مجال العالقات العامة فإنه یقوم على أساس 

Symmetraical in public Relation للعالقات العامة یوظف نموذجوتعرف السیمتریة بأنها
األبحاث والدراسات والحوار من أجل إدارة الصراع ،وتحسین عالقات الفهم والتبادل ویقوم ذلك المنظور 

یسهل من عملیة التعاون النموذجعلى أساس النقاش والحوار المتبادل والحلول الوسط، كما أن إتباع ذلك 
یجیات الخاصة بتحسین الصورة الذهنیة وتدعیم العالقات كما یؤدي إلى نجاح اإلستراتواالندماجوالتكامل 

السلبیة للصراع ویحقق التوازن والتوافق اآلثاربتالشي مع الجمهور، بحیث أن نظام الحوار المفتوح یسمح
.(2)بین أفراد الجمهور الداخلي والخارجي

لعلوم اإلداریة أنها تلزم إن الفائدة األساسیة التي قدمتها المقاربة النسقیة لمختلف العلوم خاصة ا
المسیرین بالنظر إلى المؤسسة كال متكامل مكونا من أجزاء تتفاعل مع بعضها البعض من أجل الوصول 
إلى أعلى مستویات األداء، كما تجعلهم ینظرون إلى المؤسسة كشبكة عالقات متدفقة داخلیا وخارجیا 

لتوفیق بین أداء المؤسسة مع بیئتها الخارجیة وبین ،وتتعلق بالبیئة الخارجیة الكبرى لذا وجب العمل على ا

.105المرجع السابق، ص: شدوان علي شیبة(1)
.106ص: نفس المرجع(2)
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مواردها كالمهارات واإلبداع ،ألن المؤسسة من خالل معرفتها لنقاط القوة والضعف، وتشخیص مخاطر 
.(1)وبقاءهااستمرارهاالبیئة الخارجیة تستطیع أن تتجنب معوقات األداء، مما یؤدي إلى المحافظة على 

:تعقیب

من أهم النظریات التي تخدم دراستنا كونها ركزت على فكرة أن المنظمة تعمل تعتبر هذه النظریة
والخطط واالتصاالتعلى زیادة مساحة الفهم المتبادل مع جماهیرها، وذلك من خالل القیام بالبرامج 

كل منهما انطباعبطریقة فعالة تصل إلى حد التنسیق بینهما على مستوى التفكیر ،وعلى مستوى 
الناجح یؤدي على المدى االتصالالعامة دور كبیر في خلق التفاهم المتبادل من منطلق أن وللعالقات

الطویل إلى الثقة، ویمكننا القول أن المقاربة النسقیة تطرح فهما خاصا وواضحا لوظیفة العالقات العامة 
أي نشاط یقوم به في السیاق اإلداري للمؤسسات المختلفة فهي تجعل من وظیفة العالقات العامة جزء من

.كل األفراد العاملین والمشرفین داخل المؤسسة

نظریة التبادل- 2

تمتد الجذور التاریخیة لهذه النظریة مثلها مثل التفاعلیة الرمزیة إذ تختلف مع التفاعلیة الرمزیة في 
د داخل أنها تستمد بعض مالمحها من النموذج الوضعي، وتركز نظریة التبادل على دراسة سلوك األفرا

".وبیتر بالو"،"ریتشارد إمرسون"، " جورج هومانز"المؤسسة وسلوك الدوافع، ومن أهم رواد تلك النظریة 

:وتركز هذه النظریة على النقاط التالیة

بین األفراد،والتبادل االجتماعيیعد نتاجا للتبادل االجتماعيتؤكد نظریة التبادل على أن البناء 
هو إال عملیة یتم من خاللها تبادل األفكار والقیم، وهو بذلك طریقة لتدعیم العالقات مااالجتماعي
الطرف األخر بهدف الوصول إلى عالقات قویة واحتیاجات، بحیث یراعي كل طرف مطالب االجتماعیة

.(1)ومستقرة

بما یتحقق تكون مشروطة االجتماعيمن التفاعل االستفادةتؤكد هذه النظریة على أن المنفعة أو 
من نفع خالل عملیة التبادل، بمعنى أن الحاجات واألهداف الخاصة هي المحرك األساسي لألفراد وذلك 

، دراسة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في وظیفة العالقات العامة وانعكاساتها على المؤسسة العمومیة الجزائریة: هشام بوخناف(1)
.108، ص2011علم االجتماع، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

.91المرجع السابق، ص: شدوان علي شیبة(1)
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یسمى بالدافعیة ،ویتم ذلك في إطار المصلحة الفردیة إذ أنه البد من اإلشباع حیث یحدث التفاعل بین ما
.(2)االجتماعیةعلیه العالقات یترتباألشخاص وهو ما

بأثر هتمواوااألساسیة لهذه النظریة االفتراضات" هومانز و بالو"أخرى وضع كل من ومن ناحیة
أن الصراع یتولد عندما یتوقع الفرد الحصول على المكافأة وال یجد راودوافع األفراد على أفعالهم، كما 

دما یوجد تفاوت سوى العقاب، وتزداد الحاجة إلى المكافأة عندما یشعر األفراد بالرضا، ویحدث التغیر عن
في القوة الموجودة في العالقات، أما إذا ركز أخصائي العالقات العامة على المؤسسة كوحدة للتحلیل 

.أن توقعات المؤسسة تتفق مع توقعات الجمهور یحدث نوع من التفاهم الجمعيبافتراض

مي ،بحیث أن نظریة التبادل یمكن أن تترجم إلى المستوى التنظیوافتراضاتوبهذا فإن أهداف 
األفراد العاملون داخل التنظیم البد أن یكون لهم الحق في مناقشة القرارات المتعلقة بالسلوك التنظیمي 
واألهداف التنظیمیة بصورة تمكنهم من توجیه وتشكیل التفاعالت التنظیمیة بین المؤسسة وسائر 

حداث نوع من التوازن في عملیة المؤسسات األخرى ،وهنا یكون البناء التنظیمي نتاجا للحاجة إلى إ
التنظیمي وفقا لمدى القدرة على تحقیق التوازن في العالقات االتصالالتبادل، كما یتحدد نجاح أو فشل 

(3)...ویحدث الصراع عندما یختل التوازن بین المدخالت والمخرجات 

العامة بالمؤسسة بهدف وتتمثل مهمة أخصائي العالقات العامة في تحلیل أبعاد وظیفة العالقات 
تحدید عناصر ذلك التبادل ومحدداته وتعد نظریة التبادل ذات فائدة في دراسة الدوافع التي تؤثر على

.واالتصالعلى المستوى الخارجي، وكذلك عند إتخاد القرارات وانسجامتحققه المؤسسة من توافق ما

یدفع الباحثین في میدان العالقات العامة إلى العالقات العامة ممااستخدامإن المؤسسة قد تسئ 
دراسة العالقات المتبادلة بین المؤسسة وممارس العالقات العامة لتحدید األسس التي یجب أن یقوم علیها 
ذلك التفاعل الذي یحدد طبیعة العالقة بین الطرفین، كما أن دراسة أوضاع خبراء العالقات العامة 

ولیة تسهم في نجاح إدارة العالقات العامة في القیام بدورها بفعالیة من خالل بالمؤسسة یعد بمثابة خطوة أ
.(1)التعامل مع األطراف المتضمنة في المستویات المختلفة للتعامالت والعالقاتآلیاتتحدید 

.92، صنفسهالمرجع(2)
.93، صنفسهالمرجع(3)
94نفس المرجع، ص(1)
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:تعقیب

والتفاعل المتبادل بین األطراف االتصالتؤكد نظریة التبادل على أن العالقات العامة قائمة على 
الموجودة في مختلف المستویات اإلداریة بالمؤسسة ،والهدف من هذا التفاعل المتبادل هو تحقیق المنفعة 

یتحدد االتصالمع مراعاة حاجات األطراف، وهذا في إطار المصلحة الفردیة، إذ نجد أن نجاح أو فشل 
قات بین األفراد ،وذلك لتفادي حدوث الصراعات، وتتقاطع في مدى قدرته على تحقیق التوازن في العال

هذه النظریة مع دراستنا في كونها تدرس أوضاع مسؤولي العالقات العامة بالمؤسسة من خالل عالقات 
.تبادلیة بین التنظیم ككل، وهذا ما یفیدنا في تدعیم الجانب النظري الخاص بالعالقات العامة

:خالصة

جمیع جوانب الصراع التنظیمي بات واضحا أنه أحد مظاهر البیئة التنظیمیة استعراضبعد 
الحتمیة التي ال یمكن تفادیها، إذ تختلف درجة حدته وتأثیره على المنظمة والفرد وذلك على حسب 
الموضوع وأطراف الصراع، كما تختلف أیضا أسباب نشوبه وكذا مستویاته، ولهذا فإن هذا الفصل جاء 

یمیة مراعاة طبیعة ومستوى الصراعلى أنه یجب على المسؤولین عند إدارة الصراعات التنظللتنویه إ
انتهاجأنه یجب على اإلدارة أو المنظمة تجنب المناسبة إلدارته، كمااإلستراتیجیةاختیاروذلك من أجل 
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على الفرد داخل اإلستراتجیات التي تؤدي إلى كبت الصراع أو تفاقمه بشكل غیر طبیعي ألن ذلك سیؤثر 
.المنظمة
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: تمهید

بل ،ال تكمن قیمة البحث وأهمیته في جمع التراث النظري حول المشكلة موضوع الدراسة فحسب
وتحدید اختیارلمرتبطة ببحثه لذلك یعتبر الحقائق االستقصاءتتعداه إلى نزول الباحث إلى المیدان 

المنهج المتبع في هذه الدراسة التطبیقیة وتحدید األدوات المستعملة في جمع البیانات، وتحدید مجتمع 
المجال الجغرافي، المجال "الدراسة، وكذا أسالیب التحلیل المتبعة بعد تحدید مجاالت الدراسة المیدانیة 

أهم الخطوات المنهجیة التي تحدد للباحث مسار بحثه ونوعه، وفي بحثنا هذا من " البشري، المجال الزمني
حول الصراع التنظیمي وٕاستراتیجیات إدارته كان البد من إسقاط هذا الكم المعرفي على أرض الواقع بغیة 

.الوصول إلى الهدف الرئیسي المسطر للدراسة ومحاولة إثبات صحة أو خطأ الفرضیات
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مجاالت الدراسة:أوال

یعد تحدید المجال خطوة أساسیة في البناء المنهجي لكل دراسة علمیة میدانیة كونه یساعد على 
الدراسة النطاق الجغرافي، البشريقیاس مدى تحقیق المعارف النظریة في المیدان، ونقصد بمیدان 
:والزمني الذي أجریت فیه، وفقا لذلك فإن میدان دراستنا یوضح كما یلي

: المجال المكاني- 1

أن موضوعنا یتناول دور إستراتیجیات ویقصد به المكان الذي تمت فیه هذه الدراسة، بما
العالقات العامة في إدارة الصراع التنظیمي، ومن خالل هذا فقد تم تحدید مكان إجراء هذا البحث أال وهو 

".میناء جن جن"االقتصادیةالمؤسسة 

التعریف بمؤسسة میناء جن جن:

عمومیة تابعة للمؤسسة القابضة المتعددة الخدمات، وهي شركة ذات أسهم اقتصادیةهي مؤسسة 
وهو أحدث میناء تجاري شید بالجزائر، إذ یتوفر على عدة میزات مالییر دینار،4برأس مال یقدر ب 

لتي تتم مكانة بالصف األول على المستوى الجهوي، ومن بین أهم العملیات التجاریة االحتاللترشحه 
ر مهم في الحبوب ، هو المدعو للقیام بدو استیرادیحتل المرتبة األولى فیما یخص نجدهعلى مستواه 

.میدان منافسة الحاویات

وتقع مؤسسة میناء جن جن في الجهة الشرقیة لمدینة جیجل ، تحدیدا في المنطقة المسماة أشواط 
، وعن المنطقة الحرة كلم 10عن مقر الوالیة بحوالي التابعة إداریا لدائرة الطاهیر ، حیث یبعد المیناء

هكتار140، حیث تقدر مساحته بحوالي كلم370ب، ویبعد عن الجزائر العاصمة كلم40بالرة ب 
عامل1288أما العدد اإلجمالي للعمال داخل المیناء یقدر ب . هكتار30مع إمكانیة توسیع تقدر ب 

.تنفیذعامل 898عامل تحكم ، 287إطارات ، 103: موزعون كما یلي
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:المجال البشري - 2

ویقصد به مجتمع الدراسة أو جمهور البحث الذي تشملهم الدراسة ، ویتمثل هذا المجتمع في عدد 
1288ـبالتي تم إجراء الدراسة المیدانیة بها ، وقد بلغ عدد العمال " جن جن " العمال بالمؤسسة المینائیة

عامل 898، عامل تحكم287، إطارات103: ، مقسمین إلى2016دیسمبر 31:إلى غایة عامل
.تنفیذ

: الجدول التالي یوضح توزیع العمال داخل المؤسسة 

مصلحة المستخدمین: المصدر 

:المجال الزمني - 3

هذه استغرقت، وبالنسبة لموضوعنا فقد ي بالفترة التي تستغرقها الدراسةویحدد المجال الزمن
. ، بشقیها النظري والمیداني)من فیفري إلى ماي ( أربعة أشهر الدراسة 

 حیث المعلومات الخاصة بالجانب النظريهي مرحلة جمع البیانات و : المرحة األولى ،
تأخد، أین ، كل فصل یضم ثالث مباحثث فصولثالقمنا بتقسیم هذا الجانب إلى 
اسة ، وكان ذلك بغرض إجراء قراءات حول متغیري الدر الجزء األكبر من زمن الدراسة

.وجمع المادة العلمیة النظریة
 حیث قمنا بزیارة إلى ،مرحلة كبدایة للدراسة المیدانیةجاءت هذه ال:المرحلة الثانیة

جراء ، كانت هذه الزیارة قصد طلب قبول إ2016فیفري 12مؤسسة میناء جن جن یوم 
عاودنا الزیارة لمدیر العام بقبول إجراء الدراسة، وبعد موافقة االدراسة المیدانیة بالمیناء

، حیث أشرف مسؤول مصلحة وذلك إلتمام اإلجراءات القانونیة، 2016مارس 15یوم 
لمدة تم تحدید فترة التربص ، وعلیهلمستخدمین على إعداد محضر التربصالتكوین وا
، وطیلة رة قمنا بعدة زیارات إلى المؤسسة، وخالل هذه الفت)مارس إلى ماي ( شهرین 

نا ، وأجریكما قمنا بمعاینة بیئة العملالمعلومات الضروریة إلنجاز بحثنا هذا استقیناذلك 

المجموععمال التنفیدعمال التحكماإلطاراتالفئات المهنیة 
1032878981288العدد
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من هذه استقیناهانا بعض المالحظات التي ، وقد دوَ مقابالت مع العمال والمسؤولین
.المعاینة

في شكلها تها ، بعد أن تمت صیاغمیدانیااالستمارةمرحلة بتطبیق هي:المرحلة الثالثة
تم توزیعها یوم وللتجریب أیضا،األساتذةللتحكیم من طرف بعض ٕاخضاعهاو النهائي ، 

أفریل 30یوم استرجاعها، وتم في میناء جن جنعامل 64على 2017أفریل 24
قینا المساعدة في ملء، إذ تلفي ظروف جیدةاالستمارةوقد كان توزیع ، 2017

، وبعد ذلك قمنا مباشرة بتفریغ حیث لم یكن هناك تهرب من اإلجابة، االستمارات
.كما عملنا على تحلیلها وتفسیرها،ت وصیاغتها في شكل جداول إحصائیةالبیانا

منهج الدراسة : ثانیا

وقدرات ، متطلباتمن اإلشارة إلى أن لكل منهج شروطقبل التطرق إلى المنهج المستخدم البد 
المنهج اختیار، وٕان عملیة في حاالت معینةاستخدامها، تفرض على الباحث محدودة في البحث والتقصي

الظاهرة ئص، وٕانما طبیعة وخصااعتباطیةتم بطریقة تالمناسب في أي بحث من البحوث الالعلمي
ض على الباحث تفضیل منهج على األهداف المراد الوصول إلیها هي التي تفر ، وكذاموضوع الدراسة

ظیم المعلومات واألفكار ، حیث یضل المنهج المعتمد مبعثا قویا لتوجیه تفكیر الباحث وعمله قصد تنآخر
.ح كبدایات لدراسات أخرىصب، وبالتالي الوصول إلى نتائج علمیة منظمة یمكن أن تعمم و توتحلیلها

مجموعة المبادئ أو الخطوات المنظمة التي نتبعها من أجل الوصول إلى ":بأنهالمنهج العلمي ویعرف 
(1)" النتیجة العلمیة أو البرهنة علیها 

، وبما أن موضوع بحثنا یتناول االجتماعیةلهذا یعتبر المنهج أساسي ومهم في تصمیم البحوث 
أن المنهج المالئم في هذه الحالة هو ارتأینا، العامة في إدارة الصراع التنظیميلعالقات دور إستراتیجیات ا
، من أجل التعرف علىلظاهرة عن طریق وصفها وصفا دقیقاالذي یعتمد على دراسة االمنهج الوصفي 

.30، ص2008، الجزائر، 1، جسور للنشر والتوزیع، طمنهجیة البحث في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة: خالد حامد(1)
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یمات تساعد في فهم الواقع م، والوصول إلى نتائج وتعالمضمونالظاهرة أو الحدث من حیث المحتوى أو 
.(1)وتطویره 

، بل یسعى إلى تحلیلها وتفسیرها للتعرف على الظواهر ال یكتفي بمجرد وصف الظاهرةكما أنه
البیانات التي تم جمعها استنطاق، من خالل الطریقة اإلحصائیةباستخدامالمكونة لها والمؤثرة علیها وهذا 

ممكن من المعلومات عن مجتمع كما یساعد في جمع أكبر قدر،و إعطائها تفسیرات سوسیولوجیة
.الدراسة

أدوات جمع البیانات : ثالثا

تتم ، والالزمة إلجراء الدراسة المیدانیة الالمعلومات المتعلقة بموضوع البحثإن جمع البیانات و 
الضروریة ، و إنما عن طریق مجموعة من األدوات التي تعتبر من الوسائل اعتباطیةبطریقة مباشرة أو 

، وبما أن هذه إللمام بجمیع معطیات موضوع البحث، وهذا حتى یستطیع الباحث اواألساسیة لهذه العملیة
قا ذلك وفببعض منها و باالستعانة، فقد قمنا لبیانات والمعلومات المراد جمعهااألدوات تتحدد وفقا لطبیعة ا

: لما یتطلبه موضوع بحثنا، ومن بین هذه األدوات ما یلي

:المالحظة/ 1

إن أغلبیة الباحثین یجمعون على أهمیة المالحظة كأداة من األدوات الرئیسیة التي تستخدم في 
البحث العلمي، ومصدر أساسي للحصول على البیانات الالزمة لموضوع الدراسة، فالمالحظة هي الرؤیة 

اقبة أو مشاهدة السلوك والمشكالتعملیة مر " :ف على أنهایق للظاهرة المدروسة، إذ تعرَ والفحص الدق
، بأسلوب علمي منظم وهادف لتفسیر وتحدید واتجاهاتهاو األحداث والمكونات المادیة ومتابعة سیرها 

.(2)"العالقة بین المتغیرات والتنبؤ بتصرفات وسلوك األفراد

ع البیانات التي تخدم الموضوع، وذلك من في دراستنا لجمالبسیطةالمالحظةاستخداموقد تم 
وقد تمت . (3)خالل مالحظة الظواهر كما تحدث تلقائیا في ظروفها العادیة دون إخضاعها للضبط العلمي

، األردن2، دار صفاء، ط)األسس النظریة والتطبیق العلمي(أسالیب البحث العلمي : ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم(1)
.52، ص2008
.73، ص1999، األردن، 2دائرة المكتبة الوطنیة، طمنهجیة البحث العلمي،: محمد عبیدات وأخرون(2)
.300، ص2003، المكتب الجامعي الحدیث، د ط، اإلسكندریة، والتفكیر النقديالتفكیر العلمي: محمد صبیري، فؤاد النمر(3)
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هذه المالحظة أثناء الزیارات المتكررة التي قمنا بها إلى المیدان، هذا وقد أفادتنا هذه األداة في مالحظة 
إلى باإلضافةض السمات التي تمیز بها مجتمع البحث بصفة عامة وأفراد العینة بصفة خاصة، بع

مالحظة العالقات المتواجدة داخل المؤسسة، وذلك من خالل مختلف التعامالت التي تحدث بین أفراد 
:یليمجتمع البحث، ومن أهم المالحظات المسجلة ما

 االستقبالحفاوة في.
 تسود مختلف المصالح المكونة للمؤسسة) دینامیكیة(أجواء حركیة.
مرونة في التعامل بین الموظفین.
 احترامنوع من المشاركة والتعاون في تأدیة المهام والصالحیات بین الموظفین، كما أن هناك

.وطریقة التعاملاستقبالهممتبادل وقد ظهر ذلك من خالل 
الهاتف، المنشورات، اإلعالنات : ن أهمهابالموظفیاتصالالمؤسسة على وسائل اعتماد...
 بالجهة المقصودة من طرفناواالتصالأعوان أمن للتوجیه.
أن هناك فجوة بین العمال واإلدارة.
بعض مظاهر الصراعات والمشكالت بین العمال واإلداریین وحتى بین اإلداریین.
على جمیع وسائل الراحةلمكان العمااحتواء.

