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وذلك كونيا تستدعي وتتطمب  اإلبداعع تعد انطالقة لبداية االبتكار و إن تغطية حاجات أفراد المجتم
ا ما يدخل المجتمع في حركية ونظم وىذ ،لتحايل معو حتى تمبي تمك الرغباتاو  التأثير في الواقع،التعبير و 

شباعتمبية تمك الحاجات و  بيدفعممية تواصمية واسعة  إلىعممية تحتاج  ظمات رغبات األفراد كما أن المن ا 
وفق قاعدتين أساسيتين  إالا يتم وىذ خمق جسر من الروابط وفي كل االتجاىات، إلىالمعاصرة تسعى دائما 

ي حيث أن ىاتين القاعدتين ليما تأثير ف الصادق ثانيا، خبارواإل ع أوالاألداء الناف بيرنزىما حسب ادوارد 
التفاعل ىذه األخيرة وجدت كنتيجة لطبيعة بادئ الرفيعة لمعالقات العامة، و المالحقيقية و األسس  إرساء

وجودىا كعمم لو  أن إالفعمى الرغم من أن وجود العالقات العامة قديما  المؤسسات،االجتماعي بين األفراد و 
حيث بدا استخداميا بمعناىا الحديث في الدول الغربية مع بداية  في السنوات األخيرة، إالقواعده لم يتحقق 

ىمية العالقات العامة في تحقيق النجاح أما في المجتمعات ألالمؤسسات  إدراكالقرن العشرين من خالل 
دراك كنو تغيير ذلك في غياب الوعي،يموضوع لم يحظى باالىتمام الكافي و العربية فان الم الدور الذي  وا 

 .يتيا في تنمية الشعور بالمسؤوليةوأىم تمعبو العالقات العامة في االتصال بالجماىير،

التوعية بأىداف المؤسسة بغية تحقيق تعاون الجميور وتأييده وتيدف و  اإلعالمأىميتيا في  كما تتضح
 التفاىم ائمة عمى الفيم و يق خمق مناطق االىتمام المشتركة القالتقميل من حدة صراع المصالح عن طر  إلى

أىداف عامة مقبولة كسياسة وفعل واقعية العالقات  إلىالعميا بالمؤسسة  اإلدارةتحتاج و  والحقائق الكاممة،
وسيط بين الجميور والمؤسسة ووجودىا يحقق الرضا لمجميور الخارجي بصفة عامة والجميور العامة 

األىمية القصوى لوظيفة  إعطاءلزاما عمى المنظمات المعاصرة  أصبحالداخمي بصفة خاصة. وعميو فانو 
ويحتوي كل جانبين ىما: الجانب النظري والجانب التطبيقي  إلىالعالقات العامة وقسمت الدراسة الراىنة 

 منيما عمى مجموعة من الفصول موزعة عمى النحو التالي: 

الدراسة وأىميتيا ومبررات اختيار الموضوع باإلضافة إلى األىداف  إشكاليةتناولنا فيو : الفصل األول
 الدراسات السابقة.  وأخيراوالفرضيات وكذا اإلطار المفاىيمي 

وقد تضمن نشأة وأىمية نوان ماىية العالقات العامة الثاني: المتعمق بالمتغير األول تحت عالفصل 
ت العامة وأيضا خصائص ووظائف وأخصائي وجميور العالقا إلىوأسس وأىداف العالقات العامة، إضافة 

 إلدارة العالقات العامة.التنظيم الداخمي 
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واألىداف المتعمق بالمتغير الثاني بعنوان االتصال الداخمي اشتمل عمى األىمية الفصل الثالث: 
طرق تحسينو داخل المؤسسة  وأخيراووسائمو ومياراتو  أنواعو إلىوالخصائص والعناصر والوظائف، إضافة 

 ومعوقاتو.

الفصل الرابع: ويخص التراث النظري لموضوع الدراسة ويشمل النظرية الوظيفية والنظرية التفاعمية 
 ".Zاإلدارية والنظرية اليابانية "الرمزية ونظرية العالقات اإلنسانية ونظرية الفمسفة 

سة المنيجية لمدرا واإلجراءاتالبشري(،  ،الزمني ،جاالت الدراسة )المكانيخصص لم :الفصل الخامس
 ، عينة الدراسة(.)المنيج، أدوات جمع البيانات

 التي اشتممت عمى البعد االمبريقي لدراسة العالقات العامةل السادس: فيخص الدراسة النقدية و الفص
 االمبريقية في ضوء الدراسة الراىنة. لمنماذجتقييم  إلى إضافة لتصورات نظرية لمعالقات العامة، ونماذج
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 أوال: إشكالية الدراسة

 ةوالتكنولوجييتميز العالـ اليوـ بتغيرات كبيرة في مختمؼ المجالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ىذه التغيرات والتداخالت إلى ظيور ما يعرؼ بالمؤسسات الحديثة التي تتسـ بالضخامة والتعقد  أدتحيث 

المؤسسة الحديثة عمميا وظيفة العالقات  أفرزت. باعتبارىا نسقا اجتماعيا واألدوار اإلداراتوالتكامؿ في 
ات االجتماعية الممثمة في مف خالؿ مجموعة مف العممي أفرادىابيف يتـ االجتماعية كمحصمة لمتفاعؿ الذي 

االجتماعية والنفسية لتنظيـ  األفرادبحاجات ودوافع  أساساالتعاوف والتكيؼ واالندماج والتنافس والتي ترتبط 
 عمى حد سواء. واألفرادمحددات ترتبط بالمنظمة و العالقة بينيـ وفؽ عوامؿ 

القرف العشريف حيث تطورت  إفرازات إحدىإف العالقات العامة بوصفيا عمما وفنا وممارسة، فيي 
وكوظيفة ميمة في المنظمة وذلؾ بتطور المتغيرات االقتصادية واالجتماعية  إداريونمت كمفيوـ 

...الخ التي تعمؿ فييا، حيث تعتبر ىمزة وصؿ بيف المؤسسة وجماىيرىا الداخمية والخارجية باعتبارىا واإلدارية
في خمؽ وبناء ودعـ وبقاء االتصاؿ الفعاؿ والفيـ المتبادؿ بيف  ضروريا الغنا عنو لما ليا مف دور أمرا

يمكف االستغناء  الذي ال اإلنسافالمؤسسة وجماىيرىا عف طريؽ العممية االتصالية، التي تعتبر عصب حياة 
عنو رغبة في التواصؿ مع اآلخريف كي يشبع رغباتو، ولـ يعد االتصاؿ اليوـ مجرد ىدؼ يرجى تحقيقو بؿ 

داخؿ  لألفراديمة وضرورة ممحة لتحقيؽ الغايات لكونو عممية يتـ وفقيا نقؿ األفكار والمعمومات وس أصبح
استمرار  أشكاؿالمؤسسة، ومشاركتيـ في تبادؿ األفكار عف طريؽ االتصاؿ الداخمي الذي يعتبر شكؿ مف 

الوسائؿ العممية  إحدىمة تعتبر وديمومة العالقة بيف اإلدارة  واألفراد العامميف فييا الف وظيفة العالقات العا
التي يمكف أف تزيد مف فاعمية وحدات اإلدارة، وذلؾ بتوفير عدة آليات منيا فتح قنوات اتصالية مع الجميور 
لتحقيؽ التفاىـ وتفعيؿ العالقات معو، وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى النشاطات الواعية والقائمة عمى دعائـ 

 ة عمى ترقية االتصاؿ والتعاوف بيف المنظمة والجميور.البحث والتخطيط العممي المساعد

وبناءا عمى ما سبؽ فانو يبدو بأنو ال يمكف تصور منظمة بعيدة عف أطرىا االجتماعية لما تتضمنو مف 
المؤسسة والذي يشترط  أىداؼعف الطبيعة اإلنسانية والمتطمبات العممية لبموغ  أصمياعمميات تعبر في 

لألفراد العامميف عمى المستويات المختمفة عموديا كانت أـ أفقيا اعال في األدوار المنوطة وتف األداءتنظيما في 
 وعميو تتحدد معالـ اإلشكالية الراىنة في التساؤؿ المنيجي الرئيسي والذي مفاده: 

 هل لمعالقات العامة دورا في تحسين العممية االتصالية داخل المؤسسة؟
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 ىذا التساؤؿ العاـ سؤاليف فرعييف يتمثالف في: تحت ويندرج 

 ىؿ لمتخطيط الييكمي دور في التكامؿ الوظيفي داخؿ المؤسسة؟ 
  ىؿ تساىـ المشاركة في اتخاذ القرارات في تسييؿ عممية التفاعؿ االجتماعي داخؿ المؤسسة؟ 

 ثانيا: أهمية الدراسة

ميمة  إداريةتعتبر العالقات العامة وظيفة إذ ، أىمية الموضوع في حد ذاتو فياسة تتمثؿ أىمية الدر  
عالقات بيف المنظمة وجميورىا عف طريؽ عممية التواصؿ مف اجؿ كسب ثقتيا لدى  إقامةتعمؿ عمى 
، وضماف انسجاـ متبادؿ بيف دة شيرة المؤسسة وارتفاع مكانتيازيا إلىمما يؤدي  ،والخارجي الداخميجميورىا 

 .المسطرة لممؤسسة ؿ تحقيؽ الغاياتموظفييا مف اج

حيث تقوـ بربط المؤسسة  مؤسسة أيالدراسة باعتبار العالقات العامة قسـ ميـ في  أىميةتنبع 
  .بجميورىا

  الدراسة اختيار موضوعمبررات ثالثا: 

 الذاتية: 
 ا الموضوع الذي يندرج ضمف تخصصناوالميؿ الشخصي ليذ الرغبة. 
 محاولة معرفة خبايا الموضوع. 
 ة في تحسيف االتصاؿ داخؿ خدمة عممية تساىـ ولو بنسبة قميمة في معالجة دور العالقات العام تقديـ

  .المؤسسة
 محاولة معرفة دور العالقات العامة في تحسيف االتصاؿ مع جميورىا الداخمي ضمف المؤسسة الجزائرية. 
 :الموضوعية 
   ع لمدراسة مف الناحية المعرفية والمنيجيةقابمية الموضو. 
   برازاالطالع عمى وظيفة قسـ العالقات العامة  دورىا في المؤسسة. وا 
  .فعالية العالقات العامة في تكويف وتنظيـ العممية االتصالية داخؿ المؤسسة 
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  الدراسة  أهداف: رابعا
البحث العممي ووضع جممة مف  أبجدياتا مف ، وىذاألىداؼتحقيؽ مجموعة مف  إلىكؿ دراسة تسعى 

 يزيد مف قيمة الدراسة  الشيءا ، وىذمف اجؿ العمؿ عمى تحقيقيا واقعياقبؿ الشروع في الدراسة  األىداؼ
 :يمي في ما إبرازىايمكف  األىداؼومف خالؿ دراستنا سنحاوؿ تحقيؽ مجموعة مف 

 عامة في الييكؿ التنظيمي لممؤسسةالكشؼ عف واقع العالقات ال. 
   العامة داخؿ المؤسسة معالقاتلتوضيح الدور الحقيقي. 
  معرفة دور التخطيط الييكمي في تحقيؽ التكامؿ الوظيفي داخؿ المؤسسة. 
 .إبراز مساىمة المشاركة في اتخاذ القرارات في تسييؿ عممية التفاعؿ االجتماعي 
 لمؤسسة لالتصاؿ بجميورىا الداخميالوسائؿ المستخدمة مف طرؼ ا معرفة. 

 فرضيات الدراسة  :خامسا
: "تخميف أو جممة تخمينية أنياالمنيجية في البحث العممي وتعرؼ  اإلجراءات أىـعتبر الفرضيات مف ت
 يمي: وعميو فاف الفرضيات التي قدمناىا في دراستنا ىذه تتمثؿ في ما .خطاىا" أولـ تثبت صحتيا  ألنيا

 ة ومؤداها:الفرضية الرئيسي
الفرضية ىذه ولمبرىنة عمى  في تحسيف العممية االتصالية داخؿ المؤسسة. أساسيالمعالقات العامة دورا  

 الرئيسية صيغت فرضيتاف فرعيتاف تتمثالف في:
 :األولىالفرضية الفرعية 

ويمكف تحديد أىـ مؤشرات ىذه  يمعب التخطيط الييكمي دورا في التكامؿ الوظيفي داخؿ المؤسسة.
 الفرضية في:

  األداء.المكانة واالنسجاـ في 
 .اآلليات التنظيمية أداة لتفادي الصراعات الوظيفية 
 .اإلشراؼ الجيد والعالقات اإلنسانية 
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 الفرضية الفرعية الثانية: 

تساىـ المشاركة في اتخاذ القرارات في تسييؿ عممية التفاعؿ االجتماعي داخؿ المؤسسة وحددت ىذه 
 الفرضية مف خالؿ المؤشرات األساسية التالية:

 .الوالء 
 .التمثيؿ التنظيمي وتماسؾ العالقات 
 .التشاور وتبادؿ الخبرات 

 مدراسةي لمفاهيمال اإلطار: سادسا
تساعد الباحث عمى عدـ  ألنياا ذ، وىالبحوث العممية إعدادالمفاىيـ يعتبر مرحمة ىامة في  تحديد فإ

المتعمقة الدقيؽ في المفاىيـ مما يسمح بالضبط المحكـ و  ،وضوعيةالوقوع في الخمط بيف المفاىيـ وااللتزاـ بالم
 .بموضوع الدراسة الحالية

 :الدور

 رت واستدرت ، ودرتو وأدار غيره و أدايدور دورانا، واستدار وأدرتو أنا الشيءورد في لساف العرب دار  لغة:
 .1، دار معودوراوره ، مداورة و و دا

 باإلضافةالقيـ الممزمة االتجاىات و اجتماعي، وىو السموؾ و بطة بمركز الواجبات المرتىو مجموعة مف 
 .2الحقوؽ المرتبطة بمكانتو إلى

وضعا معينا في البناء  مجموعة مف معايير السموؾ التي تحكـ بأنويعرؼ عمماء االجتماع الدور اصطالحا: 
تضـ فقط كيؼ ال والتي  اآلخروف، وتتكوف ىذه المعايير مف مجموعة مف التوقعات التي يكونيا االجتماعي

نما تضـ كيؼ يجب ألفرد الدوريؤدي ا  .3دوره تؤديو أثناء اآلخريفف يعامؿ الفرد ، وا 

                                                           

 .270، ص2005، 1العممية، لبناف، ط، دار الكتاب لسان العرب: ابف منظور: 1
 .442، ص1999، 1، دار عالـ الكتب، السعودية، طالشامل قاموس مصطمحات العموم االجتماعيةصالح مصمع احمد:  :2
 .111، ص1997، دار المعرفة الجامعية، مصر،طرق البحث االجتماعيمحمد الجوىري وآخروف: : 3
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شخص داخؿ المنظمة لو مكانة معينة في الييكؿ  أيالمتوقعة مف قبؿ  األفعاؿمجموعة مف  بأنويعرؼ 
 .1التنظيمي مف خالؿ المياـ التي يؤدييا

 شيء، والدور فرد يقوـ بوظيفة معينة في جماعة ىو نمط منظـ مف المعايير فيما يختص بسموؾ :الدور
ويحدد  األفعاؿيعبر عف  أو ؾالسمو فيو يحدد  الدورأما  ، فالفرد بشرا الفعؿبيذمستقؿ عف الفرد الذي يقوـ 

 .2األقواؿ
المظير الديناميكي لممكانة فالسير عمى ىذه الحقوؽ والواجبات معناىا  :بأنو ويعرف لينتون الدور

 .3القياـ بالدور
 :خصائص الدورتحديد 

 اعتباره أداء وظيفة. 
 .سموؾ متوقع 
  الواجبات.عمى بعض الحقوؽ و يرتكز 

 واألساليبوالوظائؼ  األنشطةمجموع  :عمى انو إجرائيااستنادا لمخصائص السابقة يمكف تعريؼ الدور 
 .يف االتصاؿ داخؿ المؤسسةسمة في تحالتي تقـو بيا العالقات العا

  :العالقات العامة

تعني العالقات  public relationsمصطمح العالقات العامة مشتؽ مف التعبير االنجميزي  فإ :لغة
 .4مصطمح العالقات العامة مكوف مف لفظيف وىما عالقات وعامة فإ الحظبالجميور ون

 واآلثاروبذلؾ العالقات ىي الروابط  أكثر أو: وىي العالقة بالفتح في الربط بيف موضوعيف  عالقة 
  ةاالجتماعيلتكويف العالقات  أساسي، واالستجابة شرط سموؾ أوالمتبادلة التي تنشا استجابة لنشاط 

                                                           

 .129، ص2017، ديواف المطبوعات الجامعية ،االجتماع واإلعالم واالتصالمصطمحات أساسية في عمم يمي: ناصر قأن :1
 .113ص الجزائر دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، ،مفاهيم أساسية في عمم النفس االجتماعي جابر نصر الديف ولوكيا الياشمي: :2
 .358، ص2006، دار المعرفة الجامعية، مصر، قاموس عمم االجتماع غيث: محمد عاطؼ :3
 .215، ص2011، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، االتصال واإلعالم التسويقيفاطمة حسيف عواد:  :4
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منظمة مف جية  أوشركة  أواالتصاالت التي تكوف بيف ىيئة : مجموع الصاالت و العالقة ىيوبالتالي 
 .أخرىوالجميور الذي يتعامؿ معو مف جية 

و نشاطاتو بالييئة أتربط مصالحو و  الذيويقصد بيا الجميور المختمؼ  ،جماىير إلىفتشير  :العامة أما
 .1المؤسسة أوالمنظمة 
 اصطالحا:

طرؽ  عف عممية لبحث أنسب أسسىي الفف القائـ عمى  :العالقات العامة أكسفورديعرف قاموس 
القيـ  مع مراعاة  أىدافياالمنظمة وجميورىا الداخمي والخارجي لتحقيؽ  التعامؿ الناجحة المتبادلة بيف
 .2العامة األخالؽوالمعايير االجتماعية والقوانيف و 

بناء عالقات موجية لمخططة ومستمرة ىادفة و  إداريةجيودا  أنياعمى  :اإلعالميويعرفها المعجم 
مصالح و  أىداؼ لتحقيؽ واالتصاؿ المتبادؿ بيف المؤسسة واإلقناعالتفاعؿ  أسسسميمة ومجدية قائمة عمى 

ة ولتحقيؽ االنسجاـ االجتماعي والبيئي بينيما عف طريؽ النشاط الداخمي القائـ عمى النقد ينالمع األطراؼ
 الحقائؽوسائؿ النشر المتاحة لنشر يستعمؿ جميع  الذيالنشاط الخارجي و  األوضاعلتصحيح  الذاتي

أنشطتيا مؤىميف لممارسة  أفرادالمؤدية لذلؾ بواسطة  األساليبوشرحيا وتطبيؽ كافة  واألفكاروالمعمومات 
 .3ةالمختمف

استمرار و  إلقامةالمستمرة و ة والمخطط ةالجيود المقصود :البريطاني لمعالقات العامةتعريف المعهد 
 . 4جماىيرىامنظمة و  أيالفيـ المتبادؿ بيف 

عالقات ثقة  إلقامةالجيود التي يبذليا فريقا ما  أفترى  :جمعية العالقات العامة الفرنسية أما
  االقتصاديةغير مباشرة مف العالقات  أووبيف الجماىير المختمفة التي تنتفع مباشرة  أعضائوواستمرارىا بيف 

 .5التي تحققيا المؤسسة االجتماعيةو 

                                                           

 .364، ص2003، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، المعجم اإلعالميمحمد منير حجاب:  :1
 .2والتوزيع، عماف، ص، دار أسامة لمنشر مفاهيم جديدة في العالقات العامةفيمي محمد العدوي:  :2
 .364محمد منير حجاب: نفس المرجع السابؽ، ص :3
 .31، ص2012، دار النيضة العربية لنشر والتوزيع، القاىرة، إستراتيجية العالقات العامة واإلعالم لمصمحة الجماركاحمد صبيح:  :4
 .51، ص1985اىرة، ، مؤسسة الشباب الجامعية، األزىر، القالعالقات العامةاحمد محمد المصري:  :5
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ومنتجة بيف موجو لبناء وتدعيـ عالقات سميمة نشاط  بأنياعرفتيا  :األمريكيةجمعية العالقات العامة 
 الجميور بوجو عاـ لكي تحوؿ سياستيا حسب أوالمساىميف ماىيرىا كالعمالء والموظفيف و المؤسسة وج

 .1الظروؼ المحيطة بيا وشرح ىذه السياسات لممجتمع
 تساعد عمى تحديد أىداؼ المنظمة إداريةوظيفة  بأنيا: باكسن العالقات العامةأرنوف و  يعرف

ليـ صمة  فالداخمي والخارجي الذيعالقات العامة باالتصاؿ بالجميور ال ا، ويقـو ممارسو وتسييؿ التغيير فييا 
 .2التوقعات المجتمعيةلخمؽ تماسؾ بيف أىداؼ المنظمة و  وذلؾ بو

الدولة  أوالمؤسسة  وأبيا الفرد  بأنيا الجيود المخططة التي يقوـ :لمعالقات العامةتعريف عمي عجوة 
المرغوبة  واألفعاؿالسياسات و لكسب ثقة الجميور وتحقيؽ التفاىـ المتبادؿ مف خالؿ االتصاالت المستمرة 

 .3ىو ممكف ومشروع ما إطارلتمبية احتياجات الجميور في 
 يمي: كماخصائص العالقات العامة  تحديدبناءا عمى التعاريؼ السابقة يمكف 

  إداريةأنيا وظيفة. 
 جيد ونشاط مخطط. أنيا 
  مع  المؤسسة والجميور. عالقاتيااالستمرارية في 
 .استخداميا كافة الطرؽ ووسائؿ االتصاؿ 
 عممية. أسسعمى  فف قائـ 
  المتبادؿ اإلقناعالتفاعؿ و قياميا عمى أسس. 

العالقات  إجرائياالمرجوة تحدد الدراسة الراىنة  األىداؼوباالستناد لمخصائص المذكورة وفي ضوء 
كسب ثقة الجماىير  إلىمستمرة ومخطط ليا والتي تسعى مف خالليا المؤسسة  إداريةىي وظيفة  :العامة بأنيا

رىا التي تتعامؿ معيا والتي تقـو التعاوف المتبادؿ وخمؽ عالقات جيدة بيف المؤسسة وجماىيوتحقيؽ التفاىـ و 
 .سسةباستخداـ الوسائؿ االتصالية التي تحقؽ أىداؼ المؤ 

                                                           

 .18، ص2007، دار رياض لنشر والتوزيع،مدخل إلى العالقات اإلنسانيةبف فايز الجحني:  عمى :1
 .154، ص2008، مارس، 4، مجمة الباحث اإلعالمي، العددالعالقات العامة محاولة بناء تعريفىيثـ نعماف:  :2
نتاج المواد عماد الديف تاج السبر فقبر عمر:  :3   1، دار البداية لناشروف وموزعوف، عماف، طاإلعالمية لمعالقات العامةإعداد وا 

 .22، ص2013
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 االتصال الداخمي:
 :االتصال

، فعندما ومعناىا مشترؾ Common يالالتين أصميامشتقة مف   communicationاالتصاؿ لغة: 
شترؾ معا جماعة أي نحاوؿ أف نسالة مشتركة مع شخص أو نقيـ ر  أفنقـو بعممية االتصاؿ فنحف نحاوؿ 

 .1مواقؼ محددة أو األفكارالمعمومات أو 
 .2كما يقاؿ اتصؿ بو يخبر بمعنى عممو

اجتماعية  سياقاتالمستقبموف لمرسائؿ في عممية يتفاعؿ بيا المرسموف و  بأنواالتصاؿ  يعرؼ اصطالحا:
 .3معينة

بيا الشخص بنقؿ الرسالة تحمؿ معمومات قوـ بأنو عممية ي :أصبع االتصال أبوكما يعرف صالح خميل 
 عما قد يتعرضعف طريؽ الرموز بغض النظر ما في موقؼ ما  بيدؼ اآلخريفمشاعر  أواتجاىات  أو أراءو 
 .4مف تشويش ول

وتنمو عف طريؽ استعماؿ الرموز التي  اإلنسانيةالتي توجد فييا العالقات اآللية  ابأنيويعرف كذلك 
    اإلنسانيةتوجد العالقات  ضوءهانو ذلؾ الميكانيـز الذي في  أي، نقميا وحفظيادر عف العقؿ ووسائؿ تص

 .5وسائؿ نشر ىذه الرموزالرموز العقمية بواسطة وتنمو وتتطور 
 تحديد خصائص االتصال:

 عممية مشتركة ومتبادلة. 
 عممية ذات دالالت ومعاني. 
 التفاعمية بيف عناصره. 

