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الحمد هلل رب العالمين والشكر لو سبحانو وتعالى أوال وأخيرا على ما  
تفضل بو علينا من نعم ال تقدر وال تحصى وبعد الصالة والسالم على  

شكر  ر الاهلل عليو وسلم ف إننا نتقد بواف  ىنبينا ورسولنا محمد صل
المشرف على ىذه  " شييب عادل"والتقدير لسعادة األستاذ  

الذي أثرى ىذا الجيد العلمي بآرائو السديدة طيلة  المذكرة و 
 مراحل إعداد المذكرة

 
  الجزائر  اتصاالتكما نتوجو بوافر الشكر إلى كل موظفي مؤسسة  

كثيرا في إنجاز ىذا المذكرة وإلى األساتذة الذين    ن أعانوناالذي
 لقنونا العلم وكانوا شموعا يذوبون لنتنور نحن بو.

 
كما نقدم تشكراتنا الخالصة وامتنانا إلى كل من ساعدنا من قريب  

 .أو من بعيد إلتمام ىذه المذكرة
 

 

مينة*أ * 



 :المستخلص

يعتبر الراس المال البشري احد العناصر اليامو التي تيتم بيا التنظيمات الرسمية في المؤسسة 
ويمح عمماء االجتماع وخاصة العالقات العامة عمى اىتمام بو كونيا الركيزة الرئيسة في تطور المؤسسة 

لتحقيق التوازن واالستمرارية من خالل رفع الروح المعنوية وكذا طرق تسير ىذا الراس المال البشري 
 والفعالية في المنظمة بصنع واتخاد القرارات السميمة.

ومن ىذا المنطمق  ىدفت ىذه الى الوقوف عمى استراتيجيات ممارس ميام العالقات العامة لرفع الروح 
 ت وقد حددت مشكمة الدراسة في عدة تساؤال المعنوية لموظفي مؤسسو اتصاالت الجزائر ببمديو جيجل

 التساؤل الرئيسي:  ماىي استراتيجيات ممارس ميام  العالقات العامة في رفع الروح المعنوية ؟

 وقد حاول الباحث التعرف عمى دقائق االمور التفصيمية ليذا الموضوع من خالل التساؤالت الفرعية 

 التالية:

 حقيق اىداف الجماعة ؟ىل يعتمد ممارس ميام العالقات العامة عمى استراتيجية ادارة الصراع لت-

ىل يعتمد ممارس ميام العالقات العامة عمى استراتيجية المشاركة في صنع القرار لتحقيق الوالء  -
 لممؤسسة؟

 وتتضح االجابة عمى التساؤالت السابقة من خالل اثبات او نفي الفرضيات االتية:

 الفرضية الرئيسية: -

تجيات في رفع الروح المعنوية لموظفي المؤسسات العالقات العامة عمى استرا ممارس تساىم ميام
 الجزائرية .

 الفرضيات الجزئية:  -

 يعتمد ممارس ميام العالقات العامة عمى استراتيجية ادارة الصراع لتحقيق اىداف الجماعة .-

يعتمد ممارس ميام العالقات العامة عمى استراتيجية المشاركة في صنع القرار لتحقيق والء الموظفين -
 لممؤسسة .

وقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لجمع البيانات والمعمومات الوصفية      
لمموضوع، مستخدما في ذلك ادوات جمع البيانات والتي تمثمت اساسا في المالحظة البسيطة من خالل 



المعمومات حتى يتمكن  سئولةممع  وأجريت،المقابمة   مالحظة ردود افعال المبحوثين والعالقة بينيم
 61الباحث من اختيار صحو الفرضيات المقدمة ومؤشراتيا واما االستمارة فقد وزعت عمى عينة تقدر ب 

 فردا من الجميور الداخمي قصد تدعيم البيانات الميدانية اكثر.

 ويمكن تقديم النتائج المتوصل الييا من ىذه الدراسة بشكل مختصر في النقاط التالية:

الصراع كل اسموب حسب نوع  إلدارةيحرص ممارس ميام العالقات العامة عمى استخدام عدة اساليب  -
 المشكمة والموقف التي تواجيو المؤسسة وذلك لتحقيق اىداف الجماعة.

يحرص ممارس ميام العالقات العامة عمى استخدام عدة اساليب  لممشاركة في صنع القرارات ودلك  -
 واجييا المؤسسة وذلك لتحقيق والء الموظفين لممؤسسةحسب المشكمة التي ت

 اسموب التسوية والتعاون من بين اكثر االساليب استخداما بمؤسسة اتصاالت الجزائر. - 

 اسموب االجتماعات الرسمية من بين اىم االساليب استخداما بمؤسسة اتصاالت الجزائر. -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

Le capital humain est un élément important des organisations officielles et 

sociologues de plis, en particulier des relations publiques l’attention en étant le 

principal pilier dans le développement de l’entreprise via le moral, mais aussi les 

moyens de faire progresser ce capital humain pour équilibrer la continuité et 

l’efficacité de l’organisation en rendant des décisions judicieuses saines. 

Dans cette perspective, le but d’identifier des stratégies pour exercer les 

fonctions de relations publiques le moral du personnel Jijel Algérie télécoms a 

défini l’étude du problème en plusieurs questions à poser : Quelles sont les 

fonctions du moral de stratégies pour le praticien relations publiques ? Le 

chercheur a tenté d’identifier les choses détaillées de cette rubrique de questions 

subsidiaires suivantes : 

Est ce qu'il dépend de la stratégie de gestion des conflits praticien de la tâche des 

relations publiques pour atteindre les objectifs de la communauté de base ? Est 

ce qu'il dépend de la stratégie des relations publiques sur la stratégie de 

participation à la prise de décisions et atteindre la loyauté envers l’organisation ? 

• Répondre aux questions précédentes en prouvant ou en niant les hypothèses 

suivantes: 

-l’hypothèse principale : 

-Le praticien des fonctions des relations publiques contribue aux stratégies 

d’élever le moral du personnel des institutions algérien. 

-Les hypothèses partielles: 

- Le praticien des fonctions des relations publiques s’appuie sur la stratégie de 

gestion des conflits pour atteindre les objectifs de la communauté. 

- Le praticien des fonctions des relations publiques s’appuie sur la stratégie 

impliquée dans le processus décisionnel pour obtenir la loyauté du personnel de 

la fondation. 

     Nous avons adopté dans cette étude descriptive et analytique de recueillir les 

données et les informations des  métadonnées du sujet, en utilisant les outils de 

collecte des données qui sont fondamentalement simples dans une observation 

qui consiste à observer les réactions des personnes interrogées et la relation entre 

eux et entretien avec l’information responsable si le chercheur choisir des 

indicateurs et des hypothèses plus sains présentés et soit sous forme distribué à 



un échantillon de 61 membres de la consolidation de l’ordre public interne des 

données de terrain plus. 

 On peut tirer les conclusions de cette étude et les résumer dans les points 

suivants : 

-Passionné de praticien des tâches de relations publiques sur l’utilisation de 

plusieurs méthodes de gestion des conflits chaque méthode selon le type de 

problème et la situation vécue par l’institution pour atteindre les objectifs de la 

communauté.   

-Praticien de fonctions de relations publiques souhaite utiliser plusieurs 

méthodes pour participer à la prise de décisions et que tant que le problème 

rencontré par l’institution pour obtenir la loyauté du personnel entreprise 

- La méthode de règlement et de la coopération entre les plus couramment 

Algérie Telecom Corporation. 

-Entre la méthode de rencontres plus informelle communément Algérie Telecom 

Corporation. 

 



Summary of study 

Man power is important elements it has full attention of Management in each 

organization, 

Sociologists specially the public relation emphasize to have more care for 

man power because its mainstay to improve the society through increasing moral 

and motivation beside the way of managing the man power to achieve the company 

balance , efficiency and effectiveness to able them being decision maker . 

For this point the study aimed to focus on public relation strategy to contribute 

increasing moral motivation of Algerian telecommunication employees in  Jijel   

municipality. 

Research barriers  

The strategy of public relation employee to increase the employees in Algerian 

companies  

This guided to sub-questions  

- Is the public relation employee depend on brain storming to reach the group 

target  

- Is the public relation employee depend on share the decision to achieve the 

loyalty to the company  

The answers for the questions above is clear once we prove or disprove next 

assumptions  

Major assumption  

The Strategy of public relation employee contribute in increasing moral of 

Algerian companies    

 

Minor assumption  

The public relation manage the brain storming to achieve the group target  

- Is the public relation employee depend on share the decision to achieve the 

loyalty to the company  

We aimed in this study for analysis all the date and information using data 

collection through the simple observation thru the reaction of the researches 

and the relation between them  



The interview has been made with information in charge to able the 

researcher to collect specific information and data 

The questioner has been distributed for interior public of company 

employees almost 61 employees to support the data  

  

The results of this study are  

 

-The public relation employee makes sure to have so many ways to manage 

the brain storming  

Each way depend of the problem that needs to solve to achieve the group 

target 

- The public relation employee makes sure to have so many ways to 

contributed in making decision to achieve the loyalty to the company  

- cooperation is the most usable way in Algerian Telecommunication 

Company 

- Official meetings in the most important usable way in the Algerian 

telecommunication company   
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 مقدمة

 أ
 

 مقدمة:

لقد صاحب القرن الماضي تغيرات اجتماعية واقتصادية، ومبتكرات تكنولوجية وعممية في مجال 
ىذه االتصال واالدارة وغيرىا مما ساىم في تطور العديد من المؤسسات واالدارات الوطنية والمحمية وتتجو 

األخيرة في الوقت الحالي عمى اختالفات طبيعة نشاطيا وتوجياتيا لتحقيق معدالت أعمى في مجال 
االنتاج والتنمية واحتياجاتيا بواسطة آليات وأفراد يتمتعون بقدر كبير من النجاعة ومن دون شك أنو ال 

افيا في مواكبة التطور يمكن تجسيد ىذا المطمب إال من خالل األنشطة التنظيمية الفعالة ببموغ أىد
المطموب وكل ىذا خمق حاجة ماسة إلى جياز إداري مختص تناط لو مسؤولية لتحقيق التفاىم مع 
الجميور الداخمي وىذا الجياز يتمثل في العالقات العامة، والذي جوىره ىو إدارتو بأن الفرد ىو العامل 

ات فيو مسؤول عن نجاح أو فشل األساسي الذي يستحق االىتمام والرعاية وىو مصدر كل الطاق
المؤسسة فالفرد أو الرأسمال البشري كما يصطمح عميو ىو الذي يحقق الرقي والتقدم لممؤسسة واستمرارا 
فميما امتمكت المؤسسة من رأس مال مادي ال تستطيع االستمرار بدون الرأسمال البشري وليذا يعتمد 

عينة، محاول الحفاظ عمى روحو المعنوية وبطبيعة ممارس ميام العالقات العامة عمى استراتيجيات م
الحال ال تقتصر تطمعات ىذا الرأسمال البشري إلى تأمين الجانب المادي فحسب عمى الرغم من أىميتو 

نما ىي مجردة ترتبط  ل ىناك بعض الحاجات التي ال تقترنفيما يوفره من نمط عيش كريم ب بالمادة وا 
تحقيقيا، منو تمعب الحوافز المعنوية الدور الميم في محاولة تدعيم اعتقاد  بالذات اإلنسانية يأمل الفرد في

عنيا ولذلك فالعمل عمى تعبئة من خالل إرضاء االستعاضة  ال يمكن يالفرد بأنو من العناصر الميمة الت
عمى سبيل المثال، وانما يبقى اليدف من تمبيتيا ىو الحصول عمى طموحو االىتمام بو، استشارتو ...

منيا في شكل معنويات مرتفعة تؤدي إلى المبادرة في العمل كما تساىم في الحفاظ عمى لتغذية الراجعة ا
عالقات متوازنة بينو وبين رؤسائو وزمالئو وحتى وسائل العمل الت يتعامل معيا. وعمى ىذا األساس 

رفع الروح لي " استراتيجيات ممارس مهام العالقات العامة فجاءت ىذه الدراسة لمعالجة موضوع 
وضمن ىذا المسعى انقسمت الدراسة إلى جانبين الجانب النظري  المؤسسات الجزائرية "بالمعنوية 
 والميداني.

 والذي يضم أربع فصول: الجانب النظري:

 طار المفاىيمي لمدراسة:إسم اإلمن الجانب النظري والذي جاء تحت  الفصل األول



 مقدمة

 ب
 

الدراسة وأىميتيا، تحديد االشكالية وفرضيات الدراسة، مفاىيم وتضمن أسباب اختيار الموضوع، أىداف 
 الدراسة والدراسات السابقة وأخيرا النظريات المعتمدة في سياق الدراسة.

فقد جاء تحت عنوان استراتيجية ادارة الصراع لتحقيق أىداف الجماعة والذي انقسم إلى  الثانيأما الفصل 
ني عن أىداف الجماعة وكل جزء يتفرع إلى عدة عناصر، من األول عن إدارة الصراع والثا جزئيين

 أىمية، أىداف، أساليب....الخ

فقد جاء تحت عنوان استراتيجية المشاركة في صنع القرارات لتحقيق الوالء لممؤسسة  الثالثأما الفصل 
األول عن المشاركة في صنع القرارات والثاني عن الوالء لممؤسسة وكل جزء  جزئيينوىو اآلخر تفرغ إلى 

 تتفرع منو عدة عناصر من أىمية، أىداف، أساليب، أثار....الخ

 أما االطار التطبيقي أو الميداني فضم فصمين ىما:

الدراسة  والذي جاء بعنوان االطار المنيجي لمدراسة، والذي تناول الباحث فيو مجاالت الرابعالفصل 
)المكاني، البشري، الزمني( مجتمع الدراسة وخصائصو، المنيج المستخدم، األدوات المستخدمة في جمع 

 البيانات وأساليب التحميل )الكمي، والكيفي(.

واألخير والذي جاء بعنوان عرض وتحميل وتفسير نتائج الدراسة لتفريغ  الخامسبينما خصص الفصل 
ميل ومن مناقشة نتائج الدراسة من خالل مناقشة فروض الدراسة في ضوء البيانات وتفسيرىا، وكذا تح

 المعطيات الميدانية وفي ضوء الدراسات السابقة وفي ضوء أىداف الدراسة.

 وأخيرا ختم الباحث دراستو بخاتمة كحوصمة نيائية لبحثو وأىم المراجع المستخدمة والمالحق.

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب الميداني



 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي للدراسة
 

 تمهيد

 : أسباب اختيار الموضوع.أوال

 : أهداف الدراسة.ثانيا

 : أهمية الدراسة.ثالثا

 : تحديد اإلشكالية.رابعا

 : فرضيات الدراسة.خامسا

 : مفاهيم الدراسة.سادسا

 : الدراسات السابقة سابعا

 .األول خالصة الفصل
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 تمهيد:

إف الباحث ميما كاف مستكاه العممي كتخصصو ال يمكف أف ينطمؽ في دراسة مكضكع بحث دكف 
 عنده طمكح في دراسة تمثؿ ذلؾ المكضكع. كجدمسبقة عنو كىذه المعرفة ىي تلديو معرفة أف تككف 

القصكل يشكؿ اإلطار النظرم في أم دراسة عممية مرحمة االنطبلؽ الفعمي ليا، كذلؾ لمنظر لؤلىمية 
اإلطار يحدد الباحث معالـ بحثو كأىداؼ دراستو كنقاط كمف خبلؿ ىذا  التي تكتسبيا ىذه المرحمة؛

في تحديد  تي تساعداالرتكاز فييا حيث يعتمد عمى األسس كالمراحؿ المتبعة في اعداد البحكث العممية ال
األىداؼ التي يسعى إلى بمكغيا كتبيف لو األىمية مف ىذا المكضكع كما تكضح لو الزكايا التي يجب 

 التركيز عمييا كاألخذ بيا أثناء القياـ بالبحث.

شركعو في دراسة أم مكضكع أف يضبط كيحدد االطار العاـ لو ذلؾ ليذا ال بد مف الباحث عند 
التي يسعى إلى تحقيقيا إلى ضبط اشكالية البحث  اختيار مكضكع الدراسة كأىدافيا بدءا بمبررات كدكافع

كتحديد المفاىيـ األساسية المرتبطة التي تعتبر مف أىـ كابرز الخطكات في البحث العممي كانتياء بضبط 
 ريؼ اإلجرائي كخطكة ضركرية ميمة فيمع التأكيد عمى ضركرة إدراج التع بالمكضكع محؿ الدراسة.

البحث. كبدكف أف ننسى الدراسات السابقة التي تناكلت مثؿ ىذا المكضكع ليككف منظما كمنسجما كىادفا 
 في نفس الكقت.
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 الموضوع:اختيار مبررات  أوال: 

ال  ية أف اختيار الباحث لمكضكع دراستومف القضايا التي ال تقبؿ الجدؿ في مجاؿ البحكث العمم
يؽ الصمة التمقائية بقدر ما يككف مرتبط كث أك يخضع عمى كجو اإلطبلؽ ألم ضرب مف ضركب الصدفة

اتو، كما قد ترتبط مبررات االختيار إلى شركط مكضكعية تتجاكز المبررات ذبميكالت كدكافع الباحث 
 شعكر الباحث بيا، أكالشخصية كالذاتية لو كاألكيد أف كقكع االختيار عمى دراسة مشكمة ما يتأثر بمدل 

بحث ناكؿ ىذه المشكمة بالدراسة كالساس بكجكد الدافع الداخمي القكم لتمدل انشغالو بيا إلى درجة اإلح
ثياتيا يالمشكمة عمى الباحث قكيا كمما ازداد حماسة أغكارىا كفيـ ح الميداني، ككمما كاف ضغط كالحاح

 فاالختيار ال ينبع مف فراغ.

 ا المكضكع لؤلسباب مكضكعية كأخرل ذاتية نذكر منيا ما يمي:كقد كقع اختيارنا ليذ

 األسباب الذاتية: 

 كالتعرؼ عمى كاقع الركح المعنكية ليا. الرغبة في التقرب مف المؤسسات الجزائرية -

 مة في رفع ىذه األخيرة.اضعؼ استيعاب المفيـك العممي لمركح المعنكية كاستراتيجيات العبلقات الع -

 الموضوعية:األسباب 

 الكقكؼ عمى استراتيجيات  ممارس لمياـ العبلقات العامة بمحاكلة رفع الركح المعنكية. -

 مف طرؼ المسؤكليف لمحاكلة رفع المعنكيات. كظفيفمالىتماـ بالحالة النفسية لمزيادة ا -

 األىمية البالغة التي يكتسبيا مكضكع الدراسة في تراث العمـك االجتماعية. -

االىتماـ بكظيفة األفراد كباألفراد أنفسيـ في المؤسسات الجزائرية كاعتبارىـ كباقي العناصر العممية قمة  -
 االنتاجية.

 ثانيا: أهداف الدراسة:

مما ال شؾ فيو أف كؿ البحكث العممية تسعى في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ أىداؼ منشكدة قد  
كتحميميا، أك أىداؼ عممية تطبيقية كمحاكلة تككف أىداؼ نظرية كىذا التفسير ظاىرة اجتماعية 

الستخبلص حمكؿ لمشكبلت ميدانية ترتبط بتطبيقات معينة أك اجراءات محددة كنحف في دراستنا ىذه 
 نسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية كالتي قسمناىا كما يمي:
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 * أهداف وصفية:

 الجزائرية.عف كاقع الركح المعنكية في المؤسسات تقديـ صكرة حقيقية  -1

 .ممكظفيفمة في رفع الركح المعنكية لاالتعرؼ عمى استراتيجيات التي يتبعيا رجؿ العبلقات الع -2

 تحديد العكامؿ التي يمكف مف خبلليا قياس الركح المعنكية. -3

 بالمؤسسات الجزائرية. ع مف الركح المعنكية لدل المكظفيفمحاكلة معرفة الحكافز التي ترف -4

 حديد عناصر كمككنات كؿ مف الحكافز المادية كالمعنكية لرفع الركح المعنكية.محاكلة ت -5

 * أهداف تفسيرية:

 .ية لدل المكظفيفتكضيح العبلقة بيف الركح المعنكية كالمردكد -1 

 كتأثيرىا عمى مردكدية المؤسسة. أىمية الركح المعنكية لدل المكظفيف لفت انتباه المسؤكليف عمى -2

 .مؿ عمى رفع الركح المعنكية لممكظفيفالعاستسراؽ مستقبؿ المؤسسة في تبنييا لبلستراتيجيات  -3

 ثالثا: أهمية الدراسة:

مما الشؾ فيو أف كؿ البحكث العممية ليا أىمية كبرل تسعى لتبرزىا مف خبلؿ مكضكع الدراسة 
 كتمكف أىمية المكضكع في:

مف منظكر إدارة  في المؤسسات الجزائرية مى المكظفيفالمعنكية كتأثيراتيا عالركح  براز دكرإ
ية التي تساعد عمى أداء مياميـ الركتينية داخؿ ك كاستراتيجياتو في رفع الركح المعن ،مةاالعبلقات الع

 المؤسسة.

 رابعا: اإلشكالية:

ىك العامؿ األساسي الذم يستحؽ  لمكرد البشرمقات العامة ىك ادراكيا بأف اإف جكىر العبل
االىتماـ كالرعاية، ككما ىك معركؼ أف تحقيؽ الرقي كالتقدـ لممؤسسة كاستمرارىا ال يعتمد عمى ما تممكو 

كتحسف تكجييا  البشرم منتجةمف مكارد مادية فقط. فيذه األخيرة ال يمكنيا أف تعمؿ دكف الرأسماؿ 
سماؿ البشرم بقى الرأامتمكت مف رأسماؿ كأالت كمعدات يا استخداميا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، فميم
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ال يمكف أف تستمر المؤسسة في التفكؽ كالتطكر ألنيا العقؿ المدبر كالمخطط لسير  يحتؿ الصدارة كبدكنو
 األعماؿ، كالمحرؾ لآلالت كالمكجو لجميع العناصر المككنة لممؤسسة.

أنو مصدر كؿ الطاقات كىك مسؤكؿ  العامة عمىكألىمية العنصر البشرم تتعامؿ معو العبلقات 
حيث تعتمد عمى تنمية الركح المعنكية لمعالميف كذلؾ بعممية مخططة كمستمرة ف تحصيؿ كؿ اإلنجازات ع

بالمؤسسة كتعزيز كتحديد طاقاتيا اإلبداعية لعنصر البشرم ات كمكاىب ككفاءات اتعمؿ عمى زيادة ميار 
رض تكجيييا نحك األداء المتميز بحيث يتناسب ة كمترابطة كذلؾ بغكأساليب متعدد عف طريؽ اتباع طرؽ

 عمى بيئة تطرأمع المياـ المككمة إلييا كتعديؿ سمككيا كزيادة قدرتيا عمى التكيؼ مع التحكالت التي 
بر عف درجة انعكاس لتصرفات،" فيي تعت شيئا محددا بؿ ىي ؿ، كبذلؾ نجد أف الركح المعنكية ليسالعم

كفقا لؤلىمية التي يضعيا  عبلقات العمؿ كما تتضمنو ىذه العبلقات مف متغيرات مركبة تحددالرضا عف 
العامؿ كما تتضمنو ىذه العبلقات مف متغيرات مركبة تحدد كفقا لؤلىمية التي يضعيا العامؿ لمككنات 

الحديثة  ىي المعبر الشامؿ عف النظرية الركح المعنكيةكىي مفيكـ مختصر، فإف  (1)ىذه العبلقة " 
العالية ال تقؿ أىمية عف اعطاء الركح المعنكية  بأىميةالى حد بعيد  تأثركالمتنظيـ كالعمؿ فاف معظميـ قد 

 .لممكظفيفأك تقديـ الربح كالخدمات أجكر العالية 

الكمية لنكعية العبلقات اإلنسانية السائدة في جك  كتعتبر الركح المعنكية في الحقيقة ىي الصكرة
عقكبات أك رغما عف العمؿ. لذلؾ فإف ىذه الركح ال يمكف ايجادىا عف طريؽ األكامر أك التعميمات أك ال

 .لعنصر البشرمارادة ا

لذلؾ يمكننا الحكـ عمى درجة الركح المعنكية في إدارة ما بيف صكرة العبلقات اإلنسانية السائدة 
كسكء العبلقات االنسانية يككف مسؤكال عف  ،جكىا ألنيا نتيجة ليذه العبلقات أكثر مف أف تككف سببيافي 

 (2) تدىكر الركح المعنكية.

فإننا نقصد كمتا الجانبيف أم الجكانب المادية  معنصر البشرمعف الركح المعنكية ل كعندما نتحدث
المتمثمة في استقطاب تعد تنحصر استراتيجيات رفع الركح المعنكية بتمؾ المياـ التقميدية )  كالمعنكم فمـ

االختبارات، التقييـ كاألجكر، ضبط مكاعيد الحضكر كاالنصراؼ، مف اإلجازات كالعطؿ المرضية..( بؿ 
 ي.تتعداه لجانب آخر الذم يمعب دكرا كبيرا في تنمية القكل العاممة كىك الجانب اإلنسان

                                                           
 .134، ص1981، 5، دار النيضة العربية، مصر، طإدارة القكل البشريةفيمي منصكر:  - 1
 .29، ص2007، 1، دار أحناديف لمنشر كالتكزيع، األردف، طالعبلقات اإلدارية )السمكؾ كالميارات(حمكة مصطفى:  - 2
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حظي بكثير مف الدراسات كاألبحاث في العديد مف المجاالت الدراسية  ةضكع الركح المعنكيك فم 
كعمـ االجتماع، عمـ النفس، العبلقات العامة...إلخ. فأكلت ىذه الدراسات أىمية لمركح المعنكية الدكر 

يتعمؽ بسمككيـ كادائيـ  الفعاؿ الذم تمعبو في تحقيؽ مصمحة كاىداؼ كؿ مف المؤسسة كقكاىا العاممة فيما
كانتاجيتيـ في العمؿ فقد قاـ الباحث "التكف مايك" بعد تجارب حكؿ أىمية العبلقات االنسانية في زيادة 

الكتريؾ" حيث اىتمت ىذه التجارب  ركفتكسشركة "ببمعامؿ "الياكتكف األمريكية"  1927اإلنتاجية سنة 
ب المشكبلت التي تعاني منيا الشركة حتى يمكف بالجماعات كمعنكيات األفراد ككشفت كذلؾ عف أسبا

 أكامرعبلجيا كتمخصت األسباب في المشكبلت التي تعاني منيا في انخفاض االنتاجية كالغياب كمقاكمة 
الظركؼ  اإلدارة كالتمرد كسكء العبلقات بيف المشرفيف كالعامميف بكجو عاـ، كلقد بدأ مايك تجاربو في دراسة

ؼ في ىذه المرحمة مف التجربة أف اجية العامميف كدرجة رضاىـ فاكتشانت عمى كيةلتيالفيزيقية كاإلضاءة كا
الظركؼ الفيزيقية ليست العامؿ الكحيد الذم يأثر عمى انتاجية العامميف كركحيـ المعنكية إال انيا أكدت 

كاالعتراؼ بجيده بطبيعة الحاؿ فتقدير العامؿ لمعنكية إلى جانب الحكافز المادية، عمى دكر الحكافز ا
 رتفاع الركح المعنكية لدل العامؿ كزيادة المردكدية لديو.كقدراتو كميا ذات تأثير فعاؿ كمباشر عمى ا

أما في الجزائر فقد عرفت المؤسسات تدىكرا في العقكد الماضية سببيا اإلصبلحات المتعاقبة  
بحيث كانت حقكؽ ىذا األخير منتيكة  كالتي ركزت عمى الجكانب التقنية أكثر منيا الجانب البشرمعمييا 

عنكية مبمنحو أجكر ال تتناسب مع مقدار ما يبدلو مف مجيكدات ناىيؾ عف الظركؼ السيئة المادية كال
 التي سادت المناخ.

اس لمذىنيات المتكاجدة في كتعتبر النظرة الدكنية التي كانت سائدة في تمؾ الحقبة ما ىي إال انعك 
 التي لـ تدرؾ القيمة الحقيقية كالدكر الفعاؿ لمعامؿ كفي نماء المؤسسة كازدىارىا.في ذلؾ الكقت  مؤسسةال

ككنتيجة إلىماؿ العنصر البشرم كغياب سياسة رفع الركح المعنكية ككذا سياسة التحفيز العقبلنية المادية 
 الرضاأصبحت عبلقة العامؿ بالمؤسسة يسكدىا عدـ ف معنكية تستجيب لمتطمباتو كما يجب،كخاصة ال

التي تجسدت في شكؿ  التغيب, البلمباالة, التسيب... سمبية سمككيات ما خمؼالتفاىـ الذم سرعاف كعدـ 
 .اضرابات كنزاعات بغرض تحقيؽ اىدافيـ كرغباتيـ

التعرؼ عمى استراتيجيات إلقامة صبلت كدية في العمؿ  يمف خبلؿ دراست حاكؿسأكليذا  
 عبلقات العمؿكالتقميؿ مف المسافات بيف كاستمرارىا كترشيدىا بيدؼ القضاء عمى الجك السمبي لمعمؿ 
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كترسيخ الجانب اإلنساني أكثر مف خبلؿ التأكد كالتعاطؼ كالتفاىـ بدال مف التناقص كالكراىية كالتكفر 
 ىذه األسئمة المحددة لجكىر المشكمة المطركحة الراىنة:يذا خمصنا لتجسيد ل

 ؟ما ىي استراتيجيات ممارس العبلقات العامة في رفع الركح المعنكية بالمؤسسات الجزائرية

 ىذا السؤاؿ رئيسي، كتتفرع منو عدة أسئمة مفادىا:

 جماعة؟ىؿ يعتمد ممارس العبلقات العامة عمى استراتيجية إدارة الصراع لتحقيؽ أىادؼ ال 
 القرار لتحقيؽ الكالء  صنعة عمى استراتيجية المشاركة في ىؿ يعتمد ممارس العبلقات العام

 .لممؤسسة؟

 خامسا: فرضيات الدراسة:

 الفرضية الرئيسية:

في المكظفيف  تساىـ استراتيجيات ممارس بمياـ العبلقات العامة في رفع الركح المعنكية
 المؤسسات الجزائرية

 الفرضية الفرعية:

يعتمد ممارس مياـ العبلقات العامة عمى استراتيجية إدارة الصراع لتحقيؽ أىداؼ  الفرضية األولى:
 الجماعة

يعتمد ممارس مياـ العبلقات العامة عمى استراتيجية المشاركة في صنع القرارات لتحقيؽ  الفرضية الثانية:
 لممؤسسة. المكظفيف كالء

 سادسا: اإلطار المفاهيمي:

بعض المفاىيـ األساسية التي تتطمب الكقكؼ عندىا كتكضحيا لمكصكؿ إلى  في مكضع الدراسة كرد -
 التعريؼ اإلجرائي يناسب مكضكع الدراسة كيمكف تكجيو الدراسة التحميمية كلعؿ أىـ المفاىيـ:

 :االستراتيجية -1

 بػ: -امفاهيمه –اإلدارة االستراتيجية حسيف عدام الحسيني في كتابو * يعرفيا فبلح 
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" خطة مكحدة كشاممة كمتكاممة تربط المنافع االستراتيجية لممؤسسة بالتحديات البيئية كالتي تبني لتأكيد 
 (1)تحقيؽ األىداؼ األساسية لممؤسسة مف خبلؿ التنفيذ المناسب مف قبؿ التنظيـ" 

االعتبار  األخذ بعيفصؼ طرؽ تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا مع ريؼ أف االستراتيجية تعيبيف لنا ىذا الت -
 رض كالتيديدات البيئية كالمكارد كاإلمكانيات المتاحة.الف

 * يعرفيا جيمس بريف ككيف بػ:

 التتابعية " االستراتيجية ىي نمكذج أك خطة تتكامؿ مف خبلليا األىداؼ الرئيسية كالسياسات كالتصرفات
أك كؿ متكامؿ كىكذا فإف االستراتيجية تتعامؿ مع تحديد االتجاه  لممؤسسة مع بعضيا البعض كحدة

مف خبللو اتخاذ القرارات، كما قد تتعامؿ االستراتيجية مع تخفيض  يتـ اطاركالتنسيؽ، كما تقدـ 
    (2)".المكارد

 ريؼ عمى تكامؿ األىداؼ كالسياسات كتتابع األحداث كالتصرفات.عنستنتج مف ىذا الت -

 بكثر عمى أنيا: * كما يعرفيا

قامة دفاعات ضد القكل التنافسية أك ايجاد مكقع في الصناعة حيث تككف القكل أضعؼ ما  " بناء كا 
 (3)يككف" 

ريؼ أف االستراتيجية تعمؿ عمى خمؽ المكائمة بيف أنشطة المؤسسة كالتكيؼ مع البيئة عيبيف لنا ىذا الت -
 الخارجية حيث يربطيا بالمنافسة.