اءات المتبعة عند الدخول للمؤسسةهذه األداة بمالحظة الصرامة في اإلجر كما سمحت لنا 
.أو أثناء تغیب العمال من خالل تعلیق تعلیمات تحذر من كثرة التغیب دون مبرر

جعلتنا نتعرف على طبیعة وظروف العمل في المؤسسة، بل أكثر من ذلك التعرف العلمیة فالمالحظة 
بعضهم اتجاه، وذلك بالتركیز على تصرفاتهم وسلوكاتهم المبحوثین ومدى صحة أقوالهمفعال على ردود أ

.اإلدارة من جهة أخرىاتجاه، و من جهة

:المقابلة / 2

وهي من األدوات الرئیسیة لجمع المعلومات والبیانات في دراسة األفراد والجماعات اإلنسانیة، كما 
ل على البیانات الضروریة ألي بحثشیوعا وفعالیة في الحصو أنها تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات 
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واإلیضاحات، التي یطلب اإلجابة علیها والتعقیب واالستفساراتمجموعة من األسئلة : " وتعرف على أنها
.   (1)"علیها وجها لوجه بین الباحث واألشخاص المعنیین بالبحث ،أو عینة ممثلة لهم

ي یتم عن طریق موقف مواجهة یحاول فیه الشخص القائم تفاعل لفظ: " وتعرف أیضا بأنها
للحصول على بعض آخرینبالمقابلة أن یستثیر معلومات أو أراء أو معتقدات شخص أخر، أو أشخاص 

.(2)"البیانات الموضوعیة

 هذه األداة المنهجیة للحصول على بعض المعلومات و البیانات المتعلقة بمتغیرات اعتمدناوقد
".جن جن"بحثنا، وتثبیت مؤشراته مما سمح لنا بإجراء البحث المیداني داخل المؤسسة المینائیة 

مدیر قسم المواردمع مقابلة حرة ، وقد كانت 2016في دیسمبر حیث أجرینا مقابلتنا األولى 
،وعن دور هذه " عالقات عامةاالجتماععلم " یث عرفنا فیها له عن تخصصنا ، حالبشریة

األخیرة كقسم أو كمصلحة، حیث أعلمنا عن غیابها من الهیكل التنظیمي بالرغم من وجود 
وبحث، كذلك تعرفنا عن طریقة العمل داخل المؤسسة اتصالمصالح تؤدي نفس وظائفها من 

لمؤسسة في أدائهم لمهامهم، وبنفسه وجهنا إلى مصلحة ومدى التنسیق بین المصالح ودور ا
فیفري ، وقد كانت مقابلتنا الموجهة معه في مصلحة التكوین والمستخدمینأخرى أال وهي 

للحصول على ما یخدمنا في خرجتنا المیدانیة هذه، بعدها أجرینا عدة مقابالت حیث 2017
العمل في المؤسسة، والعالقات التي دارت في مجملها حول محور دراستنا، فكانت عن طبیعة 

، وعالقتهم بمرؤوسیهم وطریقة أدائهم ...)اختالفتفاهم، ( تربط الزمالء والعمال بعضهم ببعض 
لمهامهم من خالل توجیهنا لهم بعض األسئلة والتي عادت بالفائدة على دراستنا الراهنة ،وتمثلت 

.ل علیها بطریقة أخرىفي الحصول على معلومات مهمة لم یكن باإلمكان الحصو 

: االستمارة/ 3

في الدراسات السوسیولوجیة كونها وسیلة علمیة تساعد الباحث استخداماوهي من األدوات األكثر 
على جلب البیانات الالزمة من المبحوث نفسه، كما أنها الوسیلة التي تجعل الباحث یتقید بموضوع بحثه 

1999، د ط، عمان، ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیعالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات: عامر إبراهیم قندلجي(1)

.168ص
2008، الجزائر، 3عات الجامعیة، ط، دیوان المطبو االجتماعیةتدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم : رشید زرواتي(2)

.212ص
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واالستمارةمها إلى محاور تشكل النقاط األساسیة للبحث، دون الخروج عن إطاره، وذلك من خالل تقسی
مجموعة أسئلة تدور حول موضوع معین ال تحتاج إلى شرح إضافي، وتجمع في شكل : "هي عبارة عن

باستجوابهمعلى أنها تقنیة للتقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد، ویسمح ":، كما تعرف أیضا(1)"استمارة
.(2)"بطریقة موجهة والقیام بسحب كمي یهدف إلیجاد عالقة ریاضیة أو القیام بمقاربات رقمیة

وقدرتها على الوصول إلى البیانات والمعلومات التي تخدم البحث، بمدى االستمارةویتوقف نجاح 
بین األسئلة المنطقي االرتباطبجملة من القواعد المنهجیة، وصیاغتها بأسلوب مفهوم ومراعاة التزامنا

. وتدرجها

بالمقابلة وهذا راجع إلى شرح محتواها حتى یتمكن المبحوث استمارةوقد استخدمنا في بحثنا هذا 
األسئلة واإلجابة علیها بكل صدق وموضوعیة بشكل یسهم في رفع قیمة وأهمیة دراستنا استیعابمن 

هداف المرجوة من دراستنا وتمكننا من الحالیة إذ تمكنا من صیاغة استمارة بحث تساعدنا على تحقیق األ
محاور رئیسیة 4على استمارتنااحتوتالتي تثیرها إشكالیة دراستنا، وطبعا التساؤالتاإلجابة على 

تضمنت أسئلة فرعیة من فروض البحث ومؤشراته، وقد حاولنا تبسیط هذه األسئلة بشكل حتى تكون في 
استمارات10ا على بعض أفراد عینة الدراسة فقد قمنا بتوزیع متناول كل أفراد العینة، إضافة إلى تجریبه

*قصد التأكد من مناسبتها كوسیلة أساسیة للدراسة وكذلك تحكیمها من طرف مجموعة من األساتذة
نهائیة احتوت استمارةسؤاال وقد انتهینا إلى 34في صیاغتها األولیة االستمارةبجامعة جیجل وقد احتوت 

على أربعة محاور كل محور تضمن مجموعة من األسئلة موزعة االستمارةسؤاال وقسمنا أسئلة 33على 
:كاآلتي

.06إلى 01أسئلة مرقمة من06البیانات الشخصیة وقد احتوى : المحور األول

10د احتوى الصراع في المنظمة وقأسبابفي تشخیصاالتصالإستراتیجیةتساهم : المحور الثاني
.16إلى 07أسئلة مرقمة من 

.121، ص2006الجزائر، د ط،، دیوان المطبوعات الجامعیة،مدخل لمنهجیة البحث االجتماعي: أحمد عیاد(1)
، 2007، األردن، ، د ط، دار حامد للنشر والتوزیعالبحث العلمي في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة: وائل عبد الرحمن التل(2)
.49ص
.، جامعة جیجلأشیهب عادل،أستاذ مساعد: األساتذة المحكمین*

.، جامعة جیجلأبوربیع جمال، أستاذ محاضر
.بن یحي سهام، أستاذة مساعدة أ، جامعة جیجل
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أسئلة 09في تحدید أبعاد الصراع في المنظمة وقد احتوى االتصالتساهم إستراتیجیة : المحور الثالث
.25إلى 17مرقمة من 

أسئلة 08تساهم إستراتیجیة التخطیط في التدخل إلدارة الصراع في المنظمة احتوى :المحور الرابع
.33إلى26مرقمة من 

:االستمارةصدق محتوى 

وذلك من خالل حذف بعض األسئلة وٕاعادة صیاغة البعض اآلخر ومن االستمارةتم تعدیل وقد 
:بین هذه األسئلة نذكر على  سبیل المثال

.الصراع في المنظمةأسبابفي تشخیصاالتصالتساهم إستراتیجیة :المحور الثاني الفرضیة األولى

بفعالیة هذه الوسائل؟هل تعتقد: 11السؤال رقم 

ال نعم       

؟االتصالیةكیف تقیم هذه الوسائل : أصبح السؤال على الشكل التالي

جیدة متوسطة            ضعیفة              

.16، 13، 12كما تم تعدیل المحور الثاني في كل من األسئلة رقم 

.04تم تغییر البند رقم : 12رقم السؤال 

التوحد مع األهداف 

توحد أهدافك وأطراف المؤسسة : أصبح البند على الشكل التالي

.01تم كذلك تغییر البند رقم :13السؤال رقم 

تخفیف ضغوط المشرف علیك في العمل

تخفیف أعباء المشرف علیك: أصبح البند على الشكل التالي
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القرارات لحل النزاعات؟  اتخاذهل تشرك الموظفین في :16السؤال رقم 

النعم           

القرارات لحل النزاعات؟ اتخاذهل تشارك اإلدارة ممثلي العمال في : أصبح السؤال على الشكل التالي

ال نعم       

.في تحدید أبعاد الصراع في المنظمةاالتصالتساهم إستراتیجیة : الثانیةأما في المحور الثالث الفرضیة 

هل یتلقى العاملین الدعم الكافي على مستوى المؤسسة؟ : 17السؤال رقم 

النعم       

العمال؟هل یكون الدعم من طرف المؤسسة بصفة عادلة بین جمیع : أصبح السؤال على الشكل التالي

ال  نعم          

:حیث04والبند رقم 03قد تم تغییر البند رقم : 17السؤال الفرعي التابع للسؤال الرئیسي رقم 

نقص الوالء للمؤسسة

التغیب عن العمل: أصبح على الشكل التالي

مستوى أداء العاملین وانخفاض

الدافعیة للعملغیاب : أصبح على الشكل التالي

.25، 24، 23، 22، 21، 20، 19كما تم تعدیل المحور الثالث في كل من األسئلة  

والصرامة في االنضباطعدم 02البند رقم 19السؤال الفرعي التابع للسؤال الرئیسي رقم :19السؤال رقم 
العمل

والصرامة في العملاالنضباطنقص : أصبح على الشكل التالي
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:وهما على التوالي05والبد رقم 04لبند رقم وتم حذف ا

واإلنتاجیة المر دودیةنقص 

إفشاء المعلومات المهنیة للمؤسسة

مادیة ومعنویة للعمال؟ ومكافآتهل یتم تقدیم حوافز : 20السؤال رقم 

ال نعم      

المادیة والمعنویة في المؤسسة  والمكافآتهل هناك نظام للحوافز : أصبح السؤال على الشكل التالي

النعم         

:20السؤال الفرعي التابع للسؤال الرئیسي رقم 

مزایا مرتبطة بالعمل: 01د رقم نتغییر الب

ترقیات: أصبح البند على الشكل التالي

عالوات ومنح: 02افة بند أخر رقم إض

:تيمع إبقاء البنود األخرى وهي كاآل

شهادات تقدیر وخطابات شكر

...)سكن، سیارة(امتیازات

:20مكان السؤال الفرعي التابع للسؤال الرئیسي رقم 

هل تشعر ب؟. في حالة اإلجابة ب ال

عدم تقدیر من طرف المسؤول

عدم ثقة اإلدارة بك

الظلم 
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:تيهو كاآل21إضافة سؤال رئیسي أخر رقم 

في المؤسسة؟مكافآتأو امتیازهل سبق لك وأن تحصلت على  

النعم                

؟ـهل تشعر ب.في حالة اإلجابة ب ال

من طرف المسؤولاعتبارعدم : كاألتي01صبح البند رقم أ

القلق والتوتر:كاآلتي03صبح البد رقم وأ

وٕاضافة بند أخر جدید هو التهمیش

:20السؤال الفرعي الثاني بالنسبة للسؤال الرئیسي رقم وحذف

هل یؤدي ذلك إلى؟ عدم التنسیق

فقدان الوالء

نقص األداء

عدم الرضا الوظیفي

القراراتاتخاذعدم المشاركة في 

22وهو نفسه فقط یصبح رقم : 21إذن  السؤال التالي هو رقم 

ظروف واستقراریساعد على توازن لالمتیازاتعتقد بأن توفیر المؤسسة یحذف هل ت22السؤال رقم 
العمل؟  

النعم           
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توزیع األدوار والمهام06یتم تعدیله بالنسبة للبنود حیث یتم حذف البند رقم 23السؤال رقم 

وكره العملالتذمرعلى التوالي 04ورقم 03رقم لنسبة للبندفبا24باإلضافة إلى تعدیل السؤال رقم 

النفور من العمل: على الشكل التاليأصبححیث 

ل المسؤولیة للطرف األخر         كل طرف یحم:04لبند اآلخر رقم وا

التهرب من المسؤولیة:  صبح على الشكل التاليحیث أ

من طرف رؤسائك في العمل؟هل هناك عدل في تقییم أدائك25والسؤال رقم 

النعم               

هل یكون توزیع المهام بطریقة عادلة على الموظفین؟: صبح على الشكل التاليأ

النعم             

إهدار ساعات العمل01باإلضافة إلى تغییر البند رقم 

العملالتغیب عن : صبح على الشكل التاليفأ

العمال إلى جماعات متصارعة انقساموهو 05البند رقم حذفباإلضافة إلى 

تساهم إستراتیجیة التخطیط في التدخل إلدارة الصراع في المنظمة:المحور الرابع الفرضیة الثالثة

في التخطیط داخل المصلحة التي تعمل بها؟ استشارتكهل تمت 26السؤال رقم 

ال نعم        

هل تم إشراكك في التخطیط داخل المصلحة التي تعمل بها؟  : أصبح السؤال كالتالي

النعم      
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:تم تغییر البنود وتعدیلها حیث26السؤال الفرعي للسؤال الرئیسي رقم 

یجعلك تلتزم أكثر في أداء عملك01البند رقم 

تلتزم أكثر بعملك: كالتاليأصبح 

جعل أهدافك تتوحد مع أهداف مؤسستك أكثر: 02أما البند رقم 

توحد أهدافك مع أهداف المؤسسة: أصبح كالتالي

بینك وبین اإلدارةوالتشاور والتنسیقتعاونیخلق فرص لل: 03أما البند رقم 

خلق فرص للتعاون بینك وبین اإلدارة : أصبح كالتالي

.04البند رقم حذفوتم 

.      33، 32، 31، 30، 29، 27،28: كما تم تعدیل المحور الرابع في كل من األسئلة

هل تدریب األفراد وتكوینهم قاعدیا ضروري للنجاح في أداء عملهم؟   : 27السؤال 

النعم           

هل تقوم المؤسسات بملتقیات خاصة بتسییر الصراعات الفردیة والجماعیة؟ : صبح السؤال كالتاليأ

النعم        

هل یتم التنسیق بین مصالح المؤسسة للرفع من مستوى أداء العاملین؟   : 28السؤال 

النعم      

فیما یساعد التوزیع العادل للمهام؟: صبح السؤال كالتاليأ

في العملاالنضباط
زیادة الدافعیة             

المرد ودیةنسبة ارتفاع
...............................أخرى تذكر
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في العمل؟ باالرتیاحهل تحدید المسار المهني یؤدي إلى الشعور : حذف29ال السؤ 

النعم    

.كما هووبقي29صبح السؤال رقم أ30إذن السؤال رقم 

:تغیر حیثو 30صبح السؤال رقم أ31أما بالنسبة للسؤال رقم 

هي الحلول التي تعتمدها المؤسسة في تحقیق والء العمال وحثهم على اإلنجاز والعمل؟ما

فیما یتجلى دور القائد الفعال؟: صبح السؤال كالتاليوأ

.هوكماوبقي31أصبح السؤال رقم 32رقم السؤال 

فیما یتجلى دور القائد الفعال؟32صبح السؤال رقم أ33السؤال رقم 

هي الحلول التي تعتمدها المؤسسة في حث الموظفین على اإلنجاز ما: صبح السؤال كالتاليحیث أ
والعمل؟

33صبح السؤال رقم أ34السؤال رقم 

المقترحة لمعالجة المشكالت التنظیمیة؟هي الحلول حسب رأیك ما

هل تسعى المؤسسة لحل المشكالت التنظیمیة؟: صبح السؤال كالتاليوأ

النعم                 

:السجالت والوثائق/ 4

تعتبر إحدى األدوات الهامة في جمع البیانات والمعلومات، حیث تعد بمثابة وسیلة للحصول على 
في إجراء هذه الدراسة على بعض الوثائق استعنا،المالحظة والمقابلة، وقد لالستمارةبیانات تكمیلیة 

والسجالت من أجل جمع البیانات والمعلومات التي لها أهمیة في إثراء موضوع الدراسة ومن بین هذه 
:  الوثائق
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  جن جن "وثائق متعلقة بالهیكل التنظیمي للمؤسسة میناء."
 البشري المتمثل في العدد تاریخیة عن نشأة المؤسسة، موقعها، مجالها نبذةوثائق تحتوي على

.اإلجمالي للموظفین
وثائق متعلقة بقوانین المؤسسة ونظامها الداخلي، وكیفیة تسییرها.

صورة عامة حول مهام وأخذوقد ساعدتنا هذه الوثائق والسجالت في تحدید عناصر العینة، 
ى ذلك اإلطالع على المؤسسة وأهدافها، وكیفیة توزیع المواد على مختلف الوحدات واألقسام، ضف إل

.كیفیة العمل، وعلى القانون الداخلي للمؤسسة

عینة الدراسة:رابعا

العینة عملیة حاسمة وأساسیة في البحث العلمي، فهي تحدد وتؤثر على جمیع اختیارإن عملیة 
نطاق یمكن أن تعمم ولو بدرجة بسیطة خارج خطوات البحث، فإذا كانت النتائج التي یتم التوصل إلیها ال
وتعرف . (1)یضیف إلى المعرفة أي شئ جدیدالعینة المستخدمة في البحث أو الدراسة، فإن هذا البحث ال

بطریقة معینة وٕاجراء الدراسة استخدامهاعبارة عن مجموعة جزئیة من مجتمع الدراسة یتم : "العینة بأنها
.(2)"سة األصليتلك النتائج وتعمیمها على كامل مجتمع الدرااستخدامعلیها ومن ثم 

وطریقة العینة قد فرضت نفسها كأسلوب لجمع البیانات في ظل صعوبة عدم قدرة مجموعة 
عامل لذلك، تم 1288البحث على إجراء الدراسة المیدانیة على جمیع مفردات البحث والمقدر عددهم ب 

، هي التي تحدد نوع عینة تجرى علیها الدراسة، ونظرا لكون طبیعة موضوع الدراسةاختیاراللجوء إلى 
:للعینة كاألتي اختیارناالعینة المختارة، وعلیه فقد كان 

المرحلة األولى:

عینة من كل فئة بشكل عشوائي یتناسب وعددها الكلي، وقد تم تحدید العینة على اختیارفیهایتم 
.من المجتمع األصلي%5اختیارأساس نسبة 

1المسیرة للنشر والتوزیع، طدار ،)تصمیم البحث والتحلیل(حث العلمي مناهج الب: سعید التل، محمد ولید البطش وآخرون(1)

.95ص2007
.46، ص1999، عمان، 2دار وائل للنشر، ط،)القواعد، المراحل، والتطبیقات(منهجیة البحث العلمي : محمد عبیدات وآخرون(2)
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:وتم حسابها كاألتي

∗=دراسةعینة ال = النسبة% العدد∗ فردا64= اإلجمالي

فتم فیها توزیع العینة المختارة على كل طبقة من طبقات مجتمع البحث : أما المرحلة الثانیة
.لكل طبقة%5ـباحتساب نفس النسبة المقدرة بفجاءت طبقیة تناسبیة

103إطارات
287عمال التحكم
 898التنفیذعمال

أفراد5= ∗=اإلطاراتعینة 

فرد 14 = ∗ = التحكم عمال عینة

فرد 45 = ∗ = التنفیذ عمال عینة

.فرد64إذن عدد مفردات عینة الدراسة بالتقریب هو 

خصائص العینة:

یع أفراد العینة حسب متغیر الجنستوز ): 04(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4468.75ذكر
%2031.25أنثى

%64100المجموع
نالحظ أن هناك تفاوت یعتبر نسبیا بین نسبتي الذكور واإلناث في ) 01(من خالل الجدول رقم 

، مقارنة بنسبة الذكور التي )%31.25(ـمؤسسة میناء جن جن بوالیة جیجل، حیث قدرت نسبة اإلناث ب
یعة العمل في المؤسسة، حجم العملإلى طب، وعلیه نجد أن هذا التفاوت راجع)%68.75(ـقدرت ب
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ثقافیة للمنطقة التي تفرض على المرأة العمل في أماكن تتناسب مع وأیضا إلى الخصوصیة السوسیو
.والعائلیةاالجتماعیةقدراتها الجسمیة والنفسیة، وتراعى أعباءها 

زیع أفراد العینة حسب متغیر السنتو ): 05(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
 ]25 -30]1421.88%
 ]30 -35]1320.31%
 ]35 -40]2437.5%
 ]40 -45]046.25%
 ]45 -50]069.37%
 ]50–55]034.69%

%64100المجموع

السن المتمثل في توزیع أفراد العینة حسب متغیر ) 02(یتضح من خالل معطیات الجدول رقم 
، تلیه بعد ذلك الفئة )%37.5(وقد قدرت نسبتهم ب [ 40- 35[ أن الفئة األعلى هي المحصورة من

فتشیر إلى الفئة المحصورة ) %20.31(، )%21.88(ـوالتي قدرت نسبتها ب[ 30- 25[ المحصورة من 
تلیها الفئة )%9.37(ـبنسبة تقدر ب[ 50- 45[ ها الفئة المحصورة من ، لتأتي بعد[35- 30[ من

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 8(الشكل رقم 
حسب متغیر الجنس
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ثقافیة للمنطقة التي تفرض على المرأة العمل في أماكن تتناسب مع وأیضا إلى الخصوصیة السوسیو
.والعائلیةاالجتماعیةقدراتها الجسمیة والنفسیة، وتراعى أعباءها 

زیع أفراد العینة حسب متغیر السنتو ): 05(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
 ]25 -30]1421.88%
 ]30 -35]1320.31%
 ]35 -40]2437.5%
 ]40 -45]046.25%
 ]45 -50]069.37%
 ]50–55]034.69%

%64100المجموع

السن المتمثل في توزیع أفراد العینة حسب متغیر ) 02(یتضح من خالل معطیات الجدول رقم 
، تلیه بعد ذلك الفئة )%37.5(وقد قدرت نسبتهم ب [ 40- 35[ أن الفئة األعلى هي المحصورة من

فتشیر إلى الفئة المحصورة ) %20.31(، )%21.88(ـوالتي قدرت نسبتها ب[ 30- 25[ المحصورة من 
تلیها الفئة )%9.37(ـبنسبة تقدر ب[ 50- 45[ ها الفئة المحصورة من ، لتأتي بعد[35- 30[ من

68,75%

31,25%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 8(الشكل رقم 
حسب متغیر الجنس
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ثقافیة للمنطقة التي تفرض على المرأة العمل في أماكن تتناسب مع وأیضا إلى الخصوصیة السوسیو
.والعائلیةاالجتماعیةقدراتها الجسمیة والنفسیة، وتراعى أعباءها 

زیع أفراد العینة حسب متغیر السنتو ): 05(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
 ]25 -30]1421.88%
 ]30 -35]1320.31%
 ]35 -40]2437.5%
 ]40 -45]046.25%
 ]45 -50]069.37%
 ]50–55]034.69%

%64100المجموع

السن المتمثل في توزیع أفراد العینة حسب متغیر ) 02(یتضح من خالل معطیات الجدول رقم 
، تلیه بعد ذلك الفئة )%37.5(وقد قدرت نسبتهم ب [ 40- 35[ أن الفئة األعلى هي المحصورة من

فتشیر إلى الفئة المحصورة ) %20.31(، )%21.88(ـوالتي قدرت نسبتها ب[ 30- 25[ المحصورة من 
تلیها الفئة )%9.37(ـبنسبة تقدر ب[ 50- 45[ ها الفئة المحصورة من ، لتأتي بعد[35- 30[ من

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 8(الشكل رقم 
حسب متغیر الجنس

ذكر

أنثى
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سنة [55- 50[حین نجد الفئة العمریة ، في )%6.25(ـبنسبة قدرت ب[ 45- 40[ المحصورة من 
وهي النسبة األصغر في الجدول، وهي نسبة تفسر وجود القلیل من كبار السن ) %4.69(ـتقدر نسبتها ب

ولتمیز هذا النقص فإن اإلدارة قد أعلمتنا أنه یوجد قانون التقاعد واالتزانالذین یتمیزون عادة بالهدوء 
من التقاعد المبكر مقابل الحصول على نسبة معینة االستفادةالنسبي، والذي یقضي بأنه بإمكان العامل 

.من راتب التقاعد
المثالي لسنهم الذي یمثل السن[ 40- 35[ الفئة المحصورة من ارتفاعویرجع السبب في 

القدرة على العطاء والخبرة، وبالتالي هي الفئة التي تعول علیها المؤسسة في وامتالكهمللعقالنیة والرشد، 
أداء المهام بشكل جید، وراجع أیضا إلى كون هذه الفئة تعمل على تكوین الذات من خالل السعي وراء 