                                                           

 .7، ص2010، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردف، المعجم اإلعالميمحمد جماؿ فار:  :1
 .1028، ص2010، 1جاني، بيروت، طمعجـ مجاني لمطالب، دار الب :2
 .53، ص2006، 1، دار النشر والتوزيع، مصر، طالتربوية)الحرف ا_ب(موسوعة المعارف مجرى عزيز إبراىيـ:  :3
 .21، ص2014، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردف، طالصورة الذهنية في العالقات العامةباقر موسى: : 4
 .21نفس المرجع، ص :5
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عممية تبادلية سموكية مشتركة بيف : بأنو إجرائيااالتصال تعريؼ استنادا لمخصائص السابقة يمكف 
أفكار ويستخدـ يتضمف معمومات و غير رسمي  أورسمي  إطارفي  األفرادبيف مجموعة مف  أو وآخرشخص 

 .المؤسسةعدة أساليب مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 
 الداخمي االتصال 

 .1اإلداريالبيانات بغرض تحقيؽ أىداؼ العمؿ و  األفكاريعني تبادؿ 
 ذلؾ يساعد عمى الترابط بيف ػأعضاءىا و  اآلراءواالتجاىات والرغبات و  األفكارعممية نقؿ وتبادؿ : ىو

ويعتبر  ،المطموب في تحريؾ الجماعة نحو اليدؼ التأثيروالتماسؾ ومف خاللو يحقؽ المسؤوؿ ومعاونوه 
 .2التغير عمى سموؾ البشري إلحداثاالتصاؿ الداخمي أيضا أداة ىامة 

عمى انو عبارة عف االتصاؿ المنطوؽ والمكتوب الذي يتـ  :االتصاؿ الداخميأبو عرقوب  إبراهيميعرف 
داخؿ المؤسسة عمى المستوى الفردي أو الجماعي، وييتـ بتطوير أساليب العمؿ وتقوية العالقات االجتماعية 

 .3بيف الموظفيف
خارجيا، وىو وسيمة  وأخاصة بالمنظمة داخميا عممية نقؿ وتبادؿ المعمومات ال :بأنويعرف فضيل دليو 

 .4واالتجاىات والرغبات بيف أعضاء التنظيـ األفكارتبادؿ 
عبارة عف شبكات مصممة مف أجؿ نقؿ المعمومات داخؿ البناء  :بأنويعرفه محمد عمي محمد 

التنظيمي عمى مختمؼ مستوياتو، وبدونو يتعذر أف يوجد تنظيما سميما الف االتصاؿ ىو العممية التي تربط 
ميو كؿ أنواع المعمومات الفنية ىو الممر الذي تعبر عالبعض داخؿ جماعة العمؿ، و  ضيـببع األفراد

 .5انيةاإلنسالعالقات و 
 تحديد خصائص االتصال الداخمي :

  بيف أعضاء المنظمة. ومشتركة مستمرة ومتبادلةعممية 

                                                           

 .72، ص2013والتوزيع، الجزائر،، جسور لمنشر مدخل االتصال و العالقات العامةرضواف بمخيري، سارة الجابري:  : 1
 .22، ص2011، المكتب الجامعي، مصر،مدخل إلى عمم االتصالمناؿ طمعت:  : 2
 .45، ص2009، دار حامد لمنشر والتوزيع، األردف، االتصاالت التسويقية والترويج االجتماعيتامر البكري:  : 3
 .36، ص2003 قاىرة،، ال، دار الفجر لمنشر والتوزيعاتصال المؤسسةفضيؿ دليو:  : 4
 .281،ص 2003، 3، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، مصر، طوظائف المديرين العممية اإلداريةعمي الشرقاوي:  : 5
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 عممية مترابطة. 
  ةمصممعبارة عف شبكات. 
   التغير عمى السموؾ البشري إلحداثأداة. 

عمى انو عممية تنظيمية يتـ مف  إجرائيااستنادا لمخصائص السابقة يمكف تعريؼ االتصاؿ الداخمي 
      المعارؼوالمعمومات و  األفكاريتـ مف خالليا تبادؿ  إذاخالليا التفاعؿ بيف الموظفيف داخؿ المؤسسة 

التفاىـ  إلىوالوصوؿ  تحقيؽ أىداؼ المؤسسة بيدؼا ىذو  ،مستقبؿ عبر قناةو بيف مرسؿ والقيـ والمبادئ 
 .والتعاوف والتعاطؼ

 المؤسسة:
، وتعني جمعية أو معيد أو شركة أسست وجمعيا مؤسساتكممة مشتقة مف الفعؿ أسس يؤسس لغة: 

 .1لغاية اجتماعية أو خيرية أو اقتصادية
 اصطالحا:

طار عقالني تنسيقي بيف أنشطة مجموعة  :المؤسسة Duncanعرف  بأنيا نظاـ اجتماعي نسبي وا 
تحقيؽ أىداؼ مشتركة وتنظيـ عالقاتيـ بييكمة ، يتجيوف نحو س تربطيـ عالقات مرتبطة ومتداخمةمف النا

 .2المسؤوليةوظيفية ذات خطوط محددة السمطة و  محددة في وحدات إدارية
بأنيا مجموعة مف العالقات البشرية والموارد المادية طبيعية كانت أو مالية أو غيرىا  وتعرف أيضا 

 أداء المياـ المنوط بيا مف طرؼ انجاز و يب معيف وتوليؼ محدد قصد والتي تشتغؿ فيما بينيا وفؽ ترك
 .3المجتمع

، أنيا تكويف اجتماعي منسؽ بوعي يتفاعؿ فيو األفراد ضمف حدود محددة وحدة اجتماعية ىادفة ىي
 .4وواضحة نسبيا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة

                                                           

 .517، ص1997، دار وائؿ الجامعية، بيروت، القاموس العربي الشامل: 1
 .15 -14، ص ص2010والتوزيع، الجزائر، ، ديواف المطبوعات الجامعية لمنشر تسيير الموارد البشريةمنير نوري: : 2
 2002وف، الجزائر، لجامعية، الساحة المركزية ابف عكن، ديواف المطبوعات اتقنيات المحاسبة العامة في المؤسساتاحمد طرطار: : 3

 .15ص
 .24 -23، ص ص 2000، دار وائؿ لمنشر، عماف، نظرية المنظمةمؤيد سعيد السالـ:  :4
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ومالية  جموعة متدرجة مف الموارد البشرية، تستخدـ وسائؿ معنوية وماديةبأنيا معرفها بيارلو: 
نتاج خدمات وفؽ أىداؼ محددةالستخراج و   .1توزيع الثروات وا 

 :تحديد خصائص المؤسسة 
 نظاـ ووحدة اجتماعية ىادفة. 
 .إطار عقالني تنسيقي 
   المسؤولية .محددة السمطة و 
  مجموعة مف العالقات البشرية والموارد المادية. 

تتفاعؿ عناصره استنادا لمخصائص السابقة يمكف تعريؼ المؤسسة إجرائيا عمى أنيا كياف اجتماعي 
، كما يجب عدـ إغفاؿ مسؤوليتيا االجتماعية وخدمات لتحقيؽ األىداؼ المسطرة إلنتاج سمعالمادية والبشرية 

  اتجاه المجتمع وذلؾ بيدؼ تشكيؿ صورة طيبة ليا.

 الدراسات السابقة:سابعا: 

منطمؽ الدور الفعاؿ الذي تمعبو الدراسات السابقة، بوصفيا خطوة ميمة يقوـ بيا الباحث مف  مف
خطوات الدراسة العممية، ونقطة البدء التي ينطمؽ منيا الباحث، فإف االطالع عمى التراث البحثي مف شأنو 

ؾ تتيح لو الفرصة في يفيد الباحث وذلؾ لما تقدمو مف خبرات عممية مكتسبة بموضوع الدراسة، وكذل أف
وتساعده في توجيو الباحث لمعديد مف محاور  بكؿ أبعاده تعميؽ الفيـ الشامؿ لمظاىرة موضوع البحث

 واتجاىات الدراسة وقد تـ االستفادة مف العديد مف الدراسات السابقة وىي عمى التوالي: 

 الدراسات المحمية: .1
  األولىالدراسة: 

" 2011وانعكاساتيا عمى أداء المؤسسة العمومية الجزائرية  العامةوظيفة العالقات " بوخناؼ ىشاـ
المؤسسة العمومية، اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي  أداءمعرفة وظيفة العالقات العامة عمى  إلىتيدؼ 

البحثية فتمثمت في المقابمة الشخصية والمالحظة واستمارة  األدوات أماالتحميمي واستخدـ العينة القصدية، 

                                                           

 .21، ص 2000ديواف المطبوعات الجامعية، قسنطينة،  ،تحميل األداء في المنشاة الصناعيةعبد الفتاح بوخميـ:  :1
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 مجموعة مف النتائج يمكف رصدىا فيما إلىلمقابمة والوثائؽ والسجالت وقياس االتجاىات، توصمت الدراسة ا
عممية  أسسمبنية عمى  أونيا غير مؤسسة العامة عف الواقع الحقيقي ليا وأ يمي: بعد واقع العالقات

 األساسيةعوائؽ تحد مف وظيفتيا، واف العمميات لوجود تعاني مف التيميش وذلؾ لعدة  أنياصحيحة، كما 
حد كبير عف القياـ بعمميات البحث والتخطيط، وعدـ إتاحة  إلىلوظيفتيا داخؿ المؤسسة الجزائرية بعيدة 
 .1القرارات اتخاذالفرصة لممشاركة في ىذه العمميات في 

 الدراسة الثانية: 
معرفة  إلى"، تيدؼ ىذه الدراسة 2010فعالية العالقات العامة في المؤسسة الجزائرية  "ضياؼ عاطؼب

امة كونيا تمد المصمحة العالقات العو المكانة التي تولييا المؤسسة موضوع الدراسة بمصمحة االتصاؿ 
قية لمنيج الوصفي واستخدـ عينة طبدورىا بفعالية، اعتمد الباحث عمى ا أداء نيا مفبصالحيات تمك

مجموعة مف  إلىالبحثية فتمثمت في االستمارة والمقابمة والمالحظة، وتوصمت الدراسة  األدوات أماعشوائية، 
مصمحة  مف وجود الرغـ عمى: أف العالقات العامة في المؤسسة لمبيتروكيمياء يمكف رصدىا في النتائج

 أكمؿالمكانة الالئقة التي تسمح ليا بمزاولة مياميا عمى  إلىقات العامة إال أنيا لف تصؿ بعد االتصاؿ والعال
خالؿ الصالحيات المحدودة وموقع المصمحة التابعة لقسـ الموارد البشرية في الييكؿ وجو وىذا ما يتضح مف 

عدـ  إلى األولىقدرة القائميف عمى ىذه المصمحة تعتبر محدودة وىذا راجع بالدرجة  أفالتنظيمي لممؤسسة، 
عمى طريقة توصيؿ الرسائؿ االتصالية في كسب  تأثيرفي ميداف العالقات العامة، وىذا سيكوف لو التخصص 

 إلىثقة جماىير المؤسسة، تواضع اىتماـ المؤسسة بجميورىا الداخمي مف خالؿ ظروؼ العمؿ التي لـ ترتقي 
 .2الحقيقية أىدافوالمستوى الذي يطمبو الموظفيف وكذلؾ بالنسبة لنجاعة االتصاؿ ووسائمو في تحقيؽ 

 الدراسة الثالثة: 
 معرفة مكانة إلى"، تيدؼ 2007رضا نبايس "واقع العالقات العامة في المؤسسة الصناعية الجزائرية 

لييكؿ التنظيمي لممؤسسة االقتصادية، اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي حيث استخدـ العالقات العامة في ا

                                                           

في عمـ االجتماع  جامعة  رمذكرة ماجستي ،وظيفة العالقات العامة وانعكاساتها عمى أداء المؤسسة العمومية الجزائرية: خناؼ ىشاـو ب: 1
 .2011 باجي مختار، عنابة،

 منتوري في عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، جامعة رماجستي مذكرة، فعالية العالقات العامة في المؤسسة الجزائرية :ضياؼ عاطؼب: 2
 .2010، قسنطينة
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والمقابمة وتوصمت في المالحظة واالستمارة  أساساالبحثية فتمثمت  األدواتالعينة العشوائية المنتظمة، أما 
يمي: عدـ وجود مكانة ىامة لمعالقات العامة في المؤسسة  النتائج يمكف رصدىا فيما مجموعة مف إلىالدراسة 

محكمة ليا، غياب  إستراتيجيةتوجد  الو ىيئة مستقمة ليا،  أو إدارةخالؿ غياب  مجرد وظيفة ثانوية، مف وأنيا
غياب  ،كبيرة في تحسيف االتصاؿ بالجميور الداخمي أىميةمجمة أو جريدة خاصة بالمؤسسة التي ليا 

، أما نشاط العالقات واإلعالـفي مجاؿ االتصاؿ  وحتىالمتخصصة في مجاؿ العالقات العامة  اإلطارات
 .1الكالسيكية العامة يقتصر عمى المياـ الروتينية والسطحية واستخداـ الوسائؿ

 الدراسات العربية .2
  األولىالدراسة: 

ياسيف محمد محمود "دور العالقات العامة في تحقيؽ الرضا الوظيفي لمعامميف في شركة الخطوط  أماؿ
العامة في تحقيؽ الرضا الوظيفي  بياف دور العالقات إلى"، ىدفت الدراسة 2015 األردنيةالممكية الجوية 

ومعرفة العوامؿ الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى مستوى  األردنيةالممكية الجوية معامميف في شركة الخطوط ل
البحثية فتمثمت في  األدوات أماالرضا الوظيفي، اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي ومنيج دراسة حالة، 

مجموعة مف النتائج  إلى، توصمت الدراسة ةاالستبياف والمقابمة الشخصية والمالحظة المباشرة والغير مباشر 
دارة األقساـ األخرى في الشركة كاف ي أيمكف رصدىا في: ف ف التعاوف والتنسيؽ بيف جياز العالقات العامة وا 

نوعية القنوات االتصالية التي تستخدميا العالقات العامة في  أفو متوسط المستوى مف وجية نظر العامميف، 
الشركة كانت ذات مستوى متوسط بشكؿ عاـ مف وجية نظر العامميف، وجود اثر التعاوف والتنسيؽ في جياز 

 . 2العالقات العامة عمى الرضا الوظيفي لمعامميف في الشركة
 الدراسة الثانية: 

امة في تعزيز الميارات الوظيفية لمعامميف في الجامعات محمد عوض رشيدي "دور العالقات الع
معرفة دور العالقات العامة في تزويد العامميف بالمستجدات العممية في  إلى" تيدؼ ىذه الدراسة 2015

                                                           

مذكرة ماجستير في عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، جامعة منتوري ، واقع العالقات العامة في المؤسسة الصناعية الجزائريةرضا نبايس:  :1
 .2007 قسنطينة،

، دور العالقات العامة في تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين في شركة الخطوط الجوية الممكية األردنية :أماؿ ياسيف محمد محمود : 2
 .2015مذكرة ماجستير في الصحافة واإلعالـ، جامعة البشرا، األردف، 
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 األقساـبيف  اإلداريمجاؿ العمؿ لمعامميف، ومدى قياـ العالقات العامة بدور تعزيز التواصؿ واالنسجاـ 
 يف في الجامعة.المختمفة لمعامم

البحثية فتمثمت في  األدوات أمااعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي واستخدـ العينة العشوائية، 
العالقات العامة تستخدـ كافة  أفمجموعة مف النتائج يمكف رصدىا في:  إلىوتوصمت الدراسة  ،االستمارة

العالقات  أفالمختمفة لمعامميف في جامعة الكويت، وىذا يبيف  األقساـالوسائؿ المعروفة في االتصاؿ بيف 
الجديدة لالتصاؿ، وانو يمكف لمعالقات العامة القياـ بدور  أوالكالسيكية  األساليبمف  أيالعامة لـ تتجاىؿ 

 واف فاعمية ىذا الدور ،المختمفة في الجامعة األقساـبيف  اإلداريميـ وحيوي في تعزيز التواصؿ والتعاوف 
 . 1وآخرمتدنية بيف مجاؿ ىي فاعمية 

 الدراسة الثالثة: 
في الكميات التقنية بمحافظات غزة مف  ألىدافياالعالقات العامة  إدارةسميـ مدى تحقيؽ  أبوسميـ  شذا

 ألىدافياالعالقات العامة  إدارةالتعرؼ عمى مدى تحقيؽ  إلى"، ىدفت ىذه الدراسة 2007جية نظر العامميف 
في الكميات التقنية بمحافظات غزة مف جية نظر العامميف، اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي حيث 

مجموعة  إلىالبحثية فتمثمت في االستبياف وتوصمت الدراسة  األدواتاستخدمت العينة العشوائية الطبقية، أما 
العالقات العامة في  إدارةالعالقات العامة،  لموظفي الشخصيةص المؤىالت نقفي:  امف النتائج يمكف رصدى

 ونشاطاتيا أىدافياعف  اإلعالـتحقيؽ السمعة الطيبة لمكمية مف خالؿ  إلىالكميات موضع الدراسة تسعى 
العالقات العامة  إدارةتعمؿ  ،العالقات العامة في الكميات بشكؿ عشوائي غير مخطط إدارةفي  األفرادتوظيؼ 

 .2االنتماء لمعامميف في الكميات عمى تعزيز
 
 
 

                                                           

 ، جامعة الشرؽ األوسط، الكويت، ،لمعاممين في الجامعاتدور العالقات العامة في تعزيز المهارات الوظيفية  :محمد عوض رشيدي :1
2015. 

، رسالة مدى تحقيق إدارة العالقات العامة ألهدافها في الكميات التقنية بمحافظات غزة من جهة نظر العاممين :شذا سميـ أبو سميـ :2
 .2007، ماجستير في قسـ إدارة األعماؿ، الجامعة اإلسالمية، غزة
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 األجنبيةالدراسات  .3
  األولىالدراسة: 

ع حوؿ موضو  في الواليات المتحدة األمريكية (2010سوفي ) ناولت الدراسة التي قاـ بيا " ماثيوت
 إشكاليةوانطمؽ مف  ،لدور الفعاؿ الذي تقوـ بو العالقات العامة حياؿ ذلؾعالقة المؤسسة بجماىيرىا وا

مجموعة مف  إلىت الدراسة عالقات العامة في المؤسسات، وتوصمرئيسية حاوؿ مف خالليا معرفة دور ال
الكالسيكي ما يكبح مف فرص ظيور وتطور نماذج خاصة  اإلداريالنتائج الميمة مف بينيا سيطرة النموذج 

 .1داخؿ المؤسساتبالعالقات العامة 

 الدراسة الثانية: 

العالقات العامة  أىميةفي  المدرييف إلى معرفة رأيالتي تيدؼ  1989" كوبمينمب" دراسة "كولد ماف" و
مؤسسة في الواليات المتحدة  500مديري  لرأيالمؤسسة مف خالؿ دراسة مسحية  إستراتيجيةودورىا في رسـ 

 اعتبار مجاؿ العالقات العامة مف ابرز المجاالت عمى مستوى إلىوخمصت ىذه الدراسة  ،األمريكية
العالقات العامة ىي عامؿ ميـ في نجاح  أفعمى  أكدوامف المبحوثيف  805مف  أكثرواف  ،مؤسستيـ

 .2خططيـ واستراتيجياتيـ

 الدراسة الثالثة: 
في البداية  (":1932-1927) إلكتريؾف التابعة لشركة وسترف ر دراسة " التوف مايو في مصانع ىاوتو 

اختبار فرضية نوعية العالقة بيف ظروؼ العمؿ الفيزيقية وبيف ف التناوؿ بالبحث و ر حاولت دراسات ىاوتو 
 .اإلنتاجية

 إلىعمى مجموعتيف مف العامالت وقسميف  اإلضاءةتجربة  إجراء" التوف مايو وزمالئو" حيث قرر
بالنسبة لجماعة مف العامالت كف يعممف  اإلضاءةمجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية قاـ مف خالليا بزيادة 

                                                           

أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـ  ،واقع ممارسة وظيفة العالقات العامة في المؤسسات العمومية الجزائرية بمحميتي محمد:: 1
 .2019االجتماع، جامعة وىراف، 

 : نفس المرجع.2
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ت بالجماعة الضابطة التي لـ مماثمة مف العامالت سمي أخرىعمى الضوء االصطناعي مع مالحظة جماعة 
نيما واقعتاف تحت الجماعتيف فكانتا عمى عمـ بالتجربة وأ ماأبالنسبة ليا،  اإلضاءةتغيير  إلىيعمد 

  1المالحظة.
 النتائج التالية:  إلىوتوصؿ مف خالؿ تجربة 

  اإلنتاجية، وبصورة اشمؿ ظروؼ العمؿ التي كانت تؤثر عمى اإلضاءةغير  آخروجود عامؿ. 
 والعامميف. اإلدارةتوفير سبؿ االتصاؿ الرسمي وغير الرسمي بيف  أىمية 
 2في العمؿ الثابت المنظـ واألمفبالنسبة لمعامؿ فيناؾ الشعور باالستقرار  األوؿليس الحافز  األجر أف. 

بيدؼ  "2015ياسيف محمد محمود أماؿ"دراسة  :كاآلتيالتي جاءت مف خالؿ مراجعة ىذه الدراسات و 
معرفة دور  "2015حمد عوض رشيدي م العالقات العامة في تحقيؽ الرضا الوظيفي لمعامميف،بياف دور 

عمؿ العامميف ومدى قياـ العالقات العامة العالقات العامة في تزويد العامميف بمستجدات عممية في مجاؿ 
معرفة وظيفة العالقات  "2011بوخناؼ ىشاـ " دراسة  لدى األقساـ، اإلدارياالنسجاـ واصؿ و ور تعزيز التبد

معرفة دور العالقات العامة في  إلى" سعت 2010دراسة "ماثيوسوفي  العامة عمى أداء المؤسسة العمومية"،
والعالقات  االتصاؿي تولييا المؤسسة بمصمحة معرفة المكانة الت "2009ودراسة "بضياؼ عاطؼ  المؤسسة

" بيدؼ 2007"رضا نبايس دراسة الفعالة، األدوار مف أداءة صالحيات تمكنيا العامة كونيا تمد بمصمح
" 2007سميـ  أبودراسة "شذا سميـ  االقتصادية،مؤسسة ممعرفة مكانة العالقات العامة في الييكؿ التنظيمي ل

                  "كولدماف  ودراسة ،العامميفجيت نظر و مف ا العالقات العامة أىدافي إدارةالتعرؼ عمى مدى تحقيؽ 
المؤسسة  إستراتيجيةيف ألىمية العالقات العامة ودورىا في رسـ " ليدؼ معرفة رأي المدير 1989 كوبمينمبو 

 .اإلنتاجيةالقة بيف ظروؼ العمؿ الفيزيقية و بيدؼ اختبار نوعية الع "1932-1927دراسة "التوف مايو
نالحظ مف خالؿ عرضيا أنيا متشابية كونيا ركزت عمى العالقات العامة كأحد المتغيرات ومعرفة  

منيج أغمب الدراسات استخدمت ال ،اإلنتاجية العالقات، األداء، المكانة، ،األدوارعالقتو بتمؾ المتغيرات: 
أغمب تمؾ  لوصفي،ياسميف والتي اعتمدت عمى منيج دراسة حالة والمنيج ا أماؿعدا دراسة الوصفي 

 والتربوية والخدماتية.كانت منيا االقتصادية والصناعية  الدراسات أجريت عمى مختمؼ أنواع المؤسسات
                                                           

 .126ص 2006مخبر عمـ اجتماع التصاؿ لمبحث والترجمة، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  ،عمم اجتماع التنظيمرابح كحباش: : 1
 .40-38، ص2014، 1دار حامد لمنشر والتوزيع، عماف، ط، اإلدارة والعالقات اإلنسانية: صفاء نواؼ بني حمداف: 2
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أنيا تختمؼ مف حيث األدوات المعتمدة، فيناؾ مف  إاله الدراسات بالرغـ مف تشابو الموجود بيف ىذ 
مف اعتمد عمى استمارة والمالحظة وىناؾ  استعمؿ االستمارة فقط وىناؾ مف استخدـ االستمارة والمقابمة

 إلىكما اختمفت مف حيث اليدؼ التي سعت كؿ دراسة  ،المقابمة والوثائؽ والسجالت وقياس االتجاىات
 .إلييابالتالي اختمفت أيضا مف حيث النتائج المتوصؿ و  إليوالوصوؿ 

سواء كانت  ،مف الدراسات السابقةاسة الراىنة الدر  استفادةال يمكننا أف ننكر بأي حاؿ مف األحواؿ مدى 
 وتتجمى جوانب االستفادة فيما يمي:عربية أو جزائرية أجنبية أو 

جاء فييا ومحاولتنا وضع خطة نظرية جديدة  لؾ مف خالؿ اإلطالع عمى ماوذ ،وضع الخطة النظرية
في الدراسات ومختمفة عما جاء فييا مف أجؿ تفادي التكرار،ومحاولة إضافة عناصر أخرى تـ تجاىميا 