 :كاالتي الستراتيجيةكف تعريؼ ا* مما سبؽ يم  

البلزمة لتحقيؽ األىداؼ كالغايات إلى  بعيده المدل االستراتيجية ىي السياسات كالخطط األساسية
كتقـك بكضع  مستقببل جانب تحديد اتجاىات العمؿ كتحديد الكضع الذم يجب أف تككف عميو المؤسسة

معايير خاصة بالمؤسسة كذلؾ في ضكء النشاط الذم تمارسو كتساعد االستراتيجية في اتخاد القرارات 
 كتكفير االستقرار في التكجيات كتسمع بالمركنة البلزمة لمتكيؼ مع الظركؼ المتغيرة.

                                                           

، 2، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف طالمعاصرة : اإلدارة االستراتيجية، مفاىيميا، مداخميا، عممياتيافبلح حسف عدام الحسيف - 1
 21، ص2006

 162، ص2002، الدار الجامعية االسكندرية، البشرية مدخؿ استراتيجي لتخطيط كتنمية المكاردركاية حسف:  -2
 .34، ص2004، 1، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، عماف، طاإلدارة الجديدة في العالـ المتغيرعبد العزيز صالح بف ختكرة:  -3
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 العالقات العامة: -2

 * يعرفيا في األجيزة األمنية بأنيا:

استمرارية العبلقات الطيبة كالحسنة بينيا كبيف الجماىير  يـعكالمنظمة المبذكلة لتد " تمؾ الجيكد المخططة
 (1)داؼ كغايات تخدـ المصمحة العامة"الداخمية كالخارجية تحقيؽ لرفع مستكل العمؿ فييا كتمبية أى

تحقيؽ  عممي المنظـ الذم يساىـ فييركز ىذا المفيـك عمى أف العبلقات العامة تقكـ عمى التخطيط ال 
 .كجميكرىا التفاىـ المتبادؿ بيف المؤسسة

 * تعرؼ الجمعية المينية األكركبية العبلقات العامة بأنيا:

أك نشاط مؤسستي عاـ أك خاص ييدؼ إلى تكفير كتحسيف العبلقات كالثقة كالتفاىـ مع  " كظيفة
الجماعات أك ما يعرؼ بالجميكر سكاء كاف داخؿ أك خارج المؤسسة، فيذا األخير ىك الذم يحدد كيانيا 

 (2)كتطكرىا"

ف بنكعيو الداخمي ريؼ عمى أف العبلقات العامة نشاط مؤسساتي كما أشار إلى الجميكريع* ركز ىذا الت
 .كالخارجي، ككذا اليدؼ منيا، إال أنو أغفؿ أف العبلقات العامة عمـ

 * يعرفيا الدكتكر كماؿ أحمد كماؿ بأنيا:

" عممية مستمرة تستخدـ كسائؿ االتصاؿ كالبحكث االجتماعية لمكصكؿ إلى خطط تحقؽ التفاىـ كالتكيؼ 
 (3)بيف المنظمات كجماىيرىا حتى تعـ الفائدة" 

التي تستخدـ لمتأثير عمى الرأم العاـ كىي أدكات اإلعبلـ ككسائؿ  األدكاتريؼ عىذا الت حأكض -
أشار إلى  جماىير المنظمة الداخمية كالخارجية. باإلضافة إلى أنوبكضكح المختمفة، كما أنو حدد  االتصاؿ

عمى ىذا عمى أنيا عممية مستمرة  زد كظيفة العبلقات العامة كىدفيا المتمثؿ في تحقيؽ فائدة الجانبيف
 .االجتماعيةكتطبيقية لمعمـك 

 ( يؤكد فيو أف:Poul Garret* أما بكؿ جاريت )
                                                           

، الرياض، المممكة العربية 1، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، طمدخؿ إلى العبلقات العامة كاإلنسانيةعمي فايز الجحني:  - 1
 .20، ص 2006السعكدية، 

 .50، ص 2003، القاىرة، 1، دار الفجر، ط-اشيار العبلقات العامة، عبلقات مع الصحافة -اتصاؿ المؤسسةفضيؿ دليك:  - 2
، ص 1996، في المجتمع المعاصر، مؤسسة شباب الجامعة، د.ط، اإلسكندرية، تصاؿ كالعبلقات العامةاالغريب عبد السميع،  - 3
48. 
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لفة لصكرتيا الحقيقية، كانما ىي اعية تجعؿ المؤسسة تبدك في صكرة مخ"العبلقات العامة ليست كسيمة دفا
 (1)المكجكدة المستمرة مف جانب اإلدارة لكسب ثقة الجميكر مف خبلؿ االعماؿ التي تخطى باحترامو" 

كليست الكسائؿ  ءيتضح أىمية الجانب البناء لمجيكد الصادقة لكسب ثقة العمبل ريؼمف ىذا التع -
 الدفاعية لتحقيؽ تمؾ الثقة.

 مجمة العبلقات العامة األمريكية عمى أنيا: كعرفتيا

"الكظيفة اإلدارية التي تقيـ اتجاىات الجماىير كتحديد السياسات كاإلجراءات الخاصة الكاجب اتباعيا في 
 (2)"منتجاتيا كسياستياك ضكء مصالح جماىير المنظمة كالحصكؿ عمى تعاطفيـ كتأييدىـ كقبكليـ لممنظمة 

ريؼ أف العبلقات العامة القناة التي تنفد عبرىا اتجاىات كأراء الجماىير كحمقة نستنتج مف ىذا التع -
 الكصؿ بيف المنظمة كبيف الجميكر في أف كاحد.

 لعبلقات العامة.يمكف تعريؼ ا * كمف كؿ ما سبؽ

العبلقات العامة كظيفة ادارية منظمة كمخططة ذات طابع خاص كمستمرة تطبيقية لمعمـك  
تكجد بكؿ المنشآت كالمؤسسات عمى اختبلؼ طبيعتيا سكاء كانت اقتصادية أك تجارية  االجتماعية

المنشأة معتمدة في ذلؾ عمى  كاليدؼ مف خبلليا ىك فيـ ككسب أداء الجميكر المتعمقة بيذه المؤسسة أك
 يكرىا الداخمي كالخارجي.ائدة المشتركة لممنظمة كجمسائؿ االعبلـ كاالتصاؿ لتحقيؽ الفمختمؼ ك 

 * الروح المعنوية:

 * يعرفيا عبد الرحمف العيسكم:

يقصد بالركح المعنكية تمؾ الركح أك المزيج السائد بيف جماعة مف األفراد كالتي تتميز بالشعكر  
الجماعة كاالستعداد  كبثقة الفرد في دكره في الجماعة ككذلؾ الشعكر بالكالء تجاهبالثقة في الجماعة 

 ؼ الجماعة كعمى ذلؾ الركح المعنكية لمجماعة تتككف مف الركح المعنكيةأىدا جؿ تحقيؽألمكفاح مف 
   (3)لمجمكعة أفراد ىذه الجماعة

                                                           

 .155، ص 2000، عالـ الكتب، القاىرة، العبلقات العامة بيف النظرية كالتطبيؽ :عمي عجكة - 1
 . 20، ص1994، االسكندرية، مصر،بيئي( المكتب العربي الحديثالعبلقات)مدخؿ محمد:  النجار عبد العزيز - 2
، الدار المصرية معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية عربي انجميزم، انجميزم عربيحسف شحاتة كزينب النجار كآخركف:  - 3

 .191، ص 2003، القاىرة، 1المبنانية، ط
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ىذا التعريؼ لمركح المعنكية مفيكما شامبل حيث لـ يحددىا في بعض أمكر أك الحاجات  أعطى -
فأصبحت إدارة جماعية مكجية لمكصكؿ نحك ىدؼ مشترؾ كفي ىذه الحالة مف اإلدارة تتحدد المصالح 

 كالحاجات كعمى ضكئيا تعمؿ الجماعة عمى تحقيؽ اليدؼ المشترؾ.

 * كيعرؼ أيضا بأنيا:

ائد أك الركح السائدة بيف األفراد الذيف يككنكف جماعة، كالتي تتميز بالثقة في الجماعة " النمكذج الس
فيي محصمة   groupe moraleكباإلخبلص لمجماعة، كباالستعداد لمكفاح مف أجؿ أىداؼ الجماعة

 (1)ركح األفراد كترادؼ تماسؾ الجماعة 

ف يركز ىذا التعريؼ عمى الجماعة دكف الفرد حيث تعتبر الرك  ح المعنكية بأنيا تتمثؿ في الجماعة ككؿ كا 
 مشاعر األفراد كاتجاىاتيـ كحاجاتيـ ىي صفة مرتبطة التي ينتمي إلييا الفرد كما الفرد إال جزء منيا.

 * كتعرؼ الركح المعنكية أيضا:

 (2)" بأنيا ىي اتجاه أساسو الثقة كالمثابرة في العمؿ كالتمسؾ بمثؿ الجماعة" 

 تقتضي التكاصؿ كالمشاركة كالشعكر بالمحبة المتبادلة بيف أعضاء الجماعة. ىي بمعنى      

 (3)ريفات السابقة جاء في: "خميط مشاعر الفخر، الثقة، التشكيؽ كالحماس" عكباإلضافة إلى الت 

الركح المعنكية التي تعترم الفرد كالتي تأثر باإليجاب عمى نكعية األداء كاإلنتاج  ىذا المفيكـ يحدد مظاىر
 لدل العامؿ.

 بقة نستنتج أف الركح المعنكية ىي:* مف كؿ التعاريؼ السا

الركح المعنكية ىي حالة نفسية تتعمؽ بشعكر الفرد اإليجابي في بمكغ النجاح كالظفر بالحكافز لقاء     
س ذلؾ ايجابا عمى نكعية األداء كاإلنتاج ككذلؾ ىي الركح السائدة بيف األفراد كالذيف اإلنجازات كينعك

 كاإلخبلص كاالستعداد لمكفاح مف أجؿ اىداؼ الجماعة. باالطمئنافيككنكف جماعة كالتي تتميز 

                                                           

، 2000بطية، جامعية، االزرا، دار المعرفة الصناعي كالتنظيمي كتطبيقاتوأصكؿ عمـ النفس الميني كال :عبد الفتاح محمد دكيرار - 1
 .39ص
 .310، ص 2004، مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، جتماعيعمـ النفس اال :جكدت بف جابر - 2
، الدار عربي –كالمصاريؼ، انكميزم المعجـ الشامؿ لمصطمحات العمـك اإلدارية كالمحاسبة كالتمكيؿ بشير عباس العبلؽ:  - 3

 .337الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، بيركت، لبناف، ب سنة، ص 
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 المؤسسة: -4

" مجمكعة مف االحكاـ كالقكانيف الثابتة التي تحدد  يعني كممة المؤسسة مف الناحية السكسيكلكجية* 
 (1)العبلقات االجتماعية في المجتمع" 

 االجتماعية في المجتمع كفؽ قكانيف ثابتة.نستنتج أف المؤسسة ىي التي تحدد العبلقات 

 لى حد ما ثابتة ممزمة  يعرفيا عمماء االجتماع بأنيا: "أساليب العمؿ كاالحساس كالتفكير متبمكرة كا 
 (2)مميزة لمجمكعة اجتماعية "

 تبمكرة كغمى حد ما بمجمكعة اجتماعية.يركز عمماء االجتماع بأنيا:" أساليب العمؿ كاالحساس كالتفكير م

 "يعرفيا كذلؾ T.Berand :بقكلو " 

التعاكني مف " المؤسسة ىي أنساؽ فرعية تدخؿ في نطاؽ ما يعرؼ بالنسؽ التعاكني كيتككف النسؽ 
مف نكع خاص كنتيجة عناصر مركبة فيزيقية بيكلكجية، شخصية كاجتماعية تنشأ بينيما عبلقة منظمة 

 (3)لمتعاكف بيف شخصيف أك أكثر مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ كاحد عمى األقؿ "

مف خبلؿ تعريفو حدد المؤسسة في إطار اجتماعي مككنة مف شبكة عبلقات اجتماعية كانسانية      
 نتيجة احتكاؾ العامميف كتعامميـ مع بعض أكقات العمؿ لتحقيؽ ىدؼ معيف. كتتشكؿ

 " يعرؼ المؤسسة عمى أنيا:  froncois perauseكنجد كدلؾ "   -

متنكعة تستعمؿ رؤكس األمكاؿ كقدرات مف أجؿ انتاج سمعة ما كالتي كفاءات  منظمة تجمع أشخاص ذكم
  (4)يمكف أف تباع بسعر أعمى مما تكمفو 

 ريؼ قد اىتـ برأس الماؿ كالكفاءات كالربح كأىمؿ الجانب  االجتماعي كاإلنساني لممؤسسة.ىذا التع    

 مؤسسة:ف الأمف كؿ ما سبؽ نستنتج  *

                                                           

 . 127،ص 1981، 2، دار الطميعة، طاالجتماع معجـ عمـ دنكيؿ ميشيؿ:  - 1
 .479، ص1،1986: دكف دار النشر، طالمعجـ النقدم لعمـ االجتماع - 2
 .  16، ت، محمد عمي محمد كآخركف، منشأة المعارؼ االسكندرية، مصر، دكف سنة، صاالجتماععمـ باركر كآخركف:  - 3
 .10، ص 1998الجزائر،  2، دار المحمدية العامة، طاقتصاد المؤسسةناصر دادم عدكف:  - 4
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تتككف مف مجمكعة مف األشخاص  المؤسسة ىي عبارة عف منظمة اقتصادية كنسؽ اجتماعي    
يتفاعمكف فيما بينيـ باالعتماد عمى تقسيـ العمؿ كىيكمة السمطة، فيقكمكف بممارسة قدراتيـ كمياراتيـ 

  البتكار أساليب فعالة في العمؿ إلنتاج سمع ذات جكدة عالية

 المفاهيم الثانوية: -

 إدارة الصراع: -1

 يعرفيا محمد القريكتي: -

كل ىي تحميؿ ماىية الصراعات مف حيث مكضكعيا أك السبب الرئيسي لحدكثيا أك المست " إدارة الصراع
 (1)أك عمى مستكل التنظيمات المختمفة " الذم تحصؿ فيو، فردم أك جماعي

ؼ ادارة الصراع عمى تحديد أىـ المراحؿ التي يتـ اتباعيا لمتعامؿ مع الصراع يتعر  * اعتمد التعريؼ في
 عمى كؿ المستكيات.

 كيعرفيا محمد سميماف العمياف بػ: -

يدؼ تحديد حجمو ليتـ عمى ضكء ذلؾ تحديد عممية التدخؿ، بتقميمو إذا فاؽ " ىي عممية تشخيص ب
 (2)حجمو الحد البلـز لسير المنظمة، كبإيجاد الصراع إذا كاف منعدما "

التي يتـ اتباعيا لمتعامؿ محمد سميماف العمياف عمى تحديد أىـ المراحؿ  * كفي ىذا التعريؼ أيضا اعتمد
 إذا انعدـ أك قؿ في المنظمة.مع الصراع كذلؾ بتقميمو إذا زاد حجمو عف الحد المسمكح كبعثو 

 * كتعرؼ إدارة الصراع أيضا بػ:

" عبارة عف ميارة أساسية لرجؿ اإلدارة تستيدؼ التغيير البناء كالمنتج لؤلفراد اك التنظيمات الفرعية ألم 
 (3)تنظيـ في مؤسسات " 

في ىذا التعريؼ نستنتج أف إدارة الصراع ىي عبارة عف ميارات يمتمكيا رجؿ االدارة لتسير األفراد    
 كالتنظيمات الفرعية في المؤسسات.

                                                           

 206، ص1993، عماف، األردف، 2، دار الشركؽ، طالسمكؾ التنظيميمحمد قاسـ القيركتي:  - 1
 381، ص2005، عماف، األردف، 3، دار كائؿ لمنشر، طالسمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿمحمد سمماف العمياف:  - 2
مجمة كمية التربية، تربية كعمـ  ،استراتيجية مقترحة إلدارة الصراع التنظيمي في المؤسسات التعميميةالميدم، سكزاف محمد كىيبة:  - 3

  222، ص24، ع4النفس،ج
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 مة حسيف إدارة الصراع بأنو:كيعرؼ سبل

إدارة الصراع ال تعني حمو بالضركرة، كذلؾ ألف حؿ الصراع يتضمف ازالتو أك التقميؿ منو إلى 
نما تتطمب  عممية أدنى مستكل في حيف ال تتضمف إدارة الصراع بالضركرة التقميؿ مف حجـ الصراع كا 

، أك لعدمو إذا كاف أقؿ مما يجب  .عممية إدارة الصراع التدخؿ لمتقميؿ منو إذا كاف أكثر مف البلـز

 مف كؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ ادارة الصراع بػ: -

 منوميارات يكتسبيا رجؿ اإلدارة لتشخيص كتحديد مراحؿ التي يجب أف يتبعيا لمتقميؿ إدارة الصراع ىي 
 إذا زاد حجمو إلى أدنى مستكل ألف إدارة الصراع ال تعني إزالتو كحمو بالضركرة.

 : الصراع إلدارةتعريف االجرائي    

كاسباب الصراع في مؤسسة ىي استراتيجية يعتمدىا ممارس مياـ العبلقات العامة في تشخيص مكاطف 
  .تقديـ اقتراحات لعبلجو كادارتو باالعتماد عمى فنيات كاساليب لجعمو صراع بناء قصد اتصاالت الجزائر

 أهداف الجماعات: 2- 

 الجماعة بأنيا: Davisيعرؼ  

 (1)" عدد مف األفراد تربطيـ عبلقات يمكف مبلحظتيا أك التعريؼ عمييا "

 كىذا التعريؼ يشير إلى التفاعؿ كالترابط بيف أعضاء الجماعة.     

  يعرفياTosi :بأنيا 

" اجتماع عدد صغير نسبيا مف األفراد بشكؿ يمكنيـ مف التفاعؿ الدائـ خبلؿ المقاء كالمكاجية المباشرة 
 ( 2) "كيشعركف فيما بينيـ بالتجاكب النفسي مف خبلؿ احساسيـ باالنتماء لعضكية كاحدة

كمف ىذا التعريؼ نستنتج أف الجماعة ىي ترابط مجمكعة مف األفراد فيما بينيـ كتفاعميـ فيما بينيـ    
 .كذلؾ مف خبلؿ شعكرىـ باإلنتماء لبعضيـ البعض

  كيعرفياKreitner Kinichi :الجماعة بأنيا 

                                                           

 .187، ص 1997، دار الزىراف لمنشر، عماف، األردف، السمكؾ التنظيمي كسمكؾ األفراد في المنظمات :ريـحسف ح - 1
، ناشركف كمكزعكف، األردف، الرضا كالكالء الكظيفي :محمد أحمد سميماف، سكسف عبد الفتاح كىب - 2  .287ص، 2010، دار زمـز
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كية كمعايير جماعية كليـ ى " مجمكعة مف إثنيف أك أكثر يتفاعمكف بحرية كيشترككف في أىادؼ
  (1)"مشتركة

 مف ىذا التعريؼ نستنتج اف الجماعة ىي مجمكعة مف أفراد تككف لدييـ أىداؼ كىكية مشتركة. -

 * مف التعاريؼ السابقة نستنتج تعريؼ ألىداؼ الجماعة كىك:

الجماعة ىي مجمكعة مف األىداؼ المشتركة بيف أفراد الجماعة كتككف مرتبطة بدكافع  أىداؼ -
 ىذه الجماعة. أىداؼكاتجاىات األفراد األعضاء في ىذه الجماعة كىذا لتحقيؽ تفاعؿ فيما بينيـ لتحقيؽ 

 صنع القرارات: -2

 " أنو:thompson – Tudenيعرؼ طكمسكف ك تكديف " -

رار إال اف مفيكـ صنع القرار ليس ائؿ يبدك نياية المطاؼ في صنع القبيف البد كاف اإلختيار " كاف
 (2)مقتصرا عمى االختيار النيائي بؿ إنو يرجع إلى األنشطة التي تؤدم إلى ذلؾ االختيار"

  ركزا طكمسكف كتكديف في ىذا التعريؼ عمى أف صنع القرار ىك ليس القرار النيائي لمعممية بؿ
 بكؿ األنشطة التي تمر عمييا ىذه األخيرة.ىك كؿ العممية 

 كتعرؼ صنع القرار بػ: -

الخطكات التي يتـ بمقتضاىا البحث في المشكؿ أك مكقؼ مكاف القرار كتحديد أفضؿ حمكؿ كانسبيا     
 (3) مف بيف البدائؿ المتاحة كاليادفة لحؿ المشكمة أك المكقؼ.

 كتعرؼ أيضا بػ: -

 (4)تتعمؽ بالتطكرات كاألحداث الجارية لحظة االختيار كما يمييا.  صنع القرار ىك العممية التي

نستنتج مف ىذا التعريؼ أف صنع القرار ىك كؿ التطكرات كالمستجدات التي تحدث بالمؤسسة إلى حيف 
 اختيار البديؿ األمثؿ كالمناسب لحؿ المشكؿ.

                                                           

 السابؽ: نفس الصفحة.المرجع  - 1
 .80، ص2007، 2ة النيضة المصرية ، القاىرة، ط، مكتبسيككلكجية صنع القرارحبيب مجدم عبد الكريـ:  - 2
، كمية الدراسات العكامؿ المؤثرة عمى مشاركة المكظفيف في صنع القرار كعبلقتو بمستكل أدائيـفيصؿ بف فيد بف محمد البراىـ:  - 3

 .11، ص 2008العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية، العميا، قسـ العمـك اإلدارية، ماجستير تخصص 
 .4، ص1991، مصطفى إدريس، مطابع لؤلكفست الرياض، اتخاذ القرارات الفعالة دليمؾ العممي في اإلدارةىيمفادكمند:  - 4
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 المشاركة في صنع القرار- 

 تعرؼ مشاركة في صنع القرار بانيا:

ذيف مع رؤسائيـ في صنع القرارات اإلدارية المختمفة كالمتعمقة بالتخطيط كتنظيـ اشتراؾ المرؤكسيف كالمنف
 (1)تنفيذه كالرقابة عمى ىذا التنفيذ"الجيكد البلزمة ألدائو ك 

مف ىذا التعريؼ أف المشاركة في صنع القرار ىي مشاركة العماؿ كالرؤساء في القرارات  نستنتج    
 اإلدارية كالتخطيط كالتنظيـ كؿ ما يخص المؤسسة.

 كيعرؼ الحميضي في كتابو بػ: -

" اندماج األفراد عقميا كعاطفيا في مكاقؼ الجماعة مما يشجعيـ عمى المساىمة في تحقيؽ أىدافيا كتحمؿ 
 (2)ات المنكطة بيا" المسؤكلي

أىادؼ كتحمؿ المسؤكليات نستنتج مف ىذا التعريؼ اف المشاركة في صنع القرار ىي تشجيع الفرد      
 في تمؾ المؤسسة.

 كيعرفيا كنعاف بػ:

لتقاء بيـ لمناقشة مشاكميـ اإلدارية التي تكاجيو كتحميميا كمحاكلة دعكة المدير لمرؤكسيو كاال" 
شتراؾ المدير ليـ في كضع الحمكؿ ممكنة ليا مما يخمؽ الثقة لدييـ الالحمكؿ الالكصكؿ إلى أفضؿ 

 (3) "المبلئمة لممشاكؿ اإلدارية

نستنتج مف ىذا التعريؼ اف المشاركة في صنع القرار ىي مشاركة المدير مع مرؤكسيو في مناقشة    
 .المشاكؿ اإلدارية كمحاكلة حميا حيث تشكؿ لدييـ ىذه العممية الثقة

 

 

 

                                                           

 .368، دار المعارؼ المصرية، القاىرة، ص السمكؾ اإلدارمسميماف جنفي محمكد،  - 1
، رسالة ماجستير تخصص عمـك ادارية، قسـ لقرارات كعبلقتيا بالرضا الكظيفيعممية صنع االحميضي:  عبد العزيز بف محمد - 2

 .22، ص2007كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية ، السعكدية،  العمـك االدارية،
 .208فرزدؽ التجارية، الرياض، بدكف سنة، ص ، مطابع الاتخاد القرارات اإلدارية بيف النظرية كالتطبيؽكنعاف نكاؼ:  - 3
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 التعريف االجرائي لممشاركة في صنع القرارات :   

في المشاركة في صنع س مياـ العبلقات العامة لممكظفيف ىي عبارة عف القدر الذم يسمح بو ممار  
في مؤسسة اتصاالت الجزائر كذلؾ باالعتماد عمى اساليب  االدارية باألمكرالقرارات المتعمقة 
  كاستراتيجيات متعددة

 :لممؤسسة الوالء -3

 بػ: لممؤسسة يعرؼ خبلؼ سميماف الركاشدة في كتابو الكالء 

" اخبلص المكظؼ لعممو كمنظمتو كالتزامو بتحقيؽ اىادفيا كالقسـ الذم يعمؿ فيو كمنظمتو ككذلؾ اإللتزاـ 
 (1)بمعايير السمكؾ الكظيفي كالميني"

مف ىذا التعريؼ أف الكالء ىك ارتباط المكظؼ بالمؤسسة كتبنيو ألىدافيا كقيميا كالتزامو بكؿ  نستنتج    
 ما ىك مطمكب منو.

 " الكالء بػ:Kantorكيعرفيا "كانتكر 

 (2)داد األفراد لبذؿ الطاقة كالكفاء لمتنظيـ" " عمى أنو استع

داده لبذؿ كؿ ما التي ينتمي إلييا كاستعنستنتج مف ىذا التعريؼ أف الكالء ىك إخبلص الفرد لممنظمة 
 كسعو مف أجؿ المؤسسة أك المنظمة.

 كيعرؼ الكالء أيضا بػ: -

 (3)" عبارة عف التفاني كاإلخبلص المستمر كاإلدارم كالعممي مف فرد ما تجاه قضية معينة"

مع المؤسسة  نستنتج مف ىذا التعريؼ أف الكالء ىك حالة نفسية لمعامؿ تؤثر فيو حيث يبدم انسجاـ    
 أك القضية.

 ؾ بػ:ئكيعرفو إلتر كىربي

 (3) أك عبلقة الصداقة داد لترؾ المنظمة بسبب األجكر أك المكضع المالي أك الحرية المينيةعدـ االستع
                                                           

 .86، ص2007، 1، دار حامد، عماف، طصناعة القرار المدرسي كالشعكر باألمف كالكالء التنظيميخمؼ سميماف الركاشدة:  - 1
لئلدارة،  العربية ، المجمةالكالء التنظيمي كعبلقتو بالخصائص الشخصية كالرغبة في ترؾ المنظمة كالمينةطبلؿ عايد األحمدم:  -2

  .43، ص 2004، 24العدد 
 .55، ص 2002، ت أحمد األنصارم، المجمس األعمى لمثقافة، مصر، فمسفة الكالءجكزايا ركيس:  - 3
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مف ىذا التعريؼ أف الفرد ال يفكر في ترؾ المنظمة كاالنتقاؿ إلى أخرل بغض النظر عف  نستنتج
 المصالح المادية كالمكاسب التي يمكف أف يحصؿ عنيا مقابؿ عممو.

 سسة ىك:تنتج مف كؿ ما سبؽ أف الكالء لممؤ نس

مف أجؿ  الكالء ىك إخبلص المكظؼ لممؤسسة التي ينتمي إلييا كاستعداده لبدؿ قصارل جيده 
ما كانت لتركيا كالتخمي عنيا مي ستعدادحيث يتبنى قيميا كاىدافيا دكف االتحقيؽ أىداؼ المؤسسة 

 المكاسب المادية.

 التعريف االجرئي لموالء لممؤسسة:

المتمثمة في الكفاء كالمحبة ك  ىاىك اتجاه ك الحالة النفسية لمكظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر نحك      
   .ىدافيـأكالحفاظ عمى عضكيتيـ فييا لتحقيؽ كاالخبلص كالمسؤكلية 

 : اإلطار النظريسابعا

 كنموذج من نماذج الروح المعنوية المحفزة: النموذج األول: الرؤية

كلكنيا تعد الرؤية النمكذج االكثر بساطة كاألكثر انتشارا مف بيف النماذج عف الركح المعنكية،  
األقكل لمركح المعنكية المحفزة ىي  المفيكـبنفس الكقت ىي مفيكـ األقكل عف الركح المعنكية المحفزة كأف 

التي تبنى كتككف إلنجاز أفضؿ عمؿ ضمف نظاـ العمؿ كبعد ذلؾ أف تؤكؿ جميع الخطكات إلرضاء تمؾ 
 الرؤية كالحمـ المبني كضركرة عممية كاف العناصر التالية ىي ما تتكفر لدينا عف ىذا النمكذج:

 ألخبلقية عمى سبيؿ المثاؿ:كجكب كجكد االحتراـ الكافي لكافة المستكيات ا -أ

"طبلب في المدرسة يسرقكف، يكذبكف، ال يرتبكف أفكارىـ كال يظيركف أم سمكؾ لمتعايش كىـ دائما غير 
 كدكديف".

البد مف كجكد نظرة عامة عمى أنو يتكجب عمينا أف نتغمب عمى ىذه الحالة كأف نبدأ بسياسة جديدة  -ب
 فز(.لتحقيؽ ىذه الرؤية كالحمـ )الدافع المح

كجية النظر العممية، كىي التي تتطمب المزيد مف االحتراـ، المزيد مف االحساس بالمسؤكلية كالتقميؿ  -جػ
مف الخداع كالكذب كالعمؿ عمى زيادة مساعدة اآلخريف كلكنيا تحتكم عمى كجية نظر عامة لمتغييرات 

 تجاه المزايا البشرية.