...تحقیق متطلبات الحیاة من تأمین مأكل وملبس ومأوى

إلى الصراعات، حیث صاحب األقدمیة في العمل یتمسك یؤديكما نجد أن الفارق في السن 
بأسالیب التسییر التي ألفها والتي یراها صالحة لكل زمان، بینما یكون صاحب الشهادة الصغیر السن 

اره الجدیدة وسنه مؤمنا ومقتنعا بأن هذه األسالیب لیست بالضرورة الوحیدة التي تحقق نجاحا فقد تكون أفك
.الصغیر أكثر دافعیة وتجدیدا وبالتالي یحقق النجاح

37,50%

6,25%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 9(الشكل رقم 
حسب متغیر السن
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المثالي لسنهم الذي یمثل السن[ 40- 35[ الفئة المحصورة من ارتفاعویرجع السبب في 

القدرة على العطاء والخبرة، وبالتالي هي الفئة التي تعول علیها المؤسسة في وامتالكهمللعقالنیة والرشد، 
أداء المهام بشكل جید، وراجع أیضا إلى كون هذه الفئة تعمل على تكوین الذات من خالل السعي وراء 

...تحقیق متطلبات الحیاة من تأمین مأكل وملبس ومأوى

إلى الصراعات، حیث صاحب األقدمیة في العمل یتمسك یؤديكما نجد أن الفارق في السن 
بأسالیب التسییر التي ألفها والتي یراها صالحة لكل زمان، بینما یكون صاحب الشهادة الصغیر السن 

اره الجدیدة وسنه مؤمنا ومقتنعا بأن هذه األسالیب لیست بالضرورة الوحیدة التي تحقق نجاحا فقد تكون أفك
.الصغیر أكثر دافعیة وتجدیدا وبالتالي یحقق النجاح

21,88%

20,31%

37,50%

6,25%
9,37%

4,69%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 9(الشكل رقم 
حسب متغیر السن
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سنة [55- 50[حین نجد الفئة العمریة ، في )%6.25(ـبنسبة قدرت ب[ 45- 40[ المحصورة من 
وهي النسبة األصغر في الجدول، وهي نسبة تفسر وجود القلیل من كبار السن ) %4.69(ـتقدر نسبتها ب

ولتمیز هذا النقص فإن اإلدارة قد أعلمتنا أنه یوجد قانون التقاعد واالتزانالذین یتمیزون عادة بالهدوء 
من التقاعد المبكر مقابل الحصول على نسبة معینة االستفادةالنسبي، والذي یقضي بأنه بإمكان العامل 

.من راتب التقاعد
المثالي لسنهم الذي یمثل السن[ 40- 35[ الفئة المحصورة من ارتفاعویرجع السبب في 

القدرة على العطاء والخبرة، وبالتالي هي الفئة التي تعول علیها المؤسسة في وامتالكهمللعقالنیة والرشد، 
أداء المهام بشكل جید، وراجع أیضا إلى كون هذه الفئة تعمل على تكوین الذات من خالل السعي وراء 

...تحقیق متطلبات الحیاة من تأمین مأكل وملبس ومأوى

إلى الصراعات، حیث صاحب األقدمیة في العمل یتمسك یؤديكما نجد أن الفارق في السن 
بأسالیب التسییر التي ألفها والتي یراها صالحة لكل زمان، بینما یكون صاحب الشهادة الصغیر السن 

اره الجدیدة وسنه مؤمنا ومقتنعا بأن هذه األسالیب لیست بالضرورة الوحیدة التي تحقق نجاحا فقد تكون أفك
.الصغیر أكثر دافعیة وتجدیدا وبالتالي یحقق النجاح

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 9(الشكل رقم 
حسب متغیر السن

[25- 30[

[30- 35[

[35- 40[

[40- 45[

[45- 50[

[50- 55[
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حسب مستواهم التعلیمي في المؤسسةتوزیع أفراد العینة ): 06(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%1929.69ثانوي
%4468.75جامعي
%011.56متوسط
%64100المجموع

المتمثل في توزیع أفراد العینة حسب مستواهم التعلیمي نالحظ أن )03(من خالل الجدول رقم 
النسبة األكبر من الموظفین داخل المؤسسة لهم مستوى علمي جامعي حیث بلغت نسبتهم

.وهي نسبة ضعیفة جدا) %1.56( ـ، یلیه المستوى الثانوي بنسبة تقدر ب)%68.75(ـب

معطیات الجدول أن نسبة حاملي الشهادات الجامعیة هي األكبر، ویرجع وعلیه نستنتج من خالل
السبب في ذلك إلى كون طبیعة العمل داخل المؤسسة المینائیة جن جن یقتضي ضرورة توفر مستوى 

یساعد المؤسسة على تعلیمي عال ألنه عمل إداري یتطلب إطارات عاملة في مجال اإلدارة ، وهذا ما
.والتفاهماالتصالبین الموظفین یسودها إقامة عالقات جیدة 

للصراعات فیما ) المسببة ( المستوى التعلیمي عامل من العوامل المؤججة اعتباركما أنه یمكن 
ولكننا ،ض الذاتوالرغبة  في فر بین اإلطارات بحكم تنافس كل واحد منهم على المناصب العلیا والسلطة

، یجعلها بأس بهورصید معرفي الثقافيهذه الفئة متحصلة على مستوى باعتبارال نستطیع الجزم بذلك 
تتقبل وتسعى للمنافسة الشریفة لتحقیق المصلحة العامة بجعلهم یتنافسون على المراكز العلیا منافسة نزیهة 

عندهم وتحسین مستوى أداء المؤسسة، وٕابداع ومشاركة في وضع الخطط للمضي بتقدیم أفضل ما
.ما، ال بخلق مشاكل وتعطیل العملبالمؤسسة قد
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ینة حسب متغیر األقدمیة في العملتوزیع أفراد الع): 07(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%1828.13سنوات5أقل من 

%2234.38سنوات10سنوات وأقل من 5بین 
%1015.62سنة15سنوات وأقل من 10بین 

%023.12سنة20سنة وأقل من 15بین 
%1218.75سنة فما فوق20

%64100المجموع

وثیق بین الفرد والمؤسسة، كما تدل ارتباطتعتبر األقدمیة في العمل من أهم المؤشرات على وجود 
.على متغیرات العملواعتیادهعلى مدى تفاعل الفرد مع زمالءه، فكلما زادت األقدمیة زاد إدراك الفرد 

ومن خالل المعطیات المیدانیة نجد أن أقدم عمال مؤسسة میناء جن جن بجیجل تقدر نسبتهم 
وهي النسبة الغالبة في الجدول، في سنوات10سنوات وأقل من 5هم بین ، وتتراوح أقدمیت)%34.38(ـب

في المقابل نجد أن . سنوات5تمثل العمال الذین تتراوح أقدمیتهم أقل من ) %28.13(حین نجد نسبة 
فتشیر ) %15.62(سنة فما فوق، أما نسبة 20تشیر إلى العمال ذوي األقدمیة من ) %18.75(نسبة 

68,75%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد ): 10(الشكل رقم 
العینة حسب مستواھم التعلیمي في المؤسسة
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ینة حسب متغیر األقدمیة في العملتوزیع أفراد الع): 07(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%1828.13سنوات5أقل من 

%2234.38سنوات10سنوات وأقل من 5بین 
%1015.62سنة15سنوات وأقل من 10بین 

%023.12سنة20سنة وأقل من 15بین 
%1218.75سنة فما فوق20

%64100المجموع

وثیق بین الفرد والمؤسسة، كما تدل ارتباطتعتبر األقدمیة في العمل من أهم المؤشرات على وجود 
.على متغیرات العملواعتیادهعلى مدى تفاعل الفرد مع زمالءه، فكلما زادت األقدمیة زاد إدراك الفرد 

ومن خالل المعطیات المیدانیة نجد أن أقدم عمال مؤسسة میناء جن جن بجیجل تقدر نسبتهم 
وهي النسبة الغالبة في الجدول، في سنوات10سنوات وأقل من 5هم بین ، وتتراوح أقدمیت)%34.38(ـب

في المقابل نجد أن . سنوات5تمثل العمال الذین تتراوح أقدمیتهم أقل من ) %28.13(حین نجد نسبة 
فتشیر ) %15.62(سنة فما فوق، أما نسبة 20تشیر إلى العمال ذوي األقدمیة من ) %18.75(نسبة 

29,69%

68,75%

1,56%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد ): 10(الشكل رقم 
العینة حسب مستواھم التعلیمي في المؤسسة
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ینة حسب متغیر األقدمیة في العملتوزیع أفراد الع): 07(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%1828.13سنوات5أقل من 

%2234.38سنوات10سنوات وأقل من 5بین 
%1015.62سنة15سنوات وأقل من 10بین 

%023.12سنة20سنة وأقل من 15بین 
%1218.75سنة فما فوق20

%64100المجموع

وثیق بین الفرد والمؤسسة، كما تدل ارتباطتعتبر األقدمیة في العمل من أهم المؤشرات على وجود 
.على متغیرات العملواعتیادهعلى مدى تفاعل الفرد مع زمالءه، فكلما زادت األقدمیة زاد إدراك الفرد 

ومن خالل المعطیات المیدانیة نجد أن أقدم عمال مؤسسة میناء جن جن بجیجل تقدر نسبتهم 
وهي النسبة الغالبة في الجدول، في سنوات10سنوات وأقل من 5هم بین ، وتتراوح أقدمیت)%34.38(ـب

في المقابل نجد أن . سنوات5تمثل العمال الذین تتراوح أقدمیتهم أقل من ) %28.13(حین نجد نسبة 
فتشیر ) %15.62(سنة فما فوق، أما نسبة 20تشیر إلى العمال ذوي األقدمیة من ) %18.75(نسبة 

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد ): 10(الشكل رقم 
العینة حسب مستواھم التعلیمي في المؤسسة

ثانوي

جامعي

متوسط
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وهي ) %3.12(، فقدرت نسبتهم ب 20سنة وأقل من 15إلى العمال الذین تتراوح مدة عملهم بین 
.النسبة األصغر في الجدول

الجدول أن الفئة التي تتمتع باألقدمیة في العمل داخل المؤسسة هي وعلیه نستنتج من خالل 
تكوین –جن جن –فئة حدیثة وأغلبیتهم شباب ویرجع السبب في ذلك إلى محاولة المؤسسة المینائیة 

كفاءات جدیدة قادرة على العطاء، ولدیها قدرة على فهم مختلف الحیثیات المتعلقة بالعمل، وكذلك محاولة 
.لیص البطالة عن طریق توظیف أكبر عدد ممكن من الشبابالدولة تق

د العینة حسب الوظیفة في المؤسسةتوزیع أفرا): 08(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%2742.19إطار

%2031.25عامل تحكم
%1726.56تنفیذعامل 

%64100المجموع

15,62%

3,12%
18,75%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد ): 11(الجدول رقم 
العینة حسب متغیر األقدمیة في العمل
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وهي ) %3.12(، فقدرت نسبتهم ب 20سنة وأقل من 15إلى العمال الذین تتراوح مدة عملهم بین 
.النسبة األصغر في الجدول

الجدول أن الفئة التي تتمتع باألقدمیة في العمل داخل المؤسسة هي وعلیه نستنتج من خالل 
تكوین –جن جن –فئة حدیثة وأغلبیتهم شباب ویرجع السبب في ذلك إلى محاولة المؤسسة المینائیة 

كفاءات جدیدة قادرة على العطاء، ولدیها قدرة على فهم مختلف الحیثیات المتعلقة بالعمل، وكذلك محاولة 
.لیص البطالة عن طریق توظیف أكبر عدد ممكن من الشبابالدولة تق

د العینة حسب الوظیفة في المؤسسةتوزیع أفرا): 08(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%2742.19إطار

%2031.25عامل تحكم
%1726.56تنفیذعامل 

%64100المجموع

28,13%

34,38%

18,75%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد ): 11(الجدول رقم 
العینة حسب متغیر األقدمیة في العمل

سنوات5أقل من 

سنوات10سنوات و أقل من 5بین 

سنة15سنوات و أقل من 10بین 

سنة20سنة و أقل من 15بین 

سنة فما فوق20
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وهي ) %3.12(، فقدرت نسبتهم ب 20سنة وأقل من 15إلى العمال الذین تتراوح مدة عملهم بین 
.النسبة األصغر في الجدول

الجدول أن الفئة التي تتمتع باألقدمیة في العمل داخل المؤسسة هي وعلیه نستنتج من خالل 
تكوین –جن جن –فئة حدیثة وأغلبیتهم شباب ویرجع السبب في ذلك إلى محاولة المؤسسة المینائیة 

كفاءات جدیدة قادرة على العطاء، ولدیها قدرة على فهم مختلف الحیثیات المتعلقة بالعمل، وكذلك محاولة 
.لیص البطالة عن طریق توظیف أكبر عدد ممكن من الشبابالدولة تق

د العینة حسب الوظیفة في المؤسسةتوزیع أفرا): 08(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%2742.19إطار

%2031.25عامل تحكم
%1726.56تنفیذعامل 

%64100المجموع

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد ): 11(الجدول رقم 
العینة حسب متغیر األقدمیة في العمل

سنوات5أقل من 

سنوات10سنوات و أقل من 5بین 

سنة15سنوات و أقل من 10بین 

سنة20سنة و أقل من 15بین 

سنة فما فوق20
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أفراد العینة حسب الوظیفة، والذي یكشف عن وجود من خالل الجدول أعاله المتمثل في توزیع 
وهي النسبة العالیة في ) %42.19(ـثالث فئات أو مستویات وهي فئة اإلطارات والتي قدرت نسبتها ب

بنسبة التنفیذ، أما الفئة األخیرة فهي عمال )%31.25(ـالجدول، أما فئة عمال التحكم فنسبتها تقدر ب
.قلیلة مقارنة بعمال المستویات العلیاوهي نسبة ) %26.56(ـتقدر ب

عة العمل داخل المؤسسة المینائیةویرجع السبب في كون فئة اإلطارات هي الفئة األكبر إلى طبی
وطني قائم على التصدیر اقتصاديوالتي تتمیز بالحیویة، كما أنها تمثل عصب االقتصاديذات الطابع 

الشرقیة، وبالتالي تحتاج إلى إطارات ذات تكوین وكفاءة لتسییر نشاطاتها ، تغطي كافة الوالیات واالستیراد
هؤالء الذین یسهرون على وضع الخطط والبرامج واإلستراتیجیات وٕاتخاد القرارات الصائبة لتفادي .الحیویة

.أو مواجهة مختلف المشاكل التي قد تتعرض لها المؤسسة

طبیعة الوظیفة في المؤسسةنة حسبتوزیع أفراد العی): 09(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4570.31دائم
%1929.69مؤقت

%64100المجموع

31,25%

26,56%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 12(الشكل رقم 
حسب الوظیفة في المؤسسة

اإلجراءات المنھجیة للدراسة: ع بالفصل الرا

171

أفراد العینة حسب الوظیفة، والذي یكشف عن وجود من خالل الجدول أعاله المتمثل في توزیع 
وهي النسبة العالیة في ) %42.19(ـثالث فئات أو مستویات وهي فئة اإلطارات والتي قدرت نسبتها ب

بنسبة التنفیذ، أما الفئة األخیرة فهي عمال )%31.25(ـالجدول، أما فئة عمال التحكم فنسبتها تقدر ب
.قلیلة مقارنة بعمال المستویات العلیاوهي نسبة ) %26.56(ـتقدر ب

عة العمل داخل المؤسسة المینائیةویرجع السبب في كون فئة اإلطارات هي الفئة األكبر إلى طبی
وطني قائم على التصدیر اقتصاديوالتي تتمیز بالحیویة، كما أنها تمثل عصب االقتصاديذات الطابع 

الشرقیة، وبالتالي تحتاج إلى إطارات ذات تكوین وكفاءة لتسییر نشاطاتها ، تغطي كافة الوالیات واالستیراد
هؤالء الذین یسهرون على وضع الخطط والبرامج واإلستراتیجیات وٕاتخاد القرارات الصائبة لتفادي .الحیویة

.أو مواجهة مختلف المشاكل التي قد تتعرض لها المؤسسة

طبیعة الوظیفة في المؤسسةنة حسبتوزیع أفراد العی): 09(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4570.31دائم
%1929.69مؤقت

%64100المجموع

42,19%

31,25%

26,56%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 12(الشكل رقم 
حسب الوظیفة في المؤسسة
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أفراد العینة حسب الوظیفة، والذي یكشف عن وجود من خالل الجدول أعاله المتمثل في توزیع 
وهي النسبة العالیة في ) %42.19(ـثالث فئات أو مستویات وهي فئة اإلطارات والتي قدرت نسبتها ب

بنسبة التنفیذ، أما الفئة األخیرة فهي عمال )%31.25(ـالجدول، أما فئة عمال التحكم فنسبتها تقدر ب
.قلیلة مقارنة بعمال المستویات العلیاوهي نسبة ) %26.56(ـتقدر ب

عة العمل داخل المؤسسة المینائیةویرجع السبب في كون فئة اإلطارات هي الفئة األكبر إلى طبی
وطني قائم على التصدیر اقتصاديوالتي تتمیز بالحیویة، كما أنها تمثل عصب االقتصاديذات الطابع 

الشرقیة، وبالتالي تحتاج إلى إطارات ذات تكوین وكفاءة لتسییر نشاطاتها ، تغطي كافة الوالیات واالستیراد
هؤالء الذین یسهرون على وضع الخطط والبرامج واإلستراتیجیات وٕاتخاد القرارات الصائبة لتفادي .الحیویة

.أو مواجهة مختلف المشاكل التي قد تتعرض لها المؤسسة

طبیعة الوظیفة في المؤسسةنة حسبتوزیع أفراد العی): 09(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4570.31دائم
%1929.69مؤقت

%64100المجموع

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 12(الشكل رقم 
حسب الوظیفة في المؤسسة

إطار

عامل تحكم

عامل تنفیذ
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أن . المتمثل في توزیع أفراد العینة حسب طبیعة الوظیفة) 06(نالحظ من خالل الجدول رقم 
نجد أن نسبة الموظفین ، بینما )%70.31(ـنسبة الموظفین الدائمین في الوظیفة هي األكبر إذ قدرت ب

.وهي نسبة قلیلة مقارنة بالعمال الدائمین) %29.69(ـالمؤقتین قد قدرت ب
قبل عقود ما( تعتمد على موظفین متعاقدین ویرجع السبب في ذلك إلى كون المؤسسة ال

أهدافه وأهداف المؤسسة، بل تتوحد والوالء وبالتالي الاالستقرار، ألن العامل المؤقت، یفتقد إلى )التشغیل
أقدمیة حتى تعتمد علیهم هي تحتاج إلى موظفین مستقرین في العمل، ولدیهم خبرة مهنیة وكفاءة عالیة و

وذلك یجعل المؤسسة تكتسب مكانة المر دودیةنسبة وارتفاعفي إنجاز األعمال، وبالتالي زیادة اإلنتاج 
.مرموقة

جة البیاناتاألسالیب التحلیلیة لمعال: خامسا

.علیها في هذه الدراسة األسلوب الكمي ،واألسلوب النوعياعتمدنامن بین األسالیب التي 

األسلوب الكمي:

هذا النوع من األسالیب في التحلیل یسمح للباحث أن یستخرج إحصائیا المعطیات المتوصل 
المبحوثین، ویستخدم هذا األسلوب في الكشف عن صحة باستجابةإلیها من الدراسة المیدانیة والمتعلقة 

هذا استخدمناالفرضیات من خالل إجابات المبحوثین عن األسئلة المطروحة حول هذه الفرضیات، وقد 

29,69%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 13(الشكل رقم
حسب طبیعة الوظیفة في المؤسسة
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29,69%

دائرة نسبیة تمثل توزیع أفراد العینة ): 13(الشكل رقم
حسب طبیعة الوظیفة في المؤسسة
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دائم

مؤقت
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نعبر عنها معتمدین في دلك على المؤشرات یانات إلى جداول وأرقام األسلوب بهدف تحویل الب
. النسب المئویة وتوضیحها بالدوائر النسبیة،حساب التكرارات:التالیة

األسلوب النوعي:

نعتمد هذا النوع من األسالیب عند القیام بالتعلیق على الجداول التي تعكس المعلومات الواردة 
في الجداول، أي الذي یعنى بتحلیل البیانات وتفسیرها من الجداول اإلحصائیة مع ربطها باإلطار النظري 

صحة الفرضیات المطروحة، والمعلومات التي تحصلنا علیها من اختبارمنه، وذلك بغرض انطلقناالذي 
.الواقع، ومستوى صدقها بالنسبة لموضوع الدراسة
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:  خالصة

، وكذا التعرف على استخدامهالقد حاولنا في هذا الفصل توضیح أهم الخطوات المنهجیة التي تم 
في جمع البیانات، وتحلیلها باإلضافة إلى التعرف على المنهج استخدمتأهم األدوات المنهجیة التي 

المتبع  ومدى مالئمته لموضوع الدراسة، وقد شكلت هذه العناصر واألدوات سندا منهجیا ساعدنا في 
ل التي یمكننا من خاللها كانت همزة وص،جة الموضوع، وتوفیر بیانات هامة ومتنوعة عنهلتیسیر معا
في تحلیل وتفسیر بیانات الدراسةلى المرحلة أو الفصل األخیر من البحث المیداني المتمثلالمرور إ

.ومن تم الحصول أو التوصل إلى نتائج وٕاجابات مقنعة ألسئلة الدراسة
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تمهید

حلیل البیانات المیدانیة للدراسةعرض وت: أوال

نتائج الدراسة: ثانیا

مناقشة النتائج في ضوء األهداف: ثالثا

مناقشة النتائج في ضوء النظریات: رابعا

النتائج العامة للدراسة:خامسا

خالصة
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:تمهید

تعد مرحلة عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة آخر مرحلة في البحث السوسیولوجي، فهي من 
أهم أساسیات البحث العلمي ومقتضیاته خالل التطرق إلى الجانب المیداني للدراسة، وهذا نظرا لألهمیة 

دراستنا هذه البالغة للبیانات المتحصل علیها وعالقتها بمشكلة البحث، أهدافه وفروضه وقد حاولنا في
فكانت في شكل جداول تضمنت نسبا مئویة منها الكمیةالتحصل على بیانات كمیة وأخرى كیفیة، أما 

لمركبة المتضمنة لسؤالین أو أكثرالبسیطة المتعلقة بالبیانات الخاصة بسؤال واحد في االستمارة، ومنها ا
، والتعلیق علیها ومحاولة ربطها مع بعضها فتتعلق بوصف الجداول، تحلیل البیانات وتفسیرهاالكیفیةوأما 

.البعض، وبما جاء في اإلطار النظري للدراسة ثم استخالص النتائج
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حلیل البیانات المیدانیة للدراسةعرض وت: أوال

عرض و تحلیل معطیات الفرضیة األولى:

إطالع المؤسسة عمالها بالمستجدات المتعلقة بها): 10(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4671.88نعم
%1828.12ال

%64100المجموع
من العمال أكدوا على إطالع المؤسسة ) %71.88(أن نسبة ) 10(نالحظ من خالل الجدول رقم 

منهم قد صرحوا بعدم اإلطالع على ) %28.21(لهم بالمستجدات المتعلقة بها، في مقابل ذلك نجد نسبة 
قد یعود هذا إلى طبیعة العمل الذي یؤذونه كعمال تنفیذ، و أن إطالعهم أو عدم مستجدات المؤسسة، و 