يز عمى تصورىا لمعالقات حيث عمدت الدراسة الراىنة إلى التطرؽ إلى مختمؼ النظريات مع الترك السابقة،
كما استفادة الدراسة  .ض الدراسات السابقةا ما لـ نجده في بعالعامة واالتصاؿ الداخمي في المؤسسة وىذ

إضافة إلى بناء  مصطمحات الخاصة بدراستنا،الالسابقة مف حيث تحديد المفاىيـ و الراىنة مع الدراسات 
 .فادتنا في صياغة وبناء االستمارةاإلشكالية واإلطار النظري لدراسة، كما أنيا أ

ا الفصؿ مجموعة مف العناصر ساعدتنا في توضيح رؤيتنا حوؿ موضوع العالقات العامة ىذاولنا في تن
ة في تحسيف االتصاؿ داخؿ ر العالقات العامو االتصاؿ الداخمي ،مف حيث أىمية الموضوع في معرفة دو 

مكشؼ عف ىذا الموضوع ، ولا الموضوعفي حيف اجتمعت جممة مف األسباب دفعتنا إلى اختيار ىذ ،المؤسسة
وكذلؾ اعتمدنا عمى مجموعة مف  ،جموعة مف التساؤالت والفروض والتي ىي محور دراستنااعتمدنا عمى م

الدراسات السابقة التي  عرجنا لمختمؼرؤى مختمفة حوؿ الموضوع و ت المفاىيـ التي أثرت تصورنا ووضح
 .تطرقت ليذا الموضوع
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 وظيفة العالقات العامةأوال: نشأة 

الباحثين والدارسين في تحديد تاريخ نشأة وتطوير العالقات العامة، حيث يعتقد بعض  أراء اختمفت 
أظيرت بظيوره وتطورت بصورة منطقية مع الزمن من الماضي  اإلنسانالباحثين أن تاريخيا كسائر نشاطات 

البعيد حتى يومنا ىذا، وفي حين يعتقد البعض األخر بأن العالقات العامة نشأت وتطورت بدافع حاجات 
 .1تمع الصناعي وأن طرقيا وتقنياتيا استوردت من الواليات المتحدة األمريكيةالمج

العالقات  جذورأنو يمكن القول بأن  إالالعام نشاطا قديما جدا،  إطارهكما يعتبر نشاط العالقات العامة 
 "توماس جيفيستون"م حيث يذكر أن الرئيس األمريكي الثالث 2081العامة ومعناىا الحديث تعود إلى عام 

Thomas Jefferson إلىمن استخدم اصطالح العالقات العامة في رسالتو السابقة الموجية  أول 
 .2م2081إلى أن ذلك كان في عام  اآلخرونار الكونغرس، وأش

دومان ىو المحامي األمريكي " "public relations"من استخدم تعبير العالقات العامة  أولكان 
م بعنوان العالقات العامة وواجبات المين الشرعية في مدرسة بيل 2001عام  ألقاىا" وذلك في محاضرة  اتون

من استخدم  أولفي جامعة القاىرة أن  اإلعالمالعالقات العامة في كمية  أستاذ، وفي رأي عمي عجوى 3لمقانون
م، حيث ظير ىذا 2080عام  األمريكية" رئيس شركة التمفون والتمغراف "تيود ريفلتعبير العالقات العامة ىو 

مصالح الجماىير وتجنب  مراعاةحرص رئيس الشركة عمى  تأكيدعمى رأس تقرير الشركة المتضمن التعبير 
ثم جاءت خطوة ىامة أتاحت الفرصة لتدريب العالقات العامة وذلك بإنشاء  .4يتعارض مع ىذه المصالح ما

م، والذي سمي بعد ذلك بمعيد االتصاالت العامة ثم تولى 2041معيد العالقات العامة بجامعة واشنطن عام 
 .5األمريكيةالجامعات  امأقسالعالقات العامة بمعظم  أقسامبعد ذلك إ نشاء 

                                                           

 .211سارة الجابري: مرجع سبق ذكره، ص  رضوان بمخيري و: 1
 1880، 2اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، األردن ط، دار أسس العالقات العامة بين النظرية والتطبيق: عبد الناصر محمد جردات: 2

 .11ص
  القاىرة لمطبع والنشر والتوزيع،، مكتبة القران العالقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج اإلسالمي: يحي محمد عبد المجيد: 3

 .11ص
 .81ص مرجع سبق ذكره، :عمي عجوة:4
 .21ص مرجع سابق،: يحي محمد عبد المجيد :5
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والعصور  األزمنةعبر من مراحل ويمكن تمخيص تاريخ نشوء وتطوير العالقات العامة وما مرت بو 
 فيما يمي:

  في العصور القديمة ) البدائية(: العالقات العامة .1
حياتو االجتماعية فقد كان  اإلنسانبدا  أنمنذ  األمكنةتجسدت دالئل العالقات العامة في مختمف لقد  
، ثم انتقمت ىذه أفرادىاالبدائية ىو الذي ينظم العالقات العامة بين  اإلنسانيةمنذ نشأة المجتمعات  أسرةرب 

.  1رئيس القبيمة أو العشيرة الذي كان يجتمع بأفراد القبيمة لتداول في الشؤون التي تخص القبيمة إلىالميمة 
الحروب أو الزواج أو الوفاة أو  إخبارعن  اإلبالغىا زعيم القبيمة وتدور حول فكانت العالقات العامة يدير 

العمل، وكانت تستخدم وسائل بدائية تتمثل في الطبول أو الرقص أو لون المالبس أو نوعيتيا، وقد يستعين 
كانت  وغالبا ما .2زعيم القبيمة برجل قوي الحجة أو إلى السحرة أو األطباء، ومن يجيدون فنون التعبير البدائية

 .3السحر مثال كأعمالالممموسة  اإليحاءاتبعض  أوو الحركات الجسمانية تستخدم  الكممات أ
 العالقات العامة في القرون الوسطى: .2

في ىذه الفترة ترددت المجتمعات في ظممات الجيل واالنحالل فمم يكن مجال تطور العالقات العامة،  
البروستانتي بو وما صاحب ذلك من دفاع عن المذىب  المذىبعند ظيور  أخرىنشطت مرت  أنياغير 

 الكاثوليكي.
الدين الجديد، وخاصة في المناطق التي  إلىفقد اعتمدت في دعوتيا  اإلسالميةبالنسبة لمحضارة  أما

قامة اإلقناعخارج الجزيرة العربية عمى  اإلسالم إليياامتد  البينة بالدليل المعنوي والمادي، واعتمدت عمى  وا 
القرارات، وعمى نشر الدين من خالل دعاة متنورين في المساجد ومن خالل  اتخاذالشورى في  أسموب

 .4الدينية واالجتماعية المختمفة االحتفاالت 
 حيث استخدم الرسول صمى اهلل عميو وسمم وسائل االتصال الشخصي وغير شخصي حيث كان يوفد

الوسائل  أىممن  اإلقناع، ويعد أسموب اإلسالمدخول  إلىويدعوىم  واألمراءالمموك  إلىالكتب  ويبعث الرسل
 .5الحديثة التي يقوم عمييا عمم العالقات العامة

                                                           

 .24 -21ص ص 2،1881ط دار الفجر لنشر والتوزيع، مصر،، العالقات العامة في المؤسسات الحديثة :محمد منير حجاب:1
 .11، ص2000 ،2ط المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة، األردن،دار ، العالقات العامة :جميل أحمد خضير:2
  .41، ص1822دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، األردن، ، العالقات العامة ووسائل االتصال: محمود صاحب سمطان: 3
 .2محمد  منير حجاب: المرجع السابق، ص: 4
 .40-41فيمي محمد العدوي: مرجع سبق ذكره، ص ص : 5
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استخدام  األيوبيون أتقنالشعارات نجاحا كبيرا، فقد  اتخاذوقد نجح خبراء العالقات العامة المسممون في 
 أومن القرآن الكريم  آيات إماالناس عمى الجياد، فكانت  وحثفي اتجاىات الرأي العام  لمتأثيرشعائرىم 
والشعر والقصص  الخطابةإلى  باإلضافة، الرسول صمى اهلل عميو وسمم أقوالنبوية شريفة من  أحاديث

المسممين  لتحميسيا القاص في ميادين القتال يرويالتاريخية، بما يضمنو من أحداث وشخصيات ومواقف 
 .1ورفع روحيم المعنوية 

 العالقات العامة في العصر الحديث:   .3
بقيام الثورة الصناعية في أوروبا في منتصف القرن الثامن عشر، حيث ىيأت ىذه الثورة  والتي بدأت

 العالقات العامة في إلى وضع تاريخ بيرنز الظروف التي ساعدت عمى تطور العالقات العامة، ويذىب
 :2لالعصر الحديث عبر أربعة مراح

 ( 1014إلى غاية  1011المرحمة األولى من:) ىذه المرحمة بمثابة إعداد بيرنز اعبر  وقد
وتخصيب حيث استطاع الخبراء أن يستغموا نشاط العالقات العامة لتعبئة الرأي العام وتجنيده من أجل 
تحقيق االنتصارات، وكان األلمان األوائل في ىذا المجال حيث اقنعوا شعبيم بأن فكرة الحرب أسمى 

  بالحقائق والمعززة بالخرائطإعداد النشرات المدعمة ثم تأتي محاوالت االنجميز المضادة من خالل  األفكار
 والصور من أجل إقناع األلمان بالتخمي عن الحرب.

 :وتتميز ىذه المرحمة بظيور النشاط  وتشمل سنوات الحرب العالمية األولى كميا، المرحمة الثانية
من البمدان التي الحكومات واضحا في عدد كبير الحركي في مجال العالقات العامة إذ يظير تدخل 

الو.م.أ حيث قامت بدراسة الرأي العام وتعرفت عمى مقوماتيا من جية شممتيا الحرب عمى األخص 
 فيو. التأثير وأساليب

 ( 1020إلى غاية 1010المرحمة الثالثة من:)  العامة سبب قوة وىي مرحمة نمو بالنسبة لمعالقات
 أساليبفي   الحرب العالمية األولى، تميزت ىذه المرحمة بازدىار واضح إبانالدفع التي انطمقت بيا 

 ايفيمي وبيرتز".العالقات العامة وظيرت الفصول الفنية والمنيج العممي بفضل جيود "
  :م، حيث عرفت 2010العالمية واالقتصادية عام  األزمةظيرت انطالقا من ظيور المرحمة الرابعة

كاىل المؤسسات  إرىاقميزانية وبالتالي خفوت الن نشاطيا يستدعي العالقات العامة نوعا من ال
قويا م لتعرف العالقات العامة دفعا 2010أن جاءت الحرب العالمية الثانية عام  إالاالقتصادية خاصة، 

                                                           

 .21محمد منير حجاب: المرجع السابق، ص: 1
 .110_111، ص ص 1881الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، الترويج والعالقات العامة: شريف أحمد شريف العاصي: 2
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برامج العالقات العامة، شركات عالقات  أو أقساممؤسسة لدييا  488مجمة "فورش" حوالي  أحصتوقد 
 المشروعات التجارية أساسا.تجارية تدعميا 

جمعية العالقات العامة األمريكية والمعيد البريطاني لمعالقات العامة عام  إنشاءوشيدت ىذه الفترة أيضا    
وقواعدىا حيث  آدابيالممينة تحدد  أخالقيةم، وكان ىناك خالل ىذه الفترة محاوالت لوضع دساتير 2040

م من طرف جمعية العالقات 2011م وعدل عام 2018تم وضع قانون خاص لمينة العالقات العامة عام 
 .1العامة األمريكية

 أهمية العالقات العامة ثانيا:
ين لنا لما ليا من أىمية إن مراجعة المفاىيم والتاريخ ومراحل التطور المختمفة لمعالقات العامة يب

في شتى المجاالت، فيي بصورتيا الحالية أشبو باألخطبوط الذي يضرب تارة في  المعاصرقصوى في عالمنا 
ذا كانت تمك األىمية قد جاءت في  الصناعة وتارة في التجارة أو الخدمات االجتماعية والثقافية والصحية، وا 

في ىذا  متناولنا سمفا في الصفات السابقة فإن إفراد مساحة خاصة ليا بيدف إبرازىا يعد مطمبا ضروريا
   الصدد وذلك عمى النحو التالي:

  وغيرىا وأن من أجل المؤسسات والمنظمات  أنشأتامة التي تعتبر من األسباب الي حاجة المجتمعإن
، حيث تعمل عمى شرح الجماىيرميول  إرضاءاستمرارىا مرىون بقدرتيا عمى تحقيق أىدافيا ومن تم 

نفس الوقت اكتشاف رغبات ىذه الجماىير وذلك من أىداف المؤسسة وفمسفتيا وتوضيح خدماتيا وفي 
 .2تتسم بالوضوح والسيولة وىذا من شانيا دعم فرص البقاء والنجاح خالل وجود قنوات اتصالية

   تصال والفيم والقبول والتعاون بين المنظمة والمحافظة عمى خطوط اال إقامةتساعد العالقات العامة عمى
 .وجماىيرىا

   3جماىيرىامختمفة وكذلك التنسيق بينيا وبين العامة جيازا تنسيقيا بين إدارات المؤسسة التعتبر العالقات. 
  متنوعة بما يعود عمييم بالنفع ويكفل ليم  إنسانيةتحقق العالقات العامة لمجميور الداخمي لممؤسسة خدمات

 .4نفوسيم ويساعد عمى نشر روح االطمئنان في ،تحقيق الرعاية االجتماعية والعدالة التامة
 1تعمل العالقات العامة عمى غرس ودعم المسؤولية االجتماعية. 

                                                           

، ص 1882، 2دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان، ط، االتصال والعالقات العامة: ربحي مصطفى عميان وعدنان محمد الطوباسي: 1
 . 111_112ص 

، 2دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، ط، إدارة العالقات العامة وبرامجها: احمد العابد ابو السعيد وزىير عبد المطيف عابد: 2
 .02ص 1824

 .101، ص1822، 2لمنشر والتوزيع، األردن، ط، دار المسيرة الجماهيري واإلعالم لاالتصامراد:  دكامل خورشي: 3
 .11_12، ص ص1882، بيروت، ردار التسيي، العالقات العامة إبداع وتطوير المؤسسة ونجاح اإلدارة: عبد الكريم راضي جابري: 4
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 ثالثا: أسس ومبادئ العالقات العامة

المخططة العممية لمعالقات العامة مجموعة من المبادئ يمتزم بيا المختصون في عمميم بتمك العمميات 
 :ومة والتي يمكن تمخيصيا فيما يميوالمرس

  ا يتضمن الفمسفة العامة لممؤسسة ممارسة نشاط العالقات العامة، وىذ في األخالقيأىمية العنصر
حساسيا كذلك قياميا بتنمية ق فيما يصدر عنيا من المعمومات و لياتيا االجتماعية والتزاميا الصدو بمسؤ  وا 

 .الثقة واالحترام المتبادل بين المؤسسة وجميورىا
  تكون برامجيا متطابقة مع سياسات  أنالعميا حيث البد من  اإلدارةضرورة جعل العالقات العامة مسؤولية 

  .2تمتقي مع مصالح الجماىير المختمفة  أنيجب  سياسات المؤسسة أنالمؤسسة، كما 

  عنيم يحدث اثر سمبي في الثقة المتبادلة بين المنظمة  إخفائياالمعمومات عن الجماىير الن  إخفاءعدم
 .3جميورىا

 البحث العممي في حل مشكمة من المشكالت، وطريقة البحث العممي تعد طريقة مبنية عمى  أسموب إتباع
 عن طريق التحميل العممي الدقيق والبعد عن كل تحيز.مبادئ عامة  إلىالمنطق وتحاول الوصول 

  تكون عضوا نافعا في المجتمع بتقدمو  أنالمؤسسة  إدارةمساىمة المؤسسة في رفاىية المجتمع: يجب عمى
اليدف ىو  أصبحبل  لممؤسسة مشروع ىو تحقيق اكبر كسب مادي أيىدف  اآلنورفاىيتو، ولم يعد 
الجميور لو داخل المؤسسة  تأييد ىعملمشروع الناجح في النياية ىو الذي يعتمد رفاىية المجتمع، فا

 .4وخارجيا
 تؤديمنظمة في المجتمع وان  أيتنجح  أنيمكن التصور  : الاألخرىاون المؤسسة مع المؤسسات تع 

 أنيمكن مثال  النجاح، فال أسس، لدى يكون التعاون ىو احد األخرىرسالتيا بمعزل عن المنظمات 
، ومن ىنا نشأة األخرىالمنظمة نشاطيا وتوطد عالقاتيا بجميورىا، وتيمل تعاونيا مع المنظمات  تمارس

                                                                                                                                                                                            

 .48ص، 1882، 2، دار جرير لمنشر والتوزيع، األردن، طالعالقات العامة في التطبيق: عبد الرزاق محمد الدليمي: 1
 . 11عبد الناصر احمد جردات: مرجع سابق، ص :2
 .41، ص1821، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر، العالقات العامة البعد الفكري والتطبيقيفريحات محمد كريم:  :3
ص ص  د س، ة،، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىر لمعالقات العامة األساسية المداخلمحمد منير حجاب وصحر محمد وىبي:  :4

41_41. 
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برامج  االتعاون بينيا السيم أسسلالتفاق عمى ببعضيا تنظيم االتصال بين المنظمات  إلىالحاجة 
 .1العالقات العامة

  األىدافواحترام الكرامة الشخصية لكل واحد منيم من اجل العمل وتحقيق جماعة العمل  أعضاءاحترام 
 .2المرسومة

 رابعا: أهداف العالقات العامة
إلى النجاح في تسعى  خاصة فيي أوصغيرة عامة  أومؤسسة سواء كانت كبيرة  أومنظمة  أيتسمى 

العالقات  أىدافالجماىير المتنوعة، ولقد قدم العديد من الباحثين  أوساطمكانة حسنة بين   وأخذعمميا، 
 العامة يمكن تمخيصيا فيما يمي:

 .دعم سياسة المؤسسة وتقبل الجميور ليا 
  بالمؤسسة.تعزيز ثقة الجميور 
 3ياتقييم اتجاىات الجميور والتنبؤ بيا واالستجابة ل. 
  4والمساىمين من اجل ضمان استقرار المؤسسة وتقديرىا اإلدارةزرع الثقة بين. 
 يبة لممؤسسة ودعم صورتيا الذىنيةالسمعة الط تحقيق. 
  تبدأ من داخل المؤسسة.العالقات العامة  النالداخمي الجميور  تأييدكسب 
  5ثقة الجميور الخارجيكسب. 

 خصائص العالقات العامة  خامسا:
 لمعالقات العامة سمات وخصائص تتميز بيا ويمكن حصرىا فيما يمي:

  المنظمات  أنشطةفي  أساسيا، بل تشكل عنصرا األىميةالثانوية قميمة  األنشطةالعالقات العامة ليست من
 .6يفرضيا المجتمع الحديث المستوياتفيي ضرورية في جميع المنشات وعمى مختمف 

  أفعالوظيفة عرضية كردود  يمكن اعتبارىا مخططة، المستمرة و  أساسية إداريةالعالقات العامة وظيفة 
 التي تواجو المنظمة. واألزماتلمواجية المشكالت  آنية

                                                           

 .12، ص1881، المكتب الجامعي الحديث، مصر، العالقات العامة بمنظمات الرعاية االجتماعيةمحمد عبد الفتاح محمد:  :1
 .01منير نوري: مرجع سابق، ص :2
 .11س، ص، د 2: دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع، مصر، طالتسويق اإلعالني وااللكترونيمحمد عمي أبو العال:  :3
 .48عبد الرزاق محمد الدليمي: مرجع سابق، ص :4
 .10، ص1884الدار الجامعية، مصر، ، العالقات العامة المبادئ والتطبيق محمد فريد صحن:: 5
 .12محمد عبد الفتاح محمد: مرجع سابق، ص: 6
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  في كيفية التعامل مع  العميا مشورتيا لإلدارةتقدم  ألنيااستشارية  ،تنفيذيةالعالقات العامة وظيفة استشارية
 .1تنفد خطط العالقات العامة وبرامجيا وحمالتيا ألنيا وتنفيذيةالجماىير، 

  العميا وتعكس  لإلدارةمتبادل حيث تعكس وجية نظر الجماىير  تأثيرالعالقات العامة وظيفة اتصالية ذات
 وأساليبوالقنوات  ألشكالوالكافة الجماىير المعنية من خالل استخدام كافة الوسائل  اإلدارةوجية نظر 

 .2االتصال المتاحة لممنظمة
 العممي القائم عمى الدراسات والبحوث المستمرة  األسموبعمى  أنشطتيافي ممارسة  تعتمد العالقات العامة

 فيي ليست نشاطا عشوائيا. والتخطيط العممي السميم،
  وظيفة  دياستخداما عمميا من خالليا تؤ  المختمفة واإلعالمتستخدم العالقات العامة كافة وسائل االتصال

لمجميور والتعرف عمى وجية نظرىم ووجية  واألفكارففي نشر المعمومات  ،متبادل تأثير ذاتاتصالية 
 .3اإلدارةنظر 

  فيي فن تطبيقي ىادف وتأييدىمفن معاممة الجماىير لمفوز بثقتيم  بأنيايمكن وصف العالقات العامة ،
 الرأي وبأىمية اإلنساناالعتراف بقيمة  أساسيا اإلنسانيةالفمسفة  إلىاالنسجام االجتماعي يطوي  إلىيرمي 

 .4واالقتصادية واالجتماعية عام في تقرير االتجاىات السياسيةال
 يشمل كافة ل يعتمد ميدان دون غيره بللشمولية، حيث ال يقتصر نشاطيا عمى تتسم العالقات العامة با

 نشاطاتيا.و  وأنواعيا أشكالياالميادين وكذلك كافة المنظمات بمختمف 
  الحية ذات  اإلنسانيةتتعامل مع الكائنات  ألنياالعالقات العامة عممية تطبيقية لمعموم االجتماعية والسموكية

 أنشطتياة لممارس مختصين إلىالطابع المختمف وتكوينات نفسية متغيرة، ولذلك تحتاج ىذه الوظيفة 
 .5المختمفة

 سادسا: وظائف العالقات العامة 
 وظائف رئيسية لمعالقات العامة تتمثل في: أويحدد الباحثون عدة ميام 

مشكمة بالدراسة  أوموضوعا  أويتناول ظاىرة معينة  الذيفالبحث ىو التفكير الموضوعي  البحث: .1
 أصبحتتكنولوجي نتائج تخدم الظاىرة. ونتيجة لمتقدم العممي وال إلىعممية لموصول  أسسوالتحميل، وفق 

                                                           

 .22، ص1822، الخميل، التنموية المركز الفمسطيني لالتصاالت والسياسات، المرشد في العالقات العامةجميل درباشي: : 1
 .101كمال خرشيد مراد: مرجع سابق، ص: 2
 .14،ص1881، 2، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، مصر، طالعالقات العامة من المنظور االجتماعياحمد موسى: : 3
 .10فيمي محمد العدوي: مرجع سابق، ص: 4
 .11، ص2011، 1مكتبة القاىرة الحديثة، مصر، ط، وتطبيقاتها العالقات العامة اإلعالم أصولها: محمد طمعت عيسى: 5
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دراسة المعمومات والبيانات المختمفة ل الجماىير، ودعم اتجاىاتعممية في دراسة  وأساليبىناك طرق 
المشكمة دراسة عمومات والبيانات المختمفة لالبحث يختمف عن جمع الم أن إلى اإلشارةالمشكمة، والبد من 

العام لجماىير المؤسسة وقياساتو لموقوف عمى  الرأيبحث في العالقات العامة واستطالعات ال أنكما 
 .1االتجاىات الحقيقية لمجميور لتكون في خدمة سياسة المؤسسة 

يقوم جياز العالقات العامة برسم السياسة العامة لممؤسسة ورسم السياسة والبرامج الخاصة التخطيط:  .2
وتصميم  المستيدفة، والجماىير األىدافبتحديد  وذلكالسياسة العامة لممؤسسة  إطاربالعالقات العامة في 

 ماممن حيث التوقيت وتوزيع االختصاصات عمى الخبراء وتحديد الميزانية تحديدا دقيقا،  اإلعالميةالبرامج 
سات ذلك فيي تقوم بشرح سيا إلى باإلضافةالتعديالت عمى السياسة العامة لممؤسسة  إدخالفي  ساعدي

 .2والتعاون معيا إياىاتغيير بغية قبولو  أوتعديل  أي أوالمنشاة لمجميور 
 أو واإلقناع التأثير بيدف أكثر أووالمعمومات وتبادليا بين طرفين  واآلراء األفكارىو نقل  االتصال: .3

فالبد من توافر المعمومات الكافية والقادرة عمى استخدام الكممات  ،مواقف معينة اتخاذب اإليحاء أو اإلعالم
الشعارات لدى القائم باالتصال وان تكون الرسالة عمى المستوى من القدرة عمى الفيم  أوالرموز  أو