اإلطار المفاىيمي لمدراسة                                                                الفصؿ األكؿ:  

22 
 

ا ممكنة كىي نيأحداث كاألعماؿ المحتممة، كما حكؿ األادر خيالية مف كحي الخياؿ تكجد ىنالؾ مص -د
 .التي تؤدم إلى اإلبداع كالتغيير

كما أف احتمالية ىذه األعماؿ تتخذ قراراتيا عبلنية كبكضكح كغالبا ما يتـ اعتمادىا عمى أنيا قكاعد 
 (1)مفركضة 

ليذا النمكذج يمكف القكؿ اف نمكذج الرؤية كنمكذج مف نماذج الركح المعنكية الذم كفقا  شرح النموذج :
ركز عمى ضركرة تكفر المستكيات االخبلقية مف احتراـ كتحمؿ المسؤكلية مساعدة االخريف التقميؿ مف 

 .افضؿ عمؿ  إلنجازالكذب كالخداع كىذا 

لمستكيات االخبلقية لدل ممارس مياـ كيمكف االستفادة مف ىذا النمكذج في تكضيح اىمية تكفر ا
العبلقات العامة اثناء ادارتو الصراعات التي تحدث ضمف نظاـ العمؿ كذلؾ لمحفاظ عمى العبلقات 

 الحسنة بيف الجميكر الداخمي لممؤسسة .

 الثاني: الروح المعنوية تتمثل كمعيار أساسي كحافز داخمي: النموذج

 كما في الخطة )أ( ففي خطكاتو األربعة أعتقد كالبريج: مكذجاألنفتتمثؿ المحاضرة كالشرح عف ىذا 

الركح المعنكية المحفزة كالتي تشكؿ حافز داخمي تعتمد ليس فقط عمى الركح المعنكية المرتكزة كالثابثة 
كلكنيا أيضا تعتمد عمى االختبارات المفتكحة، كعندىا تككف كنكع مف الحكـ ضمف الشعكر كاإلحساس 

 كعندىا أخيرا لف تككف ىناؾ الركح المعنكية كاألخبلقية الفردية كاألنانية مثبل: بتحمؿ المسؤكلية

كذلؾ عندما أصبحت الثغرة في أعماؿ  1984كألكؿ مرة مند عاـ  النمكذجج ككاندم ىذا لقد شرح كالبري
 الحكـ ىي مركز أعماؿ كتكجيات النقد.

فإف لنا نظرة حكؿ اإلحساس بالشعكر بالمسؤكلية تجاه العمؿ الذم نقـك بو  األنمكذجكبالنسبة ليذا 
كىي التي بدكرىا تفسر كجكد الركح المعنكية كقكة مشجعة، كباعث داخمي محفز، كذلؾ ألنو عندما أشعر 
 بأنني مسؤكؿ عف العمؿ الذم أقكـ بو كتتكفر لدل الشعكر بالمسؤكلية تجاىو فإف احتمالية القياـ بالعمؿ
كانجازه كفؽ رغبة شديدة عارمة ىي أكبر بكثير فعندما أككف ضمف شعكر البلمباالة كأنني فقط أقكـ بيذا 
العمؿ ألنني مجبر عمى القياـ بو لذا، فإذا رأينا أف العمؿ ىك فقط مجرد أمر محتكـ عمينا كاتخذناه 

                                                           
1-karin heinrich, fritz oser ,Terence lovat :Hand book of moral motiration theories, Models, 
Applications, sense publishers rotterdam/ boston/ Tailpei, 2013, P11,12. 
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يدة كلف يككف ىناؾ مجاؿ لمتغير باإلىماؿ كالبلمباالة، فإف الركح المعنكية المحفزة سكؼ تككف ثابتة كمق
 كالتطكر.

كحتى تتحقؽ ذلؾ يجب أف يندفع الفرد مف ضمف إحساسو كشعكره بالمسؤكلية الكاممة كذلؾ لرفع الركح 
 (1) المعنكية لتشكؿ حافزا كبيرا لمعمؿ المكمؼ.

 *شرح النموذج :

ساسي تحافز داخمي الذم أليذه النمكذج يمكف القكؿ اف نمكذج الركح المعنكية تتمثؿ كمعيار  كفقا
تعتمد فقط عمى الركح المعنكية المقيدة كالثابثة الف في ىذه الحالة يككف  يرم الركح المعنكية المحفزة ال

العمؿ مجرد امر محتكـ عميو كلف يككف ىناؾ مجاؿ التغير كالتطكير لكف ىناؾ ايضا اختيارات مفتكحة 
لية تجاه العمؿ الذم نقكـ بو كىي التي بدكرىا تفسير بحيث بمثابة نظرة حكؿ االحساس بالشعكر بالمسؤك 

مف ىذا النمكذج بانو البد عمى ممارس مياـ  االستفادةمشجعة كعميو يمكف  ةكجكد الركح المعنكية كقك 
 .كذلؾ لككنيا قكه مشجعة  بأعمالوالعبلقات العامة التخمي بركح المسؤكلية اثناء قيامو 

 ؤولية من قبل الفرد كروح معنوية محفزة:النموذج الثالث: الفرد يتحمل المس

جدؿ كاسع حكؿ ككف الركح المعنكية عمى أنيا ىي بنفسيا تككف الركح المعنكية المحفزة آليا  ىناؾ
 أك ككنيا تحتاج إؿ اإلحساس بتحمؿ المسؤكلية مف قبؿ الفرد كي تككف ركح معنكية دافعة كمحفزة.

الجدلية الداخمية كالتي تقدـ اقتراح عمى أف الركح  كفي ىذه الحالة تستخدـ العديد مف المحاكرات
المعنكية ىي قائمة بحد ذاتيا كمككف دافع محفز، أكثر مف ككنيا تحتاج إلى قكة مخصصة مف الركح 

 المعنكية الدافعية ليا كالمترافقة معيا.

تكم عمى كالرأم المنطقي خمؼ ذلؾ، ىك أف أية ركح معنكية تككف بشكؿ مسبؽ كتمقائي ككما أنيا تح
 نزعة محفزة تدفعيا قدما.

ف كاحدة مف أىـ الجداالت حكؿ ذلؾ ىي أف مبادئ أية ركح معنكية عند أم فرد تتضمف أراء تحكيمية  كا 
عممية، كذلؾ عمى أنيا ميالة لمناحية العممية كالتي تتضامف كتتكافؽ مع المكاقؼ الجدلية مف الركح 

 المعنكية المحفزة.

                                                           
1- Ibid. p:12, 13   
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نمكذج إف المسألة حكؿ الرأم عمى أف الركح المعنكية قائمة مف تمقائيا كحكؿ كعمى أية حاؿ في ىذا األ
أنيا بحاجة إلى اإلحساس بالمسؤكلية كااللتزاـ بيذا اإلحساس ىـ حالتاف تتفقاف معا باليدؼ الكاحد 

 (1) كلكنيما تختمفاف مف حيث المككف.

 : شرح النموذج*

كفقا ليذا النمكذج يمكف القكؿ الركح المعنكية ىي القائـ بحد ذاتيا كمككف دافع كمحفز كىي تككف بشكؿ 
مسبؽ كتمقائي كاف مبادئ ام الركح المعنكية عند ام فرد يتضمف اراء تحكيمية كعمميو  كبخكص الرام 

  .ـ فيما يتفقاف معا بنفس اليدؼالمسؤكلية  كاللتزا لئلحساسالقائؿ انيا قائمو بحد ذاتيا كحكؿ انيا بحاجو 

 .منو في اخد ممارس مياـ العبلقات العامة بمبادئ ىذا النمكذج اثناء ادارتو لمصراعات  االستفادةكيمكف 

 النموذج الرابع: المكون الثالث من المكونات األربعة كنموذج من الروح المعنوية: 

جسر مف الحاالت الركح المعنكية  عمى أف المككف الثالث يمثؿمف تكما كبينيو كما شرح كؿ 
الممتدة فكؽ التخيبلت كاإلحساس حكؿ السؤاؿ الذم نطرحو عمى أنفسنا دائما ىك) ماذا عمي أف أفعؿ كأم 

 قرار يجب أف أتخذ؟ ( حيث أف الرغبة في التجديد مميئة بالصراعات بيف األفكار الذىنية.

مى العمؿ تحت ضغكطات القاسية كما يتضمف إف مف أبرز أكلكيات المككف الثالث ىك مقدرة الفرد ع
 المككف الثالث السيطرة كالمقدرة كلكنو يتأثر ذاتيا بالمخططات الذىبية كالتخطيط العممي.

فإف نحف اعترفنا بأف الركح المعنكية المحفزة كصفة مكصكفة كأنيا كاجب مف العمؿ المعطي 
ة داخمية مف الذات الداخمية لمفرد كالتي تعمؿ آليا مسبقا فإف بيده الحالة الركح المعنكية ىي عبارة عف حال

  (2)عمى أف تقـك بالعمؿ بكفاءة كجد أك أف ال تعمؿ بكفاءة كال جدية. 

كفقا ليذا النمكذج فاف الركح المعنكية عباره عف حالة داخمية مف الذات الداخمية  :شرح النموذج*
 تتأثركفؽ الظركؼ القاسية فيي تتضمف السيطرة كالمقدرة لكنيا  بأعمالولمفرد تساعده عمى القياـ 

بالمخططات الذىنية كالتفكير العممي، فيي تعمؿ اليا لذل الفرد كمنو يمكف االستفادة مف ىذا النمكذج في 
  .ثناء االكضاع الصعبةأتطبيؽ مبادئو في عمميو صنع القرارات كعمميو اداره الصراعات خاصو 

 

                                                           
1- Ibid. p:13, 14    
2- Ibid. p:14, 15    
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 : النفس والذات كقوة منظمة في الروح المعنوية:النموذج الخامس

إف مصطمح القدرة المشجعة يشير إلى الميارات الضركرية كالمتنكعة في تطبيؽ األىداؼ  
الشخصية ميارات مف التحفيز المنتظمة كالقرارات كاألعماؿ المنتظمة كذلؾ لتحقيؽ السمكؾ المطمكب 

ني تصكير كالنتيجة الناجمة ىنا فإننا نكتشؼ أف اإلرشادات الفاعمة مف الركح المعنكية في حياة الفرد تع
 كتسميط الضكء عمى المسافة بيف سمكؾ الفرد كاالىداؼ النبيمة المستقبمية. 

كالحافز يعني الحصكؿ عمى الشكؿ الكاعي مف البحث عف التمييز بيف الحالة التي يتكجب فييا عمى الفرد 
 (1)أف يتخذ قراره كبيف الركح المعنكية المثالية كالتي ىي جزء مف عزة النفس 

المسافة بيف الشخص كاىدافو  مف خبلؿ ىذا النمكذج نستنتج اف الركح المعنكية ىي: ذجشرح النمو *
النبيمة المستقبمية كتتحقؽ ىذه الركح المعنكية مف خبلؿ الحافز الذم ىك يتمثؿ في الحصكؿ عمى الشكؿ 

بيف الركح بيف الحالة التي يتكجب فييا الفرد اف يتخذ فييا القرار ك  الكاعي مف البحث كذلؾ بالتميز 
المعنكية المثالية كيمكف االستفادة مف ىذا النمكذج في تبنيو مف طرؼ ممارس مياـ العبلقات العامة في 

 عممية صنع القرارات بمؤسسة اتصاالت الجزائر

 النموذج السادس: تكوين النوايا واالعمال الخاصة النبيمة كروح معنوية محفزة:

مشجعة شيقة حيث مف خبلليا يككف األفراد معتقداتيـ يمكف لمحافز المشجع أف يعتبر كقكة  
 كاىدافيـ كيحتضف رغباتيـ كيشرحكا مف خبلليا كيطبقكا مف خبلليا تجاربيـ.

ف العناصر االكثر  ليذا النمكذج ىي: أىمية كحيث يمكف لمفرد اف يكجو كؿ طاقاتو الفعالة كا 

 المعتقدات -1

 الرغبات -2

 األعماؿ -3

 المسؤكؿتقكؿ المعتقدات: أنا 

 كتقكؿ الرغبة: أنا أريج أف أككف شخصا جيدا كأف أحصؿ عمى الكثير مف الماؿ.

                                                           
1- Ibid. p:15, 16    
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كتقكؿ األعماؿ: دعني أجرب ذلؾ بدال مف أف أعتمد عمى ما قدمو اآلخريف كبدؿ مف أف اعتمد عمى 
 الركح المعنكية الداخمية الثابتة كالنظريات كالفرضيات السابقة

اذا يقكـ الناس بما يريدكف أف يقكمكا بو كما ىي الخطط كالسمكؾ كاليدؼ مف كؿ ذلؾ ىك أف ندرؾ لم
 (1)الذم يقكمكف بو كيطبقكنو 

عمؿ مشجعة فمف خبلليا يككف االفراد معتقداتيـ كاىدافيـ كمف يعتبر الحافز قكه : شرح النموذج *
 ،الرغبات،  االعماؿخبلليا يكجو الفرد كؿ طاقاتو الفعالة كمف اىـ عناصر ىذا النمكذج المعتقدات 

كيمكف االستفادة مف ىذا النمكذج في معرفو الشخص الشيء لماذا يقكـ بو كلماذا ماىي الخطط 
 كالسمككات التي يقكمكف بيا .

 : الدراسات السابقة:ثامنا

إف اإلجراءات المنيجية في مجاؿ البحث العممي تحتـ عمى الباحث أف يتعمؽ كيتفحص كؿ ما 
ات أىمية بالغة ألنيا تساعد عمى تحديد كتكجيو كتدعيـ مسار ذعف المكضكع دراستو، ىذه العممية كتب 

البحث فرجيتيا تضمف لمباحث تحديد المشكمة التي ينكم البحث فييا بدقة، كنظرا ليذه األىمية ال بد مف 
ؿ إلى بعض الدراسات العكدة إلى الدراسات السابقة كتحديد مدل االستفادة منيا كبعد البحث ثـ التكص

 التي أكردناىا كىي:

دراسة بعنوان: أساليب الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمدينة المكرمة  -
 وعالقتها بالروح المعنوية لممعممين من وجهة نظرهم.

الدكتكر رمضاف دراسة ماجيستير قاـ بيا الباحث أحمد بف محمد بف ميدم الخالدم تحت اشراؼ األستاذ 
بف أحمد عيد بقسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط كمية التربية بجامعة أـ القرل، تخصص اإلدارة التربكية 

 (.2008ق) 1428/1429كالتخطيط سنة 

 تساؤالت الدراسة:

 كاالتي: ةكقد جاء التساؤؿ الرئيسي ليده الدراس

ة مكة المكرمة ألساليب إدارة الصراع التنظيمي ما درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية بمدين-
 مف كجية نظر المعمميف؟

                                                           
1- Ibid. p:16, 17    
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 ما مستكل الركح المعنكية لدل معممي المدارس الثانكية الحككمية بمدينة مكة المكرمة مف كجية نظر-
  العامميف؟

مة بالركح ما عبلقة أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية بمدينة المكر -
 المعنكية لممعمميف مف كجية نظر المعمميف؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات دالالت إحصائية بيف متكسطات استجابات معممي المدارس الثانكية الحككمية -
 المؤىؿ؟ -تعزل لمتغيرم الخبرةحكؿ أساليب إدارة الصراع بمدينة مكة المكرمة 

 للدل المعمميف مف كجية نظرىـ تعز  المعنكيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الركح - 
 المؤىؿ؟ –لمتغيرم: الخبرة 

 الدراسة:  هميةأو  أهداف

 كقد جاءت أىداؼ الدراسة كما يمي:

التعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية بمدينة مكة المكرمة ألساليب إدارة  -
 الصراع التنظيمي.

 التعرؼ عمى مستكل الركح المعنكية لمعممي المدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة.-

التعرؼ عمى العبلقة بيف أساليب إدارة الصراع لدل مديرم المدارس الثانكية بمدينة مكة كمستكل الركح -
 المعنكية لممعمميف مف كجية نظر المعمميف.

لتربكية، حيث أنيا عممية انسانية تتسـ بنشاط كتستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية العممية ا
إنساني، كتتميز بغايات انسانية، فالتعامؿ بمختمؼ أبعاده في النظاـ التربكم يتـ مف خبلؿ انساف، كحيث 
أف المدرسة الثانكية جزء مف المنظمة التربكية كالتي تستند في تحقيؽ أىدافيا إلى التفاعؿ بيف المديريف 

 كالمعمميف.

 أدوات جمع البيانات:المنهج و 

استخدـ الباحث في الدراسة الحالية المنيج الكصفي حيث قاـ باإلجابة عمى بعض اسئمة المنهج:  -
 الدراسة مف خبلؿ اإلطار النظرم.
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كاستخدـ في ىذا المنيج ثـ استخدـ اإلحصاء الكصفي المتمثؿ في استخراج المتكسطات الحسابية 
 خبلؿ استخداـ اإلحصاء التحميمي. كاستخداـ المنيج التحميمي كذلؾ مف

 أدوات جمع البيانات: -

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداة االستبانة كقد استخدـ عدة طرؽ الختبار صدؽ األداة كاستخدـ كذلؾ 
SPSS .المتمثمة في اإلحصاء الكصفي كاإلحصاء التحميمي 

 العينة وكيفية اختيارها:

( معمما مف معممي المدارس الثانكية الحككمة بمدينة مكة المكرمة 300بمغت عينة الدراسة )
( معمما كقد تـ اختيار العينة بطريقة عشكائية 14.1( مف اجمالي عدد المعمميف البالغ )% 21.4كبنسبة )

المعمميف دكف بسيطة مف جميع مدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة، كقد ثـ تكزيع االستبيانات عمى 
 النظر إلى تخصصيـ أك خبرتيـ أك مؤىبلتيـ الدراسية.

 أهم النتائج:

 نات الدراسة الحالية عددا مف النتائج يمخصيا الباحث عمى النحك التالي:اأظير تحميؿ النتائج بي

ية إف جميع أساليب إدارة الصراع التنظيمي، لدل مديرم المدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة مف كج -
 نظرىـ جاءت بدرجة متفاكتة.

إف أسمكب التعاكف أكثر األساليب ممارسة لدل مديرم المدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة مف كجية  -
 نظرىـ.

إف جميع ابعاد الركح المعنكية جاءت بمستكل عالي لدل معممي المدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة -
ت اإلنسانية، كبعد الرضا العامميف عف العمؿ في المترتبتيف األكلى مف كجية نظرىـ حيث جاء بعد العبلقا

 كالثانية بدرجة عالية جدا.

إف ىناؾ عبلقة ارتباطية مكجية بيف أسمكب التعاكف مف أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدل مديرم -
 المدارس الثانكية كبيف مستكل الركح المعنكية لممعمميف مف كجية نظرىـ.

ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة جعؿ أسمكب التعاكف كفقا  كجكد فركؽ-
 لمتحيز لمؤىؿ العممي لصالح الذيف مؤىميـ العممي دراسات عميا كباكالكريكس.
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 نقد موجز لمدراسة:

 انطكت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف نقاط الضعؼ ككذا نقاط القكة حيث نجد اف ىذه الدراسة لـ 
الباحث  غنىذا لـ يتكظؼ بيا المقابمة كاستتكظؼ معيا خطكة ميمة كأداة منيجية ميمة كىي المبلحظة كك

( ككذا استخداـ صدؽ spssعف الفرضيات اكتفى فقط باألسئمة. أما الجانب اإليجابي فيك تكظيؼ )
 ج ذات مصداقية.األداة لمتأكد مف صدؽ أسئمة االستبانة كىذا يساعد عمى أف تككف اإلجابات كالنتائ

 مواطن االستفادة:

استفاد الباحث مف ىذه الدراسة في دعـ اإلطار النظرم لمدراسة الحالية كبخاصة مف خبلؿ  
المعمكمات المتعمقة بمؤشر إدارة الصراع، أما فيما يتعمؽ باالستفادة المنيجية فيمكف االستفادة الدراسة في 

المعمكمات المتحصؿ عمييا ككما يمكف لمدراسة أف تفيدنا مف خبلؿ كيفية إعداد االستبانة ككيفية تحميؿ 
 القكائـ البيكغرافية التي استعممت في ىذه األخيرة.

دراسة بعنوان: الروح المعنوية وعالقتها بالوالء التنظيمي لمعاممين بمجمس الشورى السعودي من وجهة 
 نظرهم:

تحت إشراؼ األستاذ الدكتكر محمد سيد  دراسة ماجيستير قاـ بيا الباحث بدر محمد الجريسي 
حمزاكم بقسـ العمكـ اإلدارية كمية الدراسات العميا بجامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية )السعكدية( 

 .2010دارية سنة ا ـ عمك تخصص 

 تساؤالت الدراسة: 

تنظيمي لمعامميف كقد جاء السؤاؿ الرئيسي بيذه الدراسة كالتالي: ما عبلقة الركح المعنكية بالكالء ال
 بمجمس الشكرل السعكدم مف كجية نظرىـ؟

 كقد تفرعت التساؤالت الجزئية التالية:    

 ما مستكل الركح المعنكية لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم مف كجية نظرىـ؟ -

الشكرل رتباط بيف مستكل الركح المعنكية كمستكل الكالء التنظيمي لدل العامميف في مجمس ما درجة اال -
 السعكدم؟

 ما سبؿ رفع الركح المعنكية لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم مف كجية نظرىـ؟ -
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ببعض المتغيرات  تعزلكر الدراسة ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أراء المبحكثيف حكؿ محا -
 الشخصية كالكظيفية؟.

 همية الدراسة:أأهداف و 

عمى عبلقة الركح المعنكية بالكالء التنظيمي لمعامميف بمجمس  تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ 
 الشركل بالمممكة العربية السعكدية، كذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ االىداؼ الفرعية التالية:

 .بياف مستكل الركح المعنكية لدل العامميف بمجمس الشكرل مف كجية نظرىـ-

التنظيمي لدل العامميف بمجمس الشكرل التعرؼ عمى درجة ارتباط الركح المعنكية كدرجة الكالء -
 السعكدم.

  .بياف سبؿ رفع الركح المعنكية لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم مف كجية نظرىـ-

داللة إحصائية في أراء المبحكثيف حكؿ محاكر الدراسة تعزم  ذات التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فركؽ-
 لبعض المتغيرات الشخصية كالكظيفية.

 الدراسة تكمف في: كأىمية 

 أهمية العممية: -1

بياف أىمية الركح المعنكية كالكالء التنظيمي لمعامميف عبر إلقاء الضكء عمى آخر ما كرد في أدبيات  -
 الفكر اإلدارم كالنظريات العممية المتعمقة بيذيف المتغيريف.

 عممية أخرل. بحكث يتحاكؿ الدراسة تطكير أدكات القياس متغيراتيا بحيث تتـ االستفادة منيا ف -

 :العمميةاألهمية  -2

تتجمى أىمية الدراسة في ككف فكائدىا المرتقبة ال تقتصر االستفادة منيا عمى مجمس الشكرل -   
 السعكدم بؿ في كافة القطاعات الحككمية األخرل لتشابو طبيعة العمؿ فييا بينيما.

الركح المعنكية كالكالء التنظيمي لمعامميف في يؿ العكامؿ المؤدية إلى رفع عتسعى الدراسة إلى تف-    
 مجمس الشكرل السعكدم.
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  المنهج وأدوات البحث:

اعتمد تبعت الدراسة منيج المسح الكصفي الذم يعتبر انسب المناىج لمدراسات االنسانية حيث     
بالمتغيرات  يف الجزء األكؿ يتعمؽيالباحث في دراستو عمى االستبانة كأداة لمدراسة كتككنت مف جزئ

الشخصية كالكظيفية ألفراد عينة الدراسة ممثمة في )العمر، المؤىؿ العممي، المرتبة الكظيفية، سنكات 
 العمؿ بالمجمس أما الجزء الثاني فتناقؿ ثبلث محاكر.

( 12التنظيمي لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم كيشتمؿ عمى )لركح المعنكية محكر مستكل ا -1
 عبارة.

 ( عبارة.12لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم كيشمؿ عمى ) لكالءكر مستكل امح -2

 ( عبارة.20محكر سبؿ رفع الركح المعنكية لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم كيشتمؿ عمى ) -3

( الذم يحدد االستجابات closed questionnaireكقد تبنى الباحث في إعداد المحاكر كالشكؿ المغمؽ )
 ممة لكؿ سؤاؿ.المحت

كقد استخدـ الباحث في دراسة صدؽ االداة حيث تأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ صدؽ 
محتكل األداة كذلؾ لمتعرؼ عمى مدل صدؽ أداة الدراسة في قياس ما كضعت لقياسو ثـ عرضيا عمى 

بالجامعة، عدد مف المحكميف مف أعضاء مجمس الشكرل ذكم الخبرة كعدد مف أعضاء ىيئة التدريس 
 كفي ضكء أراء المحكميف قاـ الباحث بإعداد أداة ىذه الدراسة بصكرتيا النيائية.

تساؽ الداخمي كثبات مفردات محكر مستكل الركح المعنكية كذلؾ لمتحقؽ مف اال ثبات أداة الدراسة: -
 لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم كذلؾ باستخداـ معامؿ ألفاكركنباج.

كذلؾ بتكزيع استبانات عمى أفراد الدراسة كطمب منيـ ارجاعيا مرة أخرل يق أداة الدراسة: إجراءات تطب -
كاستغرؽ تكزيع كجمع االستبانات أسبكعا كاحدا كىذا لتكاجد العينة بمقر كاحد كبعدىا ثـ ادخاؿ البيانات 

كمف ثـ قاـ الباحث بتحميؿ البيانات  SPSSكمعالجتيا إحصائيا بالحاسب اآللي عف طريؽ برنامج 
 كاستخراج النتائج.

األساليب اإلحصائية: كقد تـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز  -
" كالتي يرمز ليا اختيار Statistical Package Forsocial sciencesاالحصائية لمعمكـ اإلجتماعية "

 .SPSSبالرمز 
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 كيفية اختيارها:و  ةالعين 

كبر مف االستبانات لضماف أ( مفردة كقد قاـ الباحث بتكزيع عدد 235جاءت عينة الدراسة ب)    
  .صالحة لمتحميؿ 234الحصكؿ عمى العينة المطمكبة كبعد التطبيؽ الميداني حصؿ الباحث عمى

 أهم النتائج: 

 التي انطمقت منيا: خمصت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية التي أكدت الفرضيات

 (5مف  4اف مستكل الركح المعنكية لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم مرتفع حيث بمغ ) -1

 (5مف  3.89إف مستكل الكالء التنظيمي لدل العامميف بمجمس الشكرل السعكدم مرتفع حيث بمغ ) -2

ل الركح المعنكية كدرجة فأقؿ مف مستك  0.01كجكد عبلقة طردية ذات داللة احصائية عند مستكل  -3
 الكالء التنظيمي لدل العامميف في مجمس الشكرل 

 نقد موجز لمدراسة:

ؼ كىي نقص في تحديد األىمية كاىادؼ ضعانطكت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف نقاط ال 
 ألىـ األدكات كىي المبلحظة التي ال يمكف ألم دراسة أف تتـ بدكنيا ككذلؾ عدـ اغفاليـالدراسة ككذلؾ 

استعانتيـ بالمقابمة مع أنيا تساعد كثيرا في مثؿ ىذه الدراسات حيث اقتصرت أدكات البحث عمى 
ادل إلى ضعؼ في مصداقية اإلجابات، كلكف  قدا فيو اسئمة مكجية كمغمقة كىذا االستبياف الذم استعممك 

 قد استعمؿ الباحث أدكات احصائية قد أثرت مكضكعو.

 مواطن االستفادة:

الباحث مف ىذه الدراسة في دعـ في اإلطار النظرم لمدراسة الحالية كبخاصة مف خبلؿ استفاد  
، أما فيما يتعمؽ باالستفادة المنيجية فيمكف االستفادة مف الدراسة في ةالمعمكمات المتعمقة بالركح المعنكي

في المساعدة عمى  كيفية اختيار العينة ككيفية إعداد االستبانة ككذا تطبيؽ األساليب اإلحصائية ككذلؾ
 تحديد المراجع مف خبلؿ القكائـ البيكغرافية التي استعممت في ىذه األخيرة.
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 دراسة بعنوان: الروح المعنوية وعالقتها بالقيادة اإلدارية:

دراسة ليسانس قامت بيا الباحثتيف الزىرة نجاع كككش برقيقة تحت اشراؼ األستاذ الحاج كادم،  
جتماعية بجامعة قاصدم مرباح تخصص عمؿ كتنظيـ سنة: لعمـك اإلنسانية كاالالنفس كمية ابقسـ عمـ 

2011-2012. 

 تساؤالت الدراسة:

كقد جاء السؤاؿ الرئيسي بيذه الدراسة كاآلتي: ىؿ تكجد ركح معنكية منخفضة لدل مكظفي شركة  
 نفطاؿ مف خبلؿ تأثيرىـ بالقيادة اإلدارية؟

 رح التساؤالت الجزئية التالية:كعمى ضكء التساؤؿ العاـ لمدراسة نط

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الركح المعنكية لدل مكظفي شركة نفطاؿ مف خبلؿ  -
 السف؟ غيريادة اإلدارية كذلؾ باختبلؼ متتأثرىـ بالق

مف خبلؿ  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الركح المعنكية لدل مكظفي شركة نفطاؿ -
 األقدمية؟ غيريادة اإلدارية كذلؾ باختبلؼ متتأثرىـ بالق

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل الركح المعنكية لدل مكظفي شركة نفطاؿ مف خبلؿ  -
 المؤىؿ العممي. غيرلقيادة اإلدارية كذلؾ باختبلؼ متتأثيرىـ با

 فرضيات الدراسة:

 الدراسة كاآلتي:كقد جاءت الفرضيات في ىذه   

 الفرضية العامة: 

 تكجد ركح معنكية منخفضة لدل مكظفي شركة نفطاؿ مف خبلؿ تأثرىـ بالقيادة اإلدارية.-

 الفرضيات الجزئية:

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الركح المعنكية لدل مكظفي نفطاؿ مف خبلؿ تأثرىـ  -
 دمية.األق غيريادة اإلدارية كذلؾ باختبلؼ متبالق

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الركح المعنكية لدل مكظفي شركة نفطاؿ مف خبلؿ تأثرىـ -
 السف. غيربالقيادة اإلدارية باختبلؼ مت
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الركح المعنكية لدل مكظفي شركة نفطاؿ مف خبلؿ تأثرىـ  -
 المؤىؿ العممي. غيرتبالقيادة اإلدارية كذلؾ باختبلؼ م

 همية الدراسة:أأهداف و 

 كقد جاءت اىادؼ الدراسة كما يمي: 

 فتح مجاؿ دراسات أخرل أكثر تعمقا لممكضكع.-

 .الكشؼ عف مستكل الركح المعنكية المكجكدة لدل مكظفي شركة نفطاؿ-

ممو إذا كاف اداء علفت انتباه المسؤكليف ألسمكب القيادة اإلدارية كمشكؿ يمكف أف يعيؽ العامؿ عمى -
 يء.ساألسمكب اإلشرافي 

ؼ السف كاألقدمية كالمؤىؿ كتشاؼ أك التعرؼ عمى بعض الفركؽ في مستكل الركح المعنكية باختبلا-
 .العممي

 أما أىمية المكضكع فجاءت كما يمي:

تبرر أىمية ىذه الدراسة في معرفة كاقع الركح المعنكية لدل مكظفي شركة نفطاؿ مف خبلؿ 
بالقيادة اإلدارية كدرجتيا، فمككف مكضكع الركح المعنكية ميـ جدا إذ كثر عنو الحديث في السنكات  تأثرىـ

 األخيرة لما لو مف تأثير بالغ عمى المنظمات كانتاجيا كما تشكمو عمى امف العامؿ النفسي كاستقراره.