إطالعهم على هذه األمور ال یشكل فارق لدیهم و ال یؤثر في أدائهم لعملهم نظرا لطبیعة هذا العمل     
على مطلعون تماما)%71.88(وهي نسبة ضئیلة مقارنة بالنسبة الكبیرة من العمال و التي تمثل 

مستجدات التي تحدث بالمؤسسة، هذا إنما یدل على أن المؤسسة حریصة على وضع عمالها في ال
الصورة و إطالعهم على األخبار و المعلومات التي من شأنها أن تساعدهم في أداء وظائفهم، و تزید من 

هذا دافعیتهم باعتبار أن الموظف حین یحس أنه طرف فعال في مؤسسته له و أهمیته و دوره، یكون 
.دافعا له و محفزا على الجد و البذل و اإلجتهاد

28,12%

دائرة نسبیة تمثل إطالع المؤسسة ): 14(الشكل رقم 
عمالھا بالمستجدات المتعلقة بھا
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نعم

ال
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المواضیع التي تطلع المؤسسة علیها العاملین بها): 11(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%4468.75%2031.25عالقة المؤسسة بالجمهور الخارجي
%64100%3859.38%2640.62عالقة المؤسسة بالبیئة المحیطة بها

%64100%3046.88%3453.12إنجازات المؤسسة
%64100%2335.94%4164.06مشاكل تنظیمیة داخلیة

تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة و لیس من مجموع التكرارات نظرا .:مالحظة
إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة

من ) %64.06(بنسبة األسدأن المشاكل التنظیمیة تأخذ حصة ) 11(نالحظ من خالل الجدول 
المواضیع التي تطلع المؤسسة عمالها علیها للتحدي لهذه المشاكل حتى تدفع بوتیرة اإلنتاج إلى األمام، ثم 

) %40.62(ة من المواضیع تخص إنجازات المؤسسة، تلیها نسب) %53.12(تأتي بعد ذلك نسبة تقدر بـ 
لعالقة المؤسسة ) %31.25(و المتمثلة في عالقة المؤسسة بالبیئة المحیطة بها، و أخیرا لدینا نسبة 

.بالجمهور الخارجي

من خالل هذه النتائج یظهر لنا أن إطالع العمال على مختلف مستجدات المؤسسة یكون حافزا 
أعمالهم و المهام الموكلة إلیهم في الوقت المحّددیدفع بهم إلى إنجاز إذلهم على األداء الوظیفي الجید،

میة على أكمل وجه، كما قد یساعدهم في تطویر قدراتهم و إمكاناتهم للتغلب على المشاكل التنظیو 
عدم الوضوح و قصور طوي على درجة عالیة من الغموض، و التي تنخصوصا المشاكل غیر المحددة و 
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إرادتها من خالل أدائها الجید حسب ما أعرب عنه المسیرون و إطارات المؤسسة من خالل المقابلة التي 
.أجریناها معهم

الوسائل االتصالیة األكثر استخداما في المؤسسة): 12(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%3453.12%3046.88اإلعالنات

%64100%9360.94%2539.06الندوات و االجتماعات
%64100%3656.25%2843.75المراسالت اإلداریة

%64100%5382.81%1117.18بات و منشوراتكتی

%64100%5484.37%1015.63الهاتف
نحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة و لیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة

.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارإلمكانیة 
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المواضیع التي تطلعأعمدة بیانیة تمثل): 15(الشكل رقم
المؤسسة علیها العاملین بها
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وسائل االتصال التي تستخدمها المؤسسة في تبلیغ نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي یمثل 
اإلعالنات هي أكثر من العمال أكدوا عل أن) %46.88(المعلومات للعاملین على مستواها، نجد نسبة 

صرحوا بأن الوسیلة المعتمدة هي ) %43.75(وسیلة اتصالیة تعتمد علیها المؤسسة، في حین نجد نسبة 
كذلك واالجتماعاتمن عینة البحث قد أقروا أن الندوات (39.06%)المراسالت اإلداریة بینما نجد نسبة 
عنها، لتأتي في المراتب االستغناءداخل المؤسسة وال یمكن لالتصالمن بین الوسائل التي یستعان بها 

(15.63%)الكتیبات والمنشورات یلیها الهاتف بنسبة قدرها (17.18%)ضئیلة تقدر ب ةاألخیرة وبنسب
.ضح لنا وجود تقارب بین هذه النسبة والتي سبقتهاو إذ یت

من طرف المؤسسة هي اإلعالنات لما لها فائدة استعماالوعلیه نستنتج بأن الوسیلة األكثر 
التواصل مع العمال بطریقة خاصة إذا استخدمت بشكل صحیح، وكونها من الوسائل التي تتیح لإلدارة 

وامر، التعلیمات والمعلومات بدقةسهلة وسریعة، كما أن لها على إخبار العاملین بمختلف التوجیهات، األ
والهدف من كل هذا إنجاز األعمال في الوقت المحدد بل أكثر من ذلك ضمان السیر الحسن للعمل داخل 

.المؤسسة
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األكثر استخداما في المؤسسة
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داخل المؤسسةتحدثأسباب عدم مشاركة العاملین في المستجدات التي) 13(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%2247.83نعم
%2452.17ال

%46100المجموع
.بنعم) 10(رقم السؤالنظرا إلجابة المبحوثین في) 46(السؤال بلغ عدد التكرارات :مالحظة

إجاباتهم بعدم كانت من العمال) %52.17(یظهر أن نسبة ) 13(من خالل الجدول رقم 
ا أجابو ) %47.83(المشاركة في المستجدات التي تحدث في المؤسسة في مقابل ذلك، نسبة ما یقارب 

.بنعم

."ال"في حالة اإلجابة بـ :13-01

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%24100%1875%625ال تثق في مضامینها

%24100%2187.5%312.5ال یهمك األمر
%24100%0937.5%1562.5ال تحتاج إل ذلك في أداء عملك

تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارإلمكانیة 

من الذین ال یشاركون في ) %62.5(نجد نسبة ما یقارب) 1-13(رقممن خالل الجدول 
ممن یشاركون التنفیذمن عمال الورشات، وعمال اعتبارهمالمستجدات التي تحدث في المؤسسة یمكن 

بشكل آخر في هذه المستجدات وذلك بما یقدمونه من خدمات وأعمال عادیة روتینیة، ویقومون بتطبیق 
الذین ال یثقون في مضامینها فنستطیع عدهم من أولئك الذین )%25(األوامر والقواعد فحسب، أما الــ 

، أما )مثل المعارضة في السیاسة( ي یعتبرونها مجرد أعمال ترویجیة إشهاریة ال تعبر عن الواقع الحقیق
الذین ال یهمهم األمر فقد نصنفهم في الفئة التي تولد لدیها نوعا من الجمود والركود الفكري )12.5%(

فهم یؤدون مهامهم أو أعمالهم كمجرد آالت أوتوماتیكیا یتقاضون علیها أجرا مما ینعكس سلبا على 
.العملیة اإلنتاجیة للمؤسسة
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تقییم العمال لكفاءة الوسائل االتصالیة الموجودة في المؤسسة): 14(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%036.52ضعیفة
%2656.52متوسطة
%1736.96جیدة

%46100المجموع
.بنعم10رقم نظرا إلجابة المبحوثین في السؤال 46بلغ عدد التكرارات : مالحظة

فیما یتعلق بكفاءة الوسائل االتصالیة على مستوى المؤسسة، نجد معظم أفراد العینة والتي تقدر 
علیها المؤسسة في تبلیغ التي تعتمد یؤكدون على أن معظم الوسائل االتصالیة ) %56.52(نسبتهم بـ

قد ) %36.96(المعلومات والمستجدات للعاملین ذات كفاءة متوسطة، في مقابل ذلك نجد نسبة ما یقارب
أكدوا بأن هذه الوسائل ذات كفاءة جیدة وهؤالء في غالبیتهم یمثلون فئة اإلطارات التي تحرص على 
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أسباب عدم مشاركة العاملین في أعمدة بیانیة تمثل ): 17(الشكل رقم 
"ال"في حالة اإلجابة بـ داخل المؤسسةتحدثالمستجدات التي
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لعمالیة، في حین نجد بأن هناك من صرحوا المحافظة الصورة الحسنة للمؤسسة بعیدا عن جو النزاعات ا
وهي نسبة ضئیلة جدا مقارنة مع النسب ) %6.52(بأن تلك الوسائل ذات كفاءة ضعیفة بنسبة قدرت بــــ 

.السابقة

وعلیه من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول نجد أن أغلب العاملین في المؤسسة یؤكدون 
وهو األمر الذي یستدعي ضرورة اهتمام المؤسسة أكثر بهذه بأن تلك الوسائل ذات كفاءة متوسطة

الوسائل، من خالل محاولة االعتماد على آلیات حدیثة وفعالة لتفعیل العملیة االتصالیة، ال سیما االتصال 
، لما له من دور فعال في تحسین عالقات األفراد )اإلدارة(الداخلي فیما بین العمال والمستویات العلیا 

لبعض داخل المنظمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو یساعد الموظفین على أداء مهامهم ببعضهم ا
بطریقة سهلة وبذل مجهود أكبر واستخدام كافة القدرات ومصادر القوة الذاتیة مما یؤدي إلى زیادة نسبة 

ي المردودیة، فاالتصال ضروري في أي منظمة وهو الرابط الوحید بین مختلف الجهود المبذولة ف
االتصال الداخلي وعالقته بعملیة اتخاذ : " بعنوانبودریون فوزیةالمنظمة، وهذا ما أكدته دراسة الباحثة 

".القرارات في المؤسسة

36,96%

دائرة نسبیة تمثل تقییم العمال لكفاءة ): 18(الشكل رقم 
الوسائل االتصالیة الموجودة في المؤسسة

عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة:                        الفصل الخامس 

183

لعمالیة، في حین نجد بأن هناك من صرحوا المحافظة الصورة الحسنة للمؤسسة بعیدا عن جو النزاعات ا
وهي نسبة ضئیلة جدا مقارنة مع النسب ) %6.52(بأن تلك الوسائل ذات كفاءة ضعیفة بنسبة قدرت بــــ 

.السابقة

وعلیه من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول نجد أن أغلب العاملین في المؤسسة یؤكدون 
وهو األمر الذي یستدعي ضرورة اهتمام المؤسسة أكثر بهذه بأن تلك الوسائل ذات كفاءة متوسطة

الوسائل، من خالل محاولة االعتماد على آلیات حدیثة وفعالة لتفعیل العملیة االتصالیة، ال سیما االتصال 
، لما له من دور فعال في تحسین عالقات األفراد )اإلدارة(الداخلي فیما بین العمال والمستویات العلیا 

لبعض داخل المنظمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو یساعد الموظفین على أداء مهامهم ببعضهم ا
بطریقة سهلة وبذل مجهود أكبر واستخدام كافة القدرات ومصادر القوة الذاتیة مما یؤدي إلى زیادة نسبة 

ي المردودیة، فاالتصال ضروري في أي منظمة وهو الرابط الوحید بین مختلف الجهود المبذولة ف
االتصال الداخلي وعالقته بعملیة اتخاذ : " بعنوانبودریون فوزیةالمنظمة، وهذا ما أكدته دراسة الباحثة 

".القرارات في المؤسسة

6,52%

56,52%

دائرة نسبیة تمثل تقییم العمال لكفاءة ): 18(الشكل رقم 
الوسائل االتصالیة الموجودة في المؤسسة
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.السابقة
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الوسائل، من خالل محاولة االعتماد على آلیات حدیثة وفعالة لتفعیل العملیة االتصالیة، ال سیما االتصال 
، لما له من دور فعال في تحسین عالقات األفراد )اإلدارة(الداخلي فیما بین العمال والمستویات العلیا 

لبعض داخل المنظمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو یساعد الموظفین على أداء مهامهم ببعضهم ا
بطریقة سهلة وبذل مجهود أكبر واستخدام كافة القدرات ومصادر القوة الذاتیة مما یؤدي إلى زیادة نسبة 

ي المردودیة، فاالتصال ضروري في أي منظمة وهو الرابط الوحید بین مختلف الجهود المبذولة ف
االتصال الداخلي وعالقته بعملیة اتخاذ : " بعنوانبودریون فوزیةالمنظمة، وهذا ما أكدته دراسة الباحثة 

".القرارات في المؤسسة

دائرة نسبیة تمثل تقییم العمال لكفاءة ): 18(الشكل رقم 
الوسائل االتصالیة الموجودة في المؤسسة

ضعیفة

متوسطة

جیدة
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أهداف و نتائج سهولة التواصل بین العمال في المؤسسة): 15(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%710.94%5789.06أكمل وجهىأداء عملك عل

%64100%2234.38%4265.62الرضا الوظیفي
%64100%2742.19%3757.81االنتماءالوالء و 

%64100%1015.63%5484.37سسةتوحد أهدافك و أطراف المؤ 
تحسب النسبة المئویة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات : مالحظة

.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارنظرا إلمكانیة 
بأن عالقة التواصل بین العمال إیجابیة وتعبر عن ذلك نسبة ) 15(توضح نتائج الجدول رقم 

توحدت أهدافهم وأهداف )%84.37(أكمل وجه، وتلیها بنسبة بأدائها لعملها على)89.06%(
فیحسون ) %57.81(منهم بالرضا الوظیفي، أما بنسبة ) %65.62(المؤسسة، في حین عبر وبنسبة

فالعالقات الطیبة ووجود التواصل بین العمال في أي مؤسسة كانت یحقق التعاون واالنتماءبالوالء 
.والتكامل بین فروع المؤسسة

الطاقات استغاللاآلراء، ویساعد في حسن واختالفا من شأنه إزالة التناقضات والصراعات وهذ
.والموارد المتاحة للمؤسسة من أجل تحقیق األهداف التي تصبو إلیها

یسهل من عملیة لالتصالالمؤسسة على عدة وسائل اعتمادنستنتج من معطیات الجدول بأن 
لنفع على المنظمة ویظهر جلیا في شعور الموظفین بالرضا ألن التوصل بین أعضائها، وهذا یعود با

ادرین على التكیف مع بیئة العمل ضروري في قیامهم ومزاولة أعمالهم الیومیة، إذ یجعلهم قاالتصال
فیؤذون واجباتهم على أكمل وجه ألن الوضعیة النفسیة المریحة تعطیهم إمكانیة أكبر للتحكم في عملهم 

مستوى الطموح والتقدم لدیهم، إضافة إلى وارتفاعواالبتكاروما یحیط بهم، أیضا زیادة الرغبة في اإلبداع 
لتواصل فإن تعلقهم وااالتصالالمادیة والمعنویة وهذا ما یحققه احتیاجاتهمكل هذا عندما یشبعوا 

للمؤسسة مما یساهم وبشكل كبیر في تخفیض واالنتماءمستوى الوالء ارتفاعوبالتالي بالمؤسسة یزید
.إلخ...والشكاويواالضطراباتمعدالت التغیب عن العمل 
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ما یحققه نجاح التواصل في المؤسسة): 16(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%2031.25%4468.75أعباء المشرفتخفیف

%64100%1117.19%5382.81الكفاءة في األداء
تعزیز العالقات اإلنسانیة بین 

الوحدات و العمال
5078.12%1421.88%64100%

تحسین النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارإلمكانیة 

نستطیع القول بإجماع العمال على أن نجاح عملیة التواصل یؤثر ) 16(من خالل الجدول رقم 
من العمال أكدوا على أن نجاح ) %82.81(إیجابا على األداء الوظیفي للعمال، إذ نجد وبنسبة تقدر بـــ 

ن هذا منهم یؤكدون على أ) %78.12(التواصل یؤدي بهم إلى األداء وبكفاءة، في حین نجد نسبة
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أداء عملك على أكمل 
وجھ

الرضا الوظیفي

أهداف و نتائج سهولة أعمدة بیانیة تمثل ): 19(الشكل رقم 
المؤسسةالتواصل بین العمال في 
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ن هذا منهم یؤكدون على أ) %78.12(التواصل یؤدي بهم إلى األداء وبكفاءة، في حین نجد نسبة

الرضا الوظیفي الوالء و اإلنتماء توحد أھدافك و 
أطراف المؤسسة

أهداف و نتائج سهولة أعمدة بیانیة تمثل ): 19(الشكل رقم 
المؤسسةالتواصل بین العمال في 
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ال

نعم

أهداف و نتائج سهولة أعمدة بیانیة تمثل ): 19(الشكل رقم 
المؤسسةالتواصل بین العمال في 
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النجاح في التواصل یؤدي إلى تعزیز العالقات اإلنسانیة بین الوحدات والعمال أما النسبة المتبقیة والتي 
.فیقرون بأنه یخفف أعباء المشرف) %68.75(تمثل

من هنا ومن خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول أعاله نجد أن المؤسسة حققت نجاحا 
كما نستطیع القول بأن التواصل قد تجاوز مفهومه ،شریة وترشیدهاعلى مستوى تسییر مواردها الب

تعزیز دینامیكیة الفرد وتفعیلها، : واإلجرائي وأصبح یرمي إلى تحقیق أهداف أخرى مثلاالصطالحي
أن هذه األطراف من مؤسسات وعمال لها باعتباروتقویة الروابط بین األفراد الفاعلة في المؤسسة، 

إلى وجود تلك یؤديتسعى إلى تحقیقها، وهذا ما تفترضه البنائیة الوظیفیة التي التي أهدافها المشتركة 
تحدث كنتیجة التفاعل بین أجزاء معینة في النسق تتأثر وتتكیف مع ...) واالتصالالتعاون(التنظیمات 

.بعضها من أجل حمایة البناء ككل
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تخفیف أعباء المشرف

تواصل في ما یحققه نجاح الأعمدة بیانیة تمثل ): 20(الشكل رقم 
المؤسسة
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.بعضها من أجل حمایة البناء ككل

الكفاءة في األداء تعزیز العالقات اإلنسانیة

تواصل في ما یحققه نجاح الأعمدة بیانیة تمثل ): 20(الشكل رقم 
المؤسسة
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ال

نعم

تواصل في ما یحققه نجاح الأعمدة بیانیة تمثل ): 20(الشكل رقم 
المؤسسة
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تلقي اإلدارة لشكاوي العمال): 17(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4468.75نعم
%2031.25ال

%64100المجموع
الذي یوضح مدى رفع الشكاوي لإلدارة من طرف العمال للمؤسسة  )17(الجدول رقم من خالل

العمال یقدمون شكوى لإلدارة عند مواجهتكم لمشكل في العمل من )%68.75(حیث نجد نسبة ما یقارب 
تعبر عن العمال الذین یمتنعون عن رفع شكوى حتى ولو واجهتهم )%31.25(في مقابل ذلك نجد نسبة 

وعلیه نستنتج بأن أغلب مفردات العینة یقومون بطرح شكوى لإلدارة عن مواجهتهم . مشاكل في العمل
وهذا راجع لثقتهم باإلدارة في أنها سوف تَطلع على هذه الشكاوي . مللصعوبات أو مشاكل في الع

وتأخذها بعین االعتبار، وذلك من خالل السهر على الكشف عن مختلف المعوقات واقتراح الحلول 
.المناسبة وذلك حتى تتجنب الصراعات داخل المؤسسة

على الموظفین وذلك من خالل كما نجد بأن ذلك االهتمام من قبل إدارة المؤسسة ینعكس إیجابا 
زیادة قدرتهم على اإلبداع واالبتكار، ورفع الروح المعنویة لدیهم، كما یزید ذلك من والئهم للتنظیم ككل 
وهذا األمر أیضا من شأنه أن یساهم في تنبؤ قسم العالقات العامة بمختلف المشكالت التي تحدث على 

.مستوى المؤسسة

31,25%

دائرة نسبیة تمثل تلقي اإلدارة لشكاوي العمال): 21(الشكل رقم 
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تعبر عن العمال الذین یمتنعون عن رفع شكوى حتى ولو واجهتهم )%31.25(في مقابل ذلك نجد نسبة 

وعلیه نستنتج بأن أغلب مفردات العینة یقومون بطرح شكوى لإلدارة عن مواجهتهم . مشاكل في العمل
وهذا راجع لثقتهم باإلدارة في أنها سوف تَطلع على هذه الشكاوي . مللصعوبات أو مشاكل في الع

وتأخذها بعین االعتبار، وذلك من خالل السهر على الكشف عن مختلف المعوقات واقتراح الحلول 
.المناسبة وذلك حتى تتجنب الصراعات داخل المؤسسة

على الموظفین وذلك من خالل كما نجد بأن ذلك االهتمام من قبل إدارة المؤسسة ینعكس إیجابا 
زیادة قدرتهم على اإلبداع واالبتكار، ورفع الروح المعنویة لدیهم، كما یزید ذلك من والئهم للتنظیم ككل 
وهذا األمر أیضا من شأنه أن یساهم في تنبؤ قسم العالقات العامة بمختلف المشكالت التي تحدث على 

.مستوى المؤسسة

68,75%

31,25%

دائرة نسبیة تمثل تلقي اإلدارة لشكاوي العمال): 21(الشكل رقم 
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االعتبارموقف الموظفین في حالة عدم أخذ إدارة المؤسسة شكواهم بعین ): 18(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%3046.88نعم
%3453.12ال

%64100المجموع
الذي یمثل موقف الموظفین ) 18(نالحظ من خالل البیانات اإلحصائیة الواردة في الجدول رقم 

إدارة اعتبارعدم تؤكد %53.12إن نسبة ما یقارب االعتبار، في حالة عدم أخد اإلدارة لشكواهم بعین 
.تقر عكس ذلك%46.88المؤسسة لهذه الشكاوي، في حین وبنسبة 

:في حالة اإلجابة بـ ال:18-1

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%34100%1029.41%2470.59اللجوء إلى أطراف أخرى

%34100%1132.35%2367.65تعطیل العمل
%2367.6534100%1132.35بقوانین العملااللتزامعدم 

%34100%514.7%2985.30القلق و التوتر
تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا : مالحظة

.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارإلمكانیة 
نالحظ أن المباالة إدارة المؤسسة بالشكاوي التي یقدمها العمال ) 1- 18(رقممن خالل الجدول 

، ومنهم من یتجهون إلى أطراف أخرى على )%85.30(تجعلهم یشعرون بالقلق والتوتر بنسبة تقدر بـــ 
وهذا ما أثبتته،سبیل المثال النقابة العمالیة ، لكونها وسیلة مهمة للدفاع عن حقوقهم واسترجاع مطالبهم

في حین یفضل البعض منهم تعطیل العمل وتأخیر ، )%70.59(مفردات  عینة الدراسة بنسبة تقدر بــــ
إنجاز المهام أو عدم إنجازها أصال ، وهذا ما یجرهم إلى الخالف مع المسؤول المباشر ونسبتهم تقدر 

مثال على ) %32.35(ونسبتهم تقدر بــــــــ ض اآلخر فال یلتزم بقوانین العملأما البع)%67.65(بــــــ 
.ذلك، الحضور إلى مكان العمل في الوقت المحدد
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استجابة اإلدارة لشكاوي وعلیه نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول بأن عدم 
ما ینتج عنه یؤدي إلى شعورهم بالقلق والتوتر لعدم تقدیر اإلدارة لعملهم وجهدهم المبذول، وهذاالموظفین