، المحاضرات، الوسائل اإلعالن، مثل : المطبوعات كثيرة لالتصال أساليبىناك  أنكما  ،بواالستيعا
 .3ويجب تحديد الوسائل المناسبة لمجميور ،رية وااللكترونيةالسمعية والبص

في  األفرادخل والخارج واالتصال بالمنظمات و داوىو العمل عمى االتصال بالمسؤولين في ال التنسيق: .4
  والمعمومات  األخبار إلييموكبار الموظفين ويقدمون  األقسام، فيتصل الخبراء بالمديرين ورؤساء الخارج

باالتصال يقوم الخبراء  أخرىالتوصيات المتعمقة بالعالقات العامة التي تؤثر عمى المنظمة ومن جية و 
 .4األعمالفي الخارج ورؤساء النقابات ورجال  الرأيبقادة 

لكل المناسبة  اإلعالميةتحديد الوسائل واالتصال بالجماىير المستيدفة و  الخطط  بتنفيذالقيام  أي :التنفيذ .5
لسائر اإلدارة فيو يقدم الخدمات  إداريةلجياز العالقات العامة وظيفة و . وعقد المؤتمرات وغيرىاجميور، 

 .5وظائفيا المتصمة بالجميور أداءومساعدتيا عمى 
ذا، وتنفيذهقياس مدى نجاح برامج العالقات العامة الذي تم وضعو  إلىتيدف عممية التقييم  التقييم: .6  وا 

ذا األولى، فانو في الحقيقة امتداد لمخطوة تقريبا في العالقات العامة األخيرةكان التقييم ىو الخطوة  انت ك وا 
                                                           

 .41_41عبد الرزاق محمد الدليمي: مرجع سابق، ص ص : 1
 .11، ص1824، 2دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان، ط العالقات العامة، مصطفى يوسف كافي:: 2
 .12يحي محمد عبد المجيد: مرجع سابق، ص: 3
 .21سابق، صمحمد عبد الفاتح: مرجع : 4
 .21، ص1888المكتبة الجامعية، مصر، ، العالقات العامة في الدول النامية: حمدي عبد الحارث البحشونجي: 5
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كما انو ك العممية توجد مقاييس دقيقة تصمح لالستخدام في تم ، حيث انو الىناك صعوبة في عممية التقييم
 .1من الصعب قياس التغيير المعنوي الذي تعمل العالقات العامة في مجالو

   العالقات العامة أخصائي سابعا:
 اإلدارات إلىالعالقات العامة الشخص المؤىل بعممو وخبرتو لتقديم الخدمات  بأخصائينعني 

العالقات العامة التي قضايا لدراسة المسائل االجتماعية و  إلييمتمجا  أنيمكن  والمؤسسات والجماعات التي
والوسائل  واألساليبالقضايا مستعممين في ذلك الطرق ح الحمول المجدية لتمك المسائل و اقتراتواجييا و 

 داخل تمك المؤسسات وخارجيا. اإلنسانيةالمالئمة لتحسين العالقات 
التي يقتضي توفرىا  لدييم  العالقات العامة والمؤىالت أخصائيالتي يجب أن يتحمى بيا  صفاتأما ال

 :عمى النحو التالي إيرادىافيمكن 
قسمين: قسم  إلىالعالقات العامة  أخصائييتحمى بيا  أنيمكن تقسيم الصفات التي يجب  الصفات: .1

 بالصفات الفكرية.  اآلخريتعمق بالصفات الذاتية و 
 الصفات الذاتية: .أ 

 .السيرة الحسنة 
 نجاحياحب المينة والتفاني في إ. 
  الشعور بضرورة حميا بما يؤمن توطيد عالقات البشر وتعزيز تفاعميم و  اإلنسانيةاالنفتاح عمى المشاكل

 يم.الجماعات التي تضم إطارفي 
 النفس.الثقة ب 
 .الدبموماسية في التصرف 
 الصفات الفكرية:  .ب 

 .المياقة الفكرية 
  عمى التعبير بوضوح.والقدرة ، اإلقناعالقدرة عمى 
 .الموضوعية والتجرد من الذاتية 
  عمى غير واقعيا. األمورالبعد عن التخيالت وعن رؤية 
  تركيبياحسن الدراية في تحميل الوقائع و. 
  المؤهالت: .2
 .الثقافة العامة الواسعة 

                                                           

 .11يحي محمد عبد المجيد: المرجع السابق، ص:  1
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 اإلنسانيةالتامة بالعموم  اإلحاطة. 
  1اإلعالممعرفة تقنيات. 
 المهام: .3
  العاممين في القسم. أداءالقسم وتقييم  أعمالالعالقات العامة بعممية التخطيط ومتابعة  أخصائييقوم 
  الدوام الرسمي. أوقاتالقيام بالزيارات التفقدية خالل 
 المناطة بيم في القسم. لألعمالالموظفين  تنفيذ 
 .عقد االجتماعات الخاصة في القسم مع الموظفين 
  االجتماعات العامة التي يعقدىا المدير في المؤسسة. حضور 
 قسم.الخطة السنوية لم إعداد 
  2وتزويد الصحف المحمية بيا ول النشاطات في المؤسسة وتوثيقياالتقارير حو  األخباركتابة. 
 .رصد ما تنشره الصحف المحمية عن المؤسسة بشكل عام 
  ؤسسة التي تنشر في الصحف المحميةقة بالمعن القضايا المتعم إعالمياالرد. 
  ن نشاطات المؤسسة.ع المعلإل  اإلعالممع مندوبي وسائل  التنفيذاالتصال و 
 المعنية في المؤسسة. األقسام إلىتوجيييم المواطنين و  استقبال 
  متابعة وصول الصحف.االشتراك في الصحف اليومية و 
  3وكتابة المحاضر الرسمية األقسامحضور اجتماعات مدير المؤسسة و رؤساء. 

 جمهور العالقات العامة  ثامنا:
 يمي: ما إلىوينقسم بدوره 

 : الداخميالجمهور  .1
وتسعى العالقات العامة والتقنية  اإلداريةالف مستوياتيم كافة العاممين في المؤسسة عمى اختيتكون من 

ا ما يجعل ىذه وىذ  مؤسستو إلىتحقيق االستقرار لو وجعمو يشعر باالنتماء  إلىمن الجميور الداخمي 

                                                           

 .11 -12، ص ص 2018، 2دار منشورات عويدات، بيروت، ط، مبادئ في العالقات العامة :حسن الحمبي: 1
 .221العدوي: مرجع سبق ذكره، ص محمد فيمي: 2
 .111 -111، ص ص 1821، 2أسامة لمنشر والتوزيع، األردن، ط، دار إدارة العالقات العامة: بسام عبد الرحمان جرايدة: 3
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العالقات العامة  إدارةا بفضل وضع تبني سياسات المؤسسة وأىدافيا والدفاع عنيا وىذ إلىتميل الجماىير 
ي االتصال ليدا النوع المجدية ف بأنيالسياسة اتصالية محكمة تستعمل من خالليا وسائل اتصالية معينة ترى 

شباع اإلنسانيةنتيجة المعاممة  إنسانيةوبيذا يمكن تكوين مشاعر  ،من الجميور جات النفسية الحا وا 
 .1وتحقيق التماسك وكسب رضاىا معنوياتياالعمل عمى رفع واالجتماعية والمادية لتمك الجماىير و 

تى تستطيع تتفيم ضروري ح أمرسسة العامة بتنفيذ مخطط اتصال في المؤ العالقات  إدارةفاىتمام 
م وبين رؤسائيم وبين بينيعمى تنمية العالقات ، وتعمل عن احتياجاتو ورغباتو وتكشف ،جميورىا الداخمي
نظام االتصال  ، ويتوقف ىذا النجاح عمى قوةا من أىم مقومات نجاح أي مؤسسةىذ، و بعضيم البعض

العمال  العاممين وبيناإلدارة و دور العالقات العامة في ىذا الميدان حيث تمثل وسيطا بين ووسائمو وىنا يبرز 
 .2لداخمي اتجاه مؤسستويخمق عالقة طيبة مع الجميور ا ا ماوىذ ،أنفسيم

  :الجمهور الخارجي .2
ا ما يسعى بالجماىير من خدمة ما وىذ نوالمستفيديخارج المؤسسة من بينيم الموردين  األفرادويضم 

 .3الخارجية فيي تشمل المجتمع المحمي الذي تتواجد بو المؤسسة
الفيا لتكون الوسائل االتصالية باخت أفضلتطبق سياسة اتصال محكمة، وتختار  أنوعمى المؤسسة 

لبقاء  وأساسي يضرور  أمربالمؤسسة وىذا  عمى صمة وطيدة األخيرىذا عالقة دائمة بو وحتى يبقى عمى 
عن المؤسسة يجعمو عمى استعداد لموقوف من المجتمع المحمي المؤسسة واستمرارىا، الن رضا الجميور 

 .4المؤسسة لمعمال الممتازين بيا اجتذابوذلك من خالل 
نجاح المؤسسة   إلىالجيد لمجميور الخارجي لتوفير ظروف جيدة والعناية بيا يؤدي  فاالتصال

 .5وتطورىا
 

                                                           

 .12، ص1884دار نيضة الشرق، القاىرة، ، العالقات العامة المشكالت والحمول محمد محفوظ الزىري:: 1
 .11مرجع سابق، ص: محمد عبد الفتاح محمد: 2
 .284، ص2001، اإلسكندرية، الجامعيةمؤسسة شباب ر، االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاص: عبد السميع عريب: 3
 .20-21محمد عبد الفتاح محمد: مرجع سابق، ص ص  :4
 .288، ص2001، 2مكتبة القاىرة، مصر، ط، الخدمة االجتماعية والمجتمع: : أحمد كمال أحمد سميمان عدلي5
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 التنظيم الداخمي إلدارة العالقات العامة  تاسعا:

المتعمقة بالعالقات  األعمالويقصد بالتنظيم الداخمي ىنا تمك الوحدات التنظيمية التي تقوم بمختمف 
 يمي: العامة وطبيعة العالقات وخطوط االتصال بين تمك الوحدات، ويحقق التنظيم الجيد ما

  التخصصاالستفادة من. 
  االزدواجية في نشاطات أو  اربلتضاالتحديد الواضح لالختصاصات والمسؤوليات بما يمنع حدوث

 العالقات العامة.
 1العالقات العامةق بين أنشطة يسالتكامل والتن. 

اإلدارة  مظمةيتطمب األداء الفعال لوظيفة العالقات العامة وقوعيا في الييكل التنظيمي لممنظمة تحت 
 ولألىميةوارتباط الوظيفة باإلدارة العميا، حيث أظيرت التجارب ضرورة ىذا االرتباط لفعالية الوظيفة،  العميا

، وتختمف وظيفة عضو اإلدارة العميا المسؤول عن العالقات العامة اوظائف العالقات العامة لإلدارة العميا ذاتي
ذه الوظيفة المنظمة، وغالبا ما يكون المسؤول عن ىباختالف الييكل التنظيمي الكمي ليذه  لألخرىمن منظمة 

األحيان وفي منظمات أخرى يكون المسؤول عنيا ىو رئيس مجمس اإلدارة أو رئيس المنظمة وفي بعض 
اإلدارة المنتدب، وفي بعض المنظمات يشرف مجمس المديرين عمييا، وفي أخرى يتولى نائب عضو مجمس 

 المدير التنفيذي ىذه الوظيفة إلى جانب غيرىا من الوظائف ذات العالقة بالجماىير.
اتصاالت  إدارةوعمى الرغم من وجود مسميات أخرى قد تطمق عمى ىذه الوظيفة مثل الشؤون العامة أو 

والذي يطمق عمييا ىو " سم الشائع  االأن  إالأو إدارة عالقات المنظمة، أو اتصاالت المنظمة. المنظمة، 
إدارة العالقات العامة" ويختمف حجم تنظيم إدارة العالقات العامة من منظمة إلى أخرى باختالف حجم 

القات عامة فعالة حاجة المنظمة إلى ع المنظمة ذاتيا، وباختالف مجاالت برامج العالقات العامة ومدى
وبرامجيا، ومدى حاجة اإلدارة إلى متطمبات خاصة في العالقات  ومدى األىمية التي تولييا اإلدارة ألعماليا

 عدةعددا قميال من األفراد، وقد تتسع لتضع قات التسويقية، وقد تضم اإلدارة كما ىو الحال في العال العامة
نقدم  إلدارة العالقات الكبرى. النمطيكما في المنظمات األمريكية الكبرى، وىو ما يتضح في التنظيم مئات 

 فيما يمي نموذجين لتنظيم إدارات عالقات عامة صغيرة ومتوسطة:
                                                           

 .11، ص1881، مؤسسة الورد العالمية لمشؤون الجامعية، البحرين، إدارة العالقات العامةأسامة كامل ومحمد الصريفي:  :1
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 عالقات عامة صغير إلدارةيبين نموذج نمطي (: 1) الشكل
 

 
   

 

 

 

  

 صريةم، دار ال، المدخل االستراتيجي العالقات العامة إدارة: راسم محمد الجمال وخيرة معوض عياد :المصدر
 .04-01، ص1882، 2المبنانية، القاىرة، ط

 يبين نموذج نمطي إلدارة عالقات عامة متوسطة (:2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .01المرجع السابق، ص  المصدر:

 المدير التنفيذي

العالقات العامة إدارةمدير  الشركة االستثمارية  

الاالتصوسائل  مدير العالقات مدير العالقات بالمجتمع  

 المدير التنفيذي

 نائب رئيس العالقات العامة الشركة االستشارية

مدير أقسام العالقات 
 العامة

مدير العالقات 
 العامة 

مدير العالقات 
 الحكومية

مدير اإلعالن 
 المؤسساتي

مدير الدعاية 
 لمسمع

مدير االتصال 
 الخارجي

مدير االتصال 
 بالعاممين

مدير عالقات 
 المستثمرين

 وكالة اإلعالن
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فإن العاممين في إدارة العالقات  اإلنتاجيةأما في المنظمات الكبرى التي يتبعيا عدد كبير من الوحدات 
مستوى المواقع اإلقميمية المختمفة، أما في المنظمات التي تدار بطريقة المركزية  عدة بميام إلييمالعامة يعيد 

وعادة ما يكون  ،ثر استقالليةفيتولى كل مكتب من مكاتب العالقات العامة اإلقميمية وظائف وادوار أك
 مباشرة إلى رئيس المكتب أو اإلدارة العامة )انظر الشكل(: ؤول عن ىذه الوظائف تابعالمس
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 نموذج نمطي إلدارة عالقات عامة كبيرة(: 3رقم )الشكل 
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في الفصل والذي ركزنا فيو عمى العالقات العامة ومختمف جوانبيا والتي من  إليومن خالل ما تم التطرق     
مواكبة  إلى ىخالليا يتضح لنا مدى أىمية العالقات العامة وتعاظم أىدافيا التي أصبحت كل مؤسسة تسع

من خالل كسب ثقة  استمراريتياتمك التطورات الجديدة التي طرأت عمى بيئة المؤسسة، سعيا لمحفاظ عمى 
وىذا العالقات العامة  ووظائف مبادئ وعمميات إتباعالجماىير لمحفاظ عمى مكانة المؤسسة، وذلك من خالل 

تنظر إلى العالقات العامة عمى عن طريق وسائل اتصالية مختمفة، وكل ذلك نجد معظم المؤسسات الزالت 
التطرق إلى بعض عناصر أنيا من أعمال غير الضرورية يقوم بيا احد موظفي اإلدارات ولكن من خالل 

  العالقات العامة، في ىذا الفصل يتضح لنا مدى أىمية ىذه الوظيفة في مختمف المؤسسات. 
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 :قائمة هوامش الفصل الثاني
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ر والتوزيع، ، دار جرير لمنشالعالقات العامة في التطبيقيعبد الرزاق محمد الدليمي:  13
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نشر ، المكتبة العصرية لم العالقات العامة من المنظور االجتماعيأحمد موسى:  31
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 أوال: أهمية وأهداف االتصال الداخمي

ا وبيذيتوقف عمى نظام االتصال بيا،  ياأىداففي تحقيق مؤسسة النجاح  إن: أهمية االتصال الداخمي  .1
عممية مستقمة قائمة بذاتيا لكنيا تعتمد عمييا  أنياعمى  إليياال ينبغي النظر  اإلدارية االتصاالت أن يعني

 أىميةوتبرز  اإلداريةعممية االتصال من المكونات الرئيسية لمعممية  ،اإلدارية في المؤسسةكافة العمميات 
 :تصال الداخمي في المؤسسة فيما يمياال

  رة.المؤسسة بدرجة كبي أىدافاالتصال في تحقيق  كفاءةالمساىمة في رفع 
   والوحدات. اإلداراتعاون بين مختمف ترابط والتالالمساعدة عمى التنسيق و 
  1، فيعمل الجميع بروح الفريق الواحدالخاصة بالعمل ومشكبلتو األفكارو  اآلراءتسييل عممية تبادل. 
  دراك عمى فيم األفرادتساعد عممية االتصال  .والميام التي يقومون بيا األعمالطبيعة  وا 
 كل  األفرادخمق التعاون المشترك بين داخل المؤسسة و  اإلنسانيةعممية االتصال عمى تنمية العبلقات  تساعد

 في مجال تخصصو.
 الن تحديد مصدرىا  األفرادىل ىي نابعة من التنظيم نفسو أم من  ،يساعد عمى معرفة معوقات العمل

 .الحمول المناسبة ليا إيجاديساعد عمى 
 لؤلفرادوىو وسيمة فعالة لمتعميم والتطوير والتدريب  األفراد لسموكو تغيير يساعد االتصال عمى توجي 

 .2والمجموعات في المؤسسة
التفاعل والتنسيق بين  إحداثاليدف الرئيسي لبلتصال الداخمي ىو  إن أهداف االتصال الداخمي: .2

االتصال  أىداف، ومن بين ة االتصالية تبعا لطبيعة المنظمةالعممي أىدافالمنظمة وتختمف  أعضاء
 :يمي ما 3الداخمي

  نمافقط و  واألفكارالمعمومات  إيصالالغاية من العممية االتصالية ليس  .اإلقناع أيضااليدف منيا  ا 
  لعمل والتوفيق بين جيود الرئيسية مثل وضع السياسات والخطط وتقسيم ا بأعماليافي القيام  اإلدارةمساعدة

 .العاممين

                                                           

 .34ص ،79مجمة بيئتنا تصدر عن الييئة العامة لمبيئة، العدد ،االتصال اإلداري في المنظمات األسس والتطبيقندى بييياني: : 1
  2مكتبة العبيكان، الرياض، ط ،الحديثةواالتجاهات  : مبادئ إدارة األعمال األساسياتأحمد بن عبد الرحمان الشميمري وآخرون: 2

 .298، ص2005
 .158، ص2009، 1دار أسامة، األردن، ط، اإلدارية االتصاالت: شعبان فرج: 3
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 الفنيةقيادة وتوجيو الموارد البشرية و  الذي يرغب العاممين في االنجاز فيو وينظم توفير المناخ االيجابي 
 .والمالية

  وصول المعمومات وتدفق المعمومات من  مع بعضيا وتنسيق األقسامربط  إلىتيدف االتصاالت الداخمية
 .1األىدافاجل تحقيق 

 2التعرف عمى مشكبلت العمل والعمل عمى مواجيتيا وحميا. 
 : خصائص االتصال الداخمي ثانيا

 :أىميايتميز االتصال الداخمي بمجموعة من السيمات من 
  آخراستجابة من جانب  أو وتأثرمن جانب  تأثيروجود  أيعممية تفاعل ىو. 
 التدريب  وأخيراوىي االستعداد الفطري والتعميم والمعرفة  أساسيةميارة تقوم عمى ثبلثة مكونات  ىو

 .والممارسة
  المرسل  أن، حيث لفعل وردوده ويعتمد عمى المشاركةالداخمي عممية دينامكية تقوم عمى ااالتصال

 .3واألفكارما من تفاعل يصبحون مشتركين معا في معرفة ىذه المعمومات وما يحدث عني لوالمستقب
 4اإلداريةنياية لعممية االتصال وانو لب العممية  أوتوجد بداية  االتصال الداخمي عممية مستمرة حيث ال. 
 5التنظيم أجزاءعممية تحقيق ترابط االتصال الداخمي لو صفة التمقائية، عممية موضوعية وواقعية،  أن. 

 ثالثا: عناصر االتصال الداخمي
 البد من توفرىا وىي : أساسيةلبلتصال الداخمي عناصر 

، وقد يكون إرساليابيانات يريد  أوانطباعات  أو آراء أوات ومعموم أفكاروىو المرسل الذي لديو  المصدر: .1
 .6نظام أومنظمة  أوجماعة  أوا المصدر فرد ىذ

ة كالكممات، ة صيغالرسال تتخذتوصيمو فقد  إلىي يسعى المرسل المعنى الذو مضمون الىي الرسالة:  .2
 ...الخ. األصوات، االيمائات اإلشارات

                                                           

، ص 2004 مجمة دراسات العموم اإلنسانية، العدد الثاني والعشرين، ،االتصال الفعال والعالقات اإلنسانية: صالح بن نوار: 1
 .121_121ص
، ص 2007لجوىري لمتجميد الفني، ا مؤسسة ،المهارات السموكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشريةعبد الحميد عبد الفتاح المغربي: : 2

174. 
  .28-27، ص ص 2012، 1، دار الثقافة، األردن، طمهارات االتصال في الخدمة االجتماعية: نجبلء محمد صالح: 3
 .114، ص 2007، 1، دار وفاء، مصر، طفي السموك اإلداري العالقات اإلنسانيةمحمد الصريفي: : 4
 .17، ص2011: دار الطاكسيج كوم، الجزائر، التصالمبادئ عمم انعيمة واكد:  :5
 .361، ص2005، دار الجامعة الجديدة، مصر، السموك التنظيمي بين النظرية والتطبيقمحمد إسماعيل ببلل: : 6
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، وقد يدخل تحت مفيوم المستقبل إلىمن اجل توصيل رسالتو التي يعتمدىا المرسل  األداةوىي الوسيمة:  .3
 ت وتبادليا سواء كانت سمعية كاإلذاعةلنقل المعموما أداةوسائل االتصال كل ما يمكن التفكير بو  بوصفو 

 .1السمعية البصرية كالتمفزيون  أوبصرية كالمطبوعات  أو
 .2واستبلميا وتفسير داللتيا إليووىو الشخص الذي توجو الرسالة  المستقبل: .4
 .ن الرسالة التي تمقاىا من المرسلوىي الرد الذي يعبر عن موقف مستقبل م )االستجابة(: الرجعية التغذية .5
ي يرغبو عمى معمومات لمرسل وحدوث تغيير في االتجاه الذا أىدافيعبر عن تحقيق  وىو ما :التأثير .6

 .3واتجاىات
 االتصال الداخميرابعا: وظائف 

سبو تونظرا لما يكمؤسسة  أيقيام  أساس ألنويعتبر االتصال الداخمي ضرورة ممحة ومطمب البد منو 
 يمي: عدة وظائف تربط بمحتواىا ومن بين ىذه الوظائف ما يؤديبالغة باعتباره  أىميةمن 
محددة ومكان  آجالعمل معين في  لتنفيذتتمثل في كل من المعمومات الضرورية تحسب الوظيفة العممية:  .1

الخاصة  أىميتياوىذه المعمومات ليا تحديد كل منصب في التحديد العام،  ألجلمعين وكيفية مضبوطة 
 ودورىم في المؤسسة ممنصبي، وىو موقع دمين يتماثمون لفترة زمنية طويمةىناك مستخ ألنو، لتوضيح الرؤية
 .يحدد مسؤوليتيم

ىي متعمقة بموقع كل فرد في و  ،التي تحفز العمال عمى العملمات كل المعمو  تتمثل فيالوظيفة التحفيزية:  .2
 أنوالوسائل والصعوبات بالنسبة لممؤسسة وىذا ال يعني  األىدافالمجموعة حيث تكون لو معرفة كافية عن 

، ولكن غياب ىذه تي بحوزة السمطات العميا لممؤسسةدراية تامة وكاممة بالمعمومات ال العمال عمى
المفتوحة التي  األبوابوحتى  اإلشاعة، وخمق جو يساعد عمى انتشار ةالبلمباال إلىالمعمومات سيؤدي حتما 

، وىي معمومات تحفيزية موجية لمستقبمةتنظميا المؤسسة لتبين وتوضح طريقة عمل انجازىا ومشاريعيا ا
 .العامل بتعريفو بموقع المؤسسة يز، ويمكن كذلك تحففة غير مباشرة لعمال تمك المؤسسةبص

 اإلمكانيات المستقبمية لمعامل بالمؤسسة أيفي المعمومات المتعمقة بالترقية الداخمية تتمثل  وظيفة الترقية: .3
 ألفرادالميني بفضل الترقية التي تعطييا المؤسسة  واإلتقان نبالتكويتضم كل المعمومات المتعمقة  أنياكما 
 عن التحفيز. تأتيالتي  الترقيةلتحقيق غاياتيم وحسب  األكثر ويحاولون إعطاء، وىم يبدلون الياعم

                                                           

-277، ص ص2003، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،السموك التنظيمي مدخل تطبيقي معاصر صبلح الدين محمد عبد الباقي:: 1
279. 