 المنهج وأدوات جمع البيانات:

صفي لككنو يتبلءـ كطبيعة كأىداؼ الدراسة كاعتمدتا أيضا اعتمدت الباحثتاف عمى المنيج الك  المنهج: -أ
 عمى المنيج اإلحصائي.

 أدوات جمع البيانات: -ب

 اعتمدت الباحثتاف في ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف األدكات كىي:   

عمى طبيعة المشكمة المدركسة كاليدؼ األساسي لمدراسة الحالية تـ إعداد االستبياف  : بناءااالستبيان -
 سالبة. 9مكجبة ك  23عبارة منيا  32الخاص بدراسة الركح المعنكية لدل المكظفتيف كيتككف مف 
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 الخصائص السيكومترية لألداة: -
المحكميف كثانييا صدؽ المقارنة : اعتمدتا عمى طريقتيف في صدؽ األداة أكليا صدؽ صدق األداة

 الطرفية.
: لمتأكد مف صدؽ األداة اعتمدتا عمى ىذا النكع مف أنكاع الصدؽ لمتحقؽ مف مدل صدق المحكمين -1

عبارة مبلئمة عبارات االداة مف حيث الصياغة المغكية كالتعميمات كبدائؿ األجكبة كمبلئمة كؿ عبارة 
عميو الباحث ألجمو عمى حكـ الخبراء كالمختصيف في المجاؿ كقد  لقياس كؿ بعد الذم تنتمي إليو كيعتمد

مف  5تمت المصادقة عمى ىذه االداة بعد عرض صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف األساتذة كعددىـ 
 قسـ عمـك النفس كعمـ التربية.

 أساليب اإلحصائية: -
: المتكسط الحسابي، ما يمياعتمدتا الباحثتيف عدة أساليب إحصائية في ىذه الدراسة نذكر منيا 

 نحراؼ المعيارم، معامؿ االرتباط بيرسكف، اختبارات )ت( معادلة سيرماف براكف.اال
 العينة وكيفية اختيارها:

 -( مكظؼ مف مكظفي شركة نفطاؿ بفركعيا الثبلثة100تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة قكاميا ) 
بيانات عمى ىذه العينة كبعد أسبكع تـ استرجاعيا فرع الزفت كفرع الغاز حيث كزعت االست -فرع النفط
 لمعالجتيا.

 أهم نتائج الدراسة:
 انطبلقا مف فرضيات البحث تكصمتا الباحثتيف إلى النتائج التالية:

 تكجد ركح معنكية منخفضة لدل مكظفي شركة نفطاؿ خبلؿ تأثرىـ بأسمكب القيادة اإلدارية.-
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل الركح المعنكية لدل مكظفي شركة نفطاؿ مف خبلؿ -

 . السف، األقدمية، المؤىؿ العممي ريغلقيادة اإلدارية كذلؾ باختبلؼ متتأثرىـ با
 نقد موجز لمدراسة:

سة انطكت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف نقاط الضعؼ كىي نقص في تحديد أىمية كأىداؼ الدرا
ككذلؾ أغفاليـ ألىـ أداة في بناء البحث كىي المبلحظة حيث تـ استخداـ أداة االستبياف فقط مع أنو كاف 
بإمكاف الطالبتاف استخداـ أداة المبلحظة كالمقابمة كالجيد أنيما استخدمتا أساليب احصائية لمتأكد مف 

 صحة االستبياف كصحة نتائج الدراسة.
 مواطن االستفادة: -

تنا ية( كتحديد مكقفيا ككما ساعداالستفادة مف ىذه الدراسة في رصد الظاىرة )الركح المعنك قد تـ  
الية في الكصكؿ إلى حفادت ىذه الدراسة دراستنا الالنظرم كما أ ثراتصياغة التساؤالت كفي تحديد ال في 

عتماد عمييا إلى اال ممت في ىذه األخيرة إضافةمراجع ذات قيمة مف خبلؿ القكائـ البيكغرافية التي استع
 الدراسة الحالية كمعرفة األدكات المناسبة كالتي تناسب دراستنا.عينة  في تحديد
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 :األول خالصة الفصل

تـ التطرؽ إلى مكضكع الدراسة حكؿ استراتيجيات ممارس لمياـ العبلقات العامة في رفع الركح  
ا الفصؿ عدة تساؤالت سنحاكؿ اإلجابة المعنكية لمعامميف في المؤسسات الجزائرية، كقد طرحنا في ىذ

عمييا في الجانب الميداني لمدراسة، كقد تـ عرض بعض الدراسات التي سبؽ كتطرقت لمثؿ ىذا المكضكع 
كعنت بأحد متغيراتيا، ككذا النماذج المتعمقة بتفسير الركح المعكية، ككما تـ التطرؽ أيضا إلى التعريؼ 

كفي األخير تكصمنا إلى بناء إشكالية الدراسة ككذا صياغة فرضياتيا  ببعض المفاىيـ المرتبطة بالمتغيريف
 التي سنحاكؿ اإلجابة عنيا كتأكيدىا في الجانب الميداني.



 

 

 استراتيجية إدارة الصراع في تحقيق أهداف الجماعة: الثاني الفصل

 
 تمهيد

I- استراتيجية إدارة الصراع 

 العوامل المساعدة عمى إدارة الصراع -أوال

 الوظائف اإلدارية إلدارة الصراع -ثانيا

 طرق وآليات معالجة إدارة الصراع -ثالثا

 نماذج واستراتيجيات إدارة الصراع -رابعا

 نماذج إدارة الصراع وأساليبه - أ
 استراتيجيات إدارة الصراع - ب

 طبيعة العالقة بين إدارة الصراع والروح المعنوية: خامسا   

II- أهداف الجماعات 

 خصائص الجماعات_ والأ

 أنواع الجماعات  -ثانيا

 أسباب تكوين الجماعات -ثالثا

 هيكمة الجماعات -رابعا

 أهداف الجماعات -خامسا

 الثاني خالصة الفصل
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 مراحل صنع القرارات  : والأ

 مستويات المشاركة في عممية صنع القرارات: ثانيا

 شروط الفعالية في عممية صنع القرارات: ثالثا

 في صنع القرارات العوامل المؤثرة : رابعا

  اساليب المشاركة في صنع القرارات : خامسا

 عيوب ومزايا المشاركة في صنع القرارات : سادسا

II-  الوالء لممؤسسة 

 اهميه الوالء لممؤسسة : أوال

 خصائص الوالء لممؤسسة  :ثانيا

 اسباب االهتمام بالوالء لممؤسسة  :ثالثا

 ابعاد الوالء لممؤسسة  :رابعا

 العوامل المؤثرة في الوالء  :خامسا

 : اسباب وضعف وقوة الوالء لممؤسسة سادسا

 اثر الوالء السمبي وااليجابي :سابعا
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 :تمهيد

عممية صنع القرارات عممية ميمة وأساسية في اإلدارة وىي أحد أىم األنشطة اإلدارية إن لم  تعد 
تكن أىميا، وضرورة حتمية لتحقيق األىداف التي من أجميا أنشئت المنظمة فيي محور أو جوىر العممية 

وأصبح مقدار  اإلدارية حيث أنيا تمثل مخرجات كل الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة،
النجاح الذي تحققو أية منظمة يتوقف إلى حد بعيد عمى قدرة وكفاءة قيادتيا عمى صنع القرارات المناسبة 

من  ترفعوالمشاركة في صنع القرارات من بين العمميات التي تعزز من قيمة القرارات في المؤسسات وكذا 
خالصيم ليا.وذلك بتحرير والئيم لمؤسست الروح المعنوية لدى العاممين  يم وا 

وقد تناولنا بيذا الفصل المشاركة في صنع القرار من حيث درجات المشاركة األساليب وشروط فعالة 
  وكذلك المزايا والعيوب وكذا تناولنا الوالء بالمؤسسة من حيث األىمية والخصائص...الخ
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 مراحل صنع القرارات اإلدارية: -والأ

تمر عممية صنع القرارات بعدة مراحل تبدأ من كيفية تحديد المشكمة أو الموقف الذي يحتاج إلى        
قرار يوضع موضع التنفيذ لالنتياء من ما قد تحدثو من انحرافات قد تعرقل سير األداء من الوصول إلى 

 مبتغاىا وتتخمص ىذه المراحل في:

 تحديد وتحميل المشكمة: -1

ىذه المرحمة الفيم الواضح لممشكمة، حتى يتمكن من تحميميا، وتحتاج ىذه المرحمة إلى  وتستيدف 
 الخطوات التالية:

يتوقع  : وىي مقاييس حددت مسبقا ويجب التأكد من صدقيا وحداثتيا وأنيا تعكس ماتحديد المعايير* 
 منيا.

وىل ىي أعمى أم أقل من المعايير وىل ىي فنية مرتبطة باألداء الذي يقوم بو  تحديد االنحرافات:* 
 األفراد أو انسانية متعمقة بمعنوياتيم.

: بحيث توصف االنحرافات بكل دقة إذ ال فائدة من القول بوجود انحراف دون وصف االنحرافات* 
 وصفة

ومات التي تم جمعيا في خطوات السابقة : تتطمب ىذه الخطوة استخدام المعم* معرفة اسباب االنحرافات
 لمكشف عن مصادر المشكمة وحتى يتم معالجتيا في ضوء اليدف الذي تحدده إدارة المنظمة.

 تحديد األهداف: -2

في ىذه المرحمة البديمة التي يمكن أن تساىم في حل المشكمة، ويمكن تقسيم الحمول المتاحة إلى عدة  
 أنواع كالتالي:

تتطمب المشكمة حال مؤقتا وسريعا إليقاف األثار المدمرة، وىذا يعني عدم وجود  قد حمول مؤقتة:* 
 الوقت الكافي لمتعرف عمى مظاىر المشكمة وأسبابيا وظروفيا

: ىي الحمول التي تتسق مع الظروف القاىرة المفروضة عمى المنظمة والتي ال تستطيع حمول تالئميه* 
 تغييرىا.
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أنواع الحمول واكنيا مشروطة فعندما يمكن التحكم في ظروف المشكمة، : وىي أفضل حمول تصحيحية* 
 ال بد من ايجاد الحمول التي تعمل عمى إزالتيا وتصحيح الوضع

يكون من األفضل تنمية بدائل  عندئذ: إذا أمكن التنبؤ بأسباب المشكمة مسبقا قبل حدوثيا، حمول مانعة* 
 مانعة لتفادي ىذه األسباب.

عندما تكون أسباب المشكمة متوقعة، ولكن ال يمكن التنبؤ بوقت حدوثيا فعمى  ة:حمول احتياطي* 
 معدة سمفا لمواجية ىذه الظروف الطارئة. المنظمة أن تنمي حموال بديمة احتياطية

 الحمول البديمة: تقيم -4

رنتيا لمعرفة تجمع المعمومات عن كل بديل بحيث يتم التعرف عمى النتائج االيجابية والسمبية، ومن ثم مقا
 األنسب.

 اختيار البديل األنسب: -5

 في مخرجاتيايقوم متخذ القرار الختيار البديل المناسب، بعد أن وفرت عممية صناعة القرارات 
عدد من البدائل، وأمام كل بديل مزاياه وعيوبو، ويقوم متخذ القرار باختيار البديل المناسب، وليس البديل 

 األفضل بالضرورة.

 الحل: تنفيد -6

ميمان جدا لفعالية التنفيذ، وعميو يمكن أن يستخدم متخذي القرارات في  القبولومدى  إن النوعية
يم واألساليب التي تسمح بمعرفة أراء المرؤوسين الذين سيشاركون في التنفيذ ومنح ئلالوساالمنظمات، 

تنفيذ القرار بشكل جيد وتحقيق ومن ثم  ،تنقيدهيم مقاومة لمقرار عند يأدوار في ذلك، حتى ال تكون لد
 نتائجو المطموبة، وبالتالي ترسيخ الثقة في نفوس أولئك المنفذين، مما ينعكس أثره عمى القرارات التالية.

بعد تنفيد القرار ينبغي متابعة لتحديد مساىمتو في حل المشكمة واكتشاف أي  المتابعة والرقابة: -7
تفحل، وتحتاج عممية الرقابة عمى فعالية القرار األخذ في انحرافات حتى يمكن معالجتيا قبل أن تس

  ( 1)المنظمة ككل. االعتبار تأثير القرار عمى

                                                           
ميدانية بالشركة الوطنية لمتبغ ، دراسة اتخاد القرار في تسيير الموارد البشرية واستقرار االطارات في العملخالصي مراد:  -  1

فونيا، تخصص عمم النفس التنظيمي وتسيير الموارد رطفي عمم النفس وعموم التربية واال فيفري، رسالة ماجستير 88والكبريت مركب 
 .60، 89، 88، ص6007، 6006البشرية كمية العموم االنسانية والعموم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 :مستويات المشاركة في صنع القرارثانيا: 

 القائد االداري لمرؤوسيو في صنع القرار وىي:حيا تيي مستوياتقدم ثانينيوم وشميت نموذجا يشمل سبعة  

يقوم الرئيس في ىذا المستوى بصنع القرار منفردا ثم تبميغو  تبمغو لمرؤوسيو:صنع الرئيس لقرار ثم  -
 .لمرؤوسيو وال تتضمن عممية التبميغ شرح القرار أو اقناعيم بو 

نما يشرح ليم  - صيغ الرئيس لمقرار ثم شرح مبرراتو: ال يكتفي الرئيس بمجرد إعالم المرؤوسين بالقرار، وا 
من وقع انفراده بالقرار، خوفا من احتماالت وىو يعمد إلى تخفيف م لقبولو، مبرراتو ومالبساتو ويستميمي

 مقاومة المرؤوسين لمقرار، وعدم تعاونيم في تنفيذه.

صنع الرئيس لمقرار ثم دعوتو إلجراء حوار حولو: يقوم الرئيس بعد صنعو لمقرار واتخاده بفتح حوار مع  -
شأن القرار وأثاره، وىو يرد عمى ىذه االستفسارات محاوال المرؤوسين يتعرف من خاللو عمى استفساراتيم 

 واستيعابيم واقناعيم بالقرار. إزالة مخاوفيم والتأكد من فيميم

الرئيس بتشخيص المشكمة، وتحديد  ماقتراح الرئيس لمقرار مع ترك المجال مفتوحا إلمكانية تغييره: يقو  -
يتيح وفي عرضو لألمر عمى مرؤوسيو  -قرار المبدئيال -الحمول وتحديد أنسب ىذه الحمولعدد من بدائل 

ليم أن يمارسوا تأثيرا عمى القرار النيائي من خالل ما يدلوا بو من أراء ووجيات نظر أو معارضة ليذا 
القرار المبدئي قد تدفع الرئيس إلى تعديل القرار أو اختيار غيره من البدائل، وتبقى لمرئيس ىنا سمطة البث 

 مر وتحديد إذا ما كان القرار سيعدل أم ال.النيائي في األ

عرض الرئيس لممشكمة ودعوتو لممرؤوسين لتقديم مقترحات وحمول: يعرض الرئيس في ىذه الحالة  -
المشكمة محل القرار عمى المرؤوسين، ويطمب منيم أن يشخصوىا ويحددوا أسبابيا ويقترحوا حموال ليا. وقد 

االقتراحات والحمول المعروضة، ويختار الرئيس بعد ذلك الحل أو القرار من لممرؤوسين فرصة تقييم تتاح 
 بين البدائل والمقترحات التي عرضيا المرؤوسين.

تحديد الرئيس لممشكمة ولمقيود عمى حميا والطمب من المرؤوسين صنع القرار: يقوم الرئيس في ىذه  -
بغي أن يمتزم بيا الحل الذي يتم التوصل إليو، الحالة بتحديد المشكمة وتحديد اإلطار والحدود التي ين

نما عن طريق المشاركة في  وسيشارك الرئيس نفسو مرؤوسيو في عممية صنع القرار، ليس بفرض رأيو وا 
 التي تعقد ليذا األمر. مناقشة المرؤوسين وقيامو بدور المنسق في اجتماعات المناقشة
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إلى قرار: في ىذا الحالة يقوم الرئيس بتفويض  تفويض األمر لممرؤوسين لتشخيص المشكمة والوصول
األمر برمتو لممرؤوسين بدءا من تحديد المشكمة أو المشكالت وتشخيصيا إلى تحديد بدائل الحمول ثم 
الوصول إلى القرار النيائي، وىذا التفويض يتضمن كل مراحل صنع القرار، ويكون القرار الذي يصل إليو 

 (1) .ئيس ىنا بوضع اإلطار أو الحدود التي يصنع القرار في دائرتياالمرؤوسين نيائيا، ويقوم الر 

 شروط المشاركة الفعالة في عممية صنع القرار:  -ثالثا

لكي تكون المشاركة فعالة وتحقق األىداف المنشودة من القرار المتخذ يجب أن تتوفر الشروط 
 السيكولوجية التالية:

االنخراط سيكولوجيا في أنشطة المشاركة، وأن يكون محررا من عمى  يجب أن يكون المرؤوس قادرا -
ن يمتمك حدا  العوائق التي منعو من إعادة تنظيم نمط اليدف الخاص بو عمى ضوء الخبرة الجديدة، وا 
أدنى من الذكاء يمكنو من التقاط معاني ومضامين األمور قيد البحث وأن يكون واقعيا، فإذا كان يعيش 

فإن أية تطورات واقعية، مثل فرص المشاركة في عمميات معنية تصنع القرار، لن في عالم األحالم، 
 تالمس إدراكو من دون أن يحرقيا وبالتالي يضيع اليدف منيا.

يجب أن يكون المرؤوس راغبا في نشاط المشاركة، أي أن الشخص الذي يعتقد أن معارف الرئيس  -
أن ال يكون لديو دافع قوي إذا ما سنحت لو فرصة أفضل وأن عممية صنع القرار ليست شغمو، يحتمل 

 المشاركة.

يجب ان يرى المرؤوس الصمة بين نمط حياتو الخاص واالمور قيد البحث، فحين يدرك أن المشاركة قد  -
العناصر السمبية فسوف يحفزه  لتؤثر عمى مسار مستقبمو بطريقة تزيد العناصر اإليجابية في ىدفو وتقم

  ذلك.

ون المرؤوس قادرا عمى التعبير عن رغباتو بالنسبة لألمور قيد البحث، ويجب أن يكون يجب أن يك -
 (2)قادرا عمى الحديث من الناحية السيكولوجية، وأكثر من ذلك يجب أن يشعر أنو يقوم بنوع من المساىمة

                                                           
 .638-635، ص 8997، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، السموك االنساني في المنظماتر عاشور: أحمد صق -  1
ىمية لمنشر والتوزيع، ، ترجمة ىشام عبد اهلل، األكالسيكيات اإلدارة والسموك التنظيمي :مانيسون، مايكل تي، وايفانسيفس، جون أم -  2

 .688، 680، ص 8999ن، عمان، األرد
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باإلدراك السميم أنو عند منح بعض المرؤوسين الكثير من الفرص وتشير الخبرات المكتسبة  
لى التخبط، ويجدوا أنفسيم عاجزين عن أن يستوعبوا لممشاركة، أو مجاال واسعا في المشاركة فقد يميمون إ

فرصة قميمة، أو  اقد تواجييم ومن جية أخرى، إذ أعطو بشكل فعال تمك التشكيمة من فرص التفكير التي 
لم تعطوا ألية فرصة لممشاركة في عممية صنع القرارات، فمن يكون نشاط محفزا ليم، وثمة قدر من فرص 

يقع في مكان بين ىذين الحدين المتطرفين يستنتج منو أكبر قدر ممكن من المشاركة بالنسبة لكل فرد 
الحوافز والفرضية المستمدة من ىذه المعادلة لكي تكون المشاركة فعالة كأداة حقن في وضع جماعي 
يجب أن يتجاوب أعضاء المجموعة بشكل متماثل مع قدر معين من المشاركة ألن التباين الواسع في 

  (1)ب توترا اجتماعيا ويقضي عمى روح الفريق لدى المجموعة التجارب قد يجم

 العوامل المؤثرة عمى المشاركة في صنع القرار: -رابعا

العوامل التي تحد من المشاركة في عممية صنع القرار وتختمف تمك العوامل باختالف  تعددت   
المنظمات ومن يديرىا واألنظمة التي تسودىا والبيئات التي تتواجد فييا، وسوف يتطرق إلى أىم العوامل 

 وىي:

 العوامل الشخصية: -1

االجتماعي والمالي خارج المنظمة شخصية المدير وعواطفو وقيمتو وتاريخو في العمل ومركزه 
واتجاىاتو ومستواه العممي وخبراتو السابقة ونمط سموكو وحالتو النفسية كميا من العوامل الشخصية التي 

نشير إلى أن  (2)معو  والعاممين ة صنع القرارات والتي قد تنعكس بالتالي عالقتو بمرؤوسيومميتؤثر عمى ع
والتي قد تكون من خالل تجارب سمبية سابقة تتضمن عدم الثقة في  االعتماد عمى الخبرات الشخصية فقط

وعدم األخذ بيا قدر اإلمكان مما ينعكس بدوره عمى عممية صنع القرارات المعمومات، ومقترحات اآلخرين 
فمثال يقوم الحكم المسبق عمى أساس عمميات إدراكية حسية وىي عممية شخصية لمغاية، بمعنى أننا نشوه 
المعمومات لتتوافق مع معتقداتنا ومواقفنا وقيمنا مما يكون لو األثر األكبر عمى المقدرة الموضوعية 

 (3)نعي القرار وجودة القرارات ذاتيا لصا

   
                                                           

أثر مشاركة العاممين في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفمسطنيين )األورنوا( في اتخاذ القرارات عمى العميري سييمة عبد محمد:  -  1
                                                                 .640، ص 6088رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين،  ،أدائيم الوظيفي

 .665 ص دون سنة، الرياض، ،، مطابع الفرزدقنظرية والتطبيقاتخاذ القرارات اإلدارية بين النواف كنعان،  -6
  .68ايياب صبيح محمد زريق، مرجع سابق، ص -  3
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  العوامل التنظيمية  2-  

 تعدد مستويات التنظيم -ا 

يترتب عمى ذلك الى صعوبة توصيل البيانات والمعمومات والتقارير من القاعدة الى قمة التنظيم وكذلك   
صعوبة وبطئ وانسياب االوامر والتعميمات من قمة التنظيم الى قاعدتو والتي ينعكس بالتالي عمى عممية 

 صنع القرارات

 كثرة القيود اإلجرائية وتعقيدها: -ب

رائية التي تتحكم في مجرى العمل قد تفرز تأثرات سمبية تعوقو عن الوصول إن كثرة القيود االج 
مستمرة  االختالفإلى أىادفو وغاياتو التي يجب أن يصل إلييا، كما أن التعقيد اإلجرائي يخمق نقاط 

 سمبيا تؤدي إلى تباطؤ العمل وربما توقفو حتى تحل المشكالت االجرائية التي تحيط بو، مما قد ينعكس
 عممية صنع القرارات. عمى

 والصالحيات: االختصاصاتفي بعض  االزدواجية -ج

 ويرجع ذلك إلى عدم وجود تنظيم واضح لتقسيم األعمال بين اإلدارات واألقسام المختمفة وكذلك 
وتشتت  واالرتباكالمستخدمة لمنح الصالحيات، مما ينتج عن احداث الفوضى  المعاييرإلى تباين 

 المسؤولية وفقدان الرقابة وضياع الوقت وزيادة التكاليف وبالتالي يؤدي إلى صعوبة عممية صنع القرارات.

 التمسك بحرفية الموائح والقوانيين: -د

وذلك بالتمسك بحرفية القانون والتحيل عميو وفقا لألىواء وتفسيره يتفق و بواعث الموظف       
ومالئمتيا لمزمن والظروف  وتيام جدعدتبقى ىذه التعميمات منفذة بالرغم من البيروقراطي، ولذلك عادة ما 

 اإلدارية والنظامية.

وذلك باتجاه القيادة اإلدارية في المنظمات نحو المركزية في صنع  المركزية وعدم التفويض: -ه
اإلداري مما القرارات، وعدم الرغبة في تفويض االختصاصات والصالحيات لممستوى التالي في السمم 

يؤدي إلى شيوع البيروقراطية والروتين والجمود ويؤثر ذلك عمى العاممين ومشاركتيم في عممية صنع 
 (1) القرار.

                                                           
كمية الدراسات العميا، ، رسالة ماجيستر في العموم اإلدارية النمط القيادي ومستوى المشاركة في صنع القرارات األمنيةاألسمري:  -  1

  .44،  43، ص6003قسم العموم اإلدارية جامعة نايف العربية الرياض، 



استراتيجية المشاركة في صنع القرارات وتحقيق الوالء لممؤسسة                            الفصل الثالث:  

72 
 

 العوامل االجتماعية: -و

بيا البيئة االجتماعية التي يتم فييا صانع القرارات، أو التأثير المتبادل بين صانع القرار وأفراد  يقصد    
 األخرى، الرسمية منيا وغير الرسمية ومن ىذه العوامل. االجتماعيةالمنظمة والتنظيمات 

إذا  ون فعالة إالال بد أن يدرك صانعوا القرارات أن القرارات التي يتم اتخادىا لن تكعامل المرؤوسين: 
لصانع القرارات وانما يحددون أيضا  كانت مقبولة لدى المرؤوسين فيؤالء المرؤوسين ليسوا تابعين فقط

 طة التي يتمتع بيا صانع القرارات.نطاق السم

يعتبر الشخص الذي يقوم أو يتولى عممية صنع القرارات عضوا في مجموعة تمثل الييئة  الزمالء: -
اإلدارية في المنظمة، وبالتالي إذ لم يكن القرار مستندا إلى القيم والمعتقدات ومراعيا لمصالح الزمالء فإنو 

 سيواجو بمشكالت.

ة فيم الذين يتولون عممية دراسة المشكالت يتميز ىؤالء بالخبرة والميارات الفنيالخبراء والمستشارون:   -
التي يمكن أن يستفاد منيا في اتخاد القرارات فيؤالء واجراء البحوث والتجارب وجمع البيانات والمعمومات 

الخبراء والمستشارون ىم الذين يقومون بتقديم المشورة وطرح اآلراء التي تغني متخذ القرار ولو الحق في 
 األخذ بيا أو رفضيا.

يقصد بو عدد المرؤوسين الذين لممدير ادخاليم في نطاق اإلدارة الخاصة بو ومدى نطاق اإلشراف:  -
العالقة المباشرة بين المدير ومرؤوسيو وكيف يمكن توظيف ىذه العالقة في أداء العمل بصورة فعالة، 

وسيو األمر الذي وبالتالي فإن ضيق نطاق اإلشراف يساعد أو يزيد من سرعة التفاىم بين المدير ومرؤ 
  (1) يؤدي إلى سرعة صناعة القرار.

 المشاركة في صنع القرار:استراتيجيات  -خامسا

 المشاركة في صنع القرار إلى أساليب عادية وأساليب حديثة منيا:استراتيجيات صنفت 

 :ساليب العادية األ -أ

أبسط أشكال المشاركة وىي غير مكمفة، يسمح بموجبيا لمعاممين بإبداء الرأي عن  نظم االقتراحات: -
في مكان واضح ومعموم لجميع، ويكون  مثبتاقتراحات طريق الكتابة عمى ورقة، ثم وصنعيا في صندوق 

                                                           
رسالة ماجيستر، تخصص تربية، كمية  ،صنع القرارات في اإلدارة تعميم البنين بالمممكة العربية السعوديةالرويمي سعود عبد اهلل:  -  1

 .66ص ، د س،التربية، جامعة الممك سعود الرياض
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ما أن يبدي العاممون أراءىم في  استعمال ىذا الصندوق غير محدد بمناسبة معينة أو موضوع معين، وا 
بق مرحمة اتخاد قرار ميم، ترافق مشكمة معينة، أو بشكل دوري سنوي أو نصف سمناسبات معينة ت

 سنوي، ويتم طمب الرأي وتجميع الردود من خالل مديري الوحدات أو رؤساء األقسام والمشرفين.

حول ما  المعرفة لكل عنصر بالمنظمة العاممين بالمعمومات الالزمة، كما يتيح يتم تزويد االجتماعات:-
يجري بداخميا من نشاط وأعمال، ويتسنى عن طريق االجتماعات لمقيادة اإلدارية التعرف عمى مطالب 
وحاجات العاممين، ويشترط لنجاح االجتماع أن توضع لو خطة مسبقة تشمل تحديدا واضحا لمموضوعات 

 التي سوف ينظر فييا.

مجتمعين بعض الصالحيات والواجبات، حيث يتم ىي عبارة عن عدد من األشخاص يناط بيم المجان:  -
ببحث ىذه  االكتفاءيا، أو ر في مشكمة معينة واتخاد قرار لحماختيارىم رسميا من قبل اإلدارة ، إما لمنظ

المتعمقة بيا، وتقديم التوصيات أو االقتراحات بشأنيا أو لمنظر في المشكالت  المشكمة وجمع المعمومات
عضاء المجنة في ميمتيم لفترات طويمة لحل المشكالت التي تحدث في بصفة دورية، حيث يستمر أ

      (1) التنظيم.

كالمجان عبارة عن تشكيالت إدارية ذات ميام خاصة، إال أنيا تختمف عنيا من عدة وجوه  المجالس: -
المجمس بناء فالمجمس يشكل مستوا إداريا عاليا وال بد أن يكون المجمس بالقرب من القمة التنظيم، يتكون 

عمى قرار من السمطة العميا، يختص المجمس عادة بالمسائل التي تتسم بالشمول والعموم، إذ يصدر 
 بالسياسات العامة الرئيسية. قرارات تتصل في الغالب

أو  يجد الرئيس من المناسب أن يدعو مرؤوسو المختصين قد المقابمة الشخصية مع المختصين:  -
زمالئو في العمل لمقابمتو بغرض التباحث معيم في شأن المشكمة الجاري دراستيا، أو يقوم ىو بزيارة كل 
منيم في مكتبو ليضفي عمى الموضوع المعروض لمدراسة فضل عن أنيا ال تستغرق وقتا طويال، ما داما 

ددة وال يخطر ات نظر متعتييئ الفرصة إلبداء وجيعدد المرؤوسين أو المختصين محدودا، غير انيا ال 
في ذىن الفرد رأي جديد إال إذا استمع إلى أراء اآلخرين، كما ال تسمح بالمواجية بين رأي وآخر حتى 

عن أنيا قد تؤدي إلى انقياد البعض إلى رأي المدير ما دامت  يمكن الحكم عمى أييا أكثر صوابا، فضال
 المقابمة قاصرة عمييما وحدىما.