وعلیه یمكن القول وء خالفات بین العاملین واإلدارة، تعطیل العمل كما أن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى نش
.بأن تلك الالمباالة من طرف اإلدارة  لها تأثیر سلبي

القرارات لحل النزاعاتاتخاذمشاركة اإلدارة لممثلي العمال في ): 19(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4062.5نعم
%2437.5ال

%64100المجموع
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موقف الموظفین في حالة عدم أخذ أعمدة بیانیة تمثل ): 22(الشكل رقم 
تبارإدارة المؤسسة شكواهم بعین االع
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نعم
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الذي یمثل مشاركة ممثلي العمال في ) 19(نالحظ من خالل المعطیات الكمیة في الجدول رقم 
في تلك من العاملین صرحوا بأنه یتم إشراكهم) %62.5(نسبة ما یقارب اتخاذ القرارات، حیث نجد 

.قد أقروا عكس ذلك) %37.5(العملیة، في مقابل ذلك نجد نسبة 
وعلیه نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول أن إدارة المؤسسة تقوم بإعطاء 

تقوم بإشراكهم في عملیة اتخاذ القرارات التي فرصة لممثلي العمال قصد تقدیم اقتراحات، بل أكثر من ذلك
تعبر القلب النابض ألي نشاط إداري، وهؤالء في غالبیتهم یمثلون فئة اإلطارات، ورؤساء األقسام
أو المصالح داخل المؤسسة ذوي الخبرة والكفاءة العالیة واألقدمیة في المیدان، وبحكم امتالكهم لمعارف ال 

عمال (المعارف تؤهلهم لذلك أكثر من غیرهم من مختلف الفئات المهنیة األخرى یستهان بها، هذه 
من منطلق أیضا أن نقص كفاءة المشرفین على العمل في المستویات التنفیذیة ...) التحكم، عمال التنفیذ

ت ، یؤدي إلى نقص فعالیة اتخاذ القرارات التي تتخذها كل منظمة، فإدارة المؤسسة تقوم بعقد اجتماعا
لمناقشة مختلف األوضاع والكشف عن مختلف المعوقات  التي تقف أمام أداء العاملین لوظائفهم واقتراح 

م باستشارة ممثلي العمال حول ذلكحلول بخصوص ذلك، ورسم اإلستراتیجیات واتخاذ  القرارات، فتقو 
لتي یعاني منها واألخذ بوجهة نظرهم حول الحلول المقترحة لمعالجة مختلف الخالفات والمشاكل ا

الموظفین بحكم معرفتهم لمكونات البیئة الداخلیة المحیطة بالفرد أثناء أدائه لمهامه ووظائفه من عالقات 
بودریون فوزیةاجتماعیة وتنظیمیة ونظام حوافز وغیرها ، وهذا ما أكدت علیه نتائج دراسة الباحثة 

."رات في المؤسسةاالتصال الداخلي وعالقته بعملیة اتخاذ القرا" : بعنوان

37,50%

دائرة نسبیة تمثل مشاركة اإلدارة لممثلي العمال ): 23(الشكل رقم 
في اتخاذ القرارات لحل النزاعات
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ردة فعل العمال من عدم عدل المؤسسة في دعمها لهم): 20(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%2335.94نعم
%4164.06ال

%64100المجموع
من المبحوثین كانت تقر بعدم وجود عدل ) %64.06(من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

.تقر عكس ذلكمنهم) %35.94(حین أن نسبةفي الدعم بین جمیع العمال، في
."ال"في حالة اإلجابة بـ :20-1

%المجموع%نعم%الاإلجابة
%41100%829.41%3380.49الشكوى و التذمر

%41100%3332.35%0819.51عدم تحمل المسؤولیة
%2767.6541100%1434.15التغیب عن العمل

%41100%1614.7%2560.98غیاب الدافعیة للعمل
تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة

.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة ألكثر من إجابة
عم العمال ینعكس سلبا على نالحظ أن عدم عدل المؤسسة في د) 1- 20(رقممن خالل الجدول 

، تلیها )%80.49(،  یتجلى ذلك من خالل إجاباتهم والمتمثلة في الشكوى والتذمر بنسبة تقدر بـــــــــ أدائهم
، أما )%34.15(غیاب الدافعیة للعمل، في حین التغیب عن العمل تكون بنسبة )%60.98(وبنسبة 

.األخرىوهي نسبة ضئیلة مقارنة بالنسب ) %19.51(عن عدم تحمل المسؤولیة فنسبتها 

إذ نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها من معطیات الجدول أن عدم عدالة المؤسسة للعمال 
في تقدیم الدعم لهم إن دل على شيء فهو یدل على عدم تقدیرها لمجهود اتهم باإلضافة إلى انعكاس هذا 

ظیفة التي یؤدیها كل عامل األمر سلبا على المؤسسة ومردودیة العمال، حیث الفروق الفردیة وطبیعة  الو 
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بكل هذه العوامل عكس ذلك ما شاهدناه من خالل إجابات المبحوثین، فكما یساهم الدعم المادي االهتمام
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ة فعدم وجود هذا الدعم قد یقضي وبقوة على الجد والمعنوي للعمال في تحفیزهم ویرفع طاقاتهم اإلنتاجی
هنا یظهر دور القائد كون تأثیره إیجابي على الروح ،والمثابرة وقتل روح المبادرة لدى العمال وحب اإلبداع

، مدحهم والثناء علیهم، إشعارهم بقیمتهم بموظفیه شخصیااالحتكاكالمعنویة للعاملین من خالل 
.هم بتوفیر كل متطلباتهمومساعدتهم على تطویر أنفس

نتائج تقدیم إدارة المؤسسة الرعایة للعمال): 21(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%3960.94نعم
%2539.06ال

%64100المجموع

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

الشكوى و التذمر عدم تحمل المسؤولیة

ردة فعل العمال من عدم عدل أعمدة بیانیة تمثل ): 24(الشكل رقم 
االمؤسسة في دعمها لهم

عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة:                        الفصل الخامس 

192

ة فعدم وجود هذا الدعم قد یقضي وبقوة على الجد والمعنوي للعمال في تحفیزهم ویرفع طاقاتهم اإلنتاجی
هنا یظهر دور القائد كون تأثیره إیجابي على الروح ،والمثابرة وقتل روح المبادرة لدى العمال وحب اإلبداع

، مدحهم والثناء علیهم، إشعارهم بقیمتهم بموظفیه شخصیااالحتكاكالمعنویة للعاملین من خالل 
.هم بتوفیر كل متطلباتهمومساعدتهم على تطویر أنفس

نتائج تقدیم إدارة المؤسسة الرعایة للعمال): 21(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%3960.94نعم
%2539.06ال

%64100المجموع

عدم تحمل المسؤولیة التغیب عن العمل غیاب الدافعیة للعمل

ردة فعل العمال من عدم عدل أعمدة بیانیة تمثل ): 24(الشكل رقم 
االمؤسسة في دعمها لهم

عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة:                        الفصل الخامس 

192

ة فعدم وجود هذا الدعم قد یقضي وبقوة على الجد والمعنوي للعمال في تحفیزهم ویرفع طاقاتهم اإلنتاجی
هنا یظهر دور القائد كون تأثیره إیجابي على الروح ،والمثابرة وقتل روح المبادرة لدى العمال وحب اإلبداع

، مدحهم والثناء علیهم، إشعارهم بقیمتهم بموظفیه شخصیااالحتكاكالمعنویة للعاملین من خالل 
.هم بتوفیر كل متطلباتهمومساعدتهم على تطویر أنفس

نتائج تقدیم إدارة المؤسسة الرعایة للعمال): 21(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%3960.94نعم
%2539.06ال

%64100المجموع

غیاب الدافعیة للعمل

ال

نعم

ردة فعل العمال من عدم عدل أعمدة بیانیة تمثل ): 24(الشكل رقم 
االمؤسسة في دعمها لهم



عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة:                        الفصل الخامس 

193

نالحظ الفرق في النسب بین إجابات المبحوثین، إذ تنفي نسبة ) 21(رقم من خالل نتائج الجدول 
.أن المؤسسة تقدم هذه الرعایة) %60.94(، بینما تؤكد نسبة رعایة المؤسسة لهم) %39.06(ما یقارب

."نعم"في حالة اإلجابة بـ :21-1

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%39100%1641.03%2358.97و التقدیر المتبادلاالحترام

%39100%1333.34%2666.66التقلیل من التوترات الداخلیة
%39100%2256.4%1743.6رفع الروح المعنویة

%39100%2666.37%1333.33المشاركة الجماعیة في العمل
التكرارات نظرا تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع : مالحظة

.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة
نالحظ بأن تقدیم المؤسسة الرعایة للعمال له نتائج إیجابیة ، فهي تساهم ) 1- 21(خالل الجدول 

) %58.97(في التقلیل من التوترات الداخلیة بین العمال، تأتي بعد ذلك وبنسبة) %66.66(وبنسبة
رفع الروح المعنویة لدى المبحوثین، أما )%43.6(والتقدیر المتبادل وهما نسبتان متقاربتان تلیها لالحترام

.)%33.33(المشاركة الجماعیة في العمل فتمثلها نسبة 

ما تعبر عن مدى أهمیة الرعایة التي تقدمها المؤسسة والتي تنعكس إیجابا على نهذه النتائج إ
إلى مساعدة المنظمة على تحقیق أهدافها اإلنتاجیة، وذلك بقصد تالؤم دافعیة العمال حیث أنها تهدف

العمل لرفع كفاءة اإلنتاج كما ونوعا عن طریق إشاعة العالقات العمالیة ؤولیاتالعمال مع أجواء ومس
السلیمة وٕاشباع الحاجات، إذ یصبح اإلنسان بعیدا عن كل التوترات التي قد تسبب له مشاكل مع زمالئه 

والتقدیر المتبادل االحترامداخل المنظمة یساهم في راراالستقالمنظمة، باإلضافة إلى ذلك فإن داخل 
فالعامل بحاجة إلى مثل هذه المساعدة فمن خاللها ،سواء بین العمال أنفسهم أو بین العمال ومرؤوسیهم

التدریب وتحسین وتقییم األداءلى إأدواره وتنمیة قدراته، الحاجة ألداءیمكنه مواجهة المشكالت المعوقة 
هدا من شأنه رفع العمالة وتهیئة الظروف المواتیة لها، إذ تقوم بهذه الخدمات التنظیمات العمالیة مثل 

.  النقابة واالتحادات
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في العملاالستقرارأهمیة الخدمة االجتماعیة في تحقیق ): 22(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%5890.62نعم
%69.38ال

%64100المجموع

في المؤسسة إلى االجتماعیةمن خالل الجدول أعاله نالحظ أنه دائما ما یؤدي توفیر الخدمة 
والذین یمثلون ) %90.92(ـ في العمل، وهو ما صرح به غالبیة العاملین بنسبة تقدر باالستقرارتحقیق 

التي تعني لهم الخدمة ... ، التنفیذمختلف فئات مجتمع البحث من إطارات، عمال التحكم، عمال 
في العمل، وفي مقابل ذلك نجد نسبة تقدر االستقراروتوفیرها عامل مهم في تحقیق االجتماعیة

.وهي نسبة ضئیلة جدا مقارنة بسابقتها) %9.38(ـ ب
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الداخلیة

نتائج تقدیم إدارة المؤسسة الرعایة للعمالأعمدة بیانیة تمثل ): 25(الشكل رقم 
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."ال"في حالة اإلجابة بـ :22-1

%المجموع%ال%الاإلجابة
%6100%0116.67%583.33اللجوء إلى النقابة العمالیة

%6100%0583.33%0116.67نقص االنضباط و الصرامة في العمل
%6100%0350%0350نقص المردودیة و اإلنتاجیة

تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا : مالحظة
.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة

للعاملین یؤدي بهم إلى االجتماعیةنالحظ بأن عدم توفیر الخدمة ) 1- 22( رقم خالل الجدول 
ما یدفع بالعاملین إلى المطالبة بحقوقهم من خالل اللجوء إلى النقابة العمالیة، وهذا ما ، وهذا استقرارالال

نعكس سلبا على أدائهم في المنظمة، كما نجد بأن عدم توفیرها ی)%83.33(ـ أكده بعضهم بنسبة تقدر ب
أكدوا على أن فقد) %16.67( ، أما النسبة المتبقیة )%50(المردودیة واإلنتاجیة بنسبة نقصوبالتالي 

. والصرامة في العملاالنضباطذلك یؤدي إلى نقص 

یؤدي توفیر الخدمة إذن نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول بأنه غالبا ما
أحد الدوافع ذات باعتبارها،في العملاالستقرارللعاملین على مستوى المؤسسة إلى تحقیق االجتماعیة

. في ذلك وبالتالي تحقیق الكفاءة واإلنتاجیةواالستمرارالمحفزة على بدل الجهد األهمیة الكبرى، بل 
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اللجوء إلى النقابة العمالیة

أهمیة الخدمة االجتماعیة في تحقیق أعمدة بیانیة تمثل ): 26(الشكل رقم 
االستقرار في العمل
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افز والمكافآت المادیة والمعنویةالمؤسسة لنظام الحو اعتماد): 23(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4164.06نعم
%2335.94ال

%64100المجموع
المؤسسة لنظام الحوافز والمكافآت المادیة اعتمادالذي یوضح )23(من خالل الجدول رقم 

على ذلك، في حین النسبة المتبقیة والتي قدرت) %64.06(ـوالمعنویة، أكدت نسبة قدرت ب
.المؤسسة لهذا النظاماعتمادتنفي ) %35.94(ـب

."نعم"في حالة اإلجابة بـ :1- 23

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%41100%2048.78%2151.22ترقیات

%41100%1331.7%2868.3عالوات ومنح
%41100%2868.3%1331.7شهادات تقدیر وخطابات شكر

%41100%4097.56%12.44...)سكن، سیارة (امتیازات
تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
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من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول نستنج بأن المؤسسة تقوم بتوفیر المكافآت 
من العوامل ذات التأثیر على دافعیة األفراد العاملین، فهي تساهم في باعتبارهاللموظفین واالمتیازات

ب، وذلك من على العمل، وٕانجاز األعمال الموكلة إلیهم في الوقت المناسلدیهمتحریك وٕاثارة الحافز 
، وبالتالي ضمان السیر الحسن للعمل في التنظیم واالنضباطخالل بذل مجهودات أكثر من ذي قبل 

. وتحقیق مردودیة أكبر
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والمكافآت في المؤسسةاالمتیازاتالعمال من استفادة): 24(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%2539.06نعم
%3960.94ال

%64100المجموع
والمكافآت ومدى تأثیر االمتیازاتنالحظ من خالل الجدول أعاله الذي یمثل حصول العمال على 

عملهم، أن هناك نسبة مئویة اتجاهمرؤوسیهم أو اتجاهعلى شعورهم االمتیازاتعدم حصولهم على هذه 
وهؤالء في الغالب ال یحصلون على ترقیات بحكم أنهم ال تنفیذیشكلون عمال ) %60.94(ـتقدر ب

بغض النظر عن بعض المكافآت المالیة التي یحصلون ،یملكون شهادات أو مؤهالت تمكنهم من ذلك
علیها تلقائیا متى حققت المؤسسة أرباحا متوقعة أو غیر متوقعة، بحكم الخضوع لقانون الصرف العالمي 

فهم إطارات هؤالء الذین یحصلون على )%39.06(، أما نسبة و قانون العمل مثل منح المردودیةأ
.تهم العلمیة والشهادات وبحكم مناصبهموالمكافآت بحكم مؤهالاالمتیازات

".ال"في حالة اإلجابة ب :24-1
%المجموع%نعم%الاإلجابة

%39100%1948.72%2051.28من طرف المسؤولاعتبارعدم  
%39100%3487.18%512.82عدم ثقة اإلدارة بك

%39100%2051.28%1948.72القلق والتوتر
%39100%1538.46%2461.54التهمیش

نحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة و لیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارإلمكانیة 

والذي یوضح لنا موقف العمال الذین لم یتحصلوا على المكافآت ) 1- 24(رقممن خالل الجدول 
من طرف اعتباریكون شعورهم اإلحساس بالتهمیش إلى عدم ) %61.54(أن نسبة ، واالمتیازات

إلحساس العمال ) %48.72(، وبنسبة لیست بالهینة )%51.28(المسؤول بنسبة غیر بعیدة تقدر ب 
.)%12.82(بالقلق والتوتر، فشعورهم بعدم ثقة اإلدارة بهم بنسبة قدرت ب 
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ل، وتأثیرها على أدائهم تأثیر الحالة النفسیة للعماباطاستنوعلیه من خالل هذه النسب نستطیع 
كحجر الزاویة في اعتبارهموالذین یمكن ...) التنفیذعمال التحكم، عمال (هؤالء العمال  في العمل

في عدة أثبتته، حیث بدونهم یمكن للعمل أن یتوقف، وهذا ما "جن جن"مؤسسة كبیرة بحجم مؤسسة میناء 
موانئ حیث تشل في كل مرة الحركة فیها، بسبب عدم رضا هذه الفئة من الل مناسبات إضرابات عما

إلى أهمیة إعادة النظر في -أخصائي العالقات العامة–الجهات المعنیة انتباهالعمال، لهذا وجب لفت 
.نظام الحوافز في هذه المؤسسة

تمد علیه المؤسسة في منح الحوافزالمعیار الذي تع): 25(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%1828.12%4671.88األقدمیة
%64100%4265.63%2234.37الكفاءة
%64100%4671.88%1828.12األداء

%64100%4062.5%2437.5شخصیةاعتبارات
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عدم ثقة اإلدارة بك

االمتیازاتالعمال من استفادةأعمدة بیانیة تمثل ): 28(الشكل رقم 
والمكافآت في المؤسسة
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نحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة و لیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارإلمكانیة 

المتمثل في المعیار الذي تعتمد علیه المؤسسة في ) 25(من خالل المعطیات الكمیة في الجدول 
من العمال یقرون بأنها تمنحها على أساس األقدمیة، أما ) %71.88(یقارب منح الحوافز نجد نسبة ما

شخصیة، بینما هناك من أكد بأنها تمنحها اعتباراتن بأنها تمنح على أساس دو فیؤك) %37.5(نسبة 
، وفي مقابل ذلك نجد أن هناك من أكد بأنها تمنح على )%34.37(على أساس الكفاءة بنسبة قدرت ب 

.وهي أصغر النسب في الجدول) %28.12(أساس األداء بنسبة قدرها 
ومنه نستنتج بأن المؤسسة تقوم بمنح الحوافز حسب رأي مفردات عینة البحث على أساس 

ي الوقت الذي تقع فیه المؤسسة بمثابة بنك معلوماتي ثري، یمكن اللجوء إلیهم فهؤالءاعتبارباألقدمیة 
الغالب إلى إضرابات، كوسیط لحل تلك في في المشاكل، الخالفات والنزاعات العمالیة التي تنتهي 

بعد سنین طویلة من العمل، لكن مع ذلك اكتسبوهاالنزاعات من منطلق ما یتمتعون به من خبرة مهنیة 
على الموظفین، فهو من شأنه خلق نوع من سوء فإن هذا المعیار لیس عادل، ویمكن أن یكون له تأثیر

التفاهم بینهم، كما قد یؤدي إلى إحباط الحافز وبذل الجهود وقتل روح اإلبداع، وبالتالي تراجع مستوى 
.نسبة المردودیة واإلنتاجیة داخل أي تنظیمارتفاعاألداء الوظیفي الذي یلعب دورا كبیرا في 
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المعیار الذي تعتمد علیه أعمدة بیانیة تمثل ): 29(الشكل رقم 
المؤسسة في منح الحوافز
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ل العاملین مع الرؤساء في العملالحاالت التي تستدعي تواص): 26(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%1929.69%4570.31الحصول على الوثائق الضروریة

%64100%2843.75%3656.25واالستفسارطلب المساعدة 
%64100%2945.31%3554.69حل المشاكل اإلداریة
%64100%5992.19%57.81مناقشة أمور الموظفین

%64100%2539.06%3960.94تجنب اإلشاعات
نحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة و لیس من مجموع التكرارات نظرا : مالحظة

.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارإلمكانیة 
ي تواصل العمال مع الرؤساء، نجد نسبة  عبالنظر إلى الجدول أعاله والمتعلق بالحاالت التي تستد

غرض الحصول على الوثائق الضروریةمع الرئیس یكون باالتصالمن العمال یقرون بأن ) 70.31%(
قد أكدوا على أن ذلك یكون من أجل تجنب اإلشاعات، بینما نجد نسبة ) %60.94(في حین نجد نسبة 

أجل طلب المساعدة منهم في فهم بالمرؤوسین یكون مناالتصالقد أكد مفرداتها على أن ) 56.25%(
عن األمور المستعصیة، والتساؤل عن أمور غامضة في طرق تطبیق االستفسارٕادراك طرق العمل، أو و 

فقد صرح مفرداتها بأن ذلك یكون لمحاولة حل المشاكل ) %54.69(التعلیمات واألوامر، أما نسبة  
المسؤول المباشر یملك من الصالحیات ما یؤهله لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجه باعتباراإلداریة، 

تبر بمثابة الوسیط بین اإلدارة والعمال، أما باقي الموظفین فقد أكدوا على أن ذلك یتم الموظفین، كما یع
وهي النسبة األدنى في الجدول، حیث نجد أن ) %7.81(  ـ من أجل مناقشة أمورهم وذلك بنسبة تقدر ب

بالتالي یدخل الموظفین مع المسؤولین في حوارات ونقاشات لمختلف المشاكل، و االتصالهذا النوع من 
تقدیم وجهات نظر وهي في الغالب تكون مختلفة، وهو األمر الذي یؤدي إلى الدخول في صراعات قد 

.تكون صراعات وقتیة سرعان ما تزول أو یحكم علیها القانون، أو قد تكون صراعات دائمة

بنسبة الة التي تدفع الموظفین وعلیه نستنج من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول أن الح
باإلدارة هي الحصول على الوثائق الضروریة إذ یكون ذلك بطریقة مباشرة، أو عن طریق لالتصالر ثأك

وثیقة األمر : تقدیم طلب خطي، وهذه الوثائق یمكن أن تكون وثائق خاصة بسیر العمل على سبیل المثال
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غیة تقدیمها ضمن ملفات ب... شهادة العمل، شهادة األجر : بمهمة، أو وثائق ذات ضرورة شخصیة مثل
.موجهة إلى مصالح إداریة أخرى من أجل تحقیق مصلحة ذاتیة

العمال فیما بینهم داخل المؤسسةتأثیر صعوبة تواصل): 27(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%3453.12نعم
%3046.88ال

%64100المجموع
فیما یتعلق بصعوبة التواصل مع الزمالء في العمل، أجمعت مفردات عینة البحث وبنسبة قدرها   

جن "على أنها تعاني من صعوبة في التواصل مع زمالئها في العمل بالمؤسسة المینائیة ) 53.12%(
.نافیة لذلك) %46.82(  عینة البحث المقدرة ب ، لتأتي النسبة المتبقیة من مفردات "جن
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أعمدة بیانیة تمثل الحاالت التي تستدعي تواصل ): 30(الشكل رقم 
العاملین مع الرؤساء في العمل
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"نعم"ـفي حالة اإلجابة ب: 1- 27

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%34100%1852.94%1647.06عدم سیر العمل