 .453، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، األردن، ص: اإلدارة لمحات معاصرةيسوعرضا صاحب أبو حمد أل عمي وسنان كاظم المو : 2
 .8، ص2006، دار المطبوعات لمنشر والتوزيع، األردن، دليل مهارات االتصال: نادر مزيان: 3
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معمومات حول التنظيمات العامة الداخمية والخارجية التي قد تيم العامل تشمل عمى  :اإلعالموظيفة  .4
العمال ومحاكم الفصل في النزاعات  مفتشية أو مجالس العمال أوالمتعمقة بحقوقو ودور مختمف المصالح 

 .1المعمومات المتعمقة بالمؤسسة كذاو الداخمية 
الحياة  أعباءالمجتمع وتخفيف  أفراديو عمى حيث يمعب االتصال الداخمي في الترف الوظيفة الترفيهية: .5

اس من خبلل ن، وذلك من خبلل البرامج الترفييية التي من شانيا الترويج عن نفوس الاليومية ومتاعبيا عنو
ه تصال الجماىيري دورا بارزا في ىذتمعب وسائل االتستيوي جميور المستقبمين و  جذابةبرامج فنية متعددة و 

 الوظائف.
المجتمع داخل  أفرادبين  واإلجماعه الوظيفة تساعد المؤسسة عمى تحقيق االتفاق ىذ الوظيفة االقناعية: .6

المقصود و  ،وب منو اتجاه مؤسساتو المختمفةقيام كل فرد بالدور المطم وضمان اإلقناععن طريق  المؤسسة
المطموبة في وجيات نظر  التحوالت والتغيرات إحداثفيي لبلتصال داخل المؤسسة  اإلقناعمن وظيفة 

 .2داخل المؤسسة األفراد
القرار تعتمد عمى توفر  اتخاذعممية ىي  النقاش(: وأ الحواروظيفة القرار ) اتخاذوظيفة المساعدة عمى  .7

  ات المتوفرة  وممكن الحصول عمييااحدىما بناء عمى المعمومات والبيانيتم اختيار  أنعدة بدائل عمى 
 اآلراء، يتم تبادل طريق االتصاالت التفاعمية الجيدة، فعن عتمد عمى عممية االتصال المتبادلوىذا ي
لدعم  األدلةالنظر حول القضايا العامة وتوفير  القرار، ولتوضيح مختمف وجيات متخذيبين  واألفكار

 .3في المؤسسة األفضلالمشاركة عمى نحو االىتمام و 
 أنواع االتصال الداخمي  خامسا:

لجميع  اإلدارةستخدام ، فااالت الداخمية التي تستخدميااالتص أنواععمى  اإلداراتفعالية كثير من تعتمد 
د عمى توفير تدفق فعال تساع يسيم في تحقيق غاياتيا، كون ىذه االتصاالت أناالتصالية يمكن  األشكال

 نوعين رئيسيين ىما: إلى اإلدارةيمكن تصنيف االتصاالت التي تتم في محيط ، و لممعمومات

                                                           

 .196 -195، ص1985 المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،، االجتماعيةاالتصال ووسائمه في الخدمة : خيري خميل الجميمي: 1
 .267، ص1999الدار الجامعية لمنشر، اإلسكندرية، ، السموك اإلنساني في المنظمات :حسين داويو: 2
 .19ص ،2010، 1دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن، ط، االتصال والتسويق بين النظرية والتطبيق: أحمد النواعرة: 3
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 :تقره الموقع الرسمي و  أوالغير مباشر الذي تمميو الوظيفة ىو ذلك االتصال المباشر و  االتصال الرسمي
 .1أو المنظمة التعميمات المعمول بيا في المؤسسةو  األنظمة

من التي و  أشكالىذا النوع من االتصاالت عدة  ويتخذ، فيو اتصال مباشر بين مرسل الرسالة والمستقبل ليا
 .2االتصال المغوي والغير الشفيي أىميا

 :رئيسية أنواعثبلثة  إلىوينقسم االتصال الرسمي 
  (:األسفل إلى األعمى)من  االتصال النازل 

المرؤوسين والعمال  إلىمشرفين التوجييات من الرؤساء والمات و والتعمي األوامررئيسية في نقل  أداةيمثل  
نوع  ، وىذا اللمرسل لممعمومات باتجاه العاممينىو ا المدير أو اإلدارةا النوع من االتصال تكون وفي مثل ىذ
 سياسات العمل وكيفية تطبيق الخطط والبرامج. أغراضو  اليدفلشرح  أساسيضروري و 

، وتتم المعمومات من ظفين في مستوى أدنىالمو  إلىتسير االتصاالت النازلة من مستوى أعمى في المنظمة 
 .3الدنيا اإلداريةالمستويات  إلىل حتى تص اإلداريةعبر المستويات  أدنىسمطة  إلىسمطة أعمى 

  (:األعمى إلى األسفل)من  االتصال الصاعد 
المختمطة من  أنواعياو  بأشكاليااالتصاالت الصاعدة تنطوي عمى نقل الرسائل والمعاني  أن ليفيزييرى 

المستويات القمة ضمن الييكل التنظيمي المفتوح والمرن الذي يتيح  إلى اإلداريالسمم  أوقاعدة اليرم 
، وتصنيف العميا ضمن اليرم التنظيمي األدنى حرية االتصال والتواصل مع المستويات اإلدارية اإلدارية

 االتصاالت النازلة. أيضاالعمودي الذي يشمل  أوسي الرأ االتصالاالتصاالت الصاعدة ضمن 
التقارير المكتوبة، واالقتراحات والمشاكل  ،االجتماعات :الصاعدة عدة سبل مثل وتسمك االتصاالت

التنظيمي مساحات لبلتصاالت ة ال يوجد في ىيكميا يتخيل المرء منظم أنيمكن  ، والوالمنازعات ،والشكاوي
 .4الصاعدة

 
 
 

                                                           

، ص 2013، 1ط ،دار المناىج لنشر والتوزيع، عمان ،مبادئ إدارة األعمال مفاهيم نظرية وتطبيقات عامةفيصل محمود الشواوة: : 1
174. 

 .383المكتب العربي، مصر ص، أساسيات إدارة المنظمات عبد الغفار الحنفي:: 2
، ص ص 2007دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، ، وفنالعممية اإلدارية مبادئ وأصول وعمم : ضرار العتيبي وآخرون: 3

203- 204. 
 .101، ص2009، 4دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عمان، ط، قفي المنظمات العامة بين النظرية والتطبي لاالتصا: بشير العبلق: 4
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   األفقياالتصال:  
 األفقي، فيكون االتصال الذين ىم في مستوى واحد من العمل األفراديحدث ىدا النوع من االتصاالت بين 

 أوالمرؤوسين و  ، ويؤدون ميام وظيفية متقاربة ينعدم فييا الرئيسالعمال الذين يشغمون نفس المناصببين 
 .1أيضافيما بينيم  المسئولين، كما يتم ىذا االتصال بين المشرفين فييا وبين المشرف عميو

 :جراءاتاالتصاالت التي ال تخضع لقواعد و غير رسمية تمك تعتبر االتصاالت ال االتصال الغير رسمي  ا 
الغير رسمية خبلل قنوات عن ، وتتم االتصاالت وجودة في نظام االتصاالت الرسميةرسمية كالممثبتة و 

وسائل االتصال  ماوأ، ية المحددة لبلتصال داخل المنظمة، وتتم بين مستويات مختمفةطريق القنوات الرسم
 والحصول عمى الشخصية المباشرة بغرض االستشارةاالتصاالت  يي عديدة نذكر منيا:الغير الرسمية ف

 .2والمتعمقة بنشاطات المنظمة األفرادحل مشكمة بين  وأالقرار  اتخاذمعمومات تستخدم في عممية و بيانات 
 وسائل االتصال الداخمي  سادسا:

، وتنقسم واستقبال المعمومات بإرسالخبلل وسائل عديدة تعتمد عمييا المؤسسة  يتم االتصال الداخمي من
 ىي: أنواعثبلث  إلىىذه الوسائل حسب طبيعتيا 

 المكتوبة:وسائل االتصال  .1
تبدل عناية  أنيا، كما استخداميا كوسيمة اثباث قانونية مسجمة ومدونة ويمكن بأنياه الطريقة وتميز ىذ

 بشكل أوبالبريد  إماوزيعيا تقرا من قبل جميور كبير عن طريق تأن وصياغتيا ويمكن  إعدادىاكبيرة في 
، الكممات  البسيطةكن مراعاة استعمال المغة يم، وحتى تكون االتصاالت المكتوبة جيدة وواضحة شخصي
الغير الضرورية والتي تزيد من حجم  األلفاظتوضيح وتجنب استعمال مالرسوم ل، استعمال الخرائط و المألوفة
 .3الرسالة

 ومن وسائل االتصال المكتوبة نجد :
 التي تجري  األنشطةالعاممين بيا عن  إلخبارجريدة المنظمة كوسيمة  أوتستخدم مجمة  :جريدة المؤسسة

ترفييية  أورياضية  أواجتماعية  أوسواء كانت أخبار رسمية  ،الشركة أوسواء كانت تمس العاممين  داخميا
وتوجيو  واألخبارالمنظمة من خبلل المقاالت  أنشطةوتعتبر المجمة وسيمة جيدة الشتراك العاممين في 

 .4غيرىاوكتابة التعميقات و  األسئمة

                                                           

   .29، ص2011، 1عمان، ط اليازوري لمنشر والتوزيع،دار ، إدارة العالقات اإلنسانية مدخل سموكي تنظيمي: أونيس عبد المجيد: 1
 .176شعبان فرج: مرجع سبق ذكره، ص:  2
 . 457سنان كاظم الموسوعي، ص :رضا صاحب أبو أحمد أل عمي:  3
  .52، ص2003دار الجامعية.....نشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية في االتصال: أحمد ماىر : 4
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  فبل أنواع المنشاتمن الوسائل واسعة االستعمال في مختمف  اإلعبلناتتعتبر لوحة  : اإلعالناتلوحة ،
        باألوامرالعاممين  إخبارحد كبير في  إلى اإلدارةتكاد تخمو منشاة من ىذه الموحة التي تعتمد عمييا 

اجتماعات إخبار العاممين بنتائج ، وكذلك التوجييات والتعميمات واإلرشادات اليومية الخاصة بالعملو 
 .1المعاشات...الخاألنشطة الترفييية الرياضية والثقافية واالنجازات و ر خباوأ، اإلدارةمجالس 

 :لمتابعة  األعمى اإلداريالمستوى لتسيير  األسفل إلى األعمىىي تحتوي عمى معمومات ترفع من  التقارير
وسائل االتصال عمى مدى  كأحد، وتتوقف فعالية التقارير اإلدارةفي مختمف مستويات المرؤوسين  أعمال

 .2الصدق والوضوح في عرضيا وتحميميا وما تتضمنو من معمومات
 :3األمورالزمبلء لبعضيم لتوضيح بعض  أو لرأساىمىا المرؤوسين وىي مكاتبات يعدالمذكرات. 
 :مطبوعات   إصدار الخدماتية عمىارية والصناعية و كثيرا ما تعتمد المنشات التج مطبوعات المؤسسة

وكمما كبرت المؤسسة كمما  ،ي العبلقات العامة المستحقين بياف األخصائيون باعددىا ، يقومخاصة بيا
 .4الفني اإلخراجتصدر مطبوعات كبيرة و متنوعة وعمى مستوى راقي من  أناستطاعت 

 :المطبوعة الكترونيا عن  أوالمكتوبة باليد  لئلرسال الصور واألشياءنظام  أووىو عبارة عن طريقة  الفاكس
دة من ويمكن االستفا ،الثابتة وليس المتحركة األشياء، يمتاز بنقل راديو أو أقمار صناعيةطريق سمك أو 

 أوخاصة العالمية منيا التي تصدر أكثر من طبعة الصناعية و  الفاكس في طباعة الصحف عبر األقمار
 .5ال سمكيا في غضون دقائقأو ئق سمكيا ، فالفاكس يوفر تبادل الوثاأكثر من مكان في العالم

 :وسائل االتصال الشفوية .2
كل بش اإلداريةالوضوح وتناسب الموظفين في المستويات و تمتاز االتصاالت الشفوية عموما بالبساطة 

دراك، و الغامضة من ناحيةتمكن المستقبل من توضيح النقاط  أنيا، كما اكبر المرؤوسين لمرسالة المرسمة  ا 
زالة اإلنسانية، وتساعد عمى توطيد العبلقات إلييم الجميع ز بين الرؤساء والمرؤوسين وتشعر الحواج وا 

 .6باطمئنان كبير
  لبلتصال بالعاممين شفييا. اإلدارةالتي تستخدميا  األساليباالجتماعات من ويعتبر الياتف والمقاببلت و  

                                                           

 .161مرجع سبق ذكره، صمحمد منير حجاب، سحر محمد وىبي: : 1
 .289صبلح الدين محمد عبد الباقي: مرجع سايق، ص :2
عين  كتبةم دار النشر، يروقراطيةلمبالسموك التنظيمي دراسة في التحميل السموكي : صديق محمد عفيفي أحمد إبراىيم عبد اليادي،: 3

 .145_144، ص ص 2003، 10طالشمس، مصر، 
 .44، ص2006، اإلسكندرية، شباب الجامعةمؤسسة ، العالقات العامة : أحمد محمد المصري:4
 .108، ص2013، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، القضايا -: نظريات االتصال واإلعالم مفاهيم النظريةجمال محمد أبو شنب: 5
 .180، ص2006، 1د ب، ط، دار وائل لمنشر والتوزيع، والوظائفمبادئ اإلدارة النظريات والعمميات ي: محمد قاسم القريوت: 6
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 وسرعتو في استعماال، لسيولة استخدامو شيوعا و  اآلليةوسائل االتصال  أكثريعتبر الياتف من  :الهاتف
، فيسمح بنقل الرسائل مباشرة ميما بعد المكان لكن بتكمفة نسبية محدودة األخرالشخص  إلى األفكارنقل 
 أيامناكبيرة في  أىميةلجياز الياتف الخموي  أصبح وقد .يق المعمومات الواردة في الرسالةتوث إمكانيةدون 
 .1مكان أيوقت وفي  أيعن طريق التواصل في  األعمالانجاز جميع  كانباإلم أصبح إذ، ىذه

  :بين العاممين من خبلل تقديم و  اإلدارةتستخدم االجتماعات كوسيمة اتصال بين الرؤساء االجتماعات
وقد وصول إلى حمول وقرارات بشأنيا ال ش حول الموضوعات التي تطرح لمبحث. قصدلقاءات بينيم لمنقا

 .2من العمال مع رؤساءىما نسبيا، وقد تجمع عددا قميبل اجتماعات عامة تجمع عددتكون 
 :بوجو خاص في الخدمة  أىميتيامينة وتبرز  أيغنى عنيا في  وىي من الوسائل الميمة التي ال المقابالت

بالعمبلء لمتعرف عمى  األخصائيالتي من خبلليا يتصل لخدمة الفرد و  األساسية، وىي الوسيمة االجتماعية
، ويقصد بالمقابمة التفاعل المفظي الذي يتم بين فردين في مواقف المشكمة ومساعدتيم في في التغمب عمييا

 .اآلخرالتعبيرات لدى  أويستشير بعض المعمومات  أنمواجية بحيث يحاول لكل منيما 
 :وتعد من الوسائل ي الموضوعدم بو خبير لديو خبرة فىي شرح وتوفير لفظي لموضوع يتق المحاضرات ،

 .3المفظية الشائعة والتي تستعمل في كثير من المجاالت المختمفة
 :أوالمؤتمر يعد وسيمة اتصال تسعى بناء الوعي وزيادة التفاىم المشترك بشان موضوعات  المؤتمرات 

 .(4)مقترحات أوحمول   أوتوصيات  إلىبقصد التواصل قضايا معينة يتم فيو الطرح و التبادل الفكري 
 وسائل االتصال االلكترونية  .3

، فاالتصاالت االلكترونية طريق التقنيات الحديثة كاألنترنت العاممين عن إلىالتي تصل  ىي المعمومات
 إذاأن تحاط بعدم الفيم الصحيح من الممكن  أنيا إالتغزو نمو وفاعمية االتصال بين العاممين  أنمن الممكن 

، ونرى انو غالبا ما تكثر االتصاالت االلكترونية مع مثل االتصاالت الكتابيةواضحة لم تكتب بطريقة 
 .5العمبلءاالتصال مع العاممين والمديرين و المنظمات االفتراضية التي تستخدم التجارة االلكترونية لتحقيق 

  :ابسح، وذلك من اآلليةالرسائل عن طريق الحسابات يقصد بالبريد االلكتروني تبادل البريد االلكتروني 
، ويحقق استخدام البريد االلكتروني لممنظمات يقوم المرسل بكتابة اسم مستمم الرسالة أنبمجرد  آخر إلى

                                                           

 .25، ص2004، دار النيضة العربي، بيروت، المهنية تاالتصاال: فاطمة مروة:  1
 .26، ص 2011دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، ، : االتصال واإلعالم التسويقيفاطمة حسن عواد:  2
، ص 2015، دار الراية لمنشر والتوزيع، التواصل االجتماعي والخدمة االجتماعية وسائل يالجماهير االتصال سميمان بكر ابن كران::  3
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 .47، ص2012، 2، الدار العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، طالعالقات في المجال التطبيقيمحمود يوسف: :  4
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النظام  المسافات البعيدة باستخدامفي تكاليف االتصاالت عبر  التوفير أىميايدة من المزايا المعاصرة العد
 .1العاديةالورقي وماكينات التصوير 

 ل من خبلليا الحواسيب ىي شبكة اتصاالت عالمية نسمح بتبادل المعمومات بين شبكات تتص :االنترنت
اكتساب ونقل المعمومات من حول العالم، بحيث تسمح لمناس باالتصال والتواصل مع بعضيم البعض و 

 .2الشبكة الممتدة في جميع أرجاء العالم بمختمف الوسائل

 مهارات االتصال الداخمي  :سابعا

ميارات االتصال تمعب دورا رئيسيا بالنسبة لكل من المرسل لحظة االتصال عند  أنشك فيو مما ال
تنوع ميارات االتصال وفق تو  ،الرسالة بالطرق المختمفة وكذلك بالنسبة لممستقبل عند استقبالو لمرسالة إعطاء

 .3تصرفي أوغير شفيي  أونوع االتصال من حيث كونو اتصال شفيي 
 :واختيار  األفرادالفروق الفردية بين  ومراعاةوىو االىتمام بمحتوى الحديث ومضمونو  مهارات الحديث

 .اآلخرينعمى  آثارهالوقت المناسب لمحديث ومعرفة 
 :اليجائية األخطاءتجنب الموضوعية الدقيقة و  اإلداريةيب العممي عمى الكتابة وىي التدر  مهارات الكتابة 

 .في الكتابة أسموبيميو مة معمومات العاممين المغوية وترقالتفكير وزيادة حصيا يتطمب تطوير وىذ واإلمبلئية
 :4 ما يقرأدة سرعة الفرد في القراءة وفيمو لوىي زيا مهارات القراءة. 
  المحادثات الياتفية  إلىالمقدرة عمى التركيز مع االستماع الجيد وتتضمن االستماع  وىي :اإلنصاتمهارات

، وان يكون الفرد صبور لمكبلم لآلخرينفرصة  إعطاءيجب  اإلنصاتعممية  وأثناء، والمجان اتواالجتماع
 .5وان يتدخل قبل المناقشات واالنتقادات الموضوعية

 :عممية اتصال وتعتبر  أيتنجح  تعتبر ميارات التفكير ضرورية لكل اتصال جيد وبدونو ال مهارات التفكير
 .6اإلنصاتمبلزمة لكل من ميارات الحديث والقراءة والكتابة و ميارة التفكير 

                                                           

 .201، ص2013، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان، إدارة األعمال الحديثة بين النظرية والتطبيقفتحي أحمد دياب عواد: : 1
دمان األنثرنث لاألطفا: رفيق صفولت مختار: 2  .16، ص2019، 1الجيزة أطمس لمنشر واإلنتاج اإلعبلمي، مصر، ط، والشباب وا 
  .10، مكتبة جرير الورد، المنصورة، صعداد التقاريرمهارات االتصال وطرق إسيد عميوة: : 3
 .393، ص2010المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، دار ،القيادة اإلدارية الفعالة :ببلل خمف السكرانة :4
 .46، ص2003اإلسكندرية، ، أساسيات في عمم اإلدارة، المكتب الجامعي الحديث: منال محمد طمعت: 5
 .97رضوان بالخيري وسارة جابري: مرجع سبق ذكره، ص: 6
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 :والعمل  األداءيساعد عمى  إذ ،يفيد كأسموب رقابة وأسموب تحضير فتقييم القائد التصاالتو مهارات التقييم
يعتمد  أنمن جانب مستقبميا ويمكن الذي يقف دائما عمى رد فعل رسالتو عمى تحسينو فالقائد الفعال ىو 

 .يوفموظيمو عمى المعمومات المرتدة من في تقي
 :كمماتو وقراراتو ووسائمو الرسمية وغيرىا من الموقف في وتعني مبلحظة القائد لمتطمبات  مهارات االستجابة

فتوقيت  اتصاالتوأوجو سموكو...الخ فاالتصال الفعال يعتمد عمى مدى استجابة القائد لمتطمبات الموقف في 
يساعد عمى فيم  أوىو مفيد وذو قيمة  يغتنم الفرصة لنقل ما أنكبيرة فعمى القائد  أىميةاالتصال لو 

 .1المعمومات مراعيا العوائق التنظيمية التي قد تعطل االتصاالت

 طرق تحسين االتصال داخل المؤسسة ثامنا:

 :أىميايمكن تحسين االتصال بعدة طرق 
  والمقصود ىنا تمبية رغبات العاممين من مختمف االتصالاألطراف الفعالة في تمبية احتياجات ورغبات ،

 .لمناصب التي يحتمونيا في المؤسسةالمستويات وا
 داثة، ومعموماتو تمتاز بالجدية والحيكون المضمون مثيرا لبلىتمام أن. 
 ن تتوافق الوسيمة مع المضمون واألىدافأ. 
 استخدام لغة مناسبة زمانا ومكانا. 
  لمؤسسة في عممية االتصال الداخميتشترك مختمف ىياكل ا أنيجب. 
  األىداف محددة بطريقة جيدة نتكو  أنيجب. 
  2المشكمة لممؤسسة بأطراف ةالمتعمقبجميع المعمومات  لئللماميجب توظيف تقنية االستماع والمبلحظة. 