                                                           
 .43الرويمي سعود عبد اهلل: المرجع السابق، ص -  1
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في بعض الحاالت تكون المشكمة عاجمة ويحتاج حميا إلى تبادل سريع لمرأي أو قد : اإلتصال الهاتفي -
ير جمعيم في وقت قريب، أو يرى المدير أن يكون المعنيون بشؤون المشكمة في أماكن متباعدة وال تيس

اإلجتماع يضيع وقتا ثمينا ففي ىذه الحاالت يمكن اإلستعاضة عن اإلجتماع أو المقابمة الشخصية 
   (1)ين ليحصل المدير عمى رأي كل منيمإلتصال الياتفي مع المختصبا

 األساليب الحديثة: -ب

يعني معالجة وحل المشكالت اإلدارية المعقدة بواسطة جماعة من الخبراء  أسموب دلفي: -
مثل قوائم االستفتاء الستقصاء أراء  لإلتصاالت المتخصصين، من خالل استخدام وسائل رسمية

يدف لين عن اتخاذ القرارات النيائية يالمشتركين من الخبراء مع احتمال وجود عدد من األشخاص المسؤو 
فاء ىوية الخبراء المشاركين قميدية في صنع القرارات وذلك باخىذا األسموب إلى تحسين أسموب المجان الت
ش والمدلالت التي تدور عادة في اجتماعات المجان لتبادل في صنع القرار، واستعاضة عن النقا

أعضاء جماعة الدلفي تحت اشراف لجنة تسير تكون ميمتيا بعد توزيع استمارات خاصة بين المعمومات 
عمى ما تتضمنو من معمومات،  عمى أعضاء الخبراء كل عمى حدى، جمع ىذه االستبيانات واإلطالع

وتمخيص ىذه المعمومات المتجمعة في شكل تقرير مختصر، ثم ارسال ىذا التقرير لمخبراء مرة ثانية لكي 
النظر في الموضوع في ضوء التقرير المرسل إلييم، ثم تجميع األراء النيائية وتمخيصيا في تقرير  ايعيدو 

من مزايا ىذا األسموب أنو   (2)حث المشكمة محل القرار نيائي، يتضمن أراء األعضاء المشاركين في ب
يتيح فرصة ألكبر عدد من الخبراء المختصين لممساىمة في صنع القرارات، يضاف إلى ذلك أن اتباع 
ىذا األسموب لوسائل معينة من إخضاع أراء كل عضو لممناقشة من قبل األعضاء اآلخرين، وتفادي 

خفض اخل المجان، كل ذلك من شأنو أن ية عمى المواجيات التي تحدث داألثار النفسية السمبية المترتب
المجان التقميدية لمتنازل عن مواقفيم أو تأييد رأي األغمبية من الضغوط التي يتعرض ليا بعض أعضاء 

يستخدم ىذا األسموب في عممية صنع القرارات تتعمق بجماعات موزعة جغرافيا مما يوفر من تكاليف  (3)
   (4)تجميع األفراد في مكان واحد 

                                                           
 .43الرويمي، سعود عبد اهلل: مرجع سابق، ص  -  1
 .666، ص 6003، عمان األردن، 5، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، طاتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيقكعنان، نواف: -  2
 .667المرجع السابق: ص  -  3
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العقمية، تعد من أكثر الطرق المستخدمة لزوبعو يشار إلى ىذه الطريقة باسم اطريقة العصف الذهني:  -
 جديدة ابتكارية متعمقة بمشكمة معينة. في ىذا المجال، من أجل تقديم أو توليد أفكار

ل، وبعد تقديم ىذه األفكار يمكن أن يتم تقييميا واتخاذ القرار تستخدم لتقديم أفكار أو بدائل الح 
بالطريقة العادية التخاذ القرارات، تتكون جمسة العصف الذىني في الغالب من ستة إلى اثني عشر فردا، 

تصال المباشر وال تحدد ليم المشكمة إال بعد بداية الجمسة، يم باالوىم عادة يجمسون حول طاولة تسمح ل
 حيث تمنع مناقشة األفكار أو تقييميا أثناء الجمسة.

تسمى كذلك ألن تكوينيا اسمي فقط أو عمى الورق، حيث ال يوجد نقاش  طريقة الجماعات اإلسمية:
، وىذه الطريقة خميط ما بين دلفي ة المشاركة بل يتم ذلك عمى الورقفعمي وشفوي بين أفراد الجماع

جتماع، ثم يقوم كل بطرح أفكاره وتحديدىا ألعضاء اال والعصف الذىني، حيث يقوم القائد أو المدير
ل، ثم يتم تجميع الحمول وكتابتيا عمى سبورة أو لوحة أفكاره عمى بدائل الحل بشكل مستقعضو بتدوين 
م كل عضو بمفرده بترتيب األفكار وفق األولويات التي سماء األعضاء بالحمول، ثم يقو اوال يمزم ربط 

 (1)يراىا، ومن ثم يتم تحديد القرار بالفترة التي تحصل عمى أعمى أولوية وفق رأي الجميع

إلى مجموعات فرعية صغيرة متساوية العدد، ولكل مجموعة  تقسم األعضاء المشاركين طريقة فيمبس:
فرعية رئيس، وتحدد المشكمة لجميع المجموعات الفرعية، ثم تبدأ المجموعات بتقييم أفكار المقدمة عمى 
مستوى كل مجموعة يتم اختيار أفضل الحمول أو البدائل ثم يقدم رؤساء المجموعات الفرعية الحمول 

لجميع من الوصول إلى أفضل الحمول ناقشتيا من قبل الجماعة الكبرى ليتمكن االمختارة يتم عرضيا وم
يم األفكار أو البدائل عن مرحمة رق العادية، بأنيا تفصل مرحمة تقدممشكمة، تمتاز ىذه الطريقة عن الطل

 التقييم وبذلك تتمخص من مشكمة احتمال أن تأخذ األفكار وقتا طويال لمناقشتيا مما يدفع المجموعة
 الختيار أو لبديل مقبول.

تستخدم ىذه الطريقة في اتخاذ القرارات في المنظمات اليابانية، وىي صورة من  نجي اليابانية:طريقة الز 
صور اتخاذ القرارات في شكل مجموعات فعندما تدرك اإلدارة مشكمة معينة، تحيل ىذه المشكمة إلى أدنى 

ستكون مسؤولة عن تنفيذ القرار بالدرجة األولى، ثم يجتمع  األقسام واإلدارات في التنظيم اإلداري والتي

                                                           
، دراسة العوامل المؤثرة عمى مشاركة الموظفين في صنع القرار وعالقتو بمستوى أدائيمفيصل عبد فيد بن محمد البراىيم:  -  1

رسالة ماجستير في العموم اإلدارية، كمية الدراسات العميا قسم العموم اإلدارية، مسحية عمى الموظفين في مجمس الشورى السعودي، 
 .33، ص 6008جامعة نايف لمعموم األمنية، الرياض، 
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المسؤولون عمى التنفيذ ثم يتخذون قرارا جماعيا، وذلك بعد النقاش الذي يتم عمى أساس مواجية أفراد ذلك 
ذ ما وافق عميو أفراد ذلك القسم يضع المسؤول عن القسم ختما بالموافقة، ثم يرفع إلى  القسم وجيا لوجو، وا 

ذا اإلدا ما تمت الموافقة رات في المستوى اإلداري األعمى حيث يتم مناقشة عمى ىذا المستوى أيض، وا 
كذلك يضع المسؤول عن القسم ختما آخر عمى القرار، حيث يدل الختم عمى الموافقة ويستمر ارتفاع 

مدير القرار بوضع األختام حتى يصل إلى أعمى مستوى إداري مسؤول عن تنفيذ القرار، وقد يكون 
 (1)المنظمة ذاتو 

 مزايا وعيوب المشاركة في صنع القرار: -سادسا

 مزايا المشاركة في صنع القرار: -أ

 لممشاركة في صنع القرار مزايا متعددة نذكر منيا ما يمي:

 إشراك األفراد في صنع القرار لو أثار نفسية كرفع معنوياتيم مما  ينعكس ايجابيا عمى أدائيم. -

أكثر قدرة عمى تحمل المسؤولية، خاصة وأن المشاركة تؤدي إلى إعداد قادة إداريين جعل األفراد  -
 مدربين عمى اتخاذ قرارات سميمة.

 انتشار روح التفاىم والتعاون بين كافة أفراد التنظيم. -

 زيادة فرص اإلبداع والمبادرة واإلبتكار مما ينعكس ايجابا في زيادة اإلنتاج وتحسين جودتو. -

ظمم والحد من لجوانب السمبية كالغياب، كثرة الارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لمعاممين، والتقميل من ا -
 مظاىر الصراع.

لممنظمة بالشكل الذي يعزز من  اإلنتماءتعد المشاركة حافزا معنويا ايجابيا يعمل عمى تنمية مشاعر  -
 .أىدافياحالة المحافظة عمييا والدفاع عنيا وتحقيق 

ين نوعية القرارات بحيث تكون أكثر واقعية، فالمرؤوسون يستطيعون الكشف عن العوامل التي تحس -
 (2)تشكل الموقف والتي يصعب عمى الرؤساء اكتشافيا 

                                                           
 .33، 34المرجع السابق، ص  -  1
، ص 8995، مسقط، 68، مجمة اإلداري، معيد اإلدارة العامة، العدد مشاركة العاممين في صنع القرارات اإلداريةىيم شياب، ار إب -  2
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تمطيف الجو )األوتوقراطي( الذي يميز التنظيمات عموما، نظرا لما تفرضو من ىرمية ونظام مراقبة  -
 احساسا بعدم المساواة.وسمطات رسمية تخمق مناخا يتولد عنو 

المساعدة عمى جعل األفراد أكثر نضجا ومسؤولية واعداد صف ثان من القادة اإلداريين مدرب عمى  -
 صنع القرارات اإلدارية السميمة.

بالعاممين، وبسبب أن العاممين يقومون بتنفيذ أىداف  االىتمامزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتو بسبب زيادة  -
 .في وضعيا اشاركو 

التشكي..إلخ. إلى جانب الحد  تقميل الجوانب السمبية لدى العاممين كالغياب والتذمر والدوران والمظالم و -
 من مظاىر الصراع واالغتراب وسوء االستخدام لممتمكات المنظمة.

، المشاركة تقي المدير والمرؤوسين والتنظيم كمو من اإلنحراف فيي صمام االمان وأساس االستقرارا -
والحاجز القوي ضد الفساد والفتن التي تورث األحقاد والكراىية وتمزق أواصر المودة بين الناس، وحين 

في التنظيم فإن النفوس تتقارب تتآلف فتمتحم الصفوف وتشيع المودة  -أو المشاركة –تسود الشورى 
 وتراحمهممثل المؤمنين في توادهم إدراك ما قالو النبي صل اهلل عميو وسمم"  عندئذواأللفة فيسيل 

  (1)" كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وتعاطفهم

 عيوب المشاركة في صنع القرار: -ب

 إن ألسموب المشاركة في صنع القرار عيوب متعددة نذكر منيا ما يمي: 

التي يفرضيا عميو منصبو، إضافة إلى إضفائيا لمركز تشكل مظيرا لتنازل المسؤول عن بعض ميامو  -
 المسؤول بإبقاء ما يناط بو من أدوار بعيدا عن رقابتو.

تصبح أحيانا غاية في حد ذاتيا وليست وسيمة لتحقيق المشاركة في صنع القرارات، وعادة ما يتم في  -
نما يمجأ إلى المشاور قع العممي أن المسؤول ىو صاحب االالوا ة بقصد إضفاء مظير المشاركة ختيار وا 

 عمى سموكو القيادي.

                                                           
 .64محمد البراىيم، مرجع سابق، ص عبد فيد بن فيصل  -  1
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 تعد أسموب غير عممي فقد يتعذر استخداميا في الحاالت التي تتطمب قرارات فورية قد تعمل عمى -
راء ونوعية المشاركين في صنع القرار، خاصة إن لم تتوفر لدييم الخبرة تعطيل القرار بناء عمى تعداد اال

 (1)ائتةفكضوع القرار مما يؤدي إلى انخفاض ىتمام بمو االوالميارة الكافية أو عدم 

II- :الوالء لممؤسسة 

 أهمية الوالء: أوال:

موضوع الوالء باىتمام العديد من الباحثين مند زمن بعيد حتى يومنا ىذا حيث يرى العديد  حضي
نتيجة ارتباطو  من العمماء المتخصصين في اإلدارة أن لو أىمية كبيرة عمى مستوى الفرد والمنظمة وذلك

 اط التالية:بعوامل عديدة تؤثر عمى الفرد والمنظمة معا، وفي ضوء ىذا نبرز أىمية الوالء في النق

بعد الوالء المؤسساتي أو التنظيمي جزءا من المفيوم الكمي ذلك أن الوالء قد يكون لعدة أمور في حياة  -
مثل: المنظمة، األسرة، الوظيفة، النقابة أو جماعة الرفاق، وليذا ألقى الوالء التنظيمي اىتماما  الفرد

عصر الحديث لما لو من أىمية إيجابية بفعالية واضحا من الباحثين والدارسين في مجال اإلدارة، في ال
المنظمة ودرجة انجاز العمل، فيو يعبر عن اتجاه الفرد نحو منظمتو واعتزازه بيا، واستعداده لمدفاع عنيا، 
وعن سمعتيا بسبب اإليمان القوي بأىدافيا وقيمتيا، مما يدفعو إلى بذل جيود إضافية في العمل محاوال 

 (2)بقائيا ومنافستيا لممؤسسات األخرىأن يكون عنصر قوة في 

 :ويرى الفيداوي وزميمو أن أىمية الوالء تكمن في -

 العاممين في المنظمة إنيعتبر الوالء التنظيمي أحد المقومات الرئيسية والمؤثرة في خمق اإلبداع لدى  -
انخفاض الوالء التنظيمي لدى العاممين يحمل المنظمة مزيدا من التكاليف، ويجعميا تواجو المزيد من 

  (3)السمبية كاإلضرابات، والالمباالة في العمل والسرقة والتخريب السموك

 يولد الرغبة والميل لمبقاء في المنظمة مما يخفف األثار التي قد تنتج عن دوران العمل.  -

 قيق المتميز في العمل.حفي تيساىم  -

                                                           
 .65، ص 8997، 8، مكتبة العبيد، الرياض، طاألسموب المقوم في صنع القرار السميم :محمد الثو يجري ومحمد البرعي -  1
ماجيستر في العموم اإلدارية، قسم العموم اإلدارية كمية ، رسالة ضغوط العمل وعالقتو بالوالء التنظيميالدوسري سعد عميقان:  -  2

 .75، ص6005الدراسات العميا لمعموم األمنية، جامعة نايف الرياض، 
، المجمة العربية لإلدارة ، المنظمة  العربية لمتنمية تأثيرات العدالة التنظيمية في العالء التنظيميالفيداوي فيمي ونشأت القطاونة:  -  3

 .88، القاىرة ، ب، س، ص 6العدد اإلدارية، 
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يشكل أساسا التجاىاتو وسموكياتو داخل المنظمة، فكمما زاد مستوى والء  فالوالء التنظيمي لمموظف -
أكبر وبجيد أكبر،  الموظف لممنظمة يتبنى الموظف أىداف المنظمة ويتصرف بما يخدم مصمحتيا بشكل

ساسا التخاذ القرارات نابع من قيم المنظمة فعندما يمنح الموظف والئو لمنظمة معينة فإنو يطور أ
وأىدافيا، فبالتالي يزيد من اتخاد القرارات وفقا ألفضل ما يحقق مصمحة المنظمة برقابة ذاتية من 

 (1) الموظف.

الوالء التنظيمي أحد المتغيرات الميمة التي يمكن االعتماد عمييا كمؤشر لمتنبؤ بمستويات معدل  يعتبر
التخمي عن العمل وتغيب العاممين، أي أن ارتفاع مستوى الوالء ينتج عنو انخفاض مستويات مجموعة من 

 (2) الظواىر السمبية في مقدمتيا الغياب والتيرب عن العمل.

 ء:خصائص الوالثانيا: 

 يتميز الوالء التنظيمي بخصائص منيا: -

 متغير سموكي ويمثل حالة غير محسوسة وممموسة وال يمكن تحديد أبعادىا. -

 .حصيمة تفاعل العديد من النظم والسياسات واإلجراءات المتعددة -

 .الخ.األداء.منظمة أو البقاء فييا أو لو تأثير كبير عمى كثير من الظواىر في المنظمة كالحضور إلى ال-

الوالء قيمة بحد ذاتو وذلك عندما تصبح أىداف المنظمة ومصالحيا ىدفا من أىداف أعضائيا وقيمة  -
 النظر عن أىدافيم ومصالحيم الخاصة أو الذاتية. من قيميم بغض

يستطيع الفرد تحقيقيا بمعزل عن المنظمة والشعور  لتحقيق أىداف معينة شخصية ال الوالء وسيمة -
بالوالء ليا مستمر طالما استمرت المنظمة بأداء دورىا في تحقيق أىداف وأغراض األعضاء المنتمين ليا 

 والعكس صحيح.

 تصعيد حالة الوالء وىي تتوقف عمى جيد كبير تبذلو إدارة المنظمة. -

                                                           
، رسالة ماجيستر كمية الممك خالد العسكرية، جامعة مستوى الوالء التنظيمي لمموظفين المدنيين والعسكرينالعزي فياض أحمد:  -  1

  66، ص6008الممك سعود الرياض 
، المجمد الثاني عشر، سمطنة ووزراء التربية والتعميمالوالء التنظيمي لمييئة اإلدارية والتدريب بمدارس آخرون: عطاري عارف،  -  2

 65، ص6006عمان، د، ط، 
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ت وانما بتغير نحو األفضل أو األسوأ نتيجة تأثير استراتيجية الوالء التنظيمي لألفراد ال يتسم بالثبا
 (1) الضاغطة.

تحصل فيو تكون إن الوالء التنظيمي لن يصل إلى مستوى الثبات المطمق إال أن درجة التغيير التي  -
      (2)واىر اإلدارية األخرى أقل نسبة من درجة التغيير التي تتصل بالظ

 بمجموعة الصفات الشخصية والعوامل التنظيمية الخارجية المحيطة بالعمل.يتأثر الوالء التنظيمي  - 

 (3) إن الوالء التنظيمي يتكون من عدة أبعاد أو مكونات مختمفة ومتمايزة عن بعضيا البعض. -

 أسباب االهتمام بالوالء التنظيمي: :ثالثا

رتباط يميمون إلى التوحد أو اال لعاممينلموالء التنظيمي خاصية سائدة لمسموك البشري توضح أن ا 
 بالمنظمة التي يعممون بيا.

وتيدف اإلدارة في المنظمات المتقدمة إلى تنمية العالقات بين المنظمة والعاممين وزيادة درجة الوالء 
 العاممين لألسباب التالية:

 ضمان استمرار القوى العاممة بالمنظمة وخاصة من ذوي الميارات والتخصصات الحاكمة. -

 بتنمية السموك اإلبداعي لدى األفراد وذلك حرصا منيم عمى رفع مستوى المنظمة التي ينتمون إلييا. -

 ايجاد الدافع لدى العاممين لبذل مزيد من الجيد واألداء في المنظمة. -

نتماء إلى ىذه المنظمة بتحفيزه عمى العمل عمى بقاء ره باالأن العامل ىو أساس وجود المنظمة وشعو  -
 ه المنظمة واستمرارىا في مجال األعمال.ىذ

ء تحقيق أىداف المنظمة يقع أوال واخيرا عمى عاتق العاممين ومن خالل جيودىم وابداعيم إن عب -
 واقتراحاتيم، وىذا سيساىم في تحققي أىادف المنظمة بأعمى قدر من الكفاءة والفعالية.

                                                           
، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، الوظائف االستراتيجية في ادارة الموارد البشريةنجم عبد اهلل العزاوي وعباس حسين جواد:  -  1

 .467، 466، ص6083األردن، عمان، 
 .805، ص8996ط ،  .، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، دالوالء التنظيمي _ سموك منضبط وانجاز مبدعايمن عودة المعاني:  -  2
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ضرورة توافر الموارد المادية )مواد خام، آالت عمى الرغم من أن تحقيق اىادف المنظمة يحتاج إلى  -
معدات، رأس مال...إلخ( إال أن العنصر البشري ممثال في العاممين في المنظمة ىو المسيطر عمى ىذه 

  (1)الموارد المادية وىو الذي يستطيع أن يوجييا الوجية الصحيحة ويستخدميا أفضل استخدام

 أبعاد الوالء التنظيمي:: رابعا

ثة والمحركة لو وعمى العموم تشير راد لممنظمات باختالف القوة الباعصور والء األفتختمف  
ىناك أبعاد مختمفة لموالء التنظيمي وليس بعدا واحدا ورغم اتفاق غالبية الباحثين في ىذا الدراسات إلى أن 

 فيما يمي:المجال عمى تعدد أبعاد الوالء إال أنيم يختمفون في تحديد ىذه األبعاد والتي تتمخص 

: ويقصد بو العمميات التي من خالليا تتطابق أىداف الفرد مع أىادف وقيم المنظمة تجاهيالوالء اال  -
 وتزداد رغبتو في البقاء واالستمرار بيا.

و : فيقصد بو العمميات التي من خالليا يصبح الفرد مرتبطا بالمنظمة نتيجة لسموكالوالء السموكي -
 الفرد داخل المنظمة يجعمو يتمسك بيا وبعضويتيا. ذي قضاهالسابق فالجيد والوقت ال

 ويقصد بو تبني الفرد لقيم وأىداف المنظمة واعتبارىا جزءا من قيمتو وأىادفو. الوالء األدبي: -

ويقصد بو رغبة الموظف في االستمرار في العمل بالمنظمة برغم وجود عمل بديل  الوالء المحسوب: -
 (2)ل بمنظمة أخرى وبمزايا أفض

 العوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي: -خامسا

 من أىم العوامل في الوالء التنظيمي ىي اآلتي: 

: يتباينون فيما بينيم من حيث شخصيتيم وبالتالي عمى مستويات الوالء التي العوامل الشخصية -1
 يمنحيا األفراد لمنظماتيم وكاآلتي.

 لتنظيماتيم. أكثر والءمين ذوي الفئات الشابة العام العمر: -أ 

 أكثر والء لمتنظيمات من الرجال إال أن ىذا المتغير غير حاسم.النساء  الجنس: -ب

                                                           
لمطباعة والنشر  ، ايتراكتنمية ميارات بناء وتدعيم الوالء المؤسسي لدى العاممين داخل المنظمةمحمد أبو النصر:  مدحت -  1

 .49، ص 6005، مصر، 8والتوزيع، ط
 .855ص  مرجع سابق، محمد أحمد سميمان، سوسن عبد الفتاح وىب: -  2
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العاممون ذو المؤىالت العميا أكثر والءا لمنظماتيم من أقرانيم ذوي المؤىالت الدنيا إال أن  المؤهل: -جـ
 ىذا المتغير غير متفق عميو.

 من ذوي الخدمة الطويمة في المنظمة أكثر والء لمنظماتيم ممن ىم أقل خدمة. العاممون مدة الخدمة: -

العاممون من ذوي المسؤولية العائمية أكثر والء لمنظماتيم ممن ال يتحممون  المسؤولية االجتماعية: -هـ
 مثل ىذه المسؤولية.

المنظمات تتباين فيما بينيا من حيث بينات العمل الداخمية وبالتالي تؤثر عمى  العوامل التنظيمية: -2
 المستويات الوالء التنظيمي لمعاممين من خالل عوامل تنظيمية منيا:

المنظمات التي تمنح أجورا مناسبة ىي أكثر المنظمات التي يتميز  األجور أو المردودات المالية: -أ
 ء التنظيمي.أفرادىا بمستوى عال من الوال

واالىتمام  المنظمات التي تتميز بالتعامل اإلنساني واإلدراك الواضح لمشاعر العاممين نمط اإلشراف: -ب
 بيم ومعاممتيم بما يعزز مكانتيم االجتماعية يتسم أفرادىا بمستوى عال من الوالء التنظيمي.

في اتخاذ القرار يتميز أفرادىا المنظمات التي تسمح لمعاممين بالمشاركة  المشاركة في اتخاذ القرار: -ج
 بمستوى عال من الوالء التنظيمي.

: لكل عمل خصوصية معينة يحتاج فييا العامل إلى ميارات وقدرات وأساليب خصائص العمل-ه
جراءات محددة، وقد أثبتت الدراسات أن ىناك عالقة بين الوالء التنظيمي وكل من  درجة تحديد الميام وا 

لمعاممين ودرجة االستقاللية أثناء العمل إذ كمما كانت الميام المناطة بالعاممين محدد وموصوفة زادت 
 العمل وأدت إلى زيادة الوالء التنظيمي.درجة االستقاللية أثناء 

واالجتماعية والسياسية( تأثيرا  األبعاد والمتغيرات االقتصاديةإن البيئة الخارجية ) العوامل الخارجية: -3
يرا عمى الوالء التنظيمي إال أن التأثير يختمف باختالف الوالء المتكون ومرحمة االستقرار فإنو سيكون كب

مؤثرا عمى العاممين وعمى والئيم في المنظمة إذ يمكن أن تترك العاممون منظماتيم باحثين عن فرص 
رار في العمل، وانسجمت تطمعاتيم ومشاعرىم وأىدافيم بالمنظمة عمل بديمة، اما إذا تحقق ليؤالء االستق

 (1)التي ينتمون إلييا فإن العوامل البيئية الخارجية ال تؤثر في والئيم لممنظمة 

 
                                                           

 .430، 469نجم عبد اهلل العزاوي وعباس حسين جواد: مرجع سابق، ص  -  1
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 أسباب عدم وضعف وقوة الوالء بالمنظمة: : سادسا

 يمكن تحديد بعض مظاىر عدم الوالء التنظيمي بالتالي: 

العمل وضعف الشعور باالستقرار ضعف الميل لمعمل والشعور بالالمباالة وعدم شعور الفرد بقيمة ذلك  -
 طمئنان.واال

ازدياد ظاىرة الغياب والتمارض وعدم احترام مواعيد العمل وضعف عالقات االحترام بين الرؤساء  -
 والمرؤوسين وظيور حاالت االستياء والتذمر وكثرة الشكاوي.

 (1)أو ضعف القيادة اإلدارية لممنظمة وابتعادىا عن العاممين وانخفاض الروح المعنوية بينيم  تياون -

 * ويمكن تحديد أسباب ضعف الوالء لممؤسسة في:

 تياون اإلدارة في إقناع العاممين بأىمية أعماليم وكونيم أعضاء نافعين في ىذا المجتمع. -

المكان المناسب حيث أن عدم وضع الفرد في العمل الذي لتزام بمبدأ الرجل المناسب في عدم اال -
 يتناسب وقدراتو وميولو ومؤىالتو ينعكس عمى درجة والئو.

 الشعور بالقمق وعدم االستقرار: حيث أن شعور الفرد بأن المنظمة ال توليو اىتماميا وال تعمل عمى -
 طمئنان والقمق.رعايتو تخمق عنده شعورا بعدم اال

التقدم: إن عدم اتاحة فرص الترقي والتقدم بصورة عادلة لمعاممين تؤدي إلى إحباط فرص الترقي و  -
  (2)العاممين وتضعف من روحيم المعنوية 

 وأما مظاىر قوة الوالء فتمكن في:

  استعداد الفرد لبذل الجيد والكفاح من أجل تحقيق أىداف المنظمة. -

 الغياب والتأخر وحوادث العمل وكذلك انخفاض معدالت الشكاوى انخفاض معدالت  -

استعداد الفرد لمتنازل عن جزء من طموحاتو ورغباتو التي قد تؤثر عمى العمل وعمى األىداف المشتركة  -
 لممنظمة.

 تفاعل الفرد واستغراقو داخل الجماعة. -
                                                           

 .686، ص 6080، 8، طاألردن، دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان، السموك التنظيمي في منظمات األعمالشوقي ناجد جواد:  -  1
 .438-430نجم عبد اهلل العزاوي وعباس حين جواد: مرجع سابق، ص  -  2
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اإلخاء والمحبة والتسامح بين جميع العاممين في المنظمة من ناحية وبينيم وبين اإلدارة من  سيادة جو -
 ناحية أخرى.