%34100%411.76%3088.24خلق النزاعات بین األطراف
%34100%2367.35%1132.35النفور من العمل

%34100%2470.59%1029.41المسؤولیةالتهرب من
نحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة و لیس من مجموع التكرارات نظرا : مالحظة

.المفردة الواحدة أكثر من إجابةاختیارإلمكانیة 
نالحظ أن صعوبة التواصل بین العمال داخل المؤسسة ینعكس ) 1- 27(من خالل الجدول رقم 

) %88.24(وهذا ما یتضح لنا من خالل النسبة المقدرة ،سلبا علیهم فهو یؤدي إلى توتر العالقات بینهم
أما النفور ،)%47.06(في حین عدم سیر العمل قدرت بنسبة ،والمتمثلة في خلق النزاعات بین األطراف

).%29.41(ـنسبة تقدر بلیبقى التهرب من المسؤولیة والتي مثلتها ،)%32.35(من العمل فمثلته نسبة 
أو أي ،وعلیه یمكننا القول بأن صعوبة التواصل فیما بین العمال سواء من المرسل أو المستقبل

كل هذا ،سلبا على أدائهم داخل التنظیم وبالتالي الصعوبة في الفهم واإلستعابكان السبب یعود تأثیره
االتجاهات ،القیم،م من خاللها انتقال المعارفیؤدي إلى خلق نوع من الال استقرار ألن الطرقة التي یت

...) انعدام التفاهم ،عدم امتالك المهارات،االختالف في اإلدراك( والمهارات بین الطرفین حلقة فارغة 
وعدم االرتیاح منطقیا یؤدي إلى النفور والتهرب من تأدیة ،وبدوره یؤدي هذا إلى عدم الرضا عما حولهم

.األمر الذي ینعكس سلبا على انجاز وٕاتمام المهام الموكلة،واجباتنا
المطروح فیما یتعلق بقضیة ومع اإلشكال " جن جن"وبالنظر إلى الكتلة العمالیة بمؤسسة میناء 

والذي أقرته الشواهد المیدانیة أعاله وجب إذن ،االتصال الحاصل بین العمال على وجه الخصوص
اإلسراع لتقلیص هذه الهوة بین العمال بتبني فلسفة جدیدة في التسییر بإدراج إدارة متخصصة في 

والقادرة بتضافر جهود باقي وحدات التنظیم ،العالقات العامة على مستوى الهیكل التنظیمي للمؤسسة
. والمشاكل العملیة بالمیناء في مقدمتها مشكلة االتصالاألخرى على امتصاص جملة التناقضات
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مل في توزیع المهام على الموظفینانعكاس عدم الع): 28(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%2843.75نعم
%3656.25ال

%64100المجموع
یتضح من خالل الجدول ومعطیاته، وجود تمییز طفیف في توزیع المهام على الموظفین، هذا ما 

للعمال الذین أقروا ) %56.25(یتجلى في إجابات المبحوثین حیث كانت أعلى نسبة والتي قدرت ب 
.قد أكدت على عدل التوزیعف) %43.75(بعدم العدل في التوزیع، أما النسبة المتبقیة منهم والمقدرة ب 
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عدم سیر العمل خلق النزاعات بین األطراف

تأثیر صعوبة تواصل أعمدة بیانیة تمثل ): 31:(الشكل رقم
العمال فیما بینهم داخل المؤسسة
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.في حالة اإلجابة ب ال:1- 28

%المجموع%نعم%الاإلجابة
%36100%1233.34%2466.66التغیب عن العمل
%36100%719.46%2980.55توتر عالقات العمل
%36100%3186.12%513.88عرقلة عمل الزمالء

100%36%1438.89%2261.11انعدام الثقة برؤساء العمل
تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة

.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة
نالحظ أن عدم العدل في توزیع المهام على الموظفین یؤدي إلى توتر ) 1- 28(من خالل رقم
، وغیر بعید )%56.25(من مجموع) %80.55(استقرارها وهذا ما توضحه نسبة عالقات العمل وعدم

من العمال ) %61.11(ذلك للتغیب عن العمل، في حین منهم یؤدي بهم) %66.66(من ذلك وبنسبة 
فعلهم إزاء ذلك ةكون ردفتفقط ) %13.88(ا النسبة المتبقیة والتي تمثل تنعدم لدیهم الثقة بمرؤوسیهم، أم

عمل زمالئهم، هذا إن َدل على شيء فهو یدل على حدوث صراعات فیما بین العمال داخل عرقلة
، هذه األخیرة التي یراها أصحاب االتجاه التفاعلي بأنها واقعیة وٕایجابیة بل "جن جن" المؤسسة المینائیة 

باإلجهاد هي ظاهرة صحیحة، وبدرجة ما فهي ظاهرة مطلوبة، إضافة إلى ذلك فالتمییز یؤدي للشعور 
المهني، بالرغم من أنه شيء طبیعي، ألن توزیع المهام البد أن یكون مبني على عدة أسس علمیة 

الكفاءة واألقدمیة في العمل، الخبرة، التخصص والمستوى : مدروسة یقوم بها أخصائي في المجال ومنها
لى سیر العمل والعالقات التعلیمي، إضافة إلى طبیعة الوظیفة التي یؤدیها كل عامل، فتأثیره سلبي ع

اإلنسانیة بین العمال، فقد یكون التوزیع للمهام مساهمة لتحقیق نجاح أعمال للمؤسسة ألنها وسیلة لتشجیع 
على أكمل وجه كل في وظیفته، لكن عكس ذلك تماما المهام التي ال توزع مالعمال على أداء واجباته

بالطریقة المناسبة تؤدي إلى تذمر بعض الموظفین الذین ال یسرون بما ینالونه، ولهذا وجب على اإلدارة 
.تجاوز هذا التمییز وهذا ما أفادت به المقابلة التي قمنا بها مع بعض المسؤولین
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إشراك العامل في التخطیط داخل المصلحة التي یعمل بها ): 29(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%4062.5نعم
%2437.5ال

%64100المجموع
داخل المصلحة التي یعمل الذي یمثل إشراك العامل في التخطیط ) 29(من خالل الجدول رقم 

أین أكدت مفرداتها على ذلك، تقابلها نسبة مئویة مقدرة ) %62.5(بها، قد سجلت نسبة مئویة قدرها 
.لكقد صرحت بعكس ذ) %37.5(ـب
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التغیب عن العمل توتر عالقات العمل

انعكاس عدم العمل في أعمدة نسبیة تمثل ): 32(الشكل رقم 
توزیع المهام على الموظفین
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".نعم"في حالة اإلجابة ب : 1- 29

%المجموع%نعم%الاإلجابة
%40100%1947.5%2152.5تلتزم أكثر بعملك

%40100%1230%2870توحد أهدافك مع أهداف المؤسسة
%40100%2562.5%1537.5خلق فرص التعاون بینك وبین اإلدارة

والذي یوضح أهمیة إشراك العمال في عملیة التخطیط، ) 1- 29(الفرعي رقممن خالل الجدول
) %52.5(في حین نجد نسبة ،)%70(نالحظ مساهمة ذلك في توحد أهدافهم وأهداف المؤسسة بنسبة 

من العمال لدیهم ) %37.5(من العمال یجعلهم ذلك أكثر التزاما بعملهم، باإلضافة إلى ذلك تكون نسبة 
.فرص جدیدة للتعاون مع اإلدارة

ج وعلیه نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أنه كلما أشرك العمال في وضع خطط لبرام
القرارات المتعلقة باالنفعاالت المستقبلیة في محیط عملهم، كلما زادت تخاذالمؤسسة وأهدافها، حتى في ا

ثقتهم بالمؤسسة فإشراك العمال في مثل هكذا عملیات وبرامج یخلق لدیهم الشعور باالنتماء، حیث یمكن 
ذه العمال من إبداء رأیهم وتقدیم اقتراحاتهم وتكون لدیهم مساهمة في وضع األهداف التنظیمیة، فتصبح ه

األخیرة تتضمن األهداف الشخصیة للعاملین، وهذا ما یجعلهم یعملون بجهد أكبر لتحقیقها، فذلك یشعرهم 
دافعتیهمبأنهم جزء ال یتجزأ من المؤسسة باعتبارهم ساهموا في تحدید أهدافها وهذا ما یؤدي إلى زیادة 

افسة، كما یمكن القول بأن إشراك على العمل، وبالتالي تحقیق أهداف المؤسسة، وتعزیز قدرتها على المن
العامل في عملیة التخطیط یجعل األهداف مفهومة وواضحة ومنظمة وبالتالي إبقاء المنظمة وأعضائها 

.منظمةالفي اإلطار الصحیح، وهذا ما تطرقنا إلیه في الجانب النظري حول أهمیة التخطیط داخل 
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سییر الصراعات الفردیة والجماعیةطریقة مساهمة الملتقیات الخاصة بت): 30(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%3859.37نعم
%2640.63ال

%64100المجموع
ملتقیات خاصة بتسییر األزمات انعقادیتضح من خالل هذا الجدول، أن إجابة المبحوثین عن 

باإلیجاب، بینما أجابت نسبة ما ) %59.37(والصراعات الفردیة والجماعیة في المؤسسة كانت بنسبة 
.بالنفي حیث جزمت ذلك) %40.63(تقدر ب 
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تلتزم أكثر بعملك

العامل في إشراك أعمدة بیانیة تمثل ): 33(الشكل رقم 
التخطیط داخل المصلحة التي یعمل بها
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".  نعم"في حالة اإلجابة ب :1- 30

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%38100%1950%1950إنجاح المخططات
%38100%2771.05%1128.95تنمیة مهارات األفراد

%38100%2668.42%1231.58ارتفاع الكفاءات
%38100%1539.47%2360.53تجنب األخطاء السابقة

تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :حظةمال
.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة

نالحظ بأن قیام المؤسسة بملتقیات خاصة بتسییر الصراعات ) 1- 30(رقممن خالل الجدول 
تؤكد ) %60.53(على الفرد، إذ نجد نسبة الفردیة والجماعیة ینعكس باإلیجاب سواء على المنظمة أو

وهذا هو البیت القصید حیث أن ( على أن هذه الملتقیات تؤدي إلى تجنب الوقوع في األخطاء السابقة 
تساهم في إنجاح ) الملتقیات( تؤكد على أنها ) %50( ، أما نسبة ...)الفرد یتعلم من أخطائه كما یقال 

صالح ارتفاع الكفاءات تم تنمیة مهارات األفراد بنسبة ل) %31.58(المخططات، تلیها نسبة 
)28.95%.(

من خالل النتائج المتحصل علیها نستنتج أن الملتقیات الخاصة بتسییر الصراعات الفردیة 
ها وفق عملیات تخطیط مدروسة، لما لها هداف التي تسطرها المؤسسة، وتبنیوالجماعیة واحدة من بین األ

النزاعات بین األطراف المتخاصمة في ظرف زماني محدد وبأقل جهد وتكلفة، ألن من أهمیة في تسویة 
فراد وضمان تحقیق أهداف من صالح المؤسسة القیام بهكذا ملتقیات لضمان السیر الحسن لمصالح األ

وهذا ما جاءت به نظریة النسق فالنسق المفتوح یسعى إلى تحقیق التوازن بین المؤسسة المؤسسة 
وفي العالقات العامة، فإنه یقوم على أساس فكرة السیمتریة والتي هي نموذج یوظف األبحاث وجماهیرها 

والدراسات والحوار من أجل إدارة الصراع وتحسین عالقات الفهم المتبادل ویقوم على أساس النقاش 
امل واالندماجملیة التعاون والتكوالحوار المتبادل والحلول الوسط، كما أن إتباع هذا النموذج یسهل من ع

بتدعیم العالقات بحیث أن نظام الحوار المفتوح یسمح بتالشي ویؤدي إلى نجاح اإلستراتیجیات الخاصة
.  السلبیة للصراع ویحقق التوازن والتوافق بین أفراد الجمهور الداخلي للمؤسسةاآلثار
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نتائج التوزیع العادل للمهام): 31(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%1625%4875االنضباط في العمل

%64100%4570.31%1929.69زیادة الدافعیة
%64100%2742.19%3757.81ارتفاع المرد ودیة

%64100%6195.31%34.69االستقرار
تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة

.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة
حول النتائج التي یتمحورالذي ) 31(من خالل البیانات اإلحصائیة الموجودة في الجدول رقم 

یحققها التوزیع العادل للمهام، نجد أن النسبة األكبر من المبحوثین أكدوا على أن ذلك یحقق االنضباط في 
من عینة الدراسة قد أكدوا على أن ذلك یؤدي ) %57.81(، في حین نجد نسبة )%75(ـالعمل تقدر ب

أن ذلك یؤدي غلى زیادة الدافعیةأكدوا علىقد) %29.69(إلى ارتفاع نسبة المردودیة، بینما نجد نسبة 
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إنجاح المخططات تنمیة مھارات األفراد

بتسییر الصراعات طریقة مساهمة الملتقیات الخاصة أعمدة بیانیة تمثل ): 34(الشكل رقم 
الفردیة والجماعیة
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نتائج التوزیع العادل للمهام): 31(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%1625%4875االنضباط في العمل

%64100%4570.31%1929.69زیادة الدافعیة
%64100%2742.19%3757.81ارتفاع المرد ودیة

%64100%6195.31%34.69االستقرار
تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة

.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة
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من عینة الدراسة قد أكدوا على أن ذلك یؤدي ) %57.81(، في حین نجد نسبة )%75(ـالعمل تقدر ب

أن ذلك یؤدي غلى زیادة الدافعیةأكدوا علىقد) %29.69(إلى ارتفاع نسبة المردودیة، بینما نجد نسبة 

تنمیة مھارات األفراد ارتفاع الكفاءات تجنب األخطاء السابقة

بتسییر الصراعات طریقة مساهمة الملتقیات الخاصة أعمدة بیانیة تمثل ): 34(الشكل رقم 
الفردیة والجماعیة

عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة:                        الفصل الخامس 

210
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تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة

.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة
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من المبحوثین فقد أكدوا على أن التوزیع العادل للمهام على ) %4.69(ـأما النسبة المتبقیة والتي تقدر ب
.الموظفین یؤدي إلى تحقیق االستقرار

وعلیه نستنج من خالل النسب بأن تقسیم العمل وتوزیع المهام على الموظفین بطریقة عادلة
ویتضح ذلك جلیا من خالل انضباط العمال في عملهم ألن التوزیع ،ینعكس إیجابا على المنظمة وعمالها

العادل لألعمال والمهام یجعل األفراد یؤدون واجباتهم وبدقة مع احترام الوقت المحدد بكل جدیة والتزام 
بجل القوانین الساریة الموجودة في العهود والمواثیق، بمعنى أخر أن االنضباط في األداء یسود بین 

ة وأكثر كفاءة لتحسین بیئة العملمرؤوسیهم لتقدیم األفضل دائما وتحقیق أهداف المؤسسة بفعالیالعمال و 
بمعنى أخر حسن أداء الواجب واحترام حقوق اآلخرین هذا من شأنه المضي بالمؤسسة لألمام وزیادة 

.قدرتها على المنافسة من خالل ارتفاع نسبة المردودیة واإلنتاجیة للمؤسسة
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نتائج التوزیع أعمدة بیانیة تمثل ): 35(الشكل رقم 
العادل للمهام
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من المبحوثین فقد أكدوا على أن التوزیع العادل للمهام على ) %4.69(ـأما النسبة المتبقیة والتي تقدر ب
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بمعنى أخر حسن أداء الواجب واحترام حقوق اآلخرین هذا من شأنه المضي بالمؤسسة لألمام وزیادة 

.قدرتها على المنافسة من خالل ارتفاع نسبة المردودیة واإلنتاجیة للمؤسسة

زیادة الدافعیة ارتفاع المردودیة االستقرار

نتائج التوزیع أعمدة بیانیة تمثل ): 35(الشكل رقم 
العادل للمهام
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في العملالمناسبأهمیة اختیار األسلوب: )32(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%2437.5%4062.5التحدید الدقیق لألهداف واألدوار

%64100%2843.75%3656.25توفیر ظروف عمل مناسبة الدافعیة
%64100%3757.81%2742.19القضاء على الروتین

تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة

في العمل له أهمیة كبیرة في یتبین لنا من خالل الجدول ومعطیاته أن اختیار األسلوب المناسب 
دوار كل فرد، هذا ما وضحته نسبة ساهم في التحدید الدقیق ألهداف وأالمؤسسة بالنسبة لعمالها، فهو ی

ترى أن أهمیة اختیار األسلوب المناسب في ) %56.25(من إجابة المبحوثین، أما نسبة )62.5%(
ترى أن أهمیته تكمن ) %42.19(والتي تمثل العمل یساهم في توفیر ظروف مناسبة، والنسبة المتبقیة 

.في المساهمة للقضاء على الروتین والتفكیر السلبي

إذن نستنتج ومن خالل معطیات الجدول أن األسلوب المناسب في العمل یساهم في توفیر 
ظروف عمل مناسبة لألداء الجید والعمل حیث تتولد األفكار التي تحمل التجدید واالبتكار لتطویر 

ؤسسة والمضي بها قدما، كما یساهم في التحدید الدقیق لألهداف واألدوار حیث یعرف كل عامل في الم
المؤسسة العمل المكلف إلنجازه یسمح له ذلك القیام به في فترة وجیزة بإتقان وبأقل جهد وتكلفة، كما 

إلى التذمر والقلق یساهم أیضا في القضاء على العمل الروتیني والتفكیر السلبي الذي یؤدي باألفراد 
المشاكل واالنهیار، وبالتالي التفكیر بإیجابیة للوصول إلى األهداف المسطرة، وتحقیق األفضل، وتجاوز

المطروحة في بیئة العمل وتفادیها الحقا، وتحقیق الرضا الوظیفي للعمال وأیضا نشوء عالقات طیبة بین 
.    لینالعمال وصاحب العمل وتكوین صالت بین اإلدارة والعام
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دور القائد الفعال في المؤسسة): 33(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%1726.56%4773.44معالجة االختالفات والصراعات

%64100%2132.81%4367.19إدارة المشاكل التنظیمیة
%64100%3148.44%3351.56تثمین العمل

تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة

دور القائد الفعال في فیهایتجلى) %73.44(نالحظ أن أعلى نسبة والمتمثلة من خالل الجدول
یكون دوره إلدارة المشكالت التنظیمیة، أما )%67.19(معالجة االختالفات والصراعات، في حین وبنسبة 
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أهمیة اختیار األسلوب أعمدة بیانیة تمثل ): 36(الشكل رقم 
في العملالمناسب 
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فهي خاصة بدوره في تثمین العمل وٕاعطاءه قیمة عالیة وٕاتقانه ) %51.56(النسبة المتبقیة والتي مثلت 
.والقیام به وتأدیته على أكمل وجه

ره أن للقائد الناجح دور مهم وٕایجابي على مرؤوسیه، خصوصا فیما یتعلق كذفنستنتج مما سبق
على أنه ظاهرة طبیعیة بین ساره المهني، فهو ینظر إلى النزاعز التي قد تواجهه خالل موالحواجبالعقبات

تفادة یمكن معالجتها باالسات وقیم األفراد وطبیعة البشر، إذالعمال داخل المنظمة، نظرا الختالف ثقاف
منها عن طریق تقریب وجهات النظر والتأثیر على االتجاهات، واالنفتاح القائم على المصارحة واالعتراف 

لتنمیة الثقة المتبادلة بین األشخاص، ألن ذلك یساعد في الكشف عن حقیقة المشاعر ) التغذیة العكسیة( 
نظیمیة لق، أما فیما یخص إدارة الصراعات التوالمعتقدات والقیم والتطلعات، وبالتالي التقلیل من التوتر والق

دارة هذه األخیرة یتبع بعض اإلستراتیجیات ویخطط لها مسبقا فهو یبحث عن فالقائد الفعال والنجاح إل
االهتمامات والحلول المشتركة خاصة أنها أكبر في قیمتها ودرجة صحتها من الحلول الفردیة واحترام 

األولویات واستغالل البدائل المتاحة، كذلك اإلنصات الجید مع المتابعة ترتیب ، هم علیهاآلخرین على ما
وٕادارة النقاش بعدالة، وتفسیر وتوضیح نقاط الخالف أو ما یسمى بالسیاسات العامة للمنظمة، وتشجیع 
المشاركة في النقاش والذي یساعد األعضاء في التعبیر عن وجهة نظرهم، ویقلل ویحد من الصراعات 

أسالیب تؤكد حیاده وموضوعیته، كذلك یساعد في تثمین العمل من خالل دفع مسار والضغوط ب
المناقشات لألمام وتغطیة جمیع النقاط ألن توفیر المناخ یشجع األعضاء على المشاركة والبحث المستمر 

.لألحسن
طات والمهام یمكننا القول إذن أن القائد الفعال یعتبر بمثابة القوة الدافعة لإلنجاز من خالل النشا

التي یقوم بها، باإلضافة إلى صفاته الشخصیة التي تجعل جمیع أفراد فریق العمل یتأثرون به، ویقومون 
بما یوكله لهم من مهام من منطلق االقتناع بها والحرص على أن ینجحوا فیها انطالقا مما غرسه القائد 

.  فیهم من حب العمل ورغبة في اإلنجاز والتمییز
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لعمل و ما یتوجب علیهم القیام بهإمكانیة تعویض الزمالء لبعضهم البعض في ا): 34(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%6093.75نعم
%46.25ال

%64100المجموع
زمالءه في العمل في حالة غیابه، ومن خالل البیانات بالنسبة إلمكانیة تعویض العامل ألحد

الكمیة من الجدول أعاله، قد سجلت نسبة مئویة جد مرتفعة مقارنة بالنسبة المتبقیة، حیث قدرت 
منها صرحت ) %6.25(من إجابات مفردات عینة البحث بتأكیدها على ذلك، في حین ) 93.75%(

.في العمل، وهي نسبة ضئیلة جدا مقارنة بسابقتهابعدم إمكانیة تعویض الزمالء لبعضهم البعض
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دور القائد الفعالأعمدة بیانیة تمثل ): 37(الشكل رقم 
في المؤسسة
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"نعم"في حالة اإلجابة ب : 1- 34

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%60100%1830%4270تأدیة الواجبات بدقة

%60100%2541.67%3558.33إنجاز العمل وفق التعلیمات
%60100%3151.67%2948.33التحلي بروح الفریق

%60100%3456.67%2643.33المؤسسةالمحافظة على نظام 
تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة

. إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة
العملض الزمالء لبعضهم البعض في نالحظ إمكانیة تعوی) 1- 34(من خالل الجدول 

فالموظفین بهذه المؤسسة لدیهم عالقات جیدة فیما بینهم حیث یقدم كل فرد منهم المساعدة لزمیله، ففي 
حالة غیاب أحد العمال ألسباب شخصیة أو ألسباب مرضیة یقوم زمیله بتعویضه، ونجده حریص كل 

عمل فهو أمانة وهذا ما الحرص على تأدیة الواجبات بدقة ألن ضمیره المهني ال یسمح له بالتالعب في ال
من مجموع المجیبین ب نعم، أما نسبة ) %70(أكدته لنا بعض مفردات العینة بنسبة تقدر ب 