 تاسعا: معوقات االتصال الداخمي

ىتمام عند تعتبر عممية االتصال ضرورية وىامة في المنظمات لكنيا ال تحضى بالعناية الكافية واال
، وبينيم وبين ببعضيم البعضاختيار الوسائل المناسبة لتسييل عممية اتصال العاممين تقييم نظام االتصال و 

وتظير معوقات عوائق  أوبلت ونادرا ما نجد في منظمة ما نظاما خاصا بعممية االتصال بدون مشك اإلدارة
 :3فيما يمي إجماليااالتصال الداخمي نتيجة مجموعة من العوامل يمكن 

                                                           

 .119، ص2007عمم الكتب الحديث، عمان، ، إدارة الوقت وعممية اتخاذ القرارات لمقيادة الفاعمة: سييل عبيدات: 1
 .121، ص2015، 1، دار قرطبة لمنشر والتوزيع، الجزائر، طمدخل إلى االتصال المؤسساتيرضوان بمخيري: : 2
 .207احمد عبد الرحمان الشميمري وعبد الرحمان ابن أحمد ىيجان: مرجع سبق ذكره، ص: 3
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المتمثمة في المرسل والمستقبل االتصال  في عممية اإلنسانيةوىذه تتعمق بالعناصر  المعوقات شخصية: .1
وبالتالي  األشياءعمى  أحكاميميختمفون في  األفرادالفردية مما يجعل  الفروقاتبسب  اعكسي اتحدث اثر و 

 :أىم ىذه المعوقات ىيفيميم لعممية االتصال و 
  اختبلفاتيم الفردية والبيئية مما إلى لممواقف المختمفة يعود  إدراكيمفي  األفرادالتباين بين  نإ: اإلدراكتباين

 .لؤلشياءاختبلف المعاني التي يعطونيا  إلىيؤدي 
 إعاقةوالعمل عمى  وآراءه وأفكارهمع معتقداتو  يتناسبما  إلىيميل الفرد لبلستماع  االنتقائي: اإلدراك 

 .وأفكار وأراءيؤمن بو من قيم واتجاىات  المعمومات التي تتعارض مع ما
 :1وتبادل المعمومات معيم اآلخرينعدم مخالطة  االنطواء. 
 اختصار  إلىعادة وقت كافي لبلتصال مع كل شخص فيمجا  أو الرئيس ى المديرليس لد :ضغط الوقت

 .2بعض العقوبات وسوء الفيم إلىا ما يؤدي ، وىذإداري معينلطريق يتجاوز مستوي 
وتتمثل في عدم وضوح اليدف ومشاكل السمطة والتخصص ونقص التعميمات المعوقات التنظيمية:  .2

 .3فعالية االتصال لذا يؤثر حجم البناء التنظيمي عمى والبيانات والمعمومات
فعالية االتصال ومن ىذه  مباشرا عمى مدىتأثيرا عوامل نفسية تؤثر  أو قعوائىناك  المعوقات النفسية : .3

 وتأثير األفرادسوء العبلقات بين  ،الخوف والتعصب :عدم التنبيو لبعض العوامل النفسية مثل العوائق:
من  ذلك من العوامل النفسية التي تحدالمتاحة بدون قصد والى غير  تالمعموماوتصوره عمى معنى  إدراكو

 .4فعالية االتصال 
التي مصدرىا المعوقات التكتيكية و  أن إال ةبالصعوبالتنظيمية تتميز المعوقات الفردية و : المعوقات التكتيكية .4

السياسات فيي و  نقص في الخطط أوعدم استخدام الوسيمة المبلئمة  األىداف والتعميمات، أوعدم وضوح 
 .5التي تتعمق بالنفس البشرية اآلخرينسيولة في عبلجيا من معوقات  أكثر

أكثر داخل المؤسسة من خبلل تبادل المعمومات  اخمي عممية تفاعمية بين طرفين أواالتصال الد يعتبر
المسيطرة بفعالية كبيرة وبأقل تكمفة، وعميو فاالتصال الداخمي ىو واألفكار واآلراء، وىذا من أجل األىداف 

غير  رسمية أوكثر فعالية سواء كانت مفتاح نجاح المؤسسة، لذلك عمى المؤسسة أن تحدد نوع االتصاالت األ
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رسمية، والمفاضمة بين وسائل االتصال المفظية وغير المفظية وغيرىا من الوسائل التي تقف عمى اليدف 
وب تحقيقو، وأن تتغمب عمى معوقات االتصال الداخمي، وذلك باالعتماد عمى الميارات التي تزيد من المطم

 نجاحو. 
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ضروري  من ىنا كانت االستعانة بالمداخل النظرية أمر ،عمم ينشأ من فراغ نظري أو منيجيال يوجد 
إلييا كموجيات بعض المداخل التي يمكن النظر  إلىوسوف نتطرق  الموضوعية،لتحقيق مزيد من التفسير و 

تبدأ منو العالقات السميمة لتحقيق التكامل بين جوانب الدراسة ونخص بالذكر المقاربات  أنكمنطمق يمكن و 
 التالية:

 النظرية البنائية الوظيفيةأوال: 

من منطمق أن دراستنا تعالج موضوع )دور العالقات العامة في تحسين العممية االتصالية داخل 
 مرتكزات النظرية البنائية الوظيفية كخمفية لالقتراب من دراسة الظاىرة. المؤسسة الجزائرية( فقد اعتمدنا عمى

أو أكثر، بحيث تشكل  متينسفالنظرية ىي مجموعة من االفتراضات يعبر كل منيما عن عالقة بين 
 تراضات قابمة لمتحقق من صحتيا امبريقيابحيث تكون المفاىيم واالفلالستنباط قابال  نسقااالفتراضات ىذه 

 .1ويتم بناء النظرية عمى أساس عناصر أساسية ومركبات تشمل المفاىيم والمتغيرات والمقاوالت

 "ماكس فيبر"     ي في كتابات "إميل دوركايم" وضعىذه النظرية إلي النموذج العممي الو تمتد جذور 
ومتكاممين ىما  سونز" وتحتوي ىذه النظرية عمى شقين أساسيين مترابطينو"روبت ميرتون" و" تالكوت بار 

 البناء والوظيفة.

ىو نسق من التحويالت التي توافق القوانين قصد المحافظة عمى العناصر األولية لمنظم بدون  :فالبناء
البناء تحتوي عمى  عمى العناصر الخارجية. وكممة اداالستنأن تخرج ىذه العناصر عن حدودىا أو تعمل عمى 

 موقع الشكمي الظاىري.الثالث معاني وخصائص: الكمية، التحول، الضبط الذاتي ومنو البناء من إعطاء 

 المجتمع في وظيفة الكل، كما ذكر فتيدف إلى تحميل المجتمعات ومعرفة مساىمة أجزاء ةالوظيف أما
 .2"التي تؤدي إلى التكيف والتوافق في نسق معيني تمك النتائج أو اآلثار المالحظ أن الوظيفة ى " ميرتون"

                                                           

 .00، ص6102 -6102، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، محضرات في مقياس النظريات المعاصرةحيتامة العيد:  :1
 .98، دار العموم لمنشر والتوزيع، د ط، د س، صالعامة )البعد الفكري والتطبيق(العالقات فريحة محمد كريم:  :2
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الظاىرة االجتماعية توجد كنتيجة لمتفاعل داخل األبنية االجتماعية    نظرية البنائية الوظيفية أن وترى
وتكون الوظيفة ىي تعزيز ذالك البناء، أما التنظيم فتنظر إليو باعتباره رمز لمتفاعل االجتماعي بحيث يحدث 

شبكة لمعالقات  الممؤسسة باعتبارى بين العالقات العامة والمنظور البنائي ألنيا تنظر نوع من التوازن
االجتماعية، بحيث أن استمرار التنظيم ووجوده يعتمد عمى مدى التوافق في شبكة العالقات ومن ثم فان 

نظيم بما يحقق الكفاءة دراسة دور العالقات العامة كإدارة في ظل البنائية الوظيفية يضع ليا دورا محددا في الت
 .1والفاعمية في األداء

 رض النظرية البنائية ما يمي:توتف

  إن التنظيم وعالقاتو يعد جزء من نسق اكبر والعمميات التي تؤدي إلى وجود تمك التنظيمات مثل: التعاون
البعض الصراع، االتصال، تحدث كنتيجة لمتفاعل بين أجزاء معينة في النسق تتأثر وتتكيف مع بعضيا 

 من اجل حماية البناء ككل.
  الذاتي عند التفاعل، ترى البنائية الوظيفية أن المجتمع بناء معقد، كما لو إن السموك يفيم في نطاق معناه

، وبيذا فإنيا  تنظر لمكل حتى تفيم الجزء عمى عكس التفاعمية الرمزية التي تنظر إلى اكان تنظيما معقد
 الجزء حتى تفيم الكل.

 ىو إال نتاج لموظيفة التي يحددىا البناء. يمات المعقدة ماىية إال انساق والبناء التنظيمي ماإن التنظ 
  يجد الباحثين في ميدان العالقات العامة الحاجة لدراسة العالقات العامة ودورىا في المؤسسة والذي يمثل

فائدة بنائية وظيفية تسيم في فيم بناء المؤسسة والدور الذي يقوم بو االتصال والعالقات العامة في التنظيم 
لمنظور في دراسة العالقات المتبادلة بين كنتاج لوضعيم داخل البناء التنظيمي لممؤسسة، أيضا يفيد ىذا ا

وظائفيم وأدوارىم، من خالل إدارة العالقات العامة بين شبكات العمل في المؤسسة ووضع و الممارسين 
 مكانة وظيفية لمعالقات العامة ويتضمن ذلك التحميل ما يمي:

 2تحديد مكانة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسة. 

                                                           

-050، ص ص0890، عامر المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د ط، اتجاهات نظرية في عمم االجتماعالمعطي: عبد الباسط عبد  :1
056. 

 .011 -89، ص ص6106فة الجامعية، اإلسكندرية، ، دار المعر العالقات العامة بين النظرية والتطبيقشدوان عمي شيبة:  : 2
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 لتي يتميز بيا الممارسون وما يحصمون عميو من مكافئات.مدى األىمية أو الكفاءة ا 
 ة طبيعة الوظائف التي توكل لإلدارة وممارسي العالقات العامة ومدى إسياميا في تحقيق األىداف الكمي

 .التنظيمية المتمثمة في المؤسسة
تؤدي دورىا  وتتحدد مكانة إدارة العالقات العامة في الييكل التنظيمي في المؤسسة عندما تستطيع أن

يتعمق بيا من مشاكل  بقوة وفعالية، لذلك البد من تكوين نسق من المعمومات حول العالقات العامة وكل ما
الكيفية التي تتفاعل بيا و وكعممية العالقات العامة كبناء وحمول، أيضا ضرورة تحديد الكيفية التي تعمل بيا 

 .1مع سائر العناصر التنظيمية األخرى
 :ات الخاصة بيذه النظرية تتمثل فيوعة من الباحثين عمى عدد من المسممحيث يتفق مجم

  انو نظام يتكون من عناصر مترابطة، وتنظيم لنشاط ىذه العناصر بشكل النظر إلى المجتمع عمى
 متكامل.

 ضمن استمرار ذلك بحيث لو حدث أي خمل تو نحو التوازن، ومجموع عناصره تيتجو ىذا المجتمع في حرك
 التوازن، فان القوة االجتماعية سوف تنشط الستعادة ىذا التوازن.في ىذا 

 .كل عناصر النظام واألنشطة المتكررة فيو تقوم بدورىا في المحافظة عمى استقرار النظام 
  تعتبر ضرورة الستمرار وجوده، وىذا االستمرار مرىون بالوظائف التي في المجتمع األنشطة المتكررة

 .2اتويالمتكررة تمبية لحاج يحددىا المجتمع لألنشطة
ترى النظرية الوظيفية أن كل من العالقات العامة واالتصال الداخمي يعتبران بناءا جزئيا يؤديان وظيفة 
جزئية ضمن بناء كمي لممؤسسة حيث يعمل كل جزء من تكممة الجزء األخر، وبالتالي يسيم في سيرورة عمل 

مة من فائدة بنائية وظيفية تقوم بفيم بناء المؤسسة وذلك من المنظمة من خالل ما تقوم بو العالقات العا
خالل إتباع مجموعة من األساليب التي تساعد في تكوين نسقا من المعمومات، وىذا بدوره يسيل عممية 
التواصل بين المؤسسة وجماىيرىا، وان حدوث خمل عمى مستوى األنساق الفرعية )العالقات العامة والعممية 

لمكونة لمنسق الكمي )المؤسسة( يؤثر عمى بقية األنساق األخرى فوجود معوقات تعرقل وظيفة االتصالية( ا
 العالقات العامة يؤثر عمى خدماتيا التي تقدميا لمجميور.

                                                           

 .010نفس المرجع: ص : 1
 .025، ص6112، 0، دار النيضة العربية، بيروت، طنظريات االتصالمي عبد اهلل:  : 2
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 نظرية التفاعمية الرمزية:الثانيا: 
جانب عممية التفاعل وأساسيا الفعل االجتماعي  يتضمن مصطمح التفاعل الرمزي جانبين مترابطين،

الموجو والذي يحمل معنى، والجانب اآلخر أن عممية التفاعل الذي تتم من خالل نظام رمزي يشارك 
المتفاعمون عادة في المعاني الدالة لمرمز، فان التركيز ىنا عمى عممية التأويل التي يقرا من خالليا 

يي تعتمد عمى ما يحمل الناس من معتقدات وتصورات ومعاني، ويمعب المتفاعمون عن المعاني. وبذلك ف
النظام الرمزي ىنا وخاصة المغة دورا ىاما في عمميات التفاعل واالتصال تتضمن استخدام رموز دالة وتأويل 
معانييا في إطار خبرات الجماعة وسياق الفعل، وتنطوي بعض مرتكزات التفاعمية الرمزية فيما تتضمنو من 

اغماتية، فاألصل في مام بالفعل االجتماعي والنظام االجتماعي وىذه أفكار أساسية في الفمسفة البر اىت
نيا فمسفة الفعل ولكنيا لم تطور نموذجيا لنسق الفعل، تضمنت الفمسفة البراغماتية التي لفت تقبال البراغماتية أ

 في الواليات المتحدة األمريكية أفكار أىميا:
 الحقيقة لمواقع ال تتوفر بمعزل عن تفاعل الناس وتأويميم لما ىو موجود. نأ 
 عمى ما يرونو نافعا ومفيدا )مبدأ المنفعة(.س ويشكمون معرفتيم بالعالم بناءا يتذكر النا 
 ن فييا منافع.ا يتصور أيعرف الناس أيضا المواضيع االجتماعية الطبيعية عمى أساس م 
  1عمى ما يقوم بو فعاليرتبط فيمنا لمفاعل بناءا. 

كولي، وجورج ىربرت ميد، وىربرت بمومر، ومن ابرز  زوقد تطورت التفاعمية الرمزية عمى يد تشارل
 ممثمي منظور التفاعمية الرمزية.

ويعتبر كولي وميد من بين أىم رواد التفاعمية الرمزية في الواليات المتحدة األمريكية، قام كل منيما 
عتباره نتاج التفاعل بين الناس الذين تعمموا تفسير مجموعة متنوعة من الرموز، كما قام بدراسة المجتمع عمى ا

كل منيما بدراسة العممية التي عن طريقيا يقوم الناس بتطوير تصوراتيم عن أنفسيم أو المفاىيم الذاتية من 
 .2بالمغةالتفاعمية الرمزية شانيا شان البنيوية من االىتمام  تخالل  التفاعل، فقد انبثق

                                                           

 . 512 -515، ص ص6100، عمان، 0، دار وفاء لمنشر والتوزيع، طالمداخل النظرية لعمم االجتماع: غني ناصر حسين القريشي :1
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يرى أنصار ىذه النظرية أن جميع صور التفاعل بين األفراد تتضمن تبادال لمرموز، فعندما نتفاعل مع 
اآلخرين نبحث دوما عن مفاتيح حول كيفية تفسير ما يقصده اآلخرون، وتمفت التفاعمية الرمزية انتباىنا إلى 

 .1في فيم ما يقولو اآلخرون ويفعمونوتفاصيل التفاعل بين األشخاص، وكيفية استخدام ىذه التفاصيل 
كما يؤكد أصحاب التفاعمية الرمزية عمى الدور الذي يمعبو التفاعل االجتماعي في الحياة االجتماعية 

فقد الحظوا أن الناس يدخمون في عممية التفاعل طول حياتيم، وتمك العممية ىي لدى األفراد والجماعات، 
ن شخصين أو أكثر، وقد يكون االتصال طبيعيا إال انو غالبا ما يكون عبارة عن حمقات االتصال الدائمة بي

رمزيا وذلك حيث يتم عن طريق الرموز التي تضم العالمات واإلشارات، واألكثر أىمية من ذلك المغة  
 .2والكممات المكتوبة ولذلك سميت عممية التفاعل بالتفاعل الرمزي

 وقد تبنى ىربرت ميد بعض األفكار منيا:
 يين الفاعل وبيئتو االجتماعية والطبيعية بافتراض أن حقيقة البيئة  ضرورة التركيز عمى عمميات التفاعل

 بوجيييا ترتكز عمى تأويل الفرد لمحيطو.
 .النظر إلى التفاعل وعالقتو بالعالم عمى أن كل منيما متغير يتصف بالديناميكية وليس جامدا ثابتا 
 التي يتصورىا ى تأويل العالم من حولو، أي قادر عمى قراءة المعاني النظر إلى الفاعل ككائن قادر عم

 .3الطبيعيلعالمو االجتماعي و 
لمؤثر في حين يعبر فعل اجتماعي جاء كاستجابة االرموز عمى أنيا و نرى أن ميد يميز بين اإليماءات و 

ذا حممت  ،خدم الرموزيستوحده اإلنسان قادر عمى االستجابة لمرمز وبيذا فاإلنسان وحده  ،الرمز عن معنى وا 
يتضمن الحصول عمى استجابة يتضمن االتصال بالمعاني و  ،الرمزياإليماءات معنى تصبح رمزا لمتفاعل 

الن دالالت مثبتة عمى أن االتصال الرمزي ليس حكرا  ،ىناك بتوقعات ما يمكن أن يقوم بو األخر مرتبطة
عمى معاني تستجيب ليا في المواقف المختمفة وان عمى اإلنسان، وان لدى معظم الحيوانات أصوات دالة 

 .4الفارق بينيما وبين اإلنسان ال يزال قائما بالدرجة

                                                           

 .598، ص 6118 ،0ط ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان،نظرية عمم االجتماع المعاصرمصطفى خمف عبد الجواد:  :1
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بالفعل االجتماعي من منظور ونجد بمومر الذي طرح أفكاره حول عممية التفاعل االجتماعي وعالقتو 
، وضح من خاللو كيفية تفاعل السموك اإلنساني خالل المواقف االجتماعية وكيفية تكوين سيكولوجيسوسيو 

الفرد عن طريق الذات، تصوراتو حول الرموز والمعاني لمموضوعات المتحصمة خالل الخبرة الشخصية 
تفاعمية االجتماعية. كما حرص بمومر أن يدرس الفعل اإلنساني بوصفو سموكا جمعيا، وفي كتابو الشيير الو 

والمنيج، حاول أن يطرح منيجا لمتفاعمية الرمزية رافضا في نفس الوقت المناىج السيكولوجية المنظور  الرمزية
الخالصة التي تقوم عمى أساس المنبو واالستجابة فقط، وليذا حرص بمومر عمى ضرورة أن يكون منيج 

 . 1التفاعمية الرمزية مبنيا عمى أساس منبو
 رمزي كما يعرفو ىربرت بمومر عمى ثالث مقدمات منطقية ىي:ويرتكز التفاعل ال

 ن الكائنات اإلنسانية تمتمك إزاء األشياء في ضوء ما تنطوي عميو ىذه األشياء من معاني ظاىرة ليم.أ 
 وتتشكل من خالل عممية التأويل التي يستخدميا كل فرد في تعاممو مع الرموز التي  تعتدلن ىذه المعاني أ

 تواجيو.
 ن ىذه المعاني ىي نتاج التفاعل االجتماعي في المجتمع اإلنساني.أ 

يختمف عن  لممجتمع اإلنساني مخططوبناء عمى ىذه المقدمات المنطقية الثالث يصبح التفاعل الرمزي 
تصوغ الواقع الذي  التسميم بان الكائنات اإلنسانية وتتفق مدارس التفاعمية الرمزية عمى ،بقية المخططات

 .2تعيش فيو من خالل عممية التفاعل االجتماعي

 الفروض األساسية لهذه النظرية:

  يعتبر المجتمع نظاما لممعاني، وتعتبر مشاركة األفراد في معاني الرموز المغوية نوعا من النشاط اإلنساني
 .3يسيم في بناء توقعات ثابتة و مفيومة لمجميع، تعتبر مرشد لمسموك في إطار النماذج المتوقعة

                                                           

 .508 -509، ص ص6118، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، النظرية في عمم االجتماعالسيد عبد العاطي السيد:  :1
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 تعد كميا أبنية  ن اآلخرين ومعتقداتيم حول أنفسيمإن الروابط التي توحد الناس واألفكار التي لدييم ع
ناس عن أنفسيم وعن حسب المعاني الناشئة عن التفاعل الرمزي فان المعتقدات الذاتية لدى ال ،شخصية

 اآلخرين ىي أىم الحقائق.
  إن السموك الفردي في موقف ما يتوقف عن المضامين والمعاني التي تربط الناس بيذا الموقف، فالسموك

أو استجابة آلية لمؤثر خارجي ولكنو ثمة أبنية ذاتية حول النفس واآلخرين  أوتوماتكياليس رد فعل 
 والمتطمبات االجتماعية لمموقف.

 تعد الحقائق النفسية واالجتماعية بناءا مميزا من المعاني، ونتيجة مشاركة الناس  من جية نظر السموكية
 .1في التفاعل الرمزي الفردي والجماعي

نرى من خالل طرحنا لألفكار التي جاءت بيا نظرية التفاعمية الرمزية بان العالقات العامة تساعد في 
يم البعض وعالقاتيم بإدارة العالقات العامة والمؤسسة التي ينتمون التعرف عمى عالقات الموظفين ببعض

إلييا من خالل عممية االتصال التي تحدث بين أعضاء الجماعة، حيث تعمل عمى مشاركتيم في معنى 
الرمز، فأخصائي العالقات العامة يجب أن يكون لو القدرة عمى التواصل مع الموظفين من خالل استخدام 

ات واإلشارات التي تسيل عممية الفيم المشترك، وبالتالي تقوم بتنظيم سموكيم وتوجييو مختمف اإليماء
ر ما بين لمحصول عمى استجابة يرغب في تحقيقيا، واستخدام المغة المناسبة عند تبادل المعمومات واألفكا

والقواعد  تيجياتوالموظفين والذي يتحدد دور األخصائي في اختيار أفضل االسترا أخصائي العالقات العامة
التفاعل وىو مجال اكتساب وتعمم عممية التنظيمية التي تنظم مختمف عالقات المؤسسة وذلك من خالل 

وسيمة التفاعل التي تؤدي إلى تنمية قدرات الموظفين والرفع من  ذلكمختمف الرموز الثقافية التي تصبح بعد 
 .ماتيم والتأثير في توجيو سموكياتيمعنوي

قات العامة يكون قدوة من خالل امتالكو مختمف الميارات الفنية والثقافية واإلدارية فأخصائي العال
عطاء أىمية لمعنصر البشري  الصحيحة، يستطيع تأويميا وترجمتيا في شكل إشارات يفيميا الموظفين، وا 
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مختمف داخل المؤسسة واإلصغاء ليم وتفيم خصوصياتيم والعمل عمى تدريبيم وتطوير مياراتيم ومراعاة 
 جوانبيم .

 نظرية العالقات اإلنسانيةثالثا: 

وزمالؤه ممن ارتبطت أسماؤىم بحركية العالقات اإلنسانية في التنظيم ومن الرواد  التون مايويعد 
أن كل المشاكل اإلنسانية في العمل يحتاج  التون مايووقد أكد  ،دفعة عممية ليذه الحركة ااألوائل الذين أعطو 

 .1لدراسة السموك اإلنساني ومعرفتو

كما يرى أيضا ضرورة االىتمام بالعنصر اإلنساني من حيث عالقاتو االجتماعية من تفاعل وتعاون مع 
 وأستونفي شركة  هاوثونجماعات العمل وىذا ما أكدت عميو سمسمة التجارب التي قام بيا في مصانع 

، ولقد بدأت ىذه التجارب في محاولة لدراسة العوامل المادية والطبيعية بالعمل مثل اإلضاءة، ساعات لكتريكإ
 .2العمل، أوقات الراحة، اإلجياد ،الحوافز، اإلشراف ...الخ عمى إنتاجية العاممين

 من أىم مبادئ العالقات اإلنسانية: 

 .اإلنسان مخموق اجتماعي يسعى لعالقات مع غيره 
 سماتو التعاون وليس التنافس. من 
 .زيادة االىتمام بمشاعر العاممين وبالحوافز المعنوية 
 السمطة لمعاممين تشجيع المشاركة في اتخاذ القرارات وتفويض بعض. 
  التقدير ميمة كأىمية الحاجات الفسيولوجية.الحاجات االجتماعية كاالنتماء و 

ودعت إلى تحسين  ،ادفة إلى تفسير السموك اإلنسانيلدى أصبحت اإلدارة معنية بالعموم السموكية الي
يم في اتخاذ القرارات مما يولد تكتفيميم وتعاطفيم مع المرؤوسين، ومشار أساليب القيادة لدى الرؤساء وحسن 
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ليم الشعور بأىميتيم ويحسوا بانتمائيم وسعييم لتنفيذ تمك القرارات بإخالص ووالء كبير، لكن خطورة انغماس 
 . 1بعالقات شخصية مع مرؤوسيوالرئيس 

وبيذا المعنى السموكي لمعالقات اإلنسانية نفيم بان ىدفيا الرئيسي في اإلدارة يدور حول توفير وخمق 
شباع الحاجات اإلنسانية أو ما يرتبط بيا من دوافع وتنظيم غير رسمي، ورفع الروح المعنوية وتحسين  توافق وا 

وبين تحقيق أىداف المؤسسة الممثمة في خمق الصورة الحسنة داخميا ظروف العمل والوضع المادي لألفراد، 
 .2وخارجيا

ىذا اليدف يمنعنا من القول بالفصل بين العالقات العامة والعالقات اإلنسانية إذ أن ىدف كمييما ىو 
فمسفة ة كتحقيق العالقات الرشيدة والسوية لصالح الفرد العامل والمؤسسة والمجتمع عامة، فالعالقات العام

ن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعو، وال يمكنو أن يعيش بمعزل عن الجماعة، وليذا تستند عمى حقيقة عممية أ
كانت تمثل فن دراسة العالقات والروابط االجتماعية بين األفراد عمى المستوى الداخمي لممؤسسة أو الخارجي 

والعامل ودرجة إشباعيا لتجنب الصراع الذي  ليا. وميمتيا ىنا إيجاد االنسجام والتوازن بين حاجات الفرد
 .3ينشا داخل التنظيمات

 :يويمكن إيجاز أىم نتائج ىذه التجارب فيما يم

 .المؤسسة نظام اجتماعي وفني 
 المؤسسةن اإلدارة الديمقراطية أي مشاركة العاممين في اإلدارة ىو األسموب األمثل لتحقيق أ. 
 بدورىا سموك الفرد  التي تحددعالقات اجتماعية جيدة و  إلى إن االتصال ميم في المؤسسة بحيث يؤدي

 .داخل المؤسسة
  في تحديد اإلنتاجية داخل المؤسسةتؤثر جماعات العمل الغير رسمية تأثير قوي. 