تساق بين ىدفو وىدف جماعة العمل، وبين أىداف اإلنتاج والنظام السائد في شعور الفرد باال -
 (1)المنظمة

 أثر الوالء التنظيمي:: سابعا

مالو من ية بمفيوم الوالء التنظيمي وذلك لفي مجال العموم اإلدار تزايد اىتمام الباحثين والعمماء  
 أثار ايجابية وسمبية وسنتطرق ألىميا:

 األثار اإليجابية: -أ

الموظف األكثر التزاما يحقق مستويات أعمى من التقدم الوظيفي وبالتالي تكون درجة رضاه عن ىذا  -
التقدم اكبر، فمن الممكن ان نتوقع أن الموظف األكثر التزام يبدي رضاه عن ىذه التوقعات أكثر من غيره 

 (2)وبالتالي يشعر بالتزام أكبر نحو التنظيم 

الفرد في االستمرار في العمل بالمنظمة، كما يجعمو يستمتع عند أدائو الوالء التنظيمي يقوي رغبة  -
لعممو، األمر الذي ينعكس عمى رضاه الوظيفي، ورضا الفرد الوظيفي يجعمو يتبنى أىداف المنظمة 
ويعتبرىا أىدافو وبالتالي يعمل جاىدا لتحقيق ىذه األىداف، وقد اعتبر الرضا الوظيفي عامال ىاما في 

 (3)ء التنظيمي وفي مراحل أولى من التوظيف تطور الوال

أكدت الدراسات أنو يوجد ارتباط بين مستوى الدافعية ومستوى الوالء التنظيمي، فاألفراد الذين يتمتعون  -
بارتفاع المستوى الوالء التنظيمي يعدون األكثر حرصا عمى الحضور بالمقارنة مع األفراد الذين يتسم 

 (4)ض والئيم التنظيمي باالنخفا

                                                           
، دراسة ميدانية بمؤسسة الخزف الصحي، الميمية، جيجل، رسالة عقود العمل محددة المدة وعالقتيا بالوالء التنظيميعميوة محمد:  -  1

االجتماع تخصص تنظيم وعمل، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، قسم عمم االجتماع، جامعة محمد الصديق بن يحي، ماستر عمم 
 .800، ص 6085-6084جيجل، 

 .886، ص 6004، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، السموك الفعال في المنظماتعبد الباقي صالح الدين:  -  2
 .93، مرجع سابق، ص ضغوط العمل وعالقتيا بالوالء التنظيميالدوسري سعد عميقان:  -  3
 .87العتيبي: مرجع سابق، ص  -  4
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أىادفيا إن ارتفاع الوالء وقوتو يساىم في اتخاذ القرار الصحيح لممنظمة والذي يخدم مصالحيا ويحقق  -
من إعاقتو فيتم اتخاذ القرارات من منظور األىداف العامة وذات المستوى الرفيع والمدى الطويل،  بدال

 (1)ويؤدي الوالء إلى تحفيز الموظفين حتى عندما ال يتوقعون مكافآت 

نتماء اق العمل، حيث يتميز الفرد ذو االأثار الوالء التنظيمي تنعكس عمى حياة الفرد الخاصة خارج نط
 عمى قوة عالقتو العائمية.المرتفع بدرجات عالية من السعادة والراحة خارج أوقات العمل إضافة 

نضمام ليا، وىذا بدوره اال م جميع األفراد الذين يحاولونالمنظمة التي يتصف أفرادىا بالوالء تصبح حم -
وتماسكيا،  يسيل عمى المنظمة اختيار مجندين جدد ذوي ميارات عالية زيادة درجة فعالية الجماعات

 نتظام في العمل والعمل بروح الفريق.واستقرار العمالة واال
فاض معدل نخائج االيجابية بالنسبة لممنظمة كاشعور الموظف بالوالء التنظيمي يؤدي إلى عدد من النت -

دوران العمل واستقرار العمالة واالنتظام في العمل وبدل المزيد من الجيود واألداء مما يؤثر عمى انخفاض 
 (2)تكمفة العمل، وزيادة االنتاجية وتحقيق النمو واالزدىار لممؤسسة 

مق لموالء التنظيمي دور في التخفيف من ظاىرة الغياب خاصة الغياب االختياري والذي يتضمن خ -
جيب المنظمة الوقوع في مشاكل مختمفة تنجر عن الغياب أو ترك العمل من أعذار، فالوالء التنظيمي ي
 (3)طرف بعض الموظفين 

تتجاوز أثار الوالء التنظيمي نطاق العمل لتنعكس عمى حياة الفرد الخاصة حيث يتميز الفرد ذو االنتماء 
        ( 4)رتفاع قوة عالقتو العائمية العمل إضافة إلى ارضا خارج أوقات المرتفع بدرجات من السعادة وال

 ثار السمبية: اآل- 
الوالء التنظيمي عمى الفرد يجعمو يستثمر كل جيد وطاقاتو ووقتو لمنشاط خارج  لتأثيرالجانب السمبي  اما

العمل وىذا ما جعمو يعيش في عزلة عن االخرين اضافة الى العمل وىجومو تسيطر عمى تفكيره خارج 
الى ذلك فان انخفاض معدل دوران العمل   باإلضافة كاإلجيادالعمل وىذا بدوره يؤدي الى نتائج سمبية 

 (5)المساىمة في تطوير التنظيم بإمكانياى عدم توظف افراد لدييم افراد لدييم افكار جديده دي اليؤ 
 

                                                           
 .34-33العنزي: مرجع سابق، ص  -  1
العمل وآثارىا عمى الوالء التنظيمي، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، قسم إدارة األعمال، كمية  صالح الدين أبو العال: ضغوط -  2

 .49، 48، ص 6009التجارة الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 المحتسب، لينة حسام، وآخرون: أبعاد الوالء التنظيمي والعوامل المؤثرة عميو لدى موظفي البنوك في محافظة الخميل، مجمة -  3

 .809، ص 6007، 88جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد 
 .49صالح الدين أبو العال: مرجع سابق، ص  -  4
، دراسة الثقافة التنظيمية، وعالقتيا بالضغط الميني والوالء التنظيمي وفعالية الذات لدى إطارات جامعة الجزائروافية صحراوي:  -  5

 .868، ص 6083-6086سابقا، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في عمم النفس العمل والتنظيم،  ميداني عمى جامعة الجزائر
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 :  الثالث خالصة الفصل 

نستنتج من كل ما سبق أن المشاركة في عممية صنع القرارات عممية ضرورية بالمؤسسات  
راقي  ير حضاالتنظيمية لما ليا من فوائد فر رفع الروح المعنوية لمعاممين وأنيا عممية تعبر عن أسموب 

ن اختمف عن أفكار ووجيا ت رؤساء لإلدارة، فيي تعكس تقبل واحترام أفكار المرؤوسين ووجيات نظرىم وا 
العمل والقرارات الناتجة عن عممية المشاركة يجب أن تتسم بالموضوعية والعقالنية من أجل تحقيق أىادف 

خالصيم والتزاميم لمؤسستيم.   المؤسسة ووالء العاممين ليا وا 
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 :تمهيد

إن تم التعرف عمى الجانب النظري ليذه الدراسة في الفصول السابقة ساعدنا ىذا النطاق في  
العمل الميداني، وذلك من خالل الكشف عن استراتيجيات ممارس ميام العالقات العامة في رفع الروح 

مؤسسات الجزائرية )اتصاالت الجزائر نموذجا(، حيث يكون ىذا الفصل حمقة وصل بين المعنوية بال
الجانب النظري والميداني، إذ سنتناول في ىذا الفصل اإلطار المنيجي لمدراسة حيث قمنا بإعطاء فكرة 

ى المنيج المعتمد الدراسة مع ذكر نوعيا وكيفية اختيارىا وصوال إل تعامة عن مجاالت الدراسة وفرضيا
في الدراسة واألدوات التي ساعدتنا عمى جمع البيانات والمعمومات عن الميدان وذلك من أجل تحميل 

 وتفسير البيانات المتحصل عمييا وأخيرا الوصول إلى النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع:                                                                 اإلطار المنيجي لمدراسة

90 
 

 فرضيات الدراسة :والأ

انطالقا من االىداف المرجوة من ىذه الدراسة، ومجموعة التساؤالت التي تم طرحيا في اشكالية        
 البحث والمقاربات التي تناولت الروح المعنوية وتم وضع فرضية عامة وفرضيات فرعية تحدد االطار.

يو الواقع موضوع البحث والفرضية عادة ىي إجابة مقترحة قد تكون حكما تقريريا أو تقيميا يثبتو أو ينف
 (.1)ويمكن تعريفيا حسب الخصائص الثالثة األتية " التصريح، التنبؤ، ووسيمة لمتحقيق اإلمبريقي "

فبمعنى أن المرجو من الفرضية ىو أن تكون واضحة وغير مبيمة، وتمكن من نتائج تبنى عمييا   
إلمبريقي، أي أنيا تقدم عالقة ارتباط توقعات ما دامت الفرضية تقاس بمجموعة مؤشرات قابمة لمتحقيق ا

بين ظواىر أو متغيرات متحددة، ثم تتطمب القابمية لمفحص والتحقق حتى تكون عممية وىي تبقى تفسيرا 
 ( 2)مؤقتا لمشكمة بحثية ما تقيس عالقة ارتباط بين عنصرين أو أكثر لمتحقق من ذلك األمر اليقين 

 يحاول الباحث التحقق من صدقيا وموضوع ىذا البحث ينطمق من فرضية عامة مفادىا: أي

" تساهم استراتيجيات ممارس لمهام العالقات العامة في رفع الروح المعنوية لمموظفين في المؤسسات 
 الجزائرية "

 والمتغير التابع.المتغير المستقل  اثنينولما كان لكل بحث عممي متغيراتو، فإن لياذا البحث متغيرين 

 استراتيجية ممارس ميام العالقات العامة. المتغير المستقل:

 مؤشراتو: إدارة الصراع، المشاركة في صنع القرارات.

 الروح المعنوية المتغير التابع:

 مؤشراتو: أىداف الجماعة،  الوالء لممؤسسة.

 الفرضية األصمية ىي: ولتسييل الدراسة ىذه األساسية يتطمب صياغة فرضيات جزئية مشتقة من

 الفرضية الفرعية األولى:

 عتمد ممارس ميام العالقات العامة عمى استراتيجية إدارة الصراع لتحقيق أىداف الجماعة.ي

                                                           
، 2، ترجمة بوزيد صحراوي وأخرون، دار القصبة لمطباعة والنشر، طالبحث العممي في العموم االنسانية جيةمنيموريس انجريس:  - 1

 .151، ص2006
 .150موريس لنجريس: المرجع السابق، ص - 2



 الفصل الرابع:                                                                 اإلطار المنيجي لمدراسة

91 
 

 الفرضية الفرعية الثانية:

 .يعتمد ممارس ميام العالقات العامة عمى استراتيجية إدارة الصراع لتحقيق والء الموظفين لممؤسسة

 مجاالت الدراسة: ثانيا

تعد خطوة تحديد مجاالت الدراسة من اىم الخطوات في البناء المنيجي لكل دراسة ميدانية ونقصد  
لى الزمن الذي يوجد فيو  لى الناس وتفاعميم وعالقاتيم وا  بمجالت الدراسة بالبيئة أو المنطقة الجغرافية وا 

فية معينة تسود بينيم معامالت وعالقات ىؤالء الناس الذين يتواجدون في بيئة محددة أو منطقة جغرا
 تشكل حياتيم االجتماعية ويمكن تقسيم المجال إلى ثالث مجاالت رئيسية:

ض البحث يقصد بو النطاق المكاني )الجغرافي( الذي تمت فيو الدراسة ولغر  المجال المكاني: -1
وقمنا بتحديد مكان  الجزائرية جل العالقات في رفع الروح المعنوية بالمؤسساتر والتعرف عن استراتيجيات 

إجراء الدراسة وتوزيع استماراتيا في ظل عمال وموظفي ىذه المؤسسة عمى مستوى والية جيجل، حيث 
تقع تحت عنوان جيجل الصومام مركب اتصاالت الجزائر جيجل )باب الصور(، وىي تبعد عن مركز 

حدات سكنية تابعة لمخواص، من الشمال كمم يحدىا من الشرق مركز الشرطة، ومن الغرب و  1البمدية بـ 
 طريق بمدي، أما من الجنوب محكمة العدل لوالية جيجل.

 وتوجد بوالية جيجل عدة وكاالت تجارية وىي موزعة كالتالي:

 وكالة بمدية الطاىير -
 وكالة بمدية الميمية -
 نقطة بيع ببمدية الزيامة المنصورية -
 ببمدية جيجل.وكالتين و  -

البشري مجتمع الدراسة أو جميور البحث الذي تشمميم الدراسة يتضمن المجال  المجال البشري: -2
التي تستيدف الباحث دراستيا لتحقيق نتائج الدراسة،  المفردات أو مجموعويقصد بو: " المجتمع األكبر 

 )1(ويمثل المجتمع المستيدف الذي ييدف الباحث دراستو، ويتم تعميم النتائج فيما بعد.

في موظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر لوالية جيجل، والتي بمغ عددىم  الدراسة  البشري ليذهويمثل المجال 
 موزعين عن: 246

                                                           

  1 - محمد عبد الحميد: البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، عالم الكتب، ط2، القاىرة، 2000، ص112.   
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 جيجل.بمدية موظف في مقر المديرية بوالية : 61 -

: موظف يتوزعون عمى باقي اليياكل التابعة لممديرية والمتواجدة في مختمف مناطق الوالية، وبما 185 -
مة في رفع الروح المعنوية بمؤسسة الجزائرية اممارس ميام العالقات الع استراتيجياتأن دراستنا استيدفت 

بمؤسسة اتصاالت الجزائر تية التجارية ا، فقد اخترنا موظفي المؤسسة العممياجذأنمو اتصاالت الجزائر  –
 لوالية جيجل ليكونوا مجتمع بحثنا، دون االعتماد عمى موظفي الفروع التابعة لممؤسسة.

ويقصد بالمجال الزمني المدة التي استغرقتيا ىذه الدراسة حيث تراوحت ىذه المدة  المجال الزمني: -3
موزعة عمى  2015/2016جانفي إلى شير ماي(، خالل العام الدراسي  ) شير بخمسة أشير من

 الدراسة النظرية والدراسة الميدانية.

وىي مرحمة جمع المعمومات الخاصة بالجانب النظري حيث قام الباحث بتقسيم ىذا الدراسة النظرية:  -
أشير من  3( فصول، حيث أخدت الجزء األكبر من زمن الدراسة، إذ استغرقت 3الجانب إلى ثالثة )

 بداية جانفي إلى بداية شير أفريل وىذا من أجل جمع المادة العممية لمبحث.  

بالقيام بزيارة استطالعية إلى ميدان الدراسة اتصاالت الجزائر بوالية جيجل، بدأت الدراسة الميدانية:  -
لطمب المتمثل في السماح  03/01/2016( يوم  14:30إلى الساعة )  (14:00وذلك عمى الساعة ) 

 لنا بإجراء دراستنا في المؤسسة وتم استرجاع الطمب بعد يومين مع الموافقة.

كانت زيارة استطالعية لكن بدون الحصول عمى معمومات ألن  24/04/2016وكانت الزيارة الثانية يوم 
 المسؤولة عن إعطاء المعمومات غير موجودة.

وكانت بإجراء مقابمة مع المسؤولة عن المعمومات وعمل جولة  25/04/2016والزيارة الثالثة كانت يوم 
موظفين وثم استرجاعيا يوم  4عمى استطالعية بالمؤسسة وكذا توزيع االستمارة التجريبية 

26/04/2016. 

استمارة االستبيان النيائية عمى الموظفين وكان لتوزيع  28/04/2016والزيارة الرابعة كانت يوم 
 والبدأ بعدىا بتفريغ البيانات وتحميميا. 02/05/2016استرجاعيا 
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 منهج الدراسة :ثالثا

دراسة عممية تتطمب منيجا عمميا يحدد مسارىا في البحث ويمكن من تقصي الوقائع حتى  أي
تكون النتائج ليا قيمة عممية، والمنيج تحدده عادة طبيعة الظاىرة موضوع الدراسة والتساؤالت المطروحة 

 لمتحقق من الفرضيات وجممة اإلجابات المرجو جمعيا لتحميل وتفسير مشكمة البحث.

 )1(منيج بـ أنو " الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكمة لموصول إلى نتيجة معينة " ويعرف ال

كذلك بأنو " أسموب من أساليب التحميل المرتكزة عمى معمومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو  ويعرف
موضوع محدد من خالل فترة أو فترات زمنية معينة معمومة وذلك من أجل الحصول عمى نتائج عممية ثم 

 )2(تفسيرىا بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات لمظاىرة. 

والمنيج ضروري لمبحث وقد تم اختيار المنيج الوصفي، إذ المنيج يوفر بيانات دقيقة عن واقع 
الظاىرة المدروسة بحيث يزود الباحثين بالمعمومات وبما أننا بصدد دراسة ظاىرة الروح المعنوية 

ينا بأنو المنيج عمينا القيام بوصف الظاىرة وتصنيفيا ووصفيا وتحميميا وارتأ ما وجبواستراتيجياتيا وىو 
 ىذا.المناسب لكل 

ويعرف المنيج  الوصفي بأنو: " طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم من أجل الوصول  
 )3(إلى أغراض محددة لوضعية أو مشكمة اجتماعية " 

 : العينةبعاار 

البيانات من الصعب عمى الباحث أن يتصل بعدد كبير من المعنيين بدراسة ليطبق أدوات جمع 
والمعمومات لتي تخص دراسة ذلك فيو ممزم بالمجوء إلى أسموب انتقاء عينات تمثل جزء من وحدات 
المجتمع األصمي وقد لجأ الباحث إلى تشكيل عينة ويعتمد حسب أسس عممو أنيا تمثل المجتمع األصمي 

 تمع.ثيال جيدا تحمل نفس خصائص ومميزاتو وتسمح بتعميم النتائج عمى بقية المجتم

والعينة عموما يمكن أن نعرفيا أنيا تمك المجموعة من العناصر أو الوحدات التي يتم استخراجيا من 
 مجتمع البحث ويجري عمييا االختبار

                                                           

  1 - رشيد زرواتي: منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية – أسس عممية وتدريبات – دار الكتاب الحديث، 2004، ص81. 
  2 - عبد اليادي الجوىري: معجم عموم االجتماع، مكتبة نيضة الشرق، القاىرة، مصر، 1982، ص182. 

  3 - عمار بو حوش: دليل الباحث في المنيجية وكتابة الرسائل الجامعية، المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر، 1990، ص28. 
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موظف موزعين عمى مختمف مصالح مؤسسة اتصاالت الجزائر  246ويقدر مجتمع دراستنا اإلحصائي بـ 
ن بوالية جيجل قد تم اعتماد العينة بالسمح الشامل بمقر لوالية جيجل ولصعوبة الوصول إلى كل الموظفي

 موظف. 61مؤسسة اتصاالت الجزائر ببمدية جيجل الكائن مقره بباب الصور والمقدر عددىم بـ 

 :خصائص العينة 

 وضحت مناقشة الخصائص العامة لمجتمع الدراسة النتائج التالية:أ

 %.ناث إ% من افراد العينة 59-

 العينة من شباب وىذا راجع لنوعية ومتطمبات العمل.% من افراد -34

 من افراد العينة ذوي مستوى جامعي .% 72-

 : أدوات جمع البيانات:خامسا

تعتبر أدوات جمع البيانات الوسيمة األساسية لمتوصل إلى الحقائق العممية المتعمقة بظاىرة معينة 
من المبحوثين بأسموب عممي مضبوط، وقد قامت الباحثة  صاء المعطياتقحيث تساعد الباحث عمى است

باالستعانة بجممة من األدوات المضبوطة عمميا ومنيجيا لجمع المعمومات التي تخص بحثيا وذلك مع 
 وىو المنيج الوصفي وىي: اعاة توافقيا مع منيج الدراسة أالمر 

 المالحظة: -1

المالحظة أساس الدراسة الميدانية وتستخدم لجمع البيانات التي ال يمكن جمعيا عن طريق  وتعد  
 االستمارة أو المقابمة....الخ

فالمالحظة تعد من أىم مصادر جمع المعمومات والبيانات الالزمة والمرتبطة بسموكيات األفراد 
 وتصرفاتيم.

الحواس لمشاىدة ومراقبة سموك معين أو ظاىرة ات وعمار بوحوش بأنيا " توجيو ذنيبويعرفيا محمود ل
 )1(خصائصو.معينة، وتسجيل جوانب ذلك السموك أو 

                                                           

1-  عماد بوحوش ومحمود لذنيبات: مناىج البحث العممي وطرق اعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية بين عكنون، الجزائر، 
   81ص،1992، 2ط
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وقد استخدمت الباحثة ىذه األداة من خالل القيام بمالحظة بسيطة بمؤسسة اتصاالت الجزائر، 
والبشاشة في ومن أىم المالحظات التي سجالىا بيده المؤسسة ىي حفاوة االستقبال من طرف الموظفين 

وجو الزبائن والزائرين، احتواء المكان بالتجييزات ووسائل الراحة، كما ال حظنا أن المؤسسة مجيزة من 
الخارج بالطالء و واجية تدل عمى الرقي لكن رغم التجييزات إال أن المكان غير حيوي ويسكنو اليدوء 

مة فالمكاتب عبارة عن فضاء واسع وغير مريح حيث أن المكاتب ضيقة وال تتوفر عمى اإلضاءة الالز 
 مقسم بواسطة فواصل من األلومينيوم والزجاج والواضح أن ىناك صراعات بين الموظفين.

وكما الحظت الباحثة أنو ال يوجد قسم لمعالقات العامة بل ىناك خمية االتصال ىي التي تقوم بميام قسم 
 العالقات العامة.

ال حظت  ذاسة خاصة بالموظفين والزبائن، وكإعالنات داخل المؤسكما الحظت الباحثة أن ىناك لوحة 
أن المستوى العممي عالي لمموظفين فالموظفين الكبار بالسن اكتسبوه عن طريق الخبرة والصغار بالسن 

 شيادات جامعية ودورات تكوينية (فعن طريق المؤىالت العممية العالية ) 

 المقابمة: -2

المعمومات شيوعا وفاعمية في الحصول عمى البيانات الضرورية  وىي من أدوات الرئيسية لجمع
ألي بحث في مجال دراسة األفراد اإلنسانية وقد طبقت الباحثة في دراستيا ىذه األداة مع المسؤولة عن 
المعمومات بالمؤسسة، حيث قدمت لمباحثة معمومات عن المؤسسة وأقساميا والوظائف التي تقوم بيا كل 

صرحت ف البعض ومستوى روحيم المعنوية  عالقة الموظفين ببعضيم معمومات عن عطتاألقسام وكما أ
عن أن ىناك صراعات بالمؤسسة بين الموظفين وأن ال توجد روح معنوية بالمؤسسة كما أن المسؤول 

تأدية اعمال المقدمة  واألولى ى الشيءالعالقات العامة ال يتبع أساليب إلدارة الصراع وأنيا أخر ىميم، 
 .عمى أتم واجب وتحقيق أىداف وأرباح لممؤسسة

كما صرحت أن ىناك مشاركة في صنع القرارات وذلك من خالل االجتماعات وأغمب المسائل التي 
يشاركون فييا عن تنصيب مدير أو نائب جديد وقالت ىذا ال يرفع من معنوياتيم أبدا ألنو شيء من 

 واجباتيم ويدخل في مجال وظيفتيم.
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 االستمارة:

تعتبر االستمارة من أكثر أدوات جمع البيانات شيوعا واستخداما في البحوث االجتماعية وىي 
األكثر استخداما في جمع البيانات المتعمقة بموضوع الدراسة، وتعرف: " بأنيا مجموعة من األسئمة 

 )1(." ة أو موقف معينقصد الحصول عمى المعمومات أو أراء المبحوثين حول ظاىر ب تعد المكتوبة والتي

 وااللتزامويعتبر أسموب صياغة االستمارة بأسموب مفيوم ومراعاة االرتباط المنطقي بين األسئمة 
 بالقواعد المنيجية سبب لنجاحيا وقدرتيا عمى الوصول إلى المعمومات والبيانات التي تخدم البحث.

 وقد مرت عممية اعداد االستمارة بعدة مراحل:

المشرف حيث حذف لنا  سؤال، وقد تم عرضيا عمى األستاذ 42الصياغة األولية والتي تضمنت  مرحمة
 بعض األسئمة وطمب تعديل أسئمة المحور الثالث

سؤال حيث تم تعديل وحذف األسئمة الغير نافعة واعادة أسئمة 41  تمة الصياغة الثانية: والتي تضمنمرح
 المحور الثالث.

واسترجاعيا يوم  26/04/2016يوم  تجربيواستمارات  4انت بتوزيع أما المرحمة الثالثة فك
 وقد تمت االجابة عمى كل األسئمة من طرف المبحوثين. 27/04/2016

سؤال، توزعت عمى مجموعة من المحاور، كل محور يجمع مؤشرات  41 وقد تضمنت االستمارة النيائية 
 ىامة عن متغيرات كل فرضية، إذ قسمت كاالتي:

األول: ويضم البيانات الشخصية الخاصة بوصف مجتمع البحث والتي يتم من خالليا تحديد  المحور
 .3ؤالإلى الس 1وقد جاءت من السؤال ىوية وخصائص المبحوثين

أىداف  المحور الثاني: ويضم أسئمة خاصة حول البيانات المخصصة باستراتيجية إدارة الصراع وتحقيقيا
 . 29السؤال إلى 4الجماعة، وىذا من السؤال 

المحور الثالث: ويضم أسئمة خاصة حول البيانات المخصصة لإلجابة عمى استراتيجية المشاركة في 
 .42السؤال ىإل 30صنع القرارات وتحقيقيا الوالء لممؤسسة وىذا من السؤال 

                                                           

1-  ربحي مصطفى عميان: عثمان محمد عنيم " منيج وأساليب البحث العممي: النظرية والتطبيق: دار صفاء لمنشر والتوزيع ، 
  .82، ص2000عمان، 
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حسب التصنيف، موافق، محايد، معارض، في تحديد  رت الثالثياكوقد استخدمت الباحثة مقياس ل
  إجابات كل عبارة.

 : أساليب التحميلسادسا

 لقد اعتمدت الباحثة في انجاز ىذه الدراسة عمى أسموبين من التحميل وىما:

وىو ذلك النوع من التحميل الذي يسمح لمباحث أن يستخرج احصائيات تصف  التحميل الكمي: -1
عي معين ويستخدم ىذا األسموب النسب المؤدية في الكشف عن صحة السموك في موقف اجتما

الفرضيات من خالل إجابات المبحوثين عن األسئمة المطروحة حول ىذه الفرضيات وقد استخدمنا ىذا 
 األسموب بيدف تحويل البيانات إلى جداول وأرقام تعبر عنيا.

أي عن طريق عرض النتائج وتفسير  الذي يعني بتحميل البيانات وتفسيرىا،التحميل النوعي:  -2
مقنا منو لمعرفة المعطيات الكمية، واكتشاف العالقات بينيما، ومحاولة ربطيا باإلطار النظري الذي انط

 مدى تحقق بعض األفكار ومستوى صدقيا بالنسبة لموضوع الدراسة.
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 الرابع: خالصة الفصل

لقد تمت في ىذا الفصل تحديد االطار المنيجي لمدراسة الميدانية وذلك بتحديد مجاالت الدراسة 
ل في المنيج الوصفي والمالئم مثالمنيج المستخدم والمتالثالثية وكذا تحديد أفراد عينة البحث أيضا 

نا كل من لطبيعة الموضوع المدروس أما فيما يخص أدوات جمع البيانات والمعمومات فقد استعمم
 المالحظة  واالستمارة والوثائق والسجالت وكذا أساليب التحميل الكمي والكيفي.

 

 

 

  

 

 

     

 

     

 



 

 

 عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة: الخامس الفصل

 

 تمهيد

 عرض وتحليل البيانات الميدانية للدراسةأوال: 

 نتائج الدراسةثانيا: 

 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقةثالثا: 

 مناقشة النتائج في ضوء األهدافرابعا: 
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 :تمهيد

نتطرق الفصل األخير من الدراسة لعرض وتحميل البيانات المتحصل عمييا من خالل الجانب 
الميداني والتعميق عمييا، وتعد ىذه المرحمة من أساسيات البحث العممي ومقتضياتو وىذا ألىمية البيانات 
المتحصل عمييا وعالقتيا بمشكمة البحث وأىدافو وفروضو وحاولنا في دراستنا ىذه المتحصل عمى بيانات 
كمية و أخرى كيفية، أما الكمية فكانت في شكل جداول تضمنت نسبا مئوية و أما الكيفية فتتعمق بوصف 

البعض وبما جاء في اإلطار الجداول وتحميل البيانات وتفسيرىا والتعميق عمييا ومحاولة ربطيا مع بعضيا 
 النظري لمدراسة ثم استخالص النتائج.
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 أوال: عرض وتحميل البيانات الميدانية لمدراسة

 المحور األول: البيانات الشخصية: -
 حسب متغير الجنس: تمثل توزيع المبحوثين :1الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %40.98 25 ذكر

 %59.01 36 أنثى

 %100 61 المجموع

يتبن لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور عمى مستوى مؤسسة 
من مجموع أفراد العينة أما نسبة الذكور فقدرت %59.01اتصاالت الجزائر ببمدية جيجل حيث بمغت 

ي ىذه المؤسسة أستقطب فقط، ومن خالل ىذا التفاوت في النسبة نستنتج أن العمل ف %40.98بنسبة 
أكثر فئة اإلناث عمى إعتبارىن تفضمن العمل في المجال اإلداري وكذا نسبة التعميم مرتفعة عند اإلناث 

 أكثر من الذكور وكذلك ارتفاع نسبة البنات عمى نسبة الذكور.

 : يمثل توزيع المبحوثين حسب السن: 2الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار السن

 [22 – 29 [ 14 22.95% 

[32 – 39 [ 21 34.42 % 

 [42 – 49 [ 16 26.22 % 

 % 16.39 10 فما فوق 52من 

 % 100 61 المجموع

 % 34.42] التي كانت بـ  39 – 30يتبين من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة ىي لفئة ]
] وفي األخير  29 – 20% وىي نسبة فئة ]  22.95 وبعدىا%26.22] بنسبة  49 – 40وتمييا فئة ] 
و أكبر نسبة ىي لمشباب وذلك ألن ىذا اإلختصاص ىو يجذب  %16.39سنة بنسبة  50نسبة ما فوق 
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فئة الشباب أكثر شيء وكذلك لمعايير المؤسسة التي تستوجب تحسين الصورة الذىنية وذلك عن طريق 
 اب أكثر من الكبار بالسن.اليندام و اإلستقبال التي تتوفر عند الشب

 يمثل توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي: : 3الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي

 - - أمي

 - - ابتدائي

 % 11.47 07 متوسط

 % 16.39 10 ثانوي

 % 72.13 44 جامعي

 % 100 61 المجموع

من خالل الجدول المبين أعاله نالحظ أن اكثر نسبة من المبحوثين بمؤسسة اتصاالت الجزائر 
 %16.40ثم يميو مستوى الثانوي بنسبة  % 72.13ببمدية جيجل ليم مستوى جامعي إذ بمغت نسبتيم بـ 

 . %11.47ثم في األخير المستوى المتوسط بــ 

عممي عالي وىذا راجع لنوعية العمل الذي يتطمب  ومنو نستنتج أن معظم أفراد العينة ليم مستوى
مستوى مؤىل لمتعامل مع وسائل االتصال المعقدة، وكذا يتوجب عمى الموظف استخدام المغات األجنبية 
المتمثمة في اإلنجميزية والفرنسية ألن ىذه األخيرة ىي لغة االتصال فيما بينيم وىذا ما الحظتو الباحثة 

عية وكذا المغة اإلنجميزية التي ىي المغة العالمية ولغة التكنولوجيا التي يجب عمى أثناء الزيارات االستطال
 الموظف اتقانيا لمقدرة عمى التعامل مع التكنولوجيا المعقدة
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 حور الثاني: استراتيجية إدارة الصراع في تحقيق أهداف الجماعةالم

 : يمثل بعد التعاون في إدارة الصراع.4الجدول رقم

 المحور
 الثاني

 معارض محايد موافق

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 1العبارة 

 2العبارة 

 3العبارة 

 4العبارة 

 5العبارة 

 6العبارة 

 7العبارة 

40 

34 

26 

35 

41 

43 

38 

65.57 

55.73 

42.62 

57.37 

67.21 

70.49           

2.29                    

5 

13 

11 

9 

7 

6 

6 

8.19 

21.31 

18.03 

14.75 

11.47 

9.83 

9.83 

16 

14 

24 

17 

13 

13 

17 

26.22 

22.95 

39.34 

27.86 

21.31 

19.67 

 27.86 

يقرون ان ممارس ميام العالقات  1من افراد العينة في العبارة  40ن أمن خالل الجدول اعاله يتبين -
من افراد  7% في المقابل 59.01وذلك بنسبة  العامة يساعد الموظفين عمى حل المشاكل التي يواجيونيا

العينة ممن لم يبدو راييم بان ممارس ميام العالقات العامة يساعد في حل المشاكل التي 
من افراد العينة معارضين وكان جوابيم ان  18% في حين 8.19بالمؤسسة وذلك بنسبة يواجيونيا

 .%29.50التي يواجيونيا وذلك بنسبة  ممارس ميام العالقات العامة ال يساعد عمى حل المشاكل
ونستنتج ان ممارس ميام العالقات العامة بمؤسسة اتصاالت الجزائر يعتمد عمى اسموب التعاون في ادارة 

 .الصراع من خالل حل الخالفات واعطاء الحل الوسط لكسب الجميور

مارس ميام العالقات ان م 2من افراد العينة في العبارة  34من خالل الجدول اعاله يتبين ان  -
 % في حين ان 55.73 رضاء االطراف المتنازعة وذلك بنسبةالعامة يقدم بدائل عديدة لحل الصراعات وا

من افراد العينة لم يبدوا راييم في ان ممارس ميام العالقات العامة يقدم بدائل عديدة لحل الصراعات  13
فردا وذلك  14 عارضوا فقد بمغ عددىم، اما المذين  % 21.31وارضاء االطراف المتنازعة  وذلك بنسبة

%، ونستنتج ان ممارس ميام العالقات العامة يحول ارضاء االطراف المتصارعة وتامين 22.95بنسبة 
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مصمحتيم لمحفاظ عمى معنوياتيم المرتفعة  وىذا ماجاء بنموذج الرؤية كنموذج من نماذج الروح المعنوية 
 .المحفزة 

العالقات يقرون ان ممارس ميام 3من افراد العينة في العبارة  26ل اعاله يتضح ان من خالل الجدو  -
فيو طرف نتيجة  رسالحل الذي ال يخ إليجادتصاالت الجزائر يوفر المناخ المالئم لعامة بمؤسسة اا

من أفراد العينة لم يبدوا رأييم وذلك بنسبة  11المقابل  في%42.26مكسب طرف آخر وذلك بنسبة 
من افراد العينة عارضوا الفكرة وكانت إجابتيم أنو ممارس ميام العالقات العامة  24في حين أن  18.03

ب طرف آخر وذلك بنسبة فيو طرف نتيجة مكس رحل الذي ال يخسال يوفر المناخ المالئم إليجاد ال
س ميام العالقات يتبع أسموب التعاون في إدارة الصراع ورفع الروح ونستنتج أن ممار  39.34%
 المعنوية.