فتمثل العمال الذین صرحوا بأن من الواجب علیهم إنجاز العمل وفق التعلیمات في حین ) 58.33%(
الفریق فمن خالل ذلك من العمال أكدوا بأن من الواجب علیهم التحلي بروح ) %48.33(نجد نسبة 

مبدأ التعاون ، كما أن ذلك یجسدیتجلى التالحم بین اإلدارة و األقسام التابعة، وبین العاملین أنفسهم
فقد أكد مفرداتها بأن ذلك یدفعهم إلى المحافظة على ) %43.33(بمفهومه المتجدد، أما النسبة المتبقیة 

.نظام المؤسسة

یتسم بالتعاون والتشاركیة بین " جن جن "ؤسسة المینائیة لیه نستنتج بأن العمل داخل الموع
مختلف المصالح، إذ نجد العمال یعملون كفریق واحد ویساعدون بعضهم البعض في تأدیة المهام 

قدار مإخفاقها بآویزید الترابط فیما بینهم، فقد أصبح یقاس مدى نجاح المؤسسة والوظائف وهذا ما
فاإلدارة الناجحة هي التي تستطیع أن تجعل موظفیها یعملون كفریق واحد التعاون القائم بین أفرادها،

.وتبث فیهم روح المحبة والنظام والتفاعل اإلیجابي

كما نجد أن اإلدارة تقدم حوافز جماعیة لعمالها في حالة العمل الجماعي المتمیز بهدف تعزیز 
.واالختالفالذي قد یصل إلى التعارض التعاون بین العاملین وتشجیع روح الفریق، بدال من التنافس 



عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة:                        الفصل الخامس 

217

الحلول التي تعتمدها المؤسسة في حث الموظفین على اإلنجاز والعمل): 35(الجدول رقم 

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%64100%1523.44%4976.56والكفاءاتالعدالة في الترقیات 

%64100%3046.87%3453.13تحسین الخدمات االجتماعیة
%64100%4265.62%2234.38المشاركة في اتخاذ القرارات

تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
. إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة

فیما یتعلق بالحلول التي تعتمد علیها المؤسسة في حث الموظفین على العمل واإلنجاز، فقد 
قد أكدت ) %76.56(خالل الجدول أن نسبة تباینت وجهة نظر المبحوثین بشأن ذلك، إذ نالحظ من

فقد ) %53.13(بینما نسبة ،مفرداتها على أن ذلك یكون من خالل إقامة نظام عادل والترقیة والمكافآت
جهود ن الخدمات االجتماعیة لحث الموظفین على اإلنجاز وبدل میصرحوا بأن المؤسسة تعمل على تحس

ویر معیشة الموظفین والعمال مادیا ومعنویا، فهي تعتبر ن وتطیفي تحسأكثر من منطلق أنها تساهم 
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تأدیة الواجبات بدقة إنجاز العمل وفق 
التعلیمات

إمكانیة تعویض الزمالء لبعضهم أعمدة بیانیة تمثل ): 38(الشكل رقم 
البعض في العمل و ما یتوجب علیهم القیام به
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%64100%3046.87%3453.13تحسین الخدمات االجتماعیة
%64100%4265.62%2234.38المشاركة في اتخاذ القرارات

تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة
. إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة

فیما یتعلق بالحلول التي تعتمد علیها المؤسسة في حث الموظفین على العمل واإلنجاز، فقد 
قد أكدت ) %76.56(خالل الجدول أن نسبة تباینت وجهة نظر المبحوثین بشأن ذلك، إذ نالحظ من

فقد ) %53.13(بینما نسبة ،مفرداتها على أن ذلك یكون من خالل إقامة نظام عادل والترقیة والمكافآت
جهود ن الخدمات االجتماعیة لحث الموظفین على اإلنجاز وبدل میصرحوا بأن المؤسسة تعمل على تحس

ویر معیشة الموظفین والعمال مادیا ومعنویا، فهي تعتبر ن وتطیفي تحسأكثر من منطلق أنها تساهم 

ال

نعم

إمكانیة تعویض الزمالء لبعضهم أعمدة بیانیة تمثل ): 38(الشكل رقم 
البعض في العمل و ما یتوجب علیهم القیام به
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في شكل منح، یتصرف فیها العامل أوإضافة إلى أجر العامل تقدم في شكل خدمات في مجال الصحة،
خالل إشراكهم في اتخاذ القراراتفقد أكدوا على أن ذلك یتم من) %34.38(حسب احتیاجاته، أما نسبة 
واضیع معینة ذات أهمیة بالنسبة لها وللتنظیم على حد سواء فمشاركة العمال فضال عن أخد أرائهم إزاء م

في اتخاذ القرارات التنظیمیة یعتبر دافعا قویا وحافزا یزید من التزامهم بالمهام الموكلة إلیهم، ویساعدهم 
م ككل ل المؤسساتي اتجاههم ووالئهم للتنظیفعأیضا في وضع طرق جدیدة ناجحة للعمل، إذ ینمي هذا ال

ما أكده ویزید من قدراتهم على اإلبداع واالبتكار وهذا ما یؤثر إیجابا على كفاءة العملیة اإلنتاجیة، وهذا 
حول مشاركة العمال في صنع واتخاذ القرارات وبموجب ذلك یضعف الحافز ) 06(لنا سؤال المقابلة رقم 

.یات علیا من اإلنتاجلدى هؤالء، على أداء األعمال وبدل الجهد وبالتالي تحقیق مستو 

نخلص إلى فكرة محوریة مفادها، أن لبیانات الكمیة في الجدول أعالهوعلیه بتحلیل أكثر عمقا ل
المؤسسة محل الدراسة تعتمد على العدالة في الترقیة والمكافآت لحث الموظفین على العمل واإلنجاز، إذ 

ها إلى العاملین بالمؤسسة وهي بذلك تجذبهم مدینجدها تهتم بالحوافز بشقیها المادي والمعنوي، وتسعى لتق
نحو سلوك إیجابي معین إضافة إلى تحسین مستوى األداء، كما أنها تسعى إلى تطبیق نظام حوافز عادل 
بین عمالها دون تمییز، ویكون هذا النظام قائم على أساس العمل الذي یقومون به، إن كان هناك تمیز 

یقارن بالعامل المهمل لواجباته یجتهد في عمله ویحقق أرباح المؤسسة الفهذا طبیعي، فالعامل الذي 
األداء في توزیع الذي كان حول اعتماد اإلدارة على تقییم) 16(وهذا ما أكده لنا سؤال المقابلة رقم 

.، إذن نخلص إلى القول في األخیر بأنه كلما زادت العدالة ارتفع مستوى الدافعیة لدى العمالالعالوات
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سعي المؤسسة لحل المشكالت التنظیمیة وكیفیة قیامها بذلك): 36(الجدول رقم 

%التكراراإلجابة
%5484.38نعم
%1015.62ال

%64100المجموع
أعاله نجد بأن معظم مفردات العینة تجزم عدم سعي المؤسسة لحل المشكالت بتفحص الجدول 

، في حین األغلبیة الساحقة ونسبة قدرت )%15.62(ـالتنظیمیة وذلك بنسبة تكاد تكون منعدمة تقدر ب
.یقرون بذلك) %84.38(ـب
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أعمدة بیانیة تمثل الحلول التي تعتمدها المؤسسة في ): 39(الشكل رقم 
حث الموظفین على اإلنجاز والعمل
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".نعم"في حالة اإلجابة ب : 1- 36

%المجموع%ال%نعماإلجابة
%54100%2546.3%2953.7المباشرة بین الموظفینالمصالح

%54100%3564.81%1935.19إدخال وسائل لحل النزاعات
%54100%3055.56%2444.44اللجوء إلى النقابات العمالیة

%54100%2851.85%2648.15إقرار نظام الحوافز
التوزیع العادل للمهام على 

الموظفین
3361.11%2138.89%54100%

%54100%5296.3%23.7فصل الموظفین المتنازعین
تحسب النسبة في هذا الجدول من مجموع أفراد العینة ولیس من مجموع التكرارات نظرا :مالحظة

.إلمكانیة اختیار المفردة الواحدة أكثر من إجابة
جهودها لحل المشكالت نالحظ بأن المؤسسة تسعى بكل ) 1- 36(رقممن خالل الجدول 

بأنها ) %61.11(التنظیمیة، لكن طرق قیامها بذلك تختلف حسب وجهة نظر المبحوثین، إذ تؤكد نسبة 
اعتمادها على المصالحة ) %53.37(تقوم بالتوزیع العادل للمهام على الموظفین، في حین تمثل نسبة 

ي المؤسسة لحل المشكالت التنظیمیة من العمال توضح سع) %48.15( المباشرة منهم، بینما نجد نسبة 
تمثل لجوءها للنقابة العمالیة، وبنسبة لیست بالبعیدة )%44.44(من خالل إقرار نظام الحوافز، أما نسبة 

تسعى المؤسسة إلدخال وسائل لحل النزاعات، أما عن فصل األطراف المتنازعة ) %35.19(ـتقدر ب
كطریقة تسعى بها لحل النزاعات وذلك یتضح لنا من خالل ال تعتمدها " جن جن"فالمؤسسة المینائیة 

) .%3.7(ـالنسبة التي أخدتها والمقدرة  ب

الناجحة والتي تسعى لتحقیق األفضل لعمالها والبقاء في الصدارة المؤسسةنستنتج مما سبق أن 
مع منافسیها والمحافظة على صورتها لدى جماهیرها الداخلیة والخارجیة یكون بإتباعها ألسالیب مدروسة 
ممنهجة علمیا للتعامل مع المشكالت، ذلك لتجنب أثارها السلبیة وتحاشي الوقوع فیها الحقا، إذ أن 

واإلجراءات یتضح جلیا من خالل تقسیم المهام كل بما یتفق وقدراته سیاساتلمعاییر ورسم الاألهداف وا
لك الرقابة وتشمل تحدید المعاییرلتجنب االزدواجیة في العمل، وبالتالي تفادي بعض الصراعات، كذ

شكالت البحث عن وسائل مناسبة لحل هذه الملتشخیص المشكالت وعالجها بالقرارات الصائبة من خال
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وذلك بالتحفیز المادي أو المعنوي أو باللجوء إلى الجهات المتخصصة في ذلك وهذا كله یدخل في نطاق 
. التخطیط

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

المصالح 
المباشرة بین 

الموظفین

إدخال وسائل 
لحل النزاعات

أعمدة بیانیة تمثل سعي المؤسسة لحل المشكالت ): 40(الشكل رقم 
التنظیمیة وكیفیة قیامها بذلك
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نتائج الدراسة:ثانیا

طبیعة مجتمع البحث:

:مناقشة الخصائص العامة لمجتمع الدراسة النتائج التالیةأوضحت 

.من أفراد العینة ذكور وهذا راجع إلى طبیعة العمل في المؤسسة)68,75%(

].40- 35[من أفراد العینة تنحصر أعمارهم بین )37,5%(

.من أفراد العینة ذو مستوى جامعي عالي)68,75%(

.سنوات أقدمیة في المؤسسة10سنوات وأقل من 5من أفراد العینة لدیهم بین )34,38%(

.إطاراتمن أفراد العینة )42,13%(

.من أفراد العینة طبیعة وظیفتهم دائمة)70,31%(

تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة األولى:

االتصال في تشخیص أسباب الصراع إستراتیجیةتساهم : من الفرضیة األولى والتي مفادهاانطالقا
:ومما سبق من تحلیل البیانات نجد، في المنظمة

یؤكدون على اطالع المؤسسة لهم بالمستجدات المتعلقة بها، مما المبحوثینمن ) 71,88%(-
یعني أن المؤسسة حریصة كل الحرص على اطالع عمالها بكل المستجدات والمعلومات، هذه األخیرة 

المرد وبالتالي ارتفاع نسبة ، دافعتیهمتلعب دور كبیر في مساعدتهم على أداء وظائفهم وتزید من 
.واإلنتاجیةودیة

من المبحوثین یؤكدون بأن المؤسسة تطلعهم على المشاكل التنظیمیة الداخلیة، إذن )64,06%(-
إتباعهذه النسبة تؤكد لنا أن المؤسسة تحاول التصدي لهذه المشاكل وتفادیها الحقا من خالل 

.في الوتیرة اإلنتاجیةإخاللاستراتیجیات لمواجهتها حتى ال یحدث 

من المبحوثین یؤكدون على أن اإلعالنات هي الوسیلة االتصالیة األكثر استخداما )46,88%(-
ولقدرتها على ،صل مع العمال بطریقة سهلة وسریعةبالمؤسسة، لكونها وسیلة تتیح لإلدارة التوا
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استمراریة العمل بصورة هوإخبارهم بمختلف المعلومات وبكل ما هو جدید، والهدف من وراء كل هذا 
.حسنة

من المبحوثین ال یتم مشاركتهم بالمستجدات التي تحدث بالمؤسسة ذلك لكون هذه )62,5%(-
المستجدات ال تخدمهم في أدائهم ألعمالهم بمعنى أنها غیر مهمة بالنسبة لهم وذلك ال ینعكس على 

.لدیهموالمر دودیةاإلنتاجیة 

ذات كفاءةالمؤسسةمن المبحوثین یؤكدون بأن الوسائل االتصالیة التي تستخدمها)56,52%(-
متوسطة، إذن علیها االهتمام بتطویرها من خالل االعتماد على طرق جدیدة لذلك، لتفعیل عملیة 

.االتصال لما لها من دور رئیسي یسهل على العمال أداء مهامهم بسهولة

على أن سهولة التواصل بینهم ینعكس إیجابا علیهم، فذلك یؤكدونمن المبحوثین)89,06%(-
یساعدهم على أداء مهامهم على أكمل وجه وبإتقان فضال عن ذلك زیادة قدرتهم على اإلبداع 

.واالبتكار وبالتالي تقدیم األفضل

المبحوثین یحققون كفاءة في األداء وذلك من خالل نجاح عملیة التواصل في من)82,81%(-
البشري، وهذا ینتج عنه نجاح المؤسسة المؤسسة، بمعنى أنها تحقق نجاح على مستوى تسییرها لموردها

.في مخططاتها وتحقیقها ألهدافها المرجوة

من المبحوثین یؤكدون على أنهم یقومون برفع الشكوى لإلدارة عند مواجهتهم لمشكل ) 68,75%(-
تبذل كل ما بوسعها لمعالجتهااإلدارة بأنهافي العمل، وهذه النسبة تؤكد بأن العمال لدیهم ثقة في 

.وتحسین أوضاعهم

رة المؤسسة شكواهم بعین االعتبارمن المبحوثین یشعرون بالقلق والتوتر، لعدم أخذ إدا) 85,3%(-
فهذا دلیل على عدم تقدیرها لعملهم وجهدهم المبذول، باإلضافة إلى ما یمكن أن یتعرضوا له خالل قیامهم 

.وأدائهم لمهامهم مما یؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر

ال في اتخاذ القرار لحل النزاعاتمن المبحوثین یؤكدون على إشراك اإلدارة لممثلي العم) 62,5%(-
ألن المؤسسة تعتبرهم القلب النابض لها المتالكهم مهارات ومعارف تؤهلهم لذلك ناهیك عن الخبرة 

.واألقدمیة



عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة:                        الفصل الخامس 

224

متوسطة إذ یطلع العمال على على هذه المعطیات إذا كان االتصال في المؤسسة ذو فعالیة وبناءً 
المستجدات وبالخصوص المشاكل التنظیمیة الداخلیة ، وكذلك یتقبل شكاویهم إال أنه فشل في 

.إشراكهم في االهتمام بواقع المؤسسة
فشل في ضمان سیولة التواصل مع المسؤولین.
هو فشل في ساهم في خلق جو من التوتر والقلق وعدم الثقة بین العمال و المسؤولین، إذن ف

تشخیص الصراع، مسبباته وتحول إلى أحد عوامله، وعلیه نستنتج بأن الفرضیة لم تحقق بنسبة 
.كبیرة
تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة الثانیة:

االتصال في تحدید أبعاد الصراع في إستراتیجیةتساهم : انطالقا من الفرضیة الثانیة والتي مفادها
:یانات نجدومما سبق من تحلیل البالمنظمة

لهمادعممن المبحوثین تكون ردة فعلهم الشكوى والتذمر من عدم عدل المؤسسة في ) 80,49%(-
حیث أنها ال تقدر مجهوداتهم بشكل یسمح لهم من رفع معنویاتهم وتحفیزهم للجد أكثر كل حسب الوظیفة 

.التي یقوم بها والمجهود المبذول لكن على أساس عوامل ال أساس لها من الصحة

من المبحوثین یؤكدون من أن تقدیم إدارة المؤسسة الرعایة للعمال یؤدي للتقلیل من ) 66,66%(-
التوترات الداخلیة، حیث توفرها من عدمه له آثاره على دافعیة العمال فهي تهدف بهذا إلى تحقیق

.إشباع حاجاتهم وبلوغ األفضل

من المبحوثین یؤكدون لجوئهم إلى النقابة العمالیة لتوفیر الخدمة االجتماعیة لهم، بمعنى ) 83,33%(-
لهم االستفادة القصوى من هذه الخدمات والتي تعتبر المطالبة بحق من حقوقهم المشروعة حتى یتسنى 

.أحد الدوافع ذات األهمیة الكبرى بل والمحفزة لالستمرار

من المبحوثین یؤكدون حصولهم على عالوات ومنح من خالل نظام الحوافز والمكافآت ) 68,3%(-
افعیة العمال وذلك ألجل المادیة والمعنویة  التي تعتمده المؤسسة، أي تسعى من خالله للتأثیر على د

مرد ودیةإنجاز أعمالهم بانضباط في أوقاتها وبإتقان، ذلك لضمان السیر الحسن داخل التنظیم وتحقیق 
.أكبر
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من المبحوثین یؤكدون على مدى شعورهم بالتهمیش من طرف المؤسسة التي یعملون بها ) 61,54%(-
لتي تمنحها للبعض من عمالها، فهذا یؤثر سلبا على لعدم حصولهم واستفادتهم من االمتیازات والمكافآت ا

.سلبا في تأدیتهم لواجباتهمذلكالحالة النفسیة لهم ویؤثر 

الحوافز، أي لمنحأن األقدمیة هي المعیار التي تعتمده المؤسسةبمن المبحوثین یؤكدون) 71,88%(-
المعلومات التي تلجأ إلیها خصوصا أن الخبرة وسنوات العمل مهم جدا باعتبار أن هذه الفئة هي بنك 

.وقت الشدة فهي بهذا تتفادى العدید من األخطاء وتتجاوزها

من المبحوثین یؤكدون بأن اتصالهم بمرؤوسیهم یكون بغرض الحصول على الوثائق ) 70,31%(-
الضروریة سواء كانت تخص العمل أو وثائق شخصیة، وهذه النسب تدل على أن إدارة المؤسسة تهتم 

عمالها فهي تقدم لهم كل ما یحتاجونه، وذلك لكسب رضاهم وضمان استقرار مكان عملهم، بمعنى داخل ب
.المؤسسة التي یعملون بها

من المبحوثین یؤكدون أن صعوبة التواصل فیما بینهم یؤدي إلى خلق النزاعات وتوتر ) 88,24%(-
االستقرارل تأثیرها سلبي، إذ تخلق نوع من العالقات، بمعنى ذلك أن غیاب العملیة االتصالیة بین العما

.وهذا مؤشر على وجود مشاكل تنظیمیة وجب مواجهتها

من المبحوثین یؤكدون أن عدم العدل في توزیع المهام على الموظفین ینعكس سلبا حیث ) 80,55%(-
یكون، فالمؤسسةیؤثر على عالقات العمل، معنى هذا أنه یوجد تمییز فیما بین العمال وهذا ال یجب أن 

.الناجحة والقائد الفعال یحرص أن یكون العدل قائم في مثل هذه األمور داخل المنظمة

یقرون بوجود شكوى وتذمر من قبلهم تجاه اإلدارة نتیجة بناًء على هذه المعطیات فإن أفراد العینة
في ذلك على معیار لعدم تقدیرها لهم ولمجهوداتهم، عدم عدالتها في توزیع االمتیازات واعتمادها

م لطرحها األقدمیة فقط، خلقها لصعوبة في التواصل مع العمال لمناقشة مشاكلهم مما أدى به
: فتكاك حقوقهم، وبالتالي یظهر بأن هناك صراع یتخذ أبعاد متعددة حولعلى النقابة العمالیة ال

تنتج بأن الفرضیة قد وعلیه نس...التقدیر، منح االمتیازات، التهمیش، عدم التواصل، الالعدالة
.تحققت
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تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة الثالثة:

التخطیط في التدخل إلدارة الصراع في إستراتیجیةتساهم : انطالقا من الفرضیة الثالثة والتي مفادها
: ومما سبق من تحلیل للبیانات نجد. المنظمة

من المبحوثین یؤكدون بأن إشراكهم في عملیة التخطیط داخل المصلحة التي یعملون بها )70%(-
واألخذ باقتراحاتهم عند تحدید السیاسات، وطرق سیر العمل یساهم في توحید أهدافهم مع أهداف 

.المؤسسة، وهذا ما یخلق لدیهم الشعور باالنتماء ویجعلهم راضین عن العمل ومرتاحین فیه

من المبحوثین یؤكدون أن الملتقیات الخاصة بتسییر الصراعات الفردیة والجماعیة تساهم )60,53%(-
وبشكل كبیر في تجنب األخطاء السالفة، بمعنى أن هذه الملتقیات تقوم بدراسة الوضع جیدا، تحدید 

ادي عوامل وأسباب وقوعه لوضع خطط وبرامج منهجیة علمیا مع إیجاد بدائل وحلول متعددة، وذلك لتف
.الوقوع فیه الحقا

من المبحوثین یؤكدون بأن التقسیم العادل للمهام على الموظفین له تأثیر إیجابي على سیر )75%(-
العمل وعلى العالقات اإلنسانیة بین العمال،فعدم التمییز في ذلك یدفع بالعمال إلى االنضباط في العمل 

.وتحقیق االزدهار للمؤسسةإلنتاجیةاوبذل مجهودات أكثر، وهذا مؤشر إیجابي على زیادة 

من المبحوثین یؤكدون بأن اختیار األسلوب المناسب في العمل یساهم في التحدید الدقیق )62,6%(-
لألهداف واألدوار، حیث یتعرف كل عامل في المؤسسة على العمل المطلوب منه إنجازه، وهذا ما یساعده 

.على القیام بذلك في الوقت المحدد وبإتقان

من المبحوثین یؤكدون على أن دور القائد الفعال یتجلى في معالجة االختالفات )73,44%(-
والصراعات، بمعنى ذلك أن هذا األخیر یولي أهمیة كبیرة للمناوشات واالختالفات الموجودة داخل 

ألكثر المنظمة بین عمالها حتى یضع لها حل لتفادي تفاقمها، وتصحیحها لاللتفات بعد ذلك لألمور ا
.أهمیة

من المبحوثین یؤكدون على إمكانیة تعویض الزمالء لبعضهم البعض في العمل ولیس ذلك )70%(-
فقط، بل یؤدون واجباتهم بدقة وهذه النسبة تدل على أن العمل داخل المؤسسة هو عمل جماعي یتسم 



عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة:                        الفصل الخامس 

227

ال الذین یمارسون أنواع بالتعاون والتشاركیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجود عالقات طیبة بین العم
.شتى من األفعال من جهة أخرى