                                                           

 .11، ص6100اإلسكندرية، ، مكتبة المعارف الحديثة، الفكر اإلداري في التطبيق العممي: زويل أمينمحمود  :1
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كما يشير مايو أيضا انو البد عمى إدارة المؤسسة أن تيتم بالوقوف عمى ما يدفع األفراد إلى العمل 
اني بطبيعتو، وىو ليس الجيود التمقائية فيو بروح عالية وشعور بالرضا، فالفرد إنسوبذل أقصى ما يمكنو من 

لي أتى ليخضع لمسمطة القوة في أداء وظائفو المكمف بيا بل انو الوحدة اإلنسانية التي ال يمكن مجرد ىيكل آ
ال يمكنو ذلك لطالما  عمى أدائو، ألنو كان مرغم عمى العمل بالقوة فانوصميا عن جو العمل لما ليا من اثر ف

 .1كان يعاني نقصا في إشباع حاجاتو في جو العمل

عمى انو يأتي االىتمام المعنوي والنفسي بالعنصر  مايووعميو يأتي جوىر العالقات اإلنسانية حسب 
 يمالتبادل بين األفراد فيما بينوىذا ما يتيح خمق جو من الثقة والتعاون و  البشري والعمل عمى تحقيق رفاىيتو،

 .2مما يوفر ليم دافعية العمل، وتحسين مستوى األداء

من خالل طرح األفكار التي جاءت بيا نظرية العالقات اإلنسانية والتي اىتمت بالعنصر البشري من 
مختمف جوانبو النفسية والمعنوية واالجتماعية، والعمل عمى تحقيق رفاىيتو داخل المؤسسة وذلك عن طريق 

ين األفراد والتي بدورىا تسعى إلى تحقيق االنسجام والتوافق بين مختمف حاجات األفراد الروابط االجتماعية ب
والعمال وىذا من خالل الدور الذي يقوم بو مسؤول العالقات العامة من توجييات، وتشجيع الموظفين عمى 

مؤسسة العمل باعتبار الموظف كائن اجتماعي يحتاج إلى إقامة عالقات وتفاعالت مع غيره داخل ال
واالندماج مع جماعة العمل، كما أعطت لو جانب من المشاركة في عممية  اتخاذ القرار بالمشاركة في تحقيق 
أىداف المنظمة، وكميا عبارة عن حوافز معنوية تؤدي إلى خمق الرضا لدى الموظف وزيادة درجة الوالء لديو، 

 اكبر وأداء جيد.مما من شانو ينمي الدافعية لديو و يؤدي بو إلى تقديم جيد 

 نظرية الفمسفة اإلداريةرابعا: 

نظرية الفمسفة اإلدارية لدوغالس ماك غريغور عمى افتراض يقوم عمى أن أي عمل أو تصرف  تستند
أن األفراد العاممين في  رإداري في المنظمة يرتكز في إطاره العام عمى نظرية إدارية معينة، ويرى ماك غريغو 

المنظمة يتأثرون جزئيا بطابع الفمسفة اإلدارية التي تؤمن بيا المدير، وىذا يظير لنا أن السموك التنظيمي 
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 األفراد العاممين بالقيادة  األعمى، وىذا يبين مدى تأثيرير عمى المستوى بشكل عام يتأثر بطبيعة فمسفة المد
 .1غريغور يؤكد عمى ضرورة االعتراف بالقيادة الغير رسمية في التنظيمكما أن ماك  الرسمية في التنظيم

وقد تناول ماك غريغور كل من الدراسات التقميدية واإلنسانية بالبحث وذلك من خالل تعرضو لمجوانب 
( والتي يؤمن y( والتصورات الفكرية لمدرسة العالقات اإلنسانية )xاالفتراضية لمفكر الكالسيكي في نظرية )

 2بيا ىو، ويمكن إيجاز خصائص كل من النظريتين عمى الوجو األتي:

 (xنظرية ) .1
 تجنبو في  ، ويحاولونفي تكوينيم ن األفراد العاممين يكرىون العمل بصورة تمقائية فيذه الصفة متأصمةإ

 .3المنظمة بكل الوسائل والطرق الممكنة
  نظرا لكراىية األفراد العاممين لمعمل، فانو يجب أن يتم إجبارىم عمى أدائو وذلك بإخضاعيم لمرقابة

 .4والتوجيو والتيديد المستمر بالعقاب وذلك لتحقيق أىداف المنظمة
  العقاب أو التيديد بالعقاب من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان عمى العمل، أي أن اإلنسان يعمل خوفا من

 اب أو الحرمان وليس حبا في العمل.العق
  إن األجر والمزايا المادية من أىم حوافز العمل أي أن الفرد عمى استعداد لمتضحية بأي شيء في سبيل

 .5الحصول عمى الحوافز المادية
  يحاول أغمبية العمال تجنب المسؤولية ويفضمون الحصول عمى التوجيو من قبل األشخاص كما يتسمون

 أيضا برغبة كبيرة نحو االستقرار واألمن وعدم الرغبة بالطموحات الذاتية ىذا ما يتطمب إدارة قوية تشرف 
 .6ممنظمة وتحقيق أىدافياوتوجو نشاط ىؤالء األفراد في مضمار الوصول إلى مستوى اإلنتاجية العالية ل
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غير انو  والعقالنية من االتجاه التقميدي من نظرتيا لمفرد عمى انو يتسم بالرشد توتستمد ىذه االفتراضا
يحقق األىداف المطموبة، كما أشار مارك غريغور إلى أن اإلدارة   أكد عمى أن التنظيم الرسمي وحده ال

 يدعو بنظرية العصا والجزر ال تشكل خطي عمى طريق إشباع حاجاتما و بالرقابة والتوجيو والتيديد بالعقبات 
 ال تكون حافز نحو األداء األفضل.ورغبات الفرد وبالتالي 

 :تقديم بديل لالفتراضات السابقة والمتمثل فيقام ماك غريغور ب

 التي تقوم عمى مجموعة من االفتراضات ىي:و (: yنظرية) .2
  يحب العمل باعتباره مصدر الرضا.اإلنسان يرغب في العمل لذاتو، فيو 
 المخاطرة.لمسؤولية و اإلنسان يسعى إلى تحمل ا 
 1وسيمتين لمتأثير عمى سموك الفرد نحو تحقيق األىداف وأسموب التيديد بالعقاب ليس العمل الرقابي. 
 س الوعد بالمكافئة أو احتمال الحصول عمى نتائج ايجابية دافع أساسي لمعمل، أي أن اإلنسان يعمل لي

 خوفا من العقاب ولكن أمال في الحصول عمى مكافئة.
 ،األىداف المطموب تحقيقيا  إذ يكفي أن تحديد ليس ىناك ضرورة لمرقابة الدقيقة عمى العامل أثناء العمل

 .2مفرد حرية اختيار السبيل والوسائل المالئمةويترك ل
  تحقيق األىداف  والمشاركة الواعية فيتركز ىذه النظرية عمى تشجيع الفرد عمى إطالق إمكانيتو وقدراتو

ا ما يؤدي إلى شعوره تمقائيا باالنتماء ليا واستقراره الوظيفي من خالل ضرورة االلتزام العامة لممنظمة ىذ
 .3ما تسعى لتمبية احتياجاتو المتزايدة من جية أخرىما تسعى لو المنظمة ىذا من جية و بتحقيق 

جاءت بيا ىذه النظرية، بأنيا جاءت لمتعبير عن فئتين نستخمص من خالل طرح األفكار التي 
حيث ينظر إلى الفئة األولى أنيا تشاؤمية والفئة الثانية تنظر إلييا  مختمفتين تؤديان إلى نمطين مختمفين،

ى مزج لمطبيعة اإلنسانية حيث تركز عمن ىذه األخيرة ىي األكثر مالئمة نظرة تفاؤلية، كما ركز عمى أ
يمكننا الفصل بينيما ألنيما يعتبران مبدأ تكميمي بمعنى أن  ال وأىداف المؤسسة.دوافع الفرد مختمف أىداف و 
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 .89، ص6101دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان، ، السموك التنظيمي في منظمات األعمالجواد شوقي ناجي:  :2
 061، ص6101، 0ط د ب، ، دار المناىج لمنشر،مبادئ اإلدارةالزغبي عمي فالح، بن ريكة عبد الوىاب: : 3
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المؤسسة تحاول إتاحة فرصة لمموظفين حيث تجعميم يحققون أىدافيم الشخصية، وذلك عن طريق إتباع أو 
لتي تعتبر من ميمة اختيارىا أفضل االستراتجيات والقواعد التنظيمية التي تنظم مختمف عالقات المؤسسة ا

عطائيم الحرية  قسم العالقات العامة، حيث يكون التواصل والتفاعل بين الموظفين خصوصا عند تحفيزىم وا 
مرنة داخل المؤسسة وىذا يدفعو  وسموكياتفي العمل، كمما كان العامل يمارس عممو بدون ضغوطات تكون 

 فو وأىداف المؤسسة ويزيد من استقراره الوظيفي.إلى األداء الجيد والفعال وتقديم األفضل مما يحقق أىدا
 (zالنظرية اليابانية)خامسا: 

ومن دور البناء االجتماعي والثقافي لممجتمع  ة( مقوماتيا الفمسفية من التجربة اليابانيzنظرية )استمدت 
بقيم روحية محبة لمعمل كان ليا األثر الكبير في نجاح ممارسات اإلدارة  والتنظيم القائمة  المؤطر ياليابان

ين العاممين واإلدارة، عمى ثالث مرتكزات أساسية تمثمت في الثقة المتبادلة بين العاممين بعضيم البعض، وب
عية متينة وصداقات حميمة في التعامل مع العمل، والمودة واأللفة بما تعنيو من عالقات اجتماوالميارة 

 وتعاون ودعم اآلخرين.
عمى الجوانب اإلنسانية وتعميقيا في ميدان العمل من اجل ضمان سيرورة   ةفقد أكدت النظرية الياباني

العمل في أحسن وجو، الن تشجيع التعاون بين العمال من شانو أن يزيد من ارتفاع الروح المعنوية لدييم 
 .1محددالمال وىذا بدوره يحقق العمل المطموب في الوقت وبتالي يزيد من أداء الع

فيي بذالك لم تيمل الفروقات الفردية بين العاممين بل ساىمت في خمق بيئة متوازنة مندمجة بين 
اإلدارة والعمال، يسودىم التعاون وروح الجماعة والتشاركية في اتخاذ القرارات، فميس ىناك نجاح فردي بل 

المنافسة والرضا لدى العمال والزبون و ى إلى تحقيق الربح كميو، فيي أوال وأخيرا تسعيوجد نجاح جماعة 
 .2وتسريع وتطوير جودة المنتوج
 3عمى المبادئ التالية: ةوتقوم النظرية الياباني

                                                           

  012ص مرجع سبق ذكره، خميل محمد حسن الشماع، خضير كاظم: :1
، التنظيمي مساهمة في بناء نموذج متكامل لمتقييم التنظيميقياس الفاعمية التنظيمية من خالل التقييم : نور الدين تاوربريت :2

أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل شيادة دكتوراه في عمم النفس العمل والتنظيم، قسم النفس وعموم التربية، كمية العموم اإلنسانية والعموم 
 .59، ص6112االجتماعية، جامعة محمود منتوري، قسنطينة 

 .26صذكره، مرجع سبق عمي الضالعين:  :3
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 .التوظيف يكون طويل المدى أي مدى الحياة 
 .السماح العاممين بالمشاركة في اتخاذ القرارات 
 لترقية قائمة عمى النزاىة.إجراءات التقييم وا 
 وليس بقدراتو فحسب.  االىتمام الشمولي بالفرد 
 .الشعور الجماعي بالمسؤولية 
 .التقييم والجزاءات تكون وفقا لنتائج العمل الجماعي وبتالي بث روح التعاون بين أعضائيا 

كثيرا بالجانب البشري نجد أنيا اىتمت (Z) ةمن خالل طرحنا لألفكار التي جاءت بيا النظرية الياباني
كونو الركيزة األساسية في المؤسسة حيث ركزت عمى إعطاء الثقة المتبادلة بين الموظفين من خالل ما يقدمو 
قسم العالقات العامة من قيم تنظيمية تتمثل في مختمف الميارات في التعامل مع العمل، وتعزيز التواصل 

نسانية متينة تسودىا المودة والتعاون والتبادل والمشاركة االيجابي بين العاممين مما يخمق عالقات اجتم اعية وا 
في اتخاذ القرارات بروح جماعية، وىذا من شانو يزيد من ارتفاع الروح المعنوية لدى الموظفين وبالتالي يسيم 
في زيادة أداء عمميم واإلبداع فيو وتحقيق العمل المطموب في الوقت المحدد وىذا يتضمن تحقيق أىداف 

 المؤسسة المرجوة.

تطرقنا في ىذا الفصل إلى أىم مداخل النظريات التي تناولت موضوع دراستنا، وذلك من خالل مناقشة 
أفكار وآراء روادىا فيذا االختالف يعكس تباين وجيات نظر المفكرين ومدى اىتماميم بوظيفة العالقات 

 العامة داخل المؤسسة وذلك حسب اديولوجية كل مدخل. 
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 قائمة هوامش الفصل الرابع:

، جامعة محمد الصديق بن يحي، محاضرات في مقياس النظريات المعاصرةحيتامة العيد:  1
 .6117-6116جيجل 

العموم لمنشر والتوزيع، ، دار العالقات العامة البعد الفكري والتطبيقيفريحة محمد كريم،  6
 د ب، د س.
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 .1981، 1اإلسكندرية، ط
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، دار الشروق لمنشر النظرية المعاصرة في عمم االجتماعإبراهيم عيسي عثمان:  11
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 .6114الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، مصر،  اإلدارة المبادئ والمهارات،أحمد ماهر:  14

، مكتبة المعرف الحديثة الفكر اإلداري في التطبيق العمميمحمود أمين زويل:  15
 .6111،اإلسكندرية، 

 .1973مجمة عالم الصناعة، العدد  العالقات العامة،سمير حسين :  16

، دار المنهال المبناني، االتجاهات  الحديثة في االدارة تحديات المديرينكامل بربر:  17
 .6116بيروت، 

، مؤسسة حورس الدولية لمنشر  العالقات العامة من منظور إداريمحمد الصريفي:  18
 .6115والتوزيع، اإلسكندرية، 

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، : نظرية المنظمةدخميل محمد الشماع، خضير كاظم حمو  19
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، مؤسسة المطبوعات الحديث لمنشر مصر، عمم النفس الصناعيأحمد عزت الراجح:  61
1969. 
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 أوال: مجاالت الدراسة

 حدود مكانية وزمنية خاصة بالمؤسسة محل الدراسة وىي كاألتي5 إطارتمت ىذه الدراسة في 

 5المجال الجغرافي .1
أوالد الصناعية  لمزجاج الواقع مقرىا بالمنطقة قيةياإلفر الشركة بالميدانية  لدراسةا إجراءكان من المقرر 

 2431 نشأت سنة ،SPA- (eda)مستقمة  موىي شركة عمومية ذات طابع اقتصادي بأسي طاىير،بال صالح
عبارة عن مركب  Enava 2442 وكانت قبل تسميتيا الحالية سنة دج0550555055برأس مال قيمتو حولي 

المواد الكاشطة بمدينة وىران و الوطنية لمزجاج،  العامة لممؤسسة يريةصناعي تابع لمتسيير المركزي بالمد
كمم من مطار فرحات 3و كمم عن ميناء جن جن، 0وتبعد بحوالي ىكتار،23بع حاليا عمى مساحة قدرىا ر وتت

 ومرت خالل تطورىا بثالث مراحل ىي5 ،كمم عن مدينة جيجل20عباس، و
 (:1987-1981) مرحمة النشأة .أ 

السياسة التطويرية لصناعة  إطارالمواد الكاشطة بوىران في طمب من الشركة الوطنية لمزجاج و  بعد
في السبعينيات بدراسة لممواءمة حول الموقع المناسب  (pelkingtonالزجاج قام مكتب انجميزي مختص )

الشركة الفرنسية  لمصناعات الكيميائية عقد انجاز مععمى دراستو أبرمت الشركة الوطنية  اوبناء ،لمشركة
(Tchoipسنة )لكنو شيد2431- 2431ح بين سنتي انجاز وحدة الزجاج المسطأجل وذلك من  2431 ، 

خالل مدة انجاز ىذه الوحدة داخل و  ،2432في أوث اإلنتاجمالية وتقنية، وانطمق فعميا في  ألسبابتأخرا 
 االنجاز5شركات وطنية بمتابعة أشغال  اىتمت ثالث اإلفريقية الشركة

 شركة (Snic) (2431- 24315) مراقبة االنجاز. 
 شركة epic (2431- 24315)  0األشغالمتابعة 
 شركة Enava  الزجاج0 إلنتاج األوليةواىتمت باالستغالل لمموارد  ،2431استممت المشروع في ماي 
 (:1996-1987)مرحمة التوسع   .ب 

 5از وحدات جديدة لصناعة الزجاج فيوحدات جديدة تشمل انج إلىتم تسطير برنامج توسيع الوحدة 
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  انجاز وحدة جديدة لمزجاج األمني بالشركة، ويتمثل في زجاج السيارات األمنية ألسالك األمن، الزجاج
 2441وانطمقت في اإلنتاج سنة  blinde  سقع، زجاج مTrempeزجاج مقاوم ، jouilleteالمصفف 

 وحدة سنوية0 1550555كميات قدرت ب ب  tamglassالفنمندية  تحت تدخل الشركة
 النسبة لزجاج السيارات نجد5ومن أىم زبائن الشركة ب

  شركة صناعة السيارات والشاحنات برويبة.Snvi 
 بقسنطينيةعتاد األشغال العمومية  شركة صناعة enmtp0  
  المصفف الزجاج انجاز وحدة كما تمjevillet  والزجاج المقاوم  trem0  

 النوع نجد5 ىذا زبائن الشركة في ومن
  البناء مثل شركاتecm ،سيدي موسى ACVOR  بالجزائر العاصمة وشركة epla،بالجزائر  enie 

 0بتيزي وزو
  خطوات لإلنتاج5 المطبوع، األجور الزجاجي، األكواب التي  3انجاز وحدة جديدة لمزجاج السائل وتضم

 2441البمجيكية، حيث انطمق انجاز الزجاج المطبوع سنة  BaSSESambraأنجزت من طرف شركة 
واآلجر الزجاجي في نياية نفس السنة، أما األكواب فمم ينطمق لنفس األسباب رغم توفر التجييزات واكتمال 

 21555ولمواجية ىذه المشكمة تم استغالل االختزان إلنتاج مادة السيميكات الصودا بطاقة المشروع، 
  ئن الشركة5طن/س ومن أىم زبا

   شركةenad 0لصناعة المنظفات 
  شركة ىنكلHenkel. 
 الشركة النسر Vor وgspih0 
  إنتاج5 تم انجاز ىذه الوحدة لمعالجة المواد األولية المستخدمة األوليةومعالجة المواد  إنتاجانجاز وحدة 

طن/ س والدولومي  350555ب الزجاج مثل5 رمل السيميس، الدولمي 0000حيث تقدر وحدة رمل السيميس
(، أنجزت ىذه fuldspath، الفمدسباط )cagcaireالكالكير  إلى إضافةطن/ س  2155( dalomiteب) 

 وقف تمويل ىذه الوحدة من طرف الدولة 2441وفي سنة ،  bassambrالوحدة من طرف شركة 
 ىذه الوحدات تم انجاز مشاريع جديدة منيا5 إلىباإلضافة 
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 بعد سنوات  2441مشروع  تجديد طرف الزجاج المسطح5 توقف خزن الزجاج المسطح عن اإلنتاج سنة
من النشاط نظرا لعدم توافر غالف مالي لتجديده ونظرا لمتطور التكنولوجي الذي عرفتو الصناعة الزجاجية 

 ع زجاج الفولتتم التغمب نيائيا عن عممية تحديده أمال في الحصول عمى شراكة تمكن من انجاز مشرو 
(folt0) 
  13مشروع الزجاج المقعرh 5 وىو تابع لوحدة الزجاج السائل ورغم وجود كل التجييزات ففي عممية

السوق  بة استيعااعة باعتبار طاقة إنتاجو تفوق طاقانطالقو تغيرت األسباب المرتبطة أساسا بالنج
 المحمي إضافة عمى كثرة المنافسة في ىذا المجال0

 ج الحراري مشروع الزجاBOROSIL icafie لكنو لم 35حدود  إلى5 وصمت نسبة انجاز ىذا المشروع ،
 ينطق ألسباب مالية وتجارية0

 استقاللية المؤسسة:مرحمة   .ج 
حيث أصبح لدييا ذمة مالية  2442 عن الشركة األم بوىران في جانفي يتياأخذت الشركة استقالل

 وشخصية معنوية مستقمة وىدفت خالليا الشركة إلى5 
  تمبية حاجيات وطمبات االقتصاد الوطني من مواد الزجاج في قطاع البناء، قطاع تركيب وصناعة

 السيارات، قطاع الصناعة الكيرومنزلية0
 يات حديثة تتالءم مع متغيرات العصر0السير عمى إعطاء الوجو الحضاري لمشركة من خالل استعمال تقن 
 0دخاليا في منافسة السوق الدولية  العمل عمى تقدير المنتجات وا 
  الشركة وتوسيع شبكة التوزيع0 منتجاتتحسين وتطوير 

 تحقيق مجموعة من األىداف نذكر منيا5 إلىلمزجاج  تيدف الشركة اإلفريقيةاألهداف العامة لمشركة: 
  0بالجزائرتنمية صناعة الزجاج 
 0تمبية حاجيات وطمبات االقتصاد الوطنية في مواد الزجاج وقطاع البناء 
 منزلية0يب السيارات قطاع الصناعة الكيرو تمبية حاجيات قطاع الصناعة وترك 
 0مواكبة التطور التكنولوجي في تطوير اإلنتاج 
  دخاليا المنتجاتالعمل عمى تطوير  لمسوق الخارجية0 وا 
  كة0تحسين رأس مال الشر 
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 0وضع سياسة تجارية فعالة القتحام السوق الوطني والدولي 
  الوطن0 أرجاءالزجاج بفتح ورشات عمل جديدة بمختمف  إنتاجتدعيم 

تمعب صناعة الزجاج الدور الفعال في تطوير اقتصاديات الدول بسبب االستعماالت المتعددة أهمية الشركة: 
السيارات  وتجارية منيا كقطاع البناء، صناعة زجاجليذه المادة التي تدخل في عدة نشاطات صناعية 

 تبرز أىمية الشركة بصفة عامة وصناعات الزجاج بصفة خاصة في5الصناعات الكيرومنزلية، و 
  تمعب دورا اجتماعيا واقتصاديا ىاما لما ليا من أثر فعال في بعض النشاطات التجارية والصناعية، إذ تعتبر

 0قطاع الجغرافيمجاال خصبا لمتشغيل خاصة في ال
  ليا نفس األىمية في المجال الصناعي حيث أن مادة الزجاج بمختمف أنواعيا تدخل كمادة أولية مكممة

 لبعض الصناعات األخرى0
ىرميا من األعمى إلى األسفل تتضمن مجموعة من  تتبنى المؤسسة تنظيما البنية التنظيمية لممؤسسة:

 ألقسام والوحدات0ا
 المدير العام أوال:

المصالح بالمؤسسة، يترأس المجالس اإلدارية، ييتم بوضع السياسات العامة لممؤسسة، إبرام  ميعيشرف عمى 
الصفقات من الموردين المحمين واألجانب، وتمثيل الشركة في المحافل والمناسبات الدولية، المصادقة عمى 

 الوثائق0
ال البريد الخاص بالمديرية العامة، ترتيب مسؤولة عن ضمان خدمات إدارة المديرية، استقبالسكرتارية:   .1

 0في خزان األرشيف، تحرير المرسالتالوثائق 
التسيير والمراقبة، يساعد المدير في تسيير مختمف األعمال ويتولى المدير المكمف بالتحقيق: مساعد   .1

تقارير، تحضير الميام المتعمقة بعمميات المراقبة الدورية، أو بطمب من اإلدارة العامة إنجاز مختمف ال
مخططات المالية، انجاز النشاطات اليومية والشيرية، الثالثية، السنوية، الحرص عمى المقاءات المبرمجة 

 بين المدير العام ومختمف الييئات األخرى0
 األمن، الجودة، ييتم بالدراسات المتعمقة بالمنتوج والنمو اإلنتاجيمساعد المدير العام المكمف بالبيئة:   .3