يقرون أن ممارس ميما العالقات  4العينة في العبارة من افراد 35الجدول أعاله يتضح أن من خالل  -
وىي نسبة مرتفعة  %57.37العامة ينظم اجتماعات مع األطراف بحث عن أسباب الصراع وذلك بنسبة 

يبدو رأييم وضموا محايدين بأن ممارس ميام العالقات العامة ينظم  من أفراد العينة لم 9ي حين نسبيا ف
من أفراد العينة لم يبدوا رأييم وىي تقدر  9اجتماعات مع االطراف بحثا عن أسباب الصراع في حين أن 

رفضوا االعتراف أن ممارس ميام العالقات العامة ينظم مع من أفراد العينة  17في حين  % 14بنسبة 
ونستنتج أن ممارس ميام العالقات العامة  % 28.86األطراف بحث عن أسموب الصراع وذلك بنسبة 

 يتبع أسموب التعاون في إدارة الصراع.

م العالقات رون بأن ممارس ميايق 5من أفراد العينة في العبارة  41من خالل الجدول أعاله يتضح أن  -
دىم عد يصل لم يبدوا رأييم بيذه الفكرة وممن ،%67.71العامة يحاول تفيم وجيات النظر وذلك بنسبة 

فكرة أن ممارس ميام العالقات العامة يحاول  افي حين الذين عارضو ،%14.47أفراد أي يقدر ب  9 الى
ونستنتج أن ،%21.31بة فردا وذلك بنس 13تفيم وجيات نظر األطراف المتصارعة يقدر عددىم بــ 

 ممارس ميام العالقات العامة يتبع أسموب التعاون في إدارة الصراع.

يقرون ان ممارس ميام العالقات  6في العبارة  من افراد العينة43 ن أمن خالل الجدول اعاله يتضح  -
العامة يحث اطراف المتصارعة عمى تغميب المصمحة العامة عمى موضوعات الخالف وذلك بنسبة 

من 12 في حين  ،% 9,89 من افراد العينة ممن لم يبدوا راييم وذلك بنسبة 6وفي المقابل  ،% 70.49
اف المتصارعة لتغميب المصمحة العامة عمى افراد العينة عارضوا ان ممارس العالقات العامة يحث االطر 
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% ونستنتج ان ممارس ميام العالقات العامة يعتمد عمى 19.67موضوعات  الخالف وذلك بنسبة 
 .اسموب التعاون في ادارة الصراع

يقرون بأن ممارس ميام  7من أفراد العينة في العبارة رقم  38من خالل الجدول أعاله يتضح أن  -
حل مرضي لمجميع وذلك بنسبة يناقش المشكمة مع األطراف المعينة إليجاد العالقات العامة 

من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم في أن ممارس ميام  6وىي نسبة مرتفعة في حين أن ،62.29%
أما  %9.83العالقات العامة يناقش المشكمة مع االطراف المعينة إليجاد حل مرضي لمجميع وذلك بنسبة 

من أفراد العينة معارضين أن ممارس ميام العالقات العامة يناقش المشكمة مع االطراف المعينة  17
 .%27.86إليجاد حل مرضي لمجميع وذلك بنسبة 

نستنتج أن ممارس ميام العالقات العامة  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1من خالل الجدول الموضح لمعبارات -
س ميام اتصاالت الجزائر حيث يحاول ممار  ة الصراع بمؤسسةيعتمد عمى أسموب التعاون في إدار 

عطاء حل وسط لكسب الجميور وىذا يساعد عمى  والحوار  االتصالالعالقات العامة حل الخالفات وا 
وتعريف كل طرف بمطالبو ورغباتو حيث يساعد ىذا األسموب عمى الحفاظ وتوطيد العالقات بين 

 كما يحاول تحقيق مصمحة الطرفين ويساعد ىذا األسموب 1بارة رقمالجميور الداخمي وىذا ما جاء في الع
، كما يحاول تحقيق مصمحة 1عمى الحفاظ وتوطيد العالقات بين الداخمي وىذا ما جاء في العبارة رقم

الطرفين ويساعد ىذا األسموب عمى الوصول إلى جدور المشاكل التي قد تعرقل عالقات العمل عمى 
ي مؤسسة اتصاالت  الجزائر ببمدية جيجل فيذه الطريقة تساعد عمى اكتشاف المدى الطويل بين موظف

ظيار النزعة االبتكارية من خالل اكتشاف البدائل معا والتي من المحتمل أال يفكر فييا أحد وىذا جاء  وا 
فيو  ريخس ال يوفر الجو المالئم إليجاد الحل الذي 3، فممارس العالقات العامة في العبارة 2في العبارة 

طرف نتيجة مكسب آخر وذلك ليحافظ عمى العالقة الطيبة مع كل الجميور الداخمي لممؤسسة فيو يحاول 
إرضاء جميع األطراف لمحفاظ عمى مصالح المؤسسة والحفاظ عمى المصالح العامة التي ال تقبل الحمول 

أوجو التشابو و  الوسط ومنو فيو يحاول التقميل من شأن نقاط الخالف بين اطراف الصراع وابراز
 المصالح.

الخداع الرؤية كنمو لرفع الروح المعنوية المحفزة وجوب مساعدة األخرين والتقميل من  نموذجوقد جاء في 
يحاول ممارس ميام العالقات العامة تنظم اجتماعات  4والكذب وىذا ما تم التوصل إليو في العبارة 

من خالل ليساعد في بحث عن أسباب الصراع وىذا يجعل كل طرف راض عن النتائج المتوصل إلييا
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تصال والحوار والحفاظ اللايجاد المعالجة ايجابية لمصراعات القائمة و بيذه الطريقة تكون ىناك امكانية 
 .1عمى العالقات بين الموظفين وبين رجل العالقات العامة وىذا ما توصمنا إليو أيضا في العبارة رقم

وجيات نظر االطراف  قات العامة يحاول تفيمأن ممارس ميام العال 5ن العبارة ونستنتج كذلك م*
الخاصة وىذا يساعد عمى تشجيع يحاول تحقيق مصمحة الطرف اآلخر عمى المصمحة  المتصارعة فيو
مع   وافقتير وسعة النفس وىذا ما يين التسعن وجيات نظرىم فيذا دليل عمى حس تعبيراآلخرين عن ال
كروح المعنوية محفزة حيث يمكن لمفرد أن يوجو كل طاقاتو النبيمة  وألعمال وىذا الخاصةنموذج النوايا  

يذا بمحاولة ممارس ميام العالقات العامة يتميز بسعة النفس و أن  6الفعالة وىذا ما نجده في العبارة رقم 
ساعد الجيود لألطراف األطراف المتصارعة وىذا كذا ي األسموب يحافظ عمى المصالح بالمؤسسة ومصالح

 .المتصارعة

% وىذا يؤكد ان  60.18  ومنو نستنتج ان كل االجابات المبحوثين ايجابية حيث وصمت النسبة الى*   
ة الصراعات وىذا ما جاء في دراسة يام العالقات العامة يعتمد عمى اسموب التعاون في ادار ممارس م

 2008احمد بن محمد بن ميدي سنة 

 يبين بعد أو مؤشر التجنب في ادارة الصراع: 5:جدول رقم

المحور 
 الثاني

 معارض محايد موافق

 التكرار
النسب 
 المئوية

 التكرار
النسب 
 المئوية

 التكرار
 النسب
 المئوية

 %44.26 27 %29.50     18 %24.59      15 8العبارة 

 %34.42 21 %39.34 24 %26.22 16 9العبارة 

 %47.54 29 %32.78 20 %19.67 12 10العبارة 

 %32.78 20 %3.27 2 %63.93 39 11العبارة 

ممارس ميام العالقات يقرون ان  8من أفراد العينة في العبارة  51من خالل الجدول أعاله بين أن  -
في حين الذين لم يبدو رأييم بقدر %24.59مع الموظفين وذلك بنسبة  العامة يتجنب النقاشات المفتوحة

فقط أما من عارضوا فكرة أن ممارس  29.50% أفراد العينة وىذا ما يقدر بنسبةفردا من  20عددىم 
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أي بنسبة  ادفر  27فيقدر عددىم بـ  ع الموظفينميام العالقات العامة يتجنب النقاشات المفتوحة م
 وىي أعمى نسبة.44.26%

يقرون أن ممارس ميام العالقات  9من أفراد العينة في العبارة  16 أن من خالل الجدول أعاله يتبين -
رأييم  افي حين الذين لم يبدو %26.22العامة يترك الصراعات لوقت آخر حتى تيدأ األمور وذلك بنسبة 

أما ممن عارضوا فكرة أن ممارس ميام  %39.34من أفراد العينة وذلك بنسبة  فردا 24يقدر عددىم 
فردا من أفراد العينة  21العالقات العامة يترك الصراعات لوقت آخر حتى تيدأ األمور فيقدر عددىم بـ 

 .%34.42وىذا ما يقابل نسبة 

قرون أن ممارس ميام العالقات ي 10من أفراد العينة في العبارة  12من خالل الجدول أعاله يتبين أن  -
في حين الذين لم يبدوا رأييم %19.67العامة يرى أن إدارة الصراع وحمو تمكن في تجنبو وذلك بنسبة 

من أفراد العينة عارضو وكانت إجابتيم أن ممارس ميام  29أما  %32.78فردا أي  20يقدر عددىم بـ 
 .%47.54في تجنبو وذلك بنسبة  العالقات العامة ال يرى أن إدارة الصراع وحمو تكمن

ن ممارس ميام العالقات أيقرون 11من أفراد العينة  في العبارة  39 أن من خالل الجدول أعاله تبين -
% ،في 63.93وذلك بنسبة  يتفاعل مع بعض النقاط لتجنب عرقمة العمل أو المس من كرامة الموظفين

 20% وىي نسبة جد ضعيفة في حين ان 3.27لم يبدو راييم وذلك بنسبة من افراد العينة  2ن أحين 
من افراد العينة بمؤسسة اتصاالت الجزائر ممن رفضوا وكانت اجابتيم ان ممارس ميام العالقات العامة 

% 32.28ال يتفاعل مع بعض النقاط لتجنب عرقمة العمل او المس من كرامة الموظفين وذلك بنسبة 
 .التجنبالنتائج ان ممارس ميام العالقات العامة ال يرى ان ادارة الصراع تكمن في ونستنتج من ىذه 

ات العامة نستنتج أن ممارس ميام العالق 11، 10، 9، 8من خالل الجدول الموضوع العبارات: *
ب جد قميل وىذا ما اتضح من النتائج فاتجاه العبارات سالب أي ما يقدر بـ اعتماده عمى أسموب التجن

ومن ىذا نتوصل إلى أن ممارس ميام العالقات العامة ال يستخدم أسموب التجنب في إدارة  31.92%
الصراع إال ناذرا وال يرفض الدخول في الصراعات التي تظير بالمؤسسة فيو ال يحبذ طريقة االنسحاب 

دارية بما يحقق مصمحة المؤسسة وىذا ما أكدتو إجابة  ويفضل طريقة المواجية والتدخل لحل الصراع وا 
كما نجد لذلك أن ممارس ميام العالقات العامة ال يحبذ اىمال وتجاىل الصراع  8الموظفين من العبارة 

ال يحد منو وال يقتمعو من ألن ىذا األسموب سمبي ومسكن لمصراع يخفف من حدة التوترات فقط فيو 
الث من المكونات االربعة الثج المكون وقد ورد في نموذ 9جذوره وىذا ما توصمت اليو نتائج العبارة 
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ج لمروح المعنوية ان المكون الثالث ىو مقدرة الفرد عمى العمل تحت ضغوطات الظروف القاسية كنموذ
وىذا المكون ىو جسر من حاالت الروح المعنوية اي ان ممارس ميام العالقات العامة عميو المواجية 

مارس ميام العالقات العامة يفضل اسموب نستنتج ان م  10حتى لو كانت الظروف قاسية، ومن العبارة
اسموب جد  ألنو 8 ،9 ،10 المواجية بدل التجنب واالنسحاب وىذا ماقد اثبت في اجابات العبارات 

ضعيف في مواجية الصراعات داخ المؤسسة وىذا لعالجو بدل تيدئتو  فممارس ميام العالقات العامة 
تي تستوجب اسموب التجنب وذلك لمحفاظ عمى خاصة اليستخدم ىذا االسموب في االوقات وظروف 

مصالح المؤسسة وكرامة الموظفين وىذا خوفا ان يكون ليذا االسموب تاثير سمبي لمموقف او صراع نفسو 
اخرون  ألطرافولو قد يكون مدمرا او مكمفا لمطرفين ولممؤسسة نفسيا او قد يتجنب ادارة الصراع ليح

 .11عالية وىذا ما جاء في اجابات العبارة يديرونو بكفاءة 

 دارة الصراعات:إيمثل بعد التجنب في : 26رقم جدول 

المحور 
 الثاني

 معارض محايد موافق

 التكرار
النسب 
 المئوية

 التكرار
النسب 
 المئوية

 التكرار
النسب 
 المئوية

 %27.86 17 %19.67 12 %52.45 32 12 العبارة

 %29.50 18 32.78% 20 %37.70 23 13 العبارة

 %34.42 21 %27.87 17 %37.70 23 14 العبارة

 %40.98      25 %39.34 24 %19.67 12 15 العبارة

ن ممارس أقرون ي12 من افراد العينة في العبارة رقم  32يتضح انمن خالل الجدول المبين اعاله  -
العالقات العامة يفرض حمول التي يراعي فييا حاجات الموظفين بالدرجة االولى وذلك بنسبة  ميام

فراد أمن 17 في حين  19.67فراد العينة ممن لم يبدو راييم وذلك بنسبة أمن  12% في المقابل 52.45
فييا حاجات  العينة عارضوا وكانت اجابتيم ان ممارس ميام العالقات العامة يرفض حمول التي يراعي

 .27.86ولى وذلك بنسبة الموظفين بالدرجة األ

من افراد العينة يقرون ان ممارس ميام العالقات العامة يحاول تقميل  23تبين ان  13ما في العبارة أ -
من افراد العينة لم   20في المقابل %  37.70من وجيات النظر المعارضة لو في االدارة وذلك بنسبة 
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من افراد العينة عارضوا وكانت اجابتيم ان ممارس ميام   18في حين  32.78%يبدو راييم وذلك 
 .29.50%االدارة وذلك بنسبة العالقات العامة ال يحاول تقميل من وجيات النظر المعارضة لو في 

ن ممارس ميام العالقات العامة يستخدم أ من افراد العينة يقرون 23تبين ان  14ما في العبارة أ -
فردا من افراد  20وفي المقابل   37.70%العقوبات لتراجع االطراف المتصارعة عن موقفيا  وذلك بنسبة 

فراد العينة رفضوا وكانت اجابتيم ان أمن  21في حين ان   27.86%العينة لم يبدوا راييم وذلك بنسبة 
دم العقوبات لتراجع االطراف المتصارعة عن موقفيا وذلك بنسبة ممارس ميام العالقات العامة ال يستخ

%34.42 

من افراد العينة يقرون ان ممارس ميام العالقات العامة يتعامل  12ان  15في حين يتبين من العبارة  -
من افراد العينة   25وفي المقابل 19.67%مع مواضيع الخالف عمى انيا مكسب او خسارة وذلك بنسبة 

من افراد العينة ممن عارضوا وكانت اجاباتيم ان  24في حين ان  39.34%لم يبدوا راييم وذلك بنسبة 
 ممارس ميام  العالقات العامة  يتعامل مع مواضيع الخالف انيا مكسب او خسارة وذلك بنسبة 

.%40.98 

نستنتج ان ممارس ميام العالقات العامة  15،14،13،12 من خالل الجدول اعاله الموضح لمعبارات * 
ال يعتمد عمى اسموب التجنب في ادارة الصراع بمؤسسة اتصاالت الجزائر ببمدية جيجل اال ناذرا ويؤكد 

ن ىو اتجاه سالب وينفي إذ % 50 صغر منأالذي ىو   36.88%ىذا اتجاه العبارات الذي قدر ب 
سموب وىذا من االساليب التي تقضي عمى الصراعات استخدام ممارس ميام العالقات العامة ىذا اال

اطراف (باعتراضات الموظفين المتصارعين  يخمف كذلك اثار سمبة لعدم االخذ  يعود فيما بعدنيائيا وقد 
كما ان ىذا 15 خرى وىذا ما اكدتو العبارة رقم أالصراعات مرة  داثناء ادارة الصراع فتتجد ) الصراع

يقوم فيو  ممارس ميام العالقات العامة باستخدام اسموب القوة والتنافس لمحاولة كسب ود االفراد االسموب 
يخمف اثار سمبية لدى االفراد وكذلك قد تتفاجئ  ألنووالموظفين بالمؤسسة وىذا االسموب غير مجدي 

ولكن  14 و13تين االدارة بعودة الصراع مرة  اخرى وىذا ما قد جاء في اجابات المبحوثين  في العبار 
الصراعات المستعجمة والتي  إلدارةيمكن ان يستخدم ممارس ميام العالقات العامة ىذا االسموب كوسيمة 

لمحوار واالتفاق وعندما تكون  كأساسارضية مشتركة يمكن استخداميا   يمتمكاخرى وال بأساليبلم تحل 
الصراعات الطارئة والمستعجمة بعد  ارةإلدكذلك االطراف غير متعاونة فيستوجب اعتماد ىذا االسموب 
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التعرف عمى مصادرىا الحقيقية وفشل كل استراتيجيات في حمو وادارتو وخاصة اذا كان الصراع يمس 
 12مصمحة الموظفين او المؤسسة وىذا ما جاء في العبارة رقم 

 الصراع  إلدارةيبين بعد التسوية :  7الجدول رقم

 المحور الثاني
 معارض محايد موافق

 ويةالمئ ةالنسب التكرار ويةة المئالنسب التكرار ويةة المئالنسب التكرار

 16العبارة 

 17العبارة 

 18العبارة 

 19العبارة 

35 

34 

45 

34 

51.37% 

55.73% 

73.77% 

55.73% 

9 

17 

10   

14 

19.67% 

32.78%      
%16.39 

22.95% 

17 

10 

06 

13 

27.86% 

29.50% 

%9.83 

%21.31 

يقرون أن ممارس ميام  16من أفراد العينة بالعبارة  35خالل الجدول المبين أعاله يتبين أن  من-
العالقات العامة يعمل عمى تحقيق المنافع ألطراف الصراع لمحصول عمى رضا الجميع وذلك بنسبة 

حين أن في  %14.75من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم بالفكرة وذلك بنسبة  9وفي المقابل 51.37%
من أفراد العينة ممن عارضوا وكانت اجاباتيم أم ممارس ميام العالقات العامة ال يعمل عمى تحقيق  17

 %.27.86المنافع ألطراف الصراع لمحصول عمى رضا وذلك بنسبة 

ن ممارس ميام العالقات العامة يعمل عمى من أفراد العينة يقرون أ 34ن أن تبي 17أما في العبارة  -
وفي المقابل  %55.73بين أراء األطراف المتصارعة لمحصول عمى رضا الجميع وذلك بنسبة  التوفيق

من افراد العينة  10في حين ان% 27.39 ا ممن لم يبدو راييم وذلك بنسبةمن أفراد العينة عارضو  17
ل أن ممارس ميام العالقات العامة يعمل عمى التوفيق بين أراء األطراف المتصارعة لمحصو عارضوا 

 .%16.89عمى رضا الجميع وذلك بنسبة

من افراع العينة يقرون أن ممارس ميام العالقات العامة يبدل بيذا  45يتبين أن  18وفي العبارة  -
من أفراد  10 ، وفي المقابل%73.77بنسبة  لموصول الى حل يرضي جميع االطراف المتصارعة وذلك

من أفراد العينة عارضوا وكانت اجابتيم  06في حين أن  %16.39العينة ممن لم يبدوا رأييم وذلك بنسبة 
ممارس ميام العالقات العامة ال يبدل أي جيد لموصل إلى حل يرضي جميع األطراف المتصارعة وذلك 

 .%9.83 بنسبة
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العينة موافقون أن ممارس ميام العالقات العامة يعتمد عمى  من افراد 34تبين أن  19ي العبارة أما ف -
نة ممن لم من أفراد العي 41في المقابل %55.73لقائم عمى التنازل بين أطراف الصراع وذلك التفاوض ا

وكان جوابيم أن ممارس من أفراد العينة ممن عارضوا  13في حين أن % 22.95 ةيبدوا رأييم وذلك بنسب
 .%21.31بنسبةت بين أطراف الصراع وذلك العالقات العامة ال يعتمد عمى التفاوض القائم عمى التنازال

أن ممارس ميام  19، 18، 17، 16من خالل نتائج الجدول المبين أعاله نستنتج من العبارات *
العالقات العامة يعتمد عمى أسموب التسوية في إدارة الصراع بمؤسسة اتصاالت الجزائر ويؤكد ذلك 

ذلك بأن ممارس ميام نفسر و %50وىو ايجابي ألنو أكثر من  %59.14حيث يقدر بــ  االتجاهايجابية 
التسوية في إدارة الصراعات عن طريق استخدام الميارات االنسانية  العالقات العامة يستخدم أسموب

لمتأثير عمى أطراف الصراع وتحريكو نحو ايجاد حمول وسط ومقبولة من قبل جميع األطراف ويطبق ىذا 
و  18من المرونة وىذا ما جاء في العبارة األسموب عن طريق التحاور والتنازالت والمقايضة ودرجة عالية 

قوة  ندما تكون االطراف المتنازعة تمتمكفممارس ميام العالقات العامة يستخدم ىذا األسموب ع 19
وممارس ميام العالقات  17متناسبة بينما يسعى االثنان لتحقيق ىدف مشترك وىذا ما جاء في العبارة 

يف من شأن نقاط االختالف وابراز أوجو التوافق والمصالح تخف مة يحاول في تطبيق ىذا األسموبالعا
المشتركة بين االطراف المتصارعة وىذا األسموب يطير مسببات الصراع بصورة متكاممة حيث القضايا 
ستظير عاجل أو آجل وكذلك في التوفيق بين أطراف الصراع إذ يمكن تقسيم الموارد محل الصراع بين 

 األطراف المتنافسة.
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 يمثل بعد التنازل في ادارة الصراعات:: 8جدول رقم

المحور 
 الثاني

 معارض محايد موافق

 التكرار
النسب 
 المئوية

 التكرار
النسب 
 المئوية

 التكرار
النسب 
 المئوية

 %19.67 12 %13.11 8 %67.21     41 20العبارة 

 %40.98 25 13.11% 8 %45.90 28 21العبارة

 %37.70 23 %16.39 10 %60.65 28  22العبارة

 %32.78 20 %13.11 4 %55.37 37 23العبارة 

يقرون ان ممارس ميام 20من افراد العينة في العبارة رقم  41يتضح ان من خالل الجدول المبين اعاله -
من افراد  8% في المقابل 67.21العالقات العامة يتفاوض مع الموظفين لموصول الى حل وذلك بنسبة 

من افراد العينة معارضين وكانت اجابتيم ان  12% فقط، 31.11العينة ممن لم يبدوا راييم وذلك بنسبة 
 %.19.67ممارس ميام العالقات العامة ال يتفاوض مع الموظفين لموصول الى حل بنسبة 

ان ممارس ميام يقرون 21 من افراد العينة في العبارة رقم  28ومن الجدول المبين اعاله يتضح ان -
% وىي نسبة التصل 45.90العالقات العامة يضحي برغباتو في سبيل رغبات االخرين وذلك بنسبة 

من  25% فقط في حين 13.11من افراد العينة ممن لم يبدو راييم وذلك بنسبة 8النصف  في المقابل 
حي برغباتيم في سبيل افراد العينة معارضين وكانت اجابتيم ان ممارس ميام العالقات العامة ال يض

 .  %وىي بنسبة قريبة من نسبة الموافقة40.98االخرين وذلك بنسبة 

يقرون ان ممارس ميام العالقات  22من افراد العينة في العبارة رقم  28من الجدول اعاله يتضح ان - 
من 10% وفي المقابل 45.90العامة يراعي شعور االخرين لممحافظة عمى العالقات معيم وذلك بنسبة 

من افراد العينة   23% فقط في حين 16.39افراد العينة ممن لم يبدو راييم وظموا محايدين وذلك بنسبة 
معارضين وكانت اجابتيم ان ممارس ميام العالقات العامة ال يراعي شعور االخرين لممحافظة عمى 

 %. 37.70العالقات معيم وذلك بنسبة 
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يقرون ان ممارس  23من افراد العينة في العبارة رقم  37ن ن خالل الجدول المبين اعاله يتضح ام -
دون حدوث التوتر وذلك بنسبة  لةلمحيمو ميام العالقات العامة يحاول ان يعمل كل ماىو ضروري 

% فقط  6.55فقط لم يبدو راييم وظموا محايدين وذلك بنسبة من افراد العينة   04% في المقابل 60.65
من افراد العينة معارضون وكان  جوابيم ان ممارس ميام العالقات العامة ال يحاول ان  20في حين ان 

 .%31.78يعمل كل ماىو ضروري لمحيمولة دون حدوث التوتر وذلك بنسبة 

ان ممارس ميام العالقات العامة  20-21-22-23نستنتج من خالل الجدول اعاله الموضح لمعبارات *
ىذا اتجاه العبارات الذي يقدر  ارة الصراع بمؤسسة اتصاالت الجزائر ويؤكديستخدم اسموب التنازل في اد

% اذن ىو موجب ومن ىنا نتوصل الى ان ممارس ميام العالقات 50% وىو اكبر من 57.37ب 
العامة يستخدم ىذا االسموب محاولة منو الى لمحفاظ عمى العالقات االيجابية بين الموظفين فيو يضع 

حد االقصى من المصالح واىتمامات الطرف االخر بينما يسعى لتحقيق الحد االدنى نصب عينو تحقيق ال
من مصالحو او اىتماماتو وىذا االسموب يكون جد نافع في اداره الصراعات التي تكون ىامشية بالنسبة 

مة ىنا ميام العالقات العاممارس ميام العالقات العامة او الفرد المجامل، ويمثل موقفا ايجابيا  فممارس 
ما ادلى بو نموذج  والكرم وىذا محاولة منو في ادارة الصراع ورفع الروح المعنوية وىذا باألثاريتصف 

 ج الروح المعنوية المحفزة. الرؤية من نماذ
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 المحور الثالث: استراتيجية المشاركة في صنع القرارات لتحقيق الوالء لممؤسسة:

 المشاركة في صنع القرارات .:يمثل استراتيجيات 9جدول رقم 

المحور 
 الثالث

 معارض محايد موافق

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 %13.11 08 %22.95 14 %63.93 39 21العبارة 

 %11.47 07 %9.83 06 %78.68 48 22العبارة 

 %14.75 09 %3.27 02 %81.96 50 23العبارة 

 %3.27 02 %27.86 17 %68.85 42 24العبارة 

 %18.03 11 %16.39 10 %65.57 40 25العبارة 

 %19.67 12 %8.19 05 %72.13 44 26العبارة 

 %22.95 14 %19.67 12 %57.37 35 27العبارة 

 %26.22 16 %19.67 12 %54.09 33 28العبارة 

 %27.86 17 %22.95 14 %49.18 30 29العبارة 

 %36.06 22 %6.55 04 %57.37 35 12العبارة 

 %19.67 12 %21.31 13 %59.01 36 11العبارة 

 %16.39 10 %22.95 14 %60.65 37 12العبارة 

 %14.75 09 %21.31 13 %63.93 39 13العبارة 

( يقرون أن ممارس ميام 01من أفراد العينة في العبارة ) 39خالل الجدول أعاله يتضح أن  من 
التي يوفرىا الموظفون وذلك بنسبة  العالقات العامة، يقوم بصنع القرارات بناء عمى البيانات

وم من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم بأن ممارس ميام العالقات العامة يق 14في المقابل 63.39%
من أفراد  08في حين أن %22.95بصنع القرارات بناءا عمى البيانات التي يوفرىا الموظفون وذلك بنسبة 
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العينة معارضين وكان جوابيم أن ممارس لميام العالقات العامة ال يقوم بصنع القرارات بناءا عمى 
قات العامة يستخدم ونستنتج أن ممارس العال %13.11البيانات التي يوفرىا الموظفون وذلك بنسبة 

األساليب العادية في المشاركة في صنع القرارات وذلك باستخدام أسموب نظم االقتراحات وىو أبسط 
أشكال المشاركة وغير مكمفة حيث يتم جمع البيانات من المواطنين عن طريق كتابة راييم بورقة ثم 

 وضعيا في صندوق اقتراحات مثبت بمكان واضح  ومعموم.

يقرون أن ممارس ميام العالقات العامة  2من أفراد العينة في العبارة  48لجدول أعاله أن من خالل ا -
في المقابل  %78.68يقوم بصنع القرارات من خالل االجتماعات الرسمية والبدائل التي تقدم وذلك بنسبة 

القرارات من خالل من أفراد العينة ممن لم يبدوا راييم بأن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بصنع  06
من أفراد العينة معارضين وكان  07في حين  %9.83االجتماعات الرسمية والبدائل التي تقدم وذلك بنسبة

جوابيم أن ممارس ميام العالقات العامة ال يقوم بصنع القرارات من خالل االجتماعات الرسمية والبدائل 
مؤسسة اتصاالت الجزائر ببمدية جيجل يستخدم التي تقدم ونستنتج أن ممارس ميام العالقات العامة في 

األساليب العادية لممشاركة في صنع القرارات ومنيا االجتماعات حيث يتم تزويد الموظفين بالمعمومات 
الالزمة. كما يتيح المعرفة لكل عنصر بالمنظمة حول ما يجري بداخميا من نشاط أعمال ويتسنى عن 

 حاجات العاممين ومشاركتيم في صناعة القرارات االدارية.طريق االجتماعات التعرف عمى مطالب و 

يقرون أن ممارس ميام العالقات  3من أفراد العينة في العبارة  50من خالل الجدول أعاله يتضح أن  -
العامة يقوم بزيارة دورية لألقسام واالدارات لمتعرف عمى أدائيا والمشاكل التي يواجييا من أجل جمع 

من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم بأن ممارس  02، في المقابل %81.96سبة المعمومات وذلك بن
العالقات العامة يقوم بزيارة دورية لألقسام واالدارات لمتعرف عمى أدائيا والمشاكل التي يواجييا من أجل 

من أفراد العينة معارضين وكان جوابيم أن ممارس  9في حين  %3.27جمع المعمومات وذلك بنسبة 
ميام العالقات العامة ال يقوم بزيارة دورية لألقسام واالدارات لمتعرف عمى أدائيا والمشاكل التي تواجييا 

فقط ونستنتج ألن ممارس ميام العالقات  يستخدم  %14.75من أجل جمع المعمومات وذلك بنسبة 
بين األساليب العادية الذي يقوم بو ممارس ميام العالقات العامة في ادارة  أسموب المجان وىومن

الصراعات بمؤسسة اتصاالت الجزائر لبمدية جيجل حيث يقوم بجمع المعمومات بصفة دورية وكذلك تقديم 
 .اقتراحات وتوصيات وذلك التخاذ القرارات وحميا وتستمر ىذه العممية لفترات طويمة لحل مشكالت التنظيم
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يقرون أن ممارس  4فردا من أفراد العينة في العبارة  42من خالل الجدول المبين أعاله يتضح أن  -
ميام العالقات العامة يقوم باختيار مجموعة من األشخاص تقدم ليم صالحيات وواجبات لمنظر في 

ن أفراد العينة م 17وفي المقابل %68.85المشكمة واتخاد القرار لحمو والبحث في المشكمة وذلك بنسبة 
ممن لم يبدو رأييم بأن ممارس ميام العالقات العامة يقوم باختيار مجموعة من األشخاص تقدم ليم 

في  %27.86صالحيات وواجبات لمنظر في مشكمة واتخاذ القرار لحميا و البحث في المشكمة وذلك بنسبة
مارس ميام العالقات العامة ال من أفراد العينة ممن عارضوا وكانت اجابتيم بأن  م 02حين أن نسبة 

يقوم باختيار مجموعة من األشخاص وتقدم ليم صالحيات وواجبات لمنظر في المشكمة واتخاذ القرار 
نستنتج من ىذا أن ممارس ميام العالقات العامة في  %19.67لحميا والبحث في المشكمة وذلك بنسبة 

ي المشاركة في اتخاذ وصنع القرارات وىي من مؤسسة اتصاالت الجزائر يحاول استخدام أسموب المجان ف
األساليب العادية التي تساعد عمى المشاركة من طرف الموظفين في صنع القرارات فيما يخص مشاركيم 

 وىي من بين العمميات التي تستمر لوقت طويل لحل المشكالت التي تحدث في التنظيم.