من المبحوثین یؤكدون أن العدالة في الترقیات والمكافآت تعتمدها المؤسسة كحلول لحث )76,56%(-
الموظفین على اإلنجاز والعمل، معنى ذلك أنها تراعي أهمیة ذلك بالنسبة للموظفین خصوصا إذا تم ذلك 

الرفع من معنویاتهم والجد واالجتهاد، وذلك یساهم في تطویر المؤسسة والمضي بالعدل، فهو یساعدهم في
.بها قدما

من المبحوثین یؤكدون على أن التوزیع العادل للمهام واألدوار على الموظفین طریقة )61,11%(-
ة تقوم تنتهجها المؤسسة في سعیها للتصدي للمشاكل وحلها، بمعنى أن اإلدارة الفعالة ألي مؤسسة ناجح

ألسالیب مدروسة للتعامل مع كل ما یواجهها من صعوبات بإتباعهابرسم خططها، وتحدید أهدافها 
.وتحاشیها مستقبال

بناًء على هذه المعطیات فإن أفراد العینة یؤكدون بأن المؤسسة تقوم بإشراكهم في عملیة 
شعور باالنتماء واالرتیاحة، خلق التخطیط، وهذا ما ساهم في توحید أهدافهم مع أهداف المؤسس

قیامها بملتقیات خاصة بتسییر الصراعات الفردیة والجماعیة ووضعها لخطط وبرامج لتنفیذ 
وتجنب األخطاء السابقة، اعتمادها على المساواة في الترقیات والمكافآت كوسیلة لحث الموظفین 

في رفع معنویاتهم وتفادي علیهم ساهمواألدوارعلى العمل واالنجاز، عدالتها في توزیع المهام 
المشاكل واالختالفات، اختیارها لألسلوب المناسب للعمل ساعد على التحدید الدقیق لألهداف 
واألدوار، إذن فالتخطیط یساهم في إدارة الصراعات والمشاكل التنظیمیة وعلیه نستنتج بأن 

.الفرضیة قد تحققت

األهدافمناقشة النتائج في ضوء :ثالثا

وفي إلیها،النتائج المتوصل أهممن خالل تناولنا للفرضیات الفرعیة الثالثة للدراسة واستظهار 
االستمارة ذات الصلة بموضوع أسئلةمن مفردات عینة البحث التي تضمنتها تأكیدهظل ما تم 

المیدانیة وبناء على المعطیات المتحصل علیها من الدراسة ،استراتیجیات العالقات العامة في المؤسسة
استطاعت مجموعة البحث والى حد ما تالمعطیابعد عملیة تحلیل وتفسیر لهذه إلیهاوالنتائج المتوصل 
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الكشف عن بعض استراتیجیات العالقات العامة بمؤسسة میناء جن جن بوالیة جیجل السیما فیما یتعلق 
.ظیميالصراع التنإلدارةتتبعهما كإستراتیجیتینبعملیة االتصال والتخطیط 

تمكنت ) الصراع التنظیميإدارةاستراتیجیات العالقات العامة و (ومن خالل هذا المسعى البحثي 
الدراسة ممثلة في تسلیط بأهدافو المتعلقة األهمیةبعض النقاط ذات إبرازمجموعة البحث من 

اتصالیة إستراتیجیةوضرورة وجود أهمیةإبرازالصراع التنظیمي من خالل إدارةالضوء على 
العنصر البشري فاعال للتخطیط تتبعهما في ذلك السیما في تعاملها مع عمالها باعتباروأخرى
ما إذالوجود هذه الصراعات والحد منها من خال ل اطالعه بكل المستجدات خصوصا أساسیا

الفرصة لهم برفع شكاویهم إتاحةمن خالل ،وجدت مثل هذه المشاكل والسماح لهم بمواجهتها
یدل على وجود وهذا ما، ممثلیهم في ملتقیات خاصة بتسییرها واتخاذ قرارات لحلهاوٕاشراك

مدى مساهمة االتصال في إظهاركذلك رؤسائهمعالقات طیبة داخل المنظمة بین العمال و 
وذلك من خالل تعویض ،جدا داخل المنظمةأساسيباعتباره یبعضهماألفرادتحسین عالقة 

أهدافوذلك بتحدید ،المناسب للعملاألسلوببعض عند غیاب احدهم واختیار العمال لبعضهم ال
مجهودات المنظمة لحل هذه المشاكل وتفادیها بین إبرازأخیرا،و ادوار كل عامل حسب قدراته

وضع خطط عمل علمیة مدروسة أیضاوذلك یتجلى في دور القائد الفعال داخل المنظمة العمال
وتوفیر جو مناسب كتوفیر الخدمة االجتماعیة والعدل في توفیر االمتیازات ،فعالةأسالیبوٕاتباع

.والمنح كل حسب مجهوداته

مناقشة النتائج في ضوء النظریات:رابعا

نظریة الصراع:

توصلت بعض نتائج الفرضیات الفرعیة من استمارة البحث إلى وجود قصور في العملیة 
االتصالیة بین اإلدارة والعمال، حیث ال یتم مشاركتهم بالمستجدات التي تحدث بالمؤسسة والذي ینعكس 

همة في إیصال المعلومات الملدیهم، نقص وسائل االتصال وعدم كفاءتها في د ودیةوالمر على اإلنتاجیة  
صعوبة التواصل فیما بین العمال بعضهم ببعض وعدم توفیر المؤسسة للخدمة االجتماعیة لهم ،وقتها

باإلضافة إلى نظام  المكافآت واالمتیازات وعدم العدل في توزیع المهام واألدوار ودعمها لهم، ضف إلى 
ت تنظیمیة ذلك عدم األخذ بعین االعتبار لشكاویهم والذي ما یؤدي غالبا إلى ظهور نزاعات وصراعا
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بین األفراد والجماعات بالمؤسسةظاهرة طبیعیة كانعكاس للتفاعل الحاصلاوالذي ینظر إلیها باعتباره
وجب تقلیله والتعامل معه لمحاولة تسییره وٕادارته، ذلك ما سعت إلیه إدارة العالقات العامة من خالل 

تیراتیجیة االتصال والتخطیط وسعیها لذلك تأدیتها لوظائفها لتحقیق توازن النسق واستمراره بإتباعها الس
و كذلك بعض ،بتنظیم ملتقیات خاصة بتسییر الصراعات الفردیة والجماعیة وٕاشراك ممثلي العمال فیها

الخ.....العمال في عملیة اتخاذ القرارات خصوصا فیما یتعلق باقتراحاتهم لحل النزاعات

صراع حسبهم أمر ضروري في التنظیم ال وهو ما اتخذه أصحاب االتجاه السلوكي باعتبار ال
یمكن تجنبه وما على اإلدارة إال التعرف علیه  وتحدید المستوى المقبول منه بما یخدم أهدافها في ظل 

باعتباره واقعة ایجابیة وأمر ) التفاعلیة(ظروفها القائمة وهو أیضا ما تتمیز به النظرة الحدیثة للصراعات 
حیة وبدرجة ما مطلوبة، وهو ما ال یؤكده رواد االتجاه الكالسیكي للتنظیمحتمي ال یمكن تجنبه، ظاهرة ص

إذ اعتبروه ظاهرة سلبیة غیر مریحة وجب القضاء علیها أو على األقل تجنبها، هو نوع من أنواع العنف 
باعتباره ظاهرةینظرون إلیه والتخریب والسلوك الالعقالني، في حین نجد أصحاب النظرة الحدیثة للصراع 

.سلبیة أو ایجابیة وفقا لنمط التعامل معها وٕادارتهاقعیة وحتمیة حیادیة یمكن أن تكونوا

البنائیة الوظیفیة:

على ضوء البنائیة الوظیفیة یمكن القول بأن الصراع بصفة عامة والصراع التنظیمي بصفة 
أن التنظیم وعالقته جزءا من ومة وحسن سیر أیة منظمة، وتفترض خاصة ظاهرة صحیة وحیویة لدیم

وجود تلك التنظیمات مثل التعامل والصراع واالتصال یحدث أكبر، والعملیات  التي تؤدي إلى نسق 
.من اجل حمایة البناء ككلنسق تتأثر وتتكیف مع بعضها البعضكنتیجة للتفاعل بین أجزاء معینة في ال

لذي یؤدیه قسم العالقات العامة داخل المؤسسة وبالنسبة لهذه  النظریة یمكن تحدید الدور الفعال ا
للبحث على حلول وبدائل للمشاكل التي تؤدي إلى هذه األزمات، ومن خالل هذه الحلول تدفع بالمؤسسة 

.أدوات وأسالیب إدارتهامستقبال إلى تفادي األسباب التي أدت إلى األزمة وتطور طرق لحلها وتحسن من 

دارة العالقات العامة ممارسة نوع من الضغط على جمهورها هذه األخیرة تستطیع عن طریق إ
فهو یؤدي وظیفة ،اء المؤسساتي مهما كان نوع عملهالداخلي باعتبارها أن العامل هو لبنة أساسیة في البن

.مكملة وضروریة ألداء لوظائف األخرى
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تهیئة وتحقیق ومن هنا وجب على اإلدارة بصفتها السلطة التي تتخذ القرارات وتصدر األوامر،
الظروف الضروریة واألساسیة مثل توفیر ظروف وشروط العمل المناسبة، تطویر المهارات، وهذا من 
شأنه تحقیق أهداف المنظمة من استقرار، المحافظة على الوحدة البنیویة بین أعضائها وتحقیق االستقرار 

:فترضه المنظور البنائي الوظیفي فيالوظیفي واالجتماعي لموظفیها، وقد اتفقت نتائج دراستنا مع ما ی

 أن قسم العالقات العامة یسعى من خالل نشاطاته خصوصا العملیة االتصالیة إلى تحقیق نوع
.من التوازن و االستقرار مما یسهل  بلوغ األهداف وضمان استمرار المؤسسة

 أن قسم العالقات العامة یمارس بعض االستراتیجیات من بینها التخطیط من خالل إتباعه لجملة
من اإلجراءات والطرق والبرامج العلمیة، وٕاتباع آلیات واضحة ورسمیة في حالة حدوث مشكالت 

.المؤسسة وتعطل مصالحهایؤديأو توترات وخالفات 

:نظریة النسق

تعتبر المؤسسة تنظیما اجتماعیا أنشئ "تالكوت بارسونز" نظریة النسق والتي من أهم روادها 
) المؤسسة(لتحقیق هدف معین، والذي ذهب إلى اعتبار العالقات العامة نسق فرعي داخل النسق الكلي 

اختیار إنبار والذي من وظائفه تحقیق األهداف الرئیسیة للمؤسسة، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة باعت
األسلوب المناسب في العمل یساهم في التحدید الدقیق لألهداف واألدوار، تحقیق الوحدة بین أعضائه 

.والقدرة على الحفاظ على االنسجام واالستقرار

فالدور الحقیقي للعالقات العامة حسب نظریة النسق هو تحسین عالقات التفاهم بین األفراد التي 
ة ال یمكن االستغناء عنهم، ومن أجل تحقیق ما تسعى إلیه ال بد من وجود اتصال تعتبرهم وحدات أساسی

حیث أمكنهم ذلك من تعویض بعض سق، وهذا ما تؤكده نتائج الدراسةایجابي بین أفراد هذا النظام أو الن
زمالئهم في العمل في حال غیابهم، معنى هذا ـن العمل الجماعي داخل المؤسسة یتسم بالتعاون 

شاركیة من جهة، ومن جهة أخرى وجود عالقات طیبة بین العمال، كذلك التقسیم العادل للمهام والت
واألدوار عدم التمییز بینهم له تأثیر ایجابي على سیر العمل وعلى العالقات اإلنسانیة، مما یدفعهم 

زاء الفرعیة، لالنضباط وبذل مجهودات أكثر وذلك لتفادي التغییرات التي یمكن أن تطرأ على هذه األج
وذلك لتحقیق نوع من التوازن واالستقرار بین أفراد . وتالفي اآلثار السلبیة التي قد تحدثها الصراعات

).العمال(الجمهور الداخلي للمؤسسة 
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وهذا ما تسعى إلیه إدارة العالقات العامة في معالجتها للتوترات والمشكالت وٕادارتها للصراعات 
ناسبة للعمل، تحقق بها نوع من االنسجام والتناسق، ترضي كال الطرفین من خالل اعتمادها أسالیب م

.وتقضي على آثار الصراع ومسبباته وتساهم في تهدئة األوضاع

نظریة التبادل االجتماعي:

تؤكد نظریة التبادل االجتماعي على أن البناء االجتماعي یعد نتاجا للتفاعل االجتماعي بین 
جات الطرف اآلخرحیث یراعي كل طرف مطالب واحتیابذلك تدعیم للعالقات االجتماعیةاألفراد، وهو

بهدف الوصول إلى عالقات قویة ومستقرة، حیث المنفعة من هذا التفاعل تكون مشروطة بما یتحقق من 
ق من بمعنى أن الدافعیة لدى األفراد تتحق،)قائمة على فكرة األخذ والعطاء(نفع خالل عملیة التبادل

، على عكس ذلك یحدث صراع إذا لم یتم حصولهم )المحرك األساسي(خالل إشباع حاجاتهم ورغباتهم 
.على ما توقعوه من مكافآت وغیرها، إذ تزداد حاجاتهم الیها عند شعورهم بالرضا

ركز أخصائي إداأما بالنسبة لنظرة نظریة التبادل االجتماعي للعالقات العامة فهي ترى أن ما
قات العامة على المؤسسة كوحدة للتحلیل بافتراض أن توقعات الجمهور تتفق مع توقعات المؤسسة العال

).أي ال وجود للصراع. (یحدث نوع من التفاهم الجمعي

تؤكد هذه النظریة أن العالقات العامة قائمة على االتصال والتفاعل المتبادل بین األطراف إذن 
اإلداریة بالمؤسسة، والهدف من هذا التفاعل المتبادل هو تحقیق المنفعة الموجودة في مختلف المستویات 

مع مراعاة حاجات األطراف العاملة داخل المنظمة أو التنظیم، وهذا في إطار المصلحة الفردیة، إذ نجد 
أن نجاح أو فشل االتصال یتحدد في مدى قدرته على تحقیق التوازن في العالقات بین األفراد وذلك 

.حدوث الصراعاتلتفادي

:إذ تتفق نتائج دراستنا مع ما تفترضه نظریة التبادل االجتماعي في

السیما ممثلیهم هم الحق في عملیة اتخاذ القرار،األفراد العاملین داخل التنظیم ال بد أن یكون ل
.خصوصا إذا ما تعلق األمر بقرارات حل النزاعات

ي سهولة التواصل فیما بینهم، مما یساعدهم ذلك وجود اتصال داخل التنظیم بین أطرافه یتجلى ف
.في أداء مهامهم على أكمل وجه، فضال عن زیادة قدرتهم على اإلبداع، االبتكار وتقدیم األفضل
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 حاجات العمال للمكافآت وحصولهم عیها من خالل منحهم عالوات وامتیازات وتقدیم خدمات
ویزید من . بانضباط في أوقاتها وبإتقاناجتماعیة متعددة یساهم ذلك في انجازهم ألعمالهم 

.للمؤسسةالمرد ودیةالدافعیة لدیهم وذلك یؤدي لتحقیق أعلى نسبة من 

العامة للدراسةالنتائج:خامسا

تسلیط الضوء على االستراتیجیات والطرق التي حاولت الفرضیة للرئیسیة للدراسة التي قمنا بها
وفي ظل غیاب العالقات ،تعتمدها مصلحة العالقات العامة من أجل إدارة وتسییر الصراعات التنظیمیة

ه النزاعات بإتباع تحاول جاهدة الحد من هذ) المؤسسةإدارة(فإن اإلدارة بذاتهاالعامة كوظیفة مستقلة 
كما تعمل ،من تداخل المهام الصالحیاتطرق فعالة للحدمن حدتها وٕایجاداستراتیجیات إداریة للتقلیل

.ورفع اإلنتاجیة في المؤسسة)الموظفین(على وضع نظام الحوافز من أجل زیادة الدافعیة لدیهم 

وعلى ضوء هده الفرضیة والفرضیات الجزئیة فقد توصلنا من خالل الدراسة المیدانیة وبعد تحلیل 
:إلى أننتائج كل فرضیة

ا وهذ،االتصال تساهم بشكل نسبي نوعا ما في تشخیص أسباب الصراعإستراتیجیات
متى قامت العالقات العامة بتأدیة دورها االتصالي أو دورها في التواصل بین أفراد 
التنظیم المؤسساتي سواء كمصلحة قائمة بحد ذاتها أو قسم اإلعالم واالتصال على 

.  أكمل وجه
االتصال تقوم بتحدید أبعاد الصراع حیث أن الفرد ال یمكنه أن یعیش إستراتیجیات

فهو جزء مكمل لألفراد اآلخرین وفي ظل هدا التعایش الجماعي ،منعزال في أي تنظیم
البد من توفر أدنى درجة من الجدل بین هؤالء األفراد من أجل تحقیق أهداف المؤسسة 

.التي تسعى جاهدة إلى الوصول إلیها
ضع سیاسات ا مثال بو ساهم في التدخل إلدارة الصراع وهذراتیجیات التخطیط تاست

.                                                                     لكوتنمیة مهارات من أجل ذ
حتى وٕان تحققت الفرضیة األساسیة و الفرضیات الفرعیة إلى حد ما في دراستنا هده فإننا توصلنا 

قائمة بعینها مهمتها وضع استراتیجیات لتسییر وٕادارة ) وظیفة ( أنه البد من وجود هیئة إلى 
.الصراعات التنظیمیة
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:خالصة

من خالل هذا الفصل تم عرض بیانات الشق المیداني للدراسة والمتمثلة في البیانات المتعلقة 
لیل هذه النتائج في ضوء الفرضیاتتحبفرضیات الدراسة ثم تفسیرها، واستخالص النتائج العامة للدراسة،

سیولوجیة، حیث و ومناقشتها، كذلك تحلیل ومناقشة النتائج في ضوء النظریات وتحویلها إلى دالالت س
تحققت لنا فرضیات الدراسة، وخلصنا إلى أن استراتیجیات العالقات العامة من تخطیط واتصال لها دور 

.   في إدارة الصراع التنظیمي داخل المؤسسة





خاتمة
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:خاتمة

لقد تناولت الدراسة الراهنة موضوع استراتیجیات العالقات العامة في إدارة الصراع التنظیمي في 
.ها النظري والمیدانيیشق

جن "الدراسة في المؤسسة المینائیة وعلى أساس المعطیات واإلحصائیات التي جمعت من میدان
ومن خالل النتائج التي تم التوصل إلیها، وبالرغم من عدم وجود العالقات العامة كمصلحة بالهیكل "جن

التنظیمي إال أن لها دورا استراتیجیا في حیاة أي منظمة؛ حیث أكدت هذه الدراسة أن العالقات الحسنة 
االحترام والتقدیر، ووضع المشرف مساحة للعامل للتعبیر عن رأیه بین الرئیس والمرؤوسین والمبنیة على

خطوط االتصال وتفهم العاملین لثقافات بعضهم البعض، واحترام ذوي المراكز وحووض، في تسییر العمل
باالنتماء واالستقرار في وظیفته یشعرالوظیفیة العالیة یساعد على تحقیق التفاهم، حیث یصبح العامل 

.التي یشغلها داخل المؤسسة

ؤدي إلى التوترات یهذا األخیر الذيلسیئة والتي یسودها الغموضفي حین أن العالقات ا
ایصبح العامل مغتربحیث والمناوشات والصراعات التي ال تنتهي، وهذا بسبب عدم الرضا على مهنتهم 

.نخفاض في مستوى األداءیؤدي ذلك إلى االقد عن عمله، و 

لعامة للحفاظ على جو من االستقرار والتفاهم تسعى المؤسسة من خالل استراتیجیات العالقات ا
ن شأنها أن ل عملیة إنجاز المهام واألعمال بعیدا عن مختلف الصراعات والتوترات التي ملتسهداخلها 

.تعیق أهداف المؤسسة

فكرة واضحة عن أهمیة وظیفتي أو استراتیجیتي ختاما نتمنى أن تكون دراستنا قد أعطت
.التخطیط واالتصال للعالقات العامةفي إدارة الصراعات التنظیمیة

أن تكون هذه الدراسة مساهمة متواضعة في حقل البحث العلمي لمجال العالقات العامة، وعلیه اكما نرجو 
.یجب تحسین وتطویر البحث العلمي خاصة في هذا المجال
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االقتراحات والتوصیات:

"االقتصادیة بجیجل- جن جن- مؤسسة میناء "من خالل الدراسة المیدانیة التي قمنا بها في 
:حاولنا تقدیم بعض التوصیات التي نتمنى أن تجد آذان صاغیة لتطبیقها ومن أهمها

 للمؤسسة، وتعیین أخصائیین في العالقات إضافة قسم للعالقات العامة في الهیكل التنظیمي
.العامة وفصل التداخل بین المهام والوظائف

 العمل على تفعیل العملیات االتصالیة من خالل وضع استراتیجیات وسیاسات محددة تشمل على
.ماهیرها المختلفةوقواعد وخطط لتنظیم عمل المؤسسة وعالقاتها مع جمبادئ 

 زیادة منح الثقة من خالل االهتمام أكثر بالموظفین، حل مشاكلهم واألخذ بشكاویهم واقتراحاتهم
.بعین االعتبار

 رفع السریة عن المعلومات التي تخدم المؤسسة وتوكیل مهمة العالقات العامة إلى مختصین في
.وٕاتاحة فرص للتنمیةالمجال الستغالل هذه المعلومات

ون العالقات نوصي بضرورة تحلي ممارس العالقات العامة باألخالق الحمیدة والتأهیل العلمي، ك
.أخالق وبأنه القدوة التي یقتدى بهاالعامة علم، فن، 

 مناقشة المشاكل المطروحة والخالفات بموضوعیة، بهدف التخفیف من حدة الصراعات وٕادارتها
.بفعالیة باتباع أسالیب لحلها

عالقات التعاونیة واالنفتاح من خالل الحوارات المتبادلة واالتصاالت الفعالة واالهتمام تشجیع ال
.جن جن –بجانب العالقات اإلنسانیة بالمؤسسة المینائیة

 العمل على تطویر المناخ التنظیمي بما یتالئم مع متطلبات العمال للوصول إلى جو عملي یشعر
.فیه العامل باالستقرار

ظات المناسبة من طرف المشرفین على العمل وتجنب اإلفراط في القسوة والعقابتوجیه المالح.
 زیادة فهم العاملین ووعیهم ألهمیة الصراع التنظیمي وما له من آثار ونتائج إیجابیة وسلبیة على

مستوى الفرد والجماعة والمنظمة، وعدم دفن وكبت الصراعات والسماح لها وتشجیعها بدرجة 
.ةمعتدلة ومقبول

  تعمیق فهم العاملین الستراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي المختلفة ولمزایا وسلبیات كل
استراتیجیة، وتعریفهم بالحاالت والظروف التنظیمیة التي یمكن فیها استخدام االستراتیجیة 

.المناسبة
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 نظرا إجراء المزید من الدراسات حول الموضوع من زوایا أخرى وفي قطاعات مختلفة، وذلك
لحساسیة الموضوع ولقلة الدراسات المیدانیة التي تبرز أهمیة هذا الموضوع في مجال السلوك 

.التنظیمي
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