يقرون بأن ممارس ميام  5فراد العينة بالعبارة فرد من أ 40من خالل الجدول المبين أعاله يتضح أن  -
العالقات العامة يقوم بدعوة مرؤوسين المختصين لمقابمتيم بغرض التباحث معيم في المشكمة في صنع 

من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم بخصوص أن  10وفي المقابل  %65.57القرار لحميا وذلك بنسبة
دعوة مرؤوسين المختصين لمقابمتيم بغرض التباحث معيم في ممارس ميام العالقات العامة يقوم ب

في حين أن أفراد العينة وممن عارضوا  %16.39المشكمة والمشاركة في صنع القرار لحميا وذلك بنسبة
وكانت اجاباتيم أن ممارس ميام العالقات العامة، ال يقوم بدعوة مرؤوسين المختصين لمقابمتيم بغرض 

ونستنتج أن ممارس  %18.03مة والمشاركة في صنع القرار لحميا، وذلك بنسبةالتباحث معيم في المشك
العالقات العامة يستخدم أسموب المقابمة الشخصية مع المختصين وىو أسموب من األساليب العادية وىي 
من األساليب التي ال تأخذ وقتا طويال أي مختصرة لموقت غير أن من عيوبيا أنيا ال تييئ الفرصة 

الرأي وجيات النظر المتحددة وال تسمح بالمواجية بين رأي وأخر، فضال عمى ذلك أنيا قد تؤدي  لإلبداء
 الى انقياد البعض الى رأي ممارس ميام العالقات العامة مادامت المقابمة قاصرة عمييما وحدىما.

ممارس  يقرون أن 6من افراد العينة بالعبارة رقم  44من خالل الجدول المبين أعاله يتضح أن  -
العالقات العامة يقوم بمقابالت شخصية لحل المشكمة الجاري دراستيا والمشاركة في حميا وذلك بنسبة 

من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم في ان ممارس العالقات العامة يقوم  5، وفي المقابل % 72.13
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في حين ان  % 8.19نسبةبمقابالت شخصية لحل المشكمة الجاري دراستيا والمشاركة في حميا وذلك ب
من أفراد العينة ممن عارضوا وكانت اجاباتيم أن ممارس مياىم العالقات العامة ال يقوم بمقابالت  11

ونستنتج أن ممارس  %18.03شخصية لحل المشكمة الجاري دراستيا والمشاركة في حميا، وذلك بنسبة 
جل يستخدم أسموب المقابالت الشخصية ميام العالقات العامة في مؤسسة اتصاالت الجزائر ببمدية جي

كأسموب لممشاركة في اخاذ القرارات وىو من األساليب العادية التي ال تستغرق وقت كبير وال مال كثير، 
 وكما تحسن العالقة بين المرؤوسين والرئيس بالمؤسسة.

ممارس ميام يقرون أن  7من أفراد العينة بالعبارة  35من خالل الجدول المبين أعاله يتضح أن  -
العالقات العامة يقوم بمشاركتيم في المشاكل العاجمة والتي يحتاج حميا الى تبادل سريع عن طريق 

من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم في أن ممارس ميام  12وفي المقابل  %57.37الياتف وذلك بنسبة 
ميا الى تبادل سريع عن طريق العالقات العامة يقوم بمشاركتيم في المشاكل العاجمة والتي يحتاج ح

من أفراد العينة ممن عارضوا وكانت  14، في حين ان  %19.67الياتف بدل االجتماعات وذلك بنسبة 
اجاباتيم أن ممارس ميام العالقات العامة ال يقوم بمشاركتيم في المشاكل العاجمة التي يحتاج حميا الى 

ونستنتج من ىذا أن ممارس  %22.95ذلك بنسبة تبادل سريع عن طريق الياتف بدل من االجتماعات و 
ميام العالقات العامة يمارس أسموب االتصال الياتفي في إدارة الصراعات المستعجمة في مؤسسة 
اتصاالت الجزائر ببمدية جيجل وذلك الختصارىا الوقت و الجيد والمال خاصة عندما يكون المعنيون 

وقت قريب واالجتماع يضيع وقتا ثمينا فيستبل أسموب بالمشكمة بعيدون وال يتسنى ليم الحضور في 
 االجتماعات بأسموب االتصال الياتفي ليحصل عمى رأييم فيما يخص القرار الذي يحاول صنعو.

يقرون ان ممارس العالقات  8من أفراد العينة بالعبارة  33من خالل الجدول المبين أعاله يتضح أن  -
من  12وفي المقابل  %54.09شاركة في صنع القرارات ودلك بنسبة العامة يقوم بعمل نظم اقتراحات لمم

افراد العينة في أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بعمل نظم اقتراحات لممشاركة في صنع القرارات 
من أفراد العينة عارضوا وكان جوابيم أن ممارس ميام العالقات  16في حين ان  %19.67وذلك بنسبة 

ونستنتج ان  %26.22بعمل نظم اقتراحات لممشاركة في صنع القرارات وذلك بنسبة العامة ال يقوم 
ممارس ميام العالقات العامة يستخدم أسموب نظم االقتراحات لممشاركة في صنع القرارات وىو من 
الوسائل العادية وذلك ألنيا غير مكمفة ويستطيع الفرد التعبير عين رأيو دون الخوف من العقوبات ألنيا 

 ن طريق صناديق مغمقة موضوعة بمكان معموم.ع
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يقرون ان ممارس ميام  9من افراد العينة بالعبارة  30من خالل الجدول المبين أعاله يتضح أن  -
العالقات يستخدم أسموب دلفي لممشاركة وحل و حل المشكالت واتخاذ القرار لحميا وذلك بـ 

لم يبدوا رأييم بأن ممارس ميام العالقات العامة فردا من أفراد العينة ممن  14وفي المقابل 49.18%
 17في حين أن  %22.95يستخدم أسموب دلفي لممشاركة وحل المشكالت واتخاذ القرارات لحميا وذلك 

فردا من أفراد يعارضون عمى ان ممارس ميام العالقات العامة يستخدم أسموب دلفي لممشاركة وحل 
ونستنتج أن ممارس ميام العالقات العامة يستخدم  %27.86سبة المشكالت وتخاذ القارات لحميا وذلك بن

أسموب دلفي في المشاركة في صنع القرارات بمؤسسة اتصاالت الجزائر وىو من األساليب الحديثة وىذا 
الن أسموب يتيح الفرصة ألكبر عدد من الخبرات لممساىمة في صنع القرارات وكذلك أن ىذا األسموب 

سمح بإخضاع أراء كل عضو لممناقشة من قبل األعضاء اآلخرين وتفادي األثار يستخدم وسائل معينة ي
النفسية السمبية المترتبة عمى المواجيات التي تحدث داخل المجان وكذا يوفر من التكاليف عمى الجماعات 

 الموزعة جغرافيا.

ون أن ممارس ميام يقر  10من أفراد العينة في العبارة  35من خالل الجدول المبين أعاله يتضح أن  -
العالقات العامة يقوم باجتماعات لحل المشكالت لكن المشكمة تكون مجيولة لمجميع تطرح أثناء االجتماع 

من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم  04وفي المقابل  %57.37لتقديم أفكار جديدة ابتكارية وذلك بنسبة 
ل المشكالت لكن المشكمة تكون مجيولة لمجميع بأن ممارس ميام العالقات العامة يقوم باجتماعات لح

فرد عارضوا أن  22في حين  %6.55وتطرح أثناء االجتماع لتقديم أفكار جديدة ابتكارية وذلك بنسبة 
ممارس ميام العالقات العامة يقوم باجتماعات لحل المشكالت لكن المشكمة تكون مجيولة لمجميع تطرح 

نستنتج أن ممارس ميام العالقات  %36.04ابتكارية وذلك بنسبة  أثناء االجتماع لتقديم أفكار جديدة
العامة يستخدم أسموب العصف الذىني لممشاركة في صنع القرارات وىو من بين األساليب الحديثة في 

 االدارات حيث يقدم ىذا االسموب أفكار جديدة و إبتكارية .

يقرون أن ممارس  11العينة في العبارة  فردا من أفراد 36من خالل الجدول المبين اعاله يتضح أن  -
ميام العالقات العامة يقوم بعقد اجتماعات بدون تواصل شفوي بل بتدوين الجداول واألفكار وذلمك بنسبة 

من 12في حين  %21.31من أفراد العينة ممن لم يبدو رأييم وذلمك بنسبة  13وفي المقابل 59.01%
ممارس ميام العالقات العامة ال يقوم بعقد االجتماعات بدون  افراد العينة معارضون وكانت اجاباتيم أن

، ونستنتج من ذلمك أن ممارس ميام  %19.67تواصل شفوي بل بتدوين الجداول واألفكار وذلمك بنسبة 
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العالقات العامة يقوم باعتماد اسموب الجماعات اإلسمية لممشاركة في صنع القرارات وىو من بين 
دارات حيث تكون ىناك فرصة لمشاركة الكل في صنع القرارات واختيار أحسن األساليب الحديثة في اال

 البدائل.

يقرون أن ممارس ميام العالقات  12فردا أفراد العينة بالعبارة  37من الجدول المبين أعاله يتضح أن  -
يختارون العامة يقوم بعقد اجتماع مع أعضاء المجموعات التي تكون قد تجمعت البدائل من المرؤوسين و 

من أفراد العينة، ممن لم يبدوا راييم  14وفي المقابل  %60.65أفضل البدائل لحل المشكمة وذلك بنسبة 
 .%16.39من أفراد العينة ممن عارضوا الفكرة وذلك بنسبة  10في حين أن %22.95وذلك بنسبة 

في صنع القرارات ونستنتج أن ممارس ميام العالقات العامة يعتمد عمى أسموب فيمبس لممشاركة  
وذلك ألنو يمتاز عن الطرق العادية بأنو يفصل مرحمة تقديم األفكار والبدائل عن مرحمة التقييم وذلك 
تتمخص من مشكمة احتمال أن تأخذ احدى األفكار وقتا طويل لمناقشتيا مما يدفع المجموعة الختيار أول 

 بديل مقبول.

يقرون أن ممارس ميام  13أفراد العينة في العبارة من  39من خالل الجدول أعاله يتضح أن  -
 %63.39العالقات العامة يقوم بحمو المشكمة إلى أدنى أقسام االدارات في التنظيم االداري وذلك بنسبة 

من أفراد  09في حين أن  %21.31من أفراد العينة ممن لم يبدوا رأييم وذلك بنسبة  13وفي المقابل 
ام العالقات العامة يقوم بحمو المشكمة إلى أدنى أقسام االدارات في التنظيم العينة رفضوا أن ممارس مي

 .%14.75االداري وذلك بنسبة 

ونستنتج أن ممارس ميام العالقات العامة تعتمد عمى أسموب اليابانية التي ىي صورة من صور المشاركة 
كالت التي تواجو المؤسسة في صنع القرارات الحديثة وىي طريقة تساعد عمى التعرف عمى جدور المش

حيث تم ىذه المشكالت عمى كل األقسام واالدارات من األدنى إلى األعمى مستوى اداري مسئول عن 
 تنفيد القرار وقد يكون مدير المنظمة ذاتو، وىذا ما يجعل القرار لو مصداقية كبيرة.

 نتائج الدراسة:ثانيا: 

الميدانية وتحميميا وتفسيرىا حول اعتماد  استنادا إلى الحصول عميو من بيانات من الدراسة
ممارس ميام العالقات العامة استراتيجيات لرفع الروح المعنوية في المؤسسات الجزائرية سيتم عرض 

 االستنتاجات المتوصل الييا وفقا لالطار النظري وفرضيات الدراسة التي انطمق منيا الباحث:
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 تحميل وتفسير نتائج الفرضية األولى:

انطالقا من الفرضية األولى التي مفادىا أن: ممارس ميام العالقات العامة يعتمد عمى استراتيجية ادارة  
 الصراع لتحقيق أىداف الجماعة.

منالمبحوثين موافقين عمى أن ممارس ميام العالقات العامة يساعد في حل المشاكل التي 65.57% -
 يواجيونيا.

ى أن ممارس ميام العالقات العامة يقدم بدائل لحل الصراعات من المبحوثين موافقين عم 57.73% -
 وارضاء األطراف المتنازعة.

منالمبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يحاول تفيم وجيات نظر األطراف 67.21% -
 المتصارعة.

ارعة لتغميب من المبحوثينموافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يحث األطراف المتص 70.49% -
 المصمحة العامة عمى موضوعات الخالف.

ارس ميام العالقات العامة يناقش المشكمة مع األطراف من أفراد المبحوثين موافقين أن مم 62.29% -
 المعنية اليجاد حل مرضى لمجميع.

جنب من أفراد المبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يتفاعل من بعض النقاط ت63.93% -
 العرقمة العمل أو المس من كرامة الموظفين.

من أفراد المبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يرفض الحمول التي يراعي فييا 52.45% -
 حاجات الموظفين بالدرجة األولى.

 من أفراد المبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يعمل عمى تحقيق المنافع51.37% -
 ألطراف الصراع يحصل عمى رضا الجميع.

من أفراد المبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يبدل جيدا لموصول إلى حل 73.77% -
 يرضى جميع األطراف المتصارعة.

من أفراد المبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يعتمد عمى التفاوض القائم  55.73% -
 ت بين أطراف المتصارعة.عمى التنازال



: عرض وتحميل وتفسير نتائج الدراسةسالخام الفصل  

121 
 

من أفراد العينة موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يتفاوض مع العاممين لموصول إلى  67.21% -
 الحل.

من أفراد العينة موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يحاول أن يعمل كل ماىو ضروري  60.65% -
 لمحيمولة دون حدوث التوتر.

ائج توصمنا إلى تحقيق الفرضية الجزئية األولى التي مفادىا يعتمد ممارس ميام من خالل ىذه النت
موافقين عمى عبارات  %50.55العالقات العامة استراتيجية إدارة الصراع لتحقيق أىداف الجماعة، حيث 

عينة تقع المحور الثاني والمتمثمة لمفرضية الجزئية األولى وىذا ما يؤكد تحقق الفرضية بنسبة ضعيفة ألن ال
 ( موجب وضعيف.0.65-0.50في المجال)

 تحميل وتفسير نتائج الفرضية الثانية:

انطالقا من الفرضية الثانية التي مفادىا: أن ممارس ميام العالقات العامة يعتمد عمى استراتيجية 
 المشاركة في صنع القرارات لتحقيق الوالء لممؤسسة، ومما سبق من تحميل البيانات نجد أن:

من المبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة بصنع القرارات بناءا عمى البيانات   63.93% -
 التي يوفرىا الموظفون.

منالمبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بصنع القرارات من خالل 78.68% -
 االجتماعات الرسمية والبدائل التي تقدم.

ثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بزيارة دورية لألقسام واالدارات من المبحو  81.96% -
 لمتعرف عمى أدائيا والمشكالت التي تواجييا من أجل جمع المعمومات.

منالمبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم باختيار مجموعة من األشخاص 68.85% -
 ات لمنظر في مشكمة واتخاذ القرار لحميا والبحث في المشكمة.تقدم ليم الصالحيات والواجب

من المبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بدعوة مرؤوسين المختصين  72.13% -
 لمقابمتيم بغرض التباحث معيم في المشكمة والمشاركة في صنع القرار لحميا.

العالقات العامة يقوم بمقابالت شخصية لحل المشكمة  منالمبحوثين يوافقون أن ممارس ميام65.57% -
 الجاري دراستيا والمشاركة في حميا.
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من المبحوثين يوافقون أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بمشاركتيم في مشاكل عاجمة   57.37% -
 وتحتاج حميا إلى تبادل سريع عن طريق االتصال الياتفي بدل االجتماعات.

وثين يوافقون أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بعمل نظم اقتراحات لممشاركة في منالمبح54.09% -
 صنع القرارات.

من المبحوثين موافقون أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بعقد اجتماعات لحل  57.37% -
 كارية.المشكالت لكن المشكمة تكون مجيولة لمجميع تطرح أثناء االجتماع لقديم أفكار جديدة ابت

من المبحوثين موافقين أن ممارس ميام العالقات العامة يقوم بعقد اجتماعات بدون تواصل  59.01% -
شفوي بل بتدوين الجداول واألفكار عمى ورقة أو سبورة بدون ربطيا بأسماء وترتب حسب األولويات 

 ويختار البديل األحسن وفق راي الجميع.

ارس ميام العالقات العامة يقوم بعقد اجتماع مع أعضاء من المبحوثين موافقون أن مم60.61% -
 المجموعات التي تكون قد جمعت البدائل من المرؤوسين ويختارون أفضل البدائل لمحل المشكمة .

من المبحوثين موافقون أن ممارس ميام العالقات العامة  بإحالة المشكمة إلى  أدنى أقسام  63.93% -
التي ستكون مسؤولة عن تنفيد القرار و يتخذ القرار ويرفع لإلدارات العميا  االدارات في التنظيم االداري

 تدريجيا إلى أن يصل إلى أعمى مرتبة.

من خالل ىذه النتائج توصمنا إلى تأكيد الفرضية الجزئية الثانية التي مفادىا يعتمد ممارس ميام  
موافقون %64.04والء لممؤسسة حيث العالقات العامة استراتيجية المشاركة في صنع القرار لتحقيق ال

فإن أفراد العينة لدييم اتجاه ايجابي حول  %50أكبر من  %64.04عمى عبارات المحور الثالث وبما أن 
 عبارات المحور الثالث وممثمة لمفرضية الجزئية الثانية وىذا ما يؤكد تحقق الفرضية.

 النتيجة العامة لمفرضيات:

الفرعية تعبيرا عن صدق الفرضية العامة والتي مفادىا: تساىم يعتبر التحقق من صدق الفرضيات 
استراتيجيات ممارس ميام العالقات العامة في رفع الروح المعنوية لمموظفين في المؤسسات الجزائرية، 
حيث أوضحت نتائج الدراسة بأن استراتيجية المشاركة في صنع القرارات تساعد عمى تحقيق الوالء 

ر من مؤشرات الروح المعنوية المرتفعة في حين أن استراتيجية ادارة الصراع في لممؤسسة الذي ىو مؤش
تحقيق أىداف المؤسسة تحققت وقد تم تأكيد ىذه الفرضية حيث نجد أن الفرضية األولى تحققت بنسبة جد 
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 ضعيفة عمى غرار الفرضية الثانية تحققت  بنسبة يمكن القول عنيا بانيا  مرتفعة من خالل مجموعة من
المؤشرات التي صيغت في شكل أسئمة في االستمارة، طرحت عمى عينة البحث من موظفي مؤسسة 

 اتصاالت الجزائر ببمدية جيجل.

 نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة:ثالثا: 

بعد التطرق في الجانب النظري إلى طرح االشكالية البحثية ومختمف المقاربات النظرية والمقاربات 
التي تناولت استراتيجيات رفع الروح المعنوية في العالقات العامة وبعد استخالص النتائج التي الفكرية 

وصمت إلييا الدراسة في ضوء الفرضيات الموضوعية لمتعرف عمى استراتيجيات ممارس ميام العالقات 
والمشابية حول العامة في رفع الروح المعنوية بالمؤسسة الجزائرية، من خالل نتائج الدراسات السابقة 
 الموضوع الذي تعالجو الدراسة سوف نحاول مناقشة النتائج الحالية مع الدراسات السابقة.

توصل إلى جميع أساليب إدارة الصراع  2008في دراسة أحمد بن محمد بن مييدي سنة 
وتة، التنظيمي لدى مديرين المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجية نظرىم جاءت بدرجات متفا

وىذا ما توصمت إليو دراستنا حيث تأكدت من خالل معطيات الفرضية األولى التي مفادىا أن ممارس 
ميام العالقات العامة يعتمد عمى استراتيجية إدارة الصراع لتحقيق أىداف الجماعة فمن خالل عبارات 

تة عن األسموب الثاني الفرضية األولى والمحور الثاني، نالحظ أن كل نمط وكل أسموب لو درجات متفاو 
 وىذا عمى حسب نوع الصراع ودرجتو والوقت المحدد لحمو.

كما توصل الباحث من خالل دراستو ىذه إلى أن أسموب التعاون ىو من أكثر األساليب ممارسة لدى  -
مديري المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجية نظرىم وىي ذات النتيجة التي توصمت إلييا 

ة وذلك من خالل نتائج الفرضية األولى التي مفادىا يعتمد ممارس ميام العالقات العامة عمى الباحث
، 5، 4، 3، 2، 1استراتيجية إدارة الصراع لتحقيق األىداف الجماعة وقد جاءت من خالل العبارات رقم 

 التي عبرت عن أسموب التعاون. 7، 6

وى الوالء التنظيمي لدى العاممين توصل إلى مست 2010في دراسة بدر محمد الجريس سنة 
بمجمس الشورى مرتفع وىذا ما توصمت إليو الدراسة الحالية من خالل الفرضية الثانية التي مفادىا أن 
ممارس ميام العالقات العامة يعتمد عمى استراتيجية المشاركة في صنع القرار لتحقيق الوالء وقد تأكد 

جزائر ببمدية جيجل تعتمد عمى ىذه االستراتيجية لتحقيق الوالء الفرضية الثانية، حيث مؤسسة اتصاالت ال
 لموظفين المؤسسة.
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( فقد توصمت إلى نتيجة أن الروح المعنوية 2011/2012أما دراسة الزىرة نجاح وكوثر برقيقة سنة )
نا منخفضة لدى موظفي شركة نفطال خالل تأثرىم بأسموب القيادة االدارية وىذا ما لم تتوصل إليو دراست

حيث توصمنا في دراستنا أن الروح المعنوية متوسطة بمؤسسة اتصاالت الجزائر حيث تحققت الفرضية 
الثانية وأما األولى فكانت حيادية فمستوى الروح المعنوية كما توصمنا في دراستنا ليس منخفض وىذا  

ي يحقق الوالء لممؤسسة التباع ممارس ميام العالقات العامة الستراتيجية المشاركة في صنع القرار الذ
 وبذلك ترتفع الروح المعنوية ألن الوالء مؤشر من مؤشرات الروح المعنوية لممؤسسة.

 مناقشة النتائج في ضوء األهداف:رابعا: 

ضوء الفرضيات الدراسة  يث الميداني والتي طرحيا الباحث فبناءا عمى النتائج المتحصل عمييا من البح
يمكن القول أن الدراسة الراىنة أدت تحقيق جزء من أىدافيا وىذا ما ذلت عميو نتائج الدراسة والتي تتوقف 

 مع األىداف المحققة كاآلتي:

تقديم صورة حقيقية عن واقع الروح المعنوية في المؤسسات الجزائرية، وىذا ما ذلت عميو الفرضيتين  -
 وذلك في شقيا. %64.04حيث تحققت الفرضية الثانية بنسبة األولى والثانية 

التعرف عمى استراتيجيات التي يتبعيا رجل العالقات العامة في رفع الروح المعنوية لمموظفين، وىو ما  -
والتي أكدت أن ممارس ميام العالقات العامة  %64.04دلت عميو الفرضية الثانية التي تحققت بنسبة 

المشاركة في صنع القرارات كاستراتيجية لتحقيق الوالء لممؤسسة الذي ىو مؤشر من  يستخدم استراتيجية
 مؤشرات الروح المعنوية المرتفعة.

محاولة معرفة الحوافز التي ترفع من الروح المعنوية لدى الموظفين بالمؤسسات الجزائرية وىو ما دلت  -
أكدت أن الحوافز المعنوية ىي التي ترفع . والتي  %64.04عميو الفرضية الثانية التي تحققت بنسبة 

الروح المعنوية لدى موظفي المؤسسات الجزائرية إذا المشاركة في صنع القرارات من الحوافز المعنوية 
 التي يعتمدىا ممارس ميام العالقات العامة لرفع الروح المعنوية في مؤسسة اتصاالت الجزائر 

معنوية لدى الموظفين وتأثرىا وىذا ما لوحظ أثناء الجوالت لفت انتباه مسؤولين عمى أىمية الروح ال -
 االستطالعية والمقابمة.
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 الخاتمة:

من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى استراتيجيات ممارس ميام العالقات العامة ت لقد حاول
حيث انطمق الباحث من تساؤل جوىري حاول من خاللو التعرف عمى اىم استراتيجيات ممارس ميام 
العالقات العامة في رفع الروح المعنوية لذى موظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر ببمدية جيجل فكانت 
النتائج ايجابية وذلك نتيجة جيد الباحث في جمع المعمومات المناسبة لموضوع الدراسة وىذا بعد دعم 

 دراستو بجانب نظري تم استعراض فيو الى استراتيجيات رفع الروح المعنوية .

ث تبين ان عامل المعنوي لو اىمية بالغو في وقتنا الحاضر فالروح المعنوية احد مستمزمات حي    
الجماعة المؤىمة لمنيوض بمياميا الوظيفية وضمان تكاثفيا وتعاطفيا وتوجيييا وتماسكيا ويتوقف ارتفاع 

الييا فالروح  الروح المعنوية وانخفاضيا عمى مدى التعاطف ومدى احساس كل فرد في الجماعة بانتمائو
المعنوية اىمية كبيرة في حياة ونشاط المنظمة انطالقا من كونيا مقياس فاعميو الموظفين وجدوى وجودىم 
في ىذه االدارة، وعمى ىذا االساس يعتمد ممارس ميام العالقات العامة استراتيجيات متعددة لرفع الروح 

ين من خالل دراستنا ىذه ان ىاذ االخير المعنوية في مؤسسة اتصاالت الجزائر ببمدية جيجل حيث تب
يعتمد استراتيجيتين وىما اداره الصراع  لتحقيق اىداف الجماعة والمشاركة في صنع القرار لتحقيق الوالء 

 لممؤسسة وكل استراتيجية ينطوي تحتيا عدة اساليب وانماط يتبناىا لتحقيق ذلك .

ميدان البحث العممي وبغض النظر عن النتائج  وفي االخير تبقى الدراسة مساىمة متواضعة في       
كما يبقى المجال  ألىميتياالمتوصل الييا تبقى متغيرات ىذه الدراسة تستدعي البحث والنظر فييا نظرا 

مفتوح لمن اراد التعمق في ىذا الموضوع من ىذه الزاوية او من زاوية اخرى توصمو نظريا او تطبيقيا الى 
 تم التوصل اليو .  نتائج جديده تضاف الى ما 
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 المتصارعة.
   

عمى التنازالت بين أطراف عمى التفاوض القائم يعتمد ممارس ميام العالقات العامة  -24
 الصراع.

   

    يتفاوض ممارس ميام العالقات العامة مع العاممين لموصول إلى حل. -25
    يضحي ممارس ميام العالقات العامة برغباتو في سبيل رغبات اآلخرين. -26
    يراعي ممارس ميام العالقات العامة شعور اآلخرين المحافظة عمى العالقات معيم. -27
يحاول ممارس ميام العالقات العامة أن يعمل كل ما ىو ضروري لمحيمولة دون حدوث  -28

 التوتر.
   

    ييتم ممارس ميام العالقات العامة برغبات اآلخرين مباشرة بالتفاوض. -29
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 محايد معارض موافق العبارات
    بناء عمى البيانات التي يوفرىا الموظفون. يقوم ممارس ميام العالقات العامة بصنع القرارات -32
يقوم ممارس ميام العالقات العامة بصنع القرارات من خالل االجتماعات الرسمية والبدائل  -31

 التي تقدم.
   

ممارس ميام العالقات العامة بزيارة دورية لألقسام واإلدارات لمتعرف عمى أدائيا  يقوم -32
 والمشكالت التي تواجييا من أجل جمع المعمومات.

   

يقوم ممارس ميام العالقات العامة باختيار مجموعة من األشخاص تقدم ليم الصالحيات  -33
 حث في المشكمة.والواجبات لمنظر في مشكمة واتخاذ القرار لحميا والب

   

دعوه مرؤوسيو المختصين لمقابمتيم بغرض التباحث  يقوم ممارس ميام العالقات العامة -34
 .في صنع القرار لحميا معيم في المشكمو والمشاركة 

   

العالقات العامة بمقابالت شخصيو لحل المشكمو الجاري دراستيا والمشاركو في  يقوم ممارس -35
 حميا.

   

سريع عن يقوم ممارس ميام العالقات بمشاركتكم في مشاكل عاجمة وتحتاج حميا إلى تبادل  -36
  .بدل االجتماعات الياتفيطريق االتصال 

   

يقوم ممارس العالقات العامة بعمل نظم اقتراحات لممشاركة في صنع القرارات )ىي إبداء  -37
في مكان واضح  لممشاركةالكتابة عمى ورقة ثم وضعيا في صندوق اقتراحات  الرأي عن طريق
 .(ومعموم لمجميع

   

   لممشاركة في حل المشكالت واتخاذ القرار  دلفييقوم رجل العالقات العامة باستعمال أسموب  -38



 

 معالجة المشكالت اإلدارية عن طريق جماعات من الخبراء المختصين من خالل استخداملحميا )
 لالتصاالت مثل قوائم االستفتاء الستقصاء رأي المشتركين من الخبراء(.وسائل رسمية 

يقوم ممارس ميام العالقات العامة باجتماعات لحل المشكالت لكن المشكمة تكون مجيولة  -39
 .ابتكاريةلمجميع تطرح أثناء االجتماع لتقديم أفكار جديدة 

   

بتدوين الجداول يقوم ممارس ميام العالقات العامة بعقد اجتماعات بدون تواصل شفوي بل  -42
حسب األولويات ويختار البديل  واألفكار عمى ورقة أو سبورة بدون ربطيا باألسماء، وترتب

 األحسن وفق رأي الجميع.

   

التي تكون قد يقوم ممارس ميام العالقات العامة بعقد اجتماع مع أعضاء المجموعات  -41
 جمعت البدائل من المرؤوسين ويختارون أفضل البدائل لحل المشكمة. 

   

اإلدارات في التنظيم المشكمة إلى أدنى أقسام يقوم ممارس ميام العالقات العامة بإحالة  -42
 ويتخذ القرار ويرفع لإلدارات العميا تدريجيا إلى أناإلداري التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ القرار 

 يصل إلى أعمى مرتبة.
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