تطبيق سياسة الجودة بالشركة، تسيل عمل باقي األقسام، تطبيق مقياس المطابقة الدولية لمنتجات الزجاج 
 RA30األمني المتمثمة في معيار 
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الوسائل لضمان  إيجادمسؤول عن تطبيق نظام الجودة والنوعية ويعمل عمى 5 ىو المسؤول إدارة الجودة  .4
كل المتعمقة باإلنتاج وطرق نظام الجودة، السير عمى اإلجراءات المراقبة التقنية لمجودة، التعريف بالمشا

 المتعمقة بشيادة الجودة والتجديد الدوري ليا0
ل عن تعميمات التسيير، مراقبة وتقديم التقارير لممسؤول المعني عن كل أخطاء وىو المسؤو داخمي:  مدقق  .5

 لنظام المراقبة الداخمية0، التحقيق في المنتوج، إنشاء برامج التدقيق وعيوب المنتوج
الوثائق  إمضاءير شؤون الشركة بالتنسيق مع المدير العام، ىو مسؤول عن تسي نائب المدير العام: .6

 القرارات المتعمقة بمصالح الشركة0 إصدارالخاصة بالموظفين، العمل بالتنسيق مع جميع المديريات، 
المحامي  إلىممفات المنازعات ويتولى أيضا ميام تحويل الممفات مسؤول عن تسيير  المكمف بالمنازعات: .7

 اإلداريةالمستشار لمشركة، متابعة مختمف القضايا الخاصة بالمنازعات، تمثيل المؤسسة أمام الجيات 
 تكوين ممفات خاصة بديون المؤسسة السترجاعيا0

يضع مخططات البيع والتسويق  المباشر لممديرية العامة بحيث اإلشراف5 يعمل تحت المسؤول التجاري .8
ت، كما يمثل الشركة مع باقي المتعاممين الخاصة بيما وذلك بالتنسيق مع باقي المديريا اإلستراتجيةويضع 

التجاريين والزبائن، ويتفاوض معيم بخصوص االتفاقيات التجارية وتحرص عمى تنفيذىا من خالل 
 مجموعة من األعوان الذين يشرف عمييم0

ىذا األخير يقوم بإعداد المخططات التسويقية بحيث يقوم بدراسة السوق المنافسة  5يقو سمسؤول الت .9
في  واألسعار، الجودة وطرق التوزيع، إعداد تقارير إلى المديرية العامة، ويتولى التعريف بمنتجات المؤسسة

 حضرىا والعمل عمى كسب زبائن جدد لمشركة وكسب رضاىم0مختمف المناسبات التي ي

 تتشكل من قسم اإلمداد والمشتريات وقسم الصيانة والضروريات0 5مديرية الصيانة واإلمداد ثانيا:

 تيتم بمتابعة نشاط المحاسبين، الميزانية0ثالثا: مدرية المالية والمحاسبة: 

 وحدات رئيسية كما يمي5 3وتقسم إلى رابعا: مديرية االستغالل:

المطبوع الموجو لمبناء ووكالء معتمدين خواص بطاقة نظرية وينتج بيا الزجاج  وحدة الزجاج السائل:  .1
 طن سنويا0 20555سنوية تقدر ب5 
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 طن سنويا0 21555الصمب بطاقة إنتاج الصودا  تسيميكا 
 طن سنويا0 215555بطاقة إنتاج  السائلالصودا  تسيميكا 
 5 تتشكل من فرعين5وحدة الزجاج األمني  .1
  وحدة من الزجاج األمامي لمسيارات0 10555سنويا و 1م 3505555فرع الزجاج المورق5 بطاقة إنتاج 
  وحدة من زجاج السيارات الجانبي  150555سنويا و 1م 20555فرع الزجاج المنقوع5 بطاقة إنتاج

 والخمفي0
وىي وحدة تقوم باستغالل الرمل ومعالجتو بالغسل والتصفية وكذا باقي  وحدة معالجة إنتاج المواد األولية: .3

كالكير، الفمدسباط، والدولمي000الخ بطاقة إنتاج  تالتي تدخل في صناعة الزجاج والسيميكاالمواد 
 طن سنويا من مختمف المواد0 1505555

تيتم بانجاز سياسة الشركة بخصوص شؤون الموظفين والعمال وتتمثل  مديرية الموارد البشرية: خامسا:
 5مياميا في

 بالموارد البشرية والمتمثمة في التوظيف، التكوين، األجور  اإلشراف عمى تطبيق سياسة الشركة الخاصة
 تسيير المستخدمين0

 في5 تتمثل وظيفتيا :مديرية الموارد البشرية 
  متابعة وتسيير كل مالو صمة بالجانب البشري والميني لمشركة ىذه الجوانب تتمثل أساسا في تسيير

المستخدمين وتسيير وضعيتيم المينية من التوظيف إلى التسريح من جية ومنيجية أخرى إعداد األجور 
 وتصنيف مناصب العمل ووفقا لالتفاقية الجماعية والتشريعات المعمول بيا0 

 لمزجاج من5 اإلفريقيةططات التكوين ومتابعتيا وتشكل مديرية الموارد البشرية بالشركة إعداد مخ 
 0رئيس مصمحة الموارد البشرية 
 0مسؤول األجور والخدمات االجتماعية 
 0مسير المستخدمين 
 5 وىي المديرية محل الدراسة وتعتبر قطاعا ىاما في الشركة إذ تسير عمى متابعة مديرية الموارد البشرية

الموارد البشرية وحركتيا في مكان العمل ومتابعة وضعيتيم المينية من يوم توظيفيم وتعيينيم إلى يوم 
 استقباليم أو تقاعدىم وتندرج ىذه المديرية تحت مصمحة واحدة وىي5
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 :ويمكن حصر مياميا في5  مصمحة الموارد البشرية 
 بميام التوظيف، الترقية،  النقل، التقاعد أي متابعة حركة وتطوير الموارد البشرية0 القيام 
 0مراقبة العطل السنوية االستثنائية والغيابات وتطبيق العقوبات القانونية في حالة حدوث أي مخالفة 
 التغيرات  كما تشارك مع مدير الموارد البشرية وكذا يمكن اقتراح أي مشروع لنظام داخمي لممؤسسة حسب

 التي تحدث0
  البشرية يسيرون عمى مراقبة العمال في المؤسسة عدد من المسؤولين تحت سمطة رئيس مصمحة الموارد

 وتسير شؤونيم في العمل وىم كاآلتي5
 0متابعة كل األعمال اإلدارية الخاصة بالمستخدمين 
 0متابعة حفظ كل الوثائق الخاصة بتسيير ممفات المستخدمين 
 يومية لممستخدمين الذين ىم في حالة غياب5 كالعطل السنوية0000الخ0المتابعة ال 
 0متابعة عممية التنقيط اليومية 
 0متابعة كل السجالت الخاصة بالمستخدمين5 كسجل العطل السنوية 
 :مسؤول األجور والخدمات االجتماعية 

عداد بعض الخدمات االجتماعية إذ ىو مكمفيقوم  بحساب أجور  بالسير عمى تطبيق القوانين وا 
عداد تصريحات لصندوق الضمان االجتماعي والضرائب وكل ذلك من خالل5  الموارد البشرية وا 

 0جمع المعطيات الالزمة لحساب األجور 
 المعطيات المتغيرة لألجور0 استقبال ومعالجة جداول 
 0المحافظة عمى الجداول السنوية لألجور 
  الضمان االجتماعي0تسجيل المعمومات عن شيادات التصريح لمضرائب و 
 0إعداد تقارير التصريح عند وقوع أي حادث لمضمان االجتماعي 
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  الييكل التنظيمي لمشركة اإلفريقية لمزجاج: 11الشكل رقم 
 
 
 
 

 واألمن والبيئة مساعد المدير المكمف بالنوعية والنظافة                                   مساعد المدير العام
 مكمفة بالسكرتارية

 

 مسؤول مراقبة النوعية                                                              سائق المديرية

 
 رئيس خمية المراقبة والتسيير                                                                         

 مسؤول اإلعالم اآللي
 مدقق داخمي                                                                                

 
 مكمفة بالمنازعات                                                                              

 

                                                                                                            مديرية االستغالل  مديرية المالية والمحاسبة   مديرية الموارد  مديرية اإلمداد والصيانة   المديرية التجارية   
 البشرية

 مديرية الموارد البشرية المصدر:

 
 
 

 

Chargée Du Contentieux 

RESPONSABLE 
INFORMATIQUE 

Assistant DG Charge Q.H.S.E 

CHAUFFUR DG 

Assistante DG chargée du 
secrétariat 

DLM D.Exploitatio
n 

D.Commercail
e 

DFC DRH 

R.M.Q 

Auditeur 

Chef Cellule Contrôle Gestion 
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 يوضح الييكل التنظيمي لمديرية الموارد البشرية: 11شكل رقمال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديرية الموارد البشرية0 المصدر:  

 المجال الزمني: .1

لتي استغرقتيا الدراسة الحالية وقد قسمت الدراسة في نية اجال الزمني الوقت أو الفترة الزمقصد بالمي
وفي البداية تم البحث عن  ،شير مارس إلىالجانب النظري حيث امتدت من شير جانفي  إلىالفترة  ىذه

مكانيةالمراجع   الجانب النظري0انجاز احتواءىا عمى متغير الدراسة و  وا 

 مرحمتين أساسيتين ىما5 إلىأما الجانب الميداني ينقسم 

 3إلىفيفري  12التي امتدت منمرحمة التقرب والتعارف مع مجال الدراسة و وىي مرحمة االستطالع:  .أ 
جممة من  لنا احيث أقرو  المؤسسة،ظروف ه المرحمة استطعنا التعرف عمى من خالل ىذ مارس،

 ىيكميا التنظيمي0اليا و عدد عمالمعطيات عمى المؤسسة والتي تتمثل في نشأة المؤسسة وموقعيا و 

 مديرية الموارد البشرية

مراسل الضمان 
 االجتماعي

 رئيس مصمحة الموارد البشرية

مسؤول األجور  مسير المستخدمين
والخدمات 
 االجتماعية

 األمانة
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المقابالت و  بإجراءفيما تعمق  ،ه المرحمةالمتعمقة بيذ باإلجراءات القيامكان من المقرر  مرحمة االستبيان:  .ب 
الصحية الراىنة  لدواعي الظروفو  وأنو إال ،ماي 3 إلىأفريل  25مأل االستمارات في الفترة الممتدة من 

 ىذه المرحمة0 بإجراءعمينا القيام  مما تعذر ،covid 19المتمثمة في انتشار التي تمر بيا البالد و 
لمزجاج  بأوالد  اإلفريقيةىو عدد العاممين بالشركة مجتمع أو عينة الدراسة و والمتمثل في المجال البشري:  .3

 عامال والموزعين عمى النحو التالي5 241 اإلجماليحيث يبمغ عدد عماليا  جيجل، -صالح الطاىير 

 يوضح توزيع العمال داخل الشركة اإلفريقية لمزجاج :11جدول رقم 

 عدد العمال الصنف الوظيفي
 35 اإلطارات

 35 عمال التحكم
 231 عمال التنفيذ

 241 المجموع
 مدرية الموارد البشرية المصدر:

 اإلجراءات المنهجيةثانيا: 

 منهج الدراسة:  .1
غوبة البد من اعتماد منيج النتائج المر  إلىويتمكن الباحث من الوصول لكي يكون البحث عممي 

 مناسب يتم من خاللو دراسة المشكمة محل الدراسة0واضح و 
     بية"طريقة البحث التي يعتمدىا الباحث في جمع المعمومات والبيانات المكت وقد عرف المنيج بأنو
 تنظيرىا"0والحمقية وتصنيفيا وتحميميا و 

ات واعتمدت دراستنا في رصد لمواقع الميداني المنيج الوصفي التحميمي في جمع البيانات والمعموم
أو ظاىرة معينة وتطويرىا عن طريق  التفسير العممي المنظم لوصف مشكمةباعتباره أحد أشكال التحميل و 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة0 الكمية والكيفية وتصنيفيا وتحميم جمع المعمومات  يا وا 
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عن طريق جمع الظاىرة المدروسة وتطويرىا كميا، وصف يقة لوقد عرف المنيج الوصفي عمى انو5 طر 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة  10المعمومات مقننة عن المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

حميل المرتكز عن معمومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو ويعرف أيضا بأنو5 أسموب من أساليب الت
موضوع محدد، أو فترات زمنية معمومة وذلك من أجل الحصول عمى نتائج عممية، تم تفسيرىا بطريقة 

 20موضوعية ينسجم مع المعطيات الفعمية لمظاىرة
 أدوات جمع البيانات: .1

بعد االنتياء من اإلطار النظري لمدراسة تأتي مرحمة جمع البيانات من ميدان الدراسة، باستخدام 
مجموعة من األدوات حيث عرفت " مادلين غراوتز" بأنيا مجمل التقنيات التي يتخذىا الباحث لتجميع 

يات بأنيا مكممة لبعضيا وتحصيل المعمومات الالزمة والمتعمقة بموضوع دراستو، وتتميز ىذه األدوات أو التقن
  البعض، كما تعد ضرورة عممية ال غنى عنيا ألي بحث اجتماعي0

تعرف بأنيا عممية مراقبة وشاىدة لسموك الظواىر والمشكالت واألحداث ومكوناتيا المادية  المالحظة: .أ 
والبيئية، ومتابعة سيرىا واتجاىاتيا وعالقاتيا بأسموب عممي منظم ومخطط وىادف، بقصد التفسير وتحديد 

 30ة احتياجاتوالعالقة بين المتغيرات والتنبؤ بسموك الظاىرة وتوجيييا لخدمة أغراض اإلنسان وتمبي
تعرف عمى أنيا المشاىدة الدقيقة لظاىرة ما مع االستعانة بأساليب البحث والدراسة التي تتالءم مع طبيعة 

 40ىذه الظاىرة
كما تعرف بأنيا تقنية مباشرة لمتقصي العممي لمحقائق بطريقة غير موجية، إذ تعتبر من العمميات 

ىدات أو وقائع معينة تتصل بسموك أو تصرف أو الظاىرة األساسية التي يستعين بيا الدارس وتقدم مشا
 50محل الدراسة

وقد اعتمدنا عمى المالحظة البسيطة لمعمال في مكان العمل، وقد تمت االستفادة من ىذه األداة مند بداية 
 الدراسة االستطالعية، حيث تضمنت المالحظة النقاط التالية5

                                                           

 0 212، ص1553، دار العموم لمنشر والتوزيع، عنابة، منهجية البحث العمميصالح الدين شروح5  : 1
 2310، ص1555، دار الفكر، دمشق، البحث العممي )أساسيات النظرية وممارساته العممية(دويدري رجاء وحيدة5  : 2
 0 221، ص 1555، 2، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، طمناهج وأساليب البحث العممي النظرية والتطبيقربحي مصطفى عميان وآخرون5  : 3
 1130، ص 2431، دار المعرفة الجامعية، مصر، تصميم البحث االجتماعيغريب محمد السيد أحمد5  : 4
 0 235، ص 1551، دار القصبة، الجزائر، اإلنسانية تدريبات عمميةمنهجية البحث العممي في لمعموم موريس أنجرس5  :5
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  وجود عمل جماعي وروح الفريق0مالحظة عالقات المستخدمين فيما بينيم أي 
 0وجود تكامل فيما بين المصالح واألفراد 
  0سيولة التواصل أفقيا وعموديا 
  0سيولة انتقال المعمومة 
تتطمب طبيعة الموضوع المراد دراستو األىداف التي تسعى إلييا الدراسة تفاعال لفظيا بين  المقابمة:  .ب 

 إلىلبيانات حول الظاىرة المدروسة وليذا يمجا الباحث الباحث وبين المبحوثين الذين يعتبرون مصدر ا
اعتماد أداة المقابمة والتي تعرف عمى أنيا5 " تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف واجيتو يحاول الشخص 
القائم بالمقابمة أن يستنبط معمومات وآراء ومعتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين لمحصول عمى بعض 

 10المعمومات الموضوعية
فالمقابمة ىي عممية التفاعل الذي يتم بين كل من يجري المقابمة ومن يجرى معو المقابمة بغرض الحصول 

  20عمى معمومات صادقة
وقد تم االعتماد عمييا في دراستنا كتقنية تدعيمية، حيث حاولنا القيام بإجراء ىذه المقابمة مع رئيس مدرية 

سئمة المتعمقة بالموضوع التي تساعد عمى إضافة معمومات الموارد البشرية من خالل طرح مجموعة من األ
 تفيدنا، وقد قمنا بوضع ىذه األسئمة في شكل دليل يسمى بدليل المقابمة والمتمثمة فيما يمي5

 المؤسسة؟أن لمعالقات العامة دورا جوىريا في ىل ترى ب 
 ىل تواجيون مشاكل في التواصل ونقل المعمومة؟ 
 ألقسام في أداء الميام؟ىل ترى وجود مشاكل بين ا 
 ىل ىناك سيولة في التواصل عمودية كانت أو أفقيا؟ 
ق استمارة يجرى تعبئتيا من يىي أداة لجمع البيانات المتعمقة بموضوع بحث محدد عن طر  االستمارة:  .ج 

 طرف المستجوب0

                                                           

، ص 1554، 2، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، ططرق جمع البيانات والمعمومات ألغراض البحث العمميزكي مصطفى عميان5  :1
220 
 2150، ص1553، 2ليبيا، ط، منشورات جامعة قار يونس، أسموب البحث العممي وتقنياتهعبد اهلل عامر الياممي5 : 2



..........اإلجراءات المنهجية للدراسة.............الفصل الخامس........................................  
 

 
103 

معمومات تعرف عمى أنيا نموذج يضم مجموعة أسئمة توجو إلى األفراد من أجل الحصول عمى كما 
 10الموضوع أو المشكمة

كما تعرف أيضا بأنيا مجموعة من األسئمة  واالستفسارات المتنوعة، والمرتبطة بعضيا ببعض بشكل 
يحقق اليدف أو األىداف التي يسعى إلييا الباحث في ضوء موضوعو أو المشكمة التي اختارىا لبحثو 

راد أو المؤسسات التي اختارىا الباحث كعينة وترسل بالبريد أو بأي طريقة أخرى إلى مجموعة من األف
 20لبحثو

اخترنا االستمارة  كأداة رئيسية لسيولة جمع المعمومات، فقد قمنا برد وتحويل فروض الدراسة إلى محاور  
وكل محور يحتوي عمى مجموعة من األسئمة التي تنوعت بين األسئمة المغمقة وىي أسئمة محدودة اإلجابة 

ث حرية االختيار، واألسئمة المفتوحة المغمقة وىي األسئمة التي تصاحبيا مجموعة من يترك فييا لممبحو 
 اإلجابات االختيارية وتدل نياياتيا بعبارات أخرى تذكر0
 وقد قسمنا أسئمة االستمارة إلى ثالثة محاور تتمثل في5

 األقدمية(0البيانات الشخصية )الجنس، السن، المستوى التعميمي،  يتضمنالمحور األول: 
ويتضمن مجموعة من األسئمة حول دور التخطيط الييكمي لمتكامل الوظيفي داخل المحور الثاني: 

 المؤسسة0
5 يتضمن أسئمة تتعمق بمساىمة المشاركة في اتخاذ القرارات في تسييل عممية التفاعل المحور الثالث

 .االجتماعي داخل المؤسسة
 عينة الدراسة:  .3

مع البحث من أىم الخطوات المنيجية في البحوث االجتماعية، وىي تتطمب من تعتبر مرحمة تحديد مجت
الباحث الدقة البالغة إذ يتوقف عمييا إجراء البحث وتصميمو، وكذا نتائج الدراسة التي يثبت صدقيا كمما 

 زاد أفراد مجتمع البحث والعكس صحيح0

                                                           

 220، ص 2،1520نشر والتوزيع، اإلسكندرية، ط، دار كممة لممناهج البحث العمميطو عبد العاطي نجم5  : 1
 2020، ص2444 ،2عمان، ط، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، استخدام مصادر المعموماتالبحث العممي و  5عامر قندلجي : 2
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جراء عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الد 5تعرف العينة عمى أنيا راسة، اختياراىا بطريقة معينة وا 
 10الدراسة عمييا ومن تم استخدام تمك النتائج وتعميميا عمى كامل مجتمع الدراسة األصمي

وىي أيضا عممية اختيار عدد من األفراد لممشاركة في دراسة ما بحيث يكون ىؤالء ممثمين لممجموعة 
 20ىو الحصول عمى معمومات حول مجتمع ماالتي تم اختيارىم منيا، واليدف من اختيار العينة 

اختيار عينة الدراسة إحدى أىم خطوات البحث العممي وىي في دراستنا الحالية مجموعة األفراد التي   
تأخذ المعمومات منيم إلجراء الدراسة، حيث كان يفترض أخذ عينة قصدية من العمال التابعين لمدرية الموارد 

وقد انحصرت  %15يقية لمزجاج بأوالد صالح الطاىير والية جيجل وذلك بمقدار البشرية لمؤسسة الشركة اإلفر 
 مبحوث0 33في 

في ىذا الفصل توضيح اإلجراءات المنيجية التي استخدمنيا في ىذه الدراسة، والتعرف عمى أىم  حاولنا
اسة ومدى مالئمة األدوات المنيجية التي استخدمت في جمع البيانات باإلضافة إلى التعرف عمى مجاالت الدر 

المنيج المتبع لموضوع الدراسة وقد ساعدتنا ىذه اإلجراءات لتسيير الموضوع وتوفير بيانات ىامة ومختمفة 
  عنيا0 

 
 
 
 

                                                           

، ص 2444، 1، دار وائل، األردن، طمنهجية البحث العممي القواعد والمراحل والتطبيقات، محمد أبو نصار وآخرون5 محمد عويدات :1
31  0 
 140، ص 1554، عالم الكتاب الحديث، عمان، البحث العممياحمد محمود الخطيب5  :2
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تكتسي الدراسات السابقة أىمية كبيرة في البحث السوسيولوجي، ألنيا تعتبر بمثابة توجيو لمباحث حيث 
في أن إطالعو عمى ما تم انجازه من الدراسات وأبحاث مشابية ليا ىو بصدد البحث فيو، يسيم إلى حد ما 

توضيح رؤية أمامو فال يقع في تكرار مواضيع سبق البحث فييا، كما تساعده الدراسات السابقة عمى تحديد 
زوايا أخرى لمبحث قد تكون مختمفة عن تصوراتيا ومنطمقاتيا الفكرية، ويندرج الفصل السادس لمدراسة الراىنة 

باعتبارىا وظيفة تنظيمية لعممية االتصال ضمن ىذا اإلطار حول البعد االمبريقي لموضوع العالقات العامة 
داخل المؤسسة، وضمن ىذا المنطمق سنحاول تقديم عرض تحميمي مقارن بين مجموعة من الدراسات السابقة 
والمشابية لمموضوع المتناول، وذلك من خالل إبراز نماذج لتصورات نظرية لمموضوع، وعرض تقيمي لمنماذج 

 نة.االمريقية في ضوء الدراسة الراى

 أوال: البعد االمبريقي لدراسة العالقات العامة

أحدثت التطورات اليائمة التي عرفيا العالم في القرن الماضي في الميدان الصناعي والتكنولوجي 
تغيرات عميقة مست المنظمات والمؤسسات عمى اختالف نشاطاتيا ومجاالتيا، حيث لم يعد يقتصر اىتمام 

المستفيدة  مات التي تقدميا بل امتد إلى الجماىير الموجو ليا ىذه المنتجاتالمنظمات عمى المنتوجات والخد
من ىذه الخدمات، وقد رافق ىذه التطورات تزايد كبير في حدة المنافسة عمى استقطاب قدر ممكن من 
الجماىير، حيث أصبح نجاح المؤسسات ال ينحصر في جودة منتجاتيا وخدماتيا بل بقوة نفوذىا في األوساط 

وحجم المتعاممين معو ومدى رضاىم عنيا، ومع تطور الزمن واتساع رقعة النشاطات وكثرة  ةجماىيريال
سيما تمك األنشطة المنجزة في أطر تنظيمية الالممارسات االجتماعية وتعقدىا بين األفراد والجماعات 

ل وتأثيراتو عمى نظم كالمؤسسات والييئات والمنشئات عمى اختالف أنواعيا ومجاالتيا وىذا التطور الحاص
التسيير في المنظمات أدى إلى بروز وظيفة العالقات العامة والحاجة إلى االىتمام بيا كنشاط جوىري 
وأساسي في مختمف جوانب الحياة المينية الخاصة بالمنظمات بل وجدت في الجوانب االجتماعية المتعمقة 

حيث أداء المنظمات في تحقيق أىدافيا ي ليذه الوظيفة باألفراد العاممين بيا. وىذا يبين لنا المستوى الواقع
تقوم عمى جياز مختص بالعالقات العامة في المؤسسة حيث تعتبر من بين مرتكزات و األولويات في الحيوية 
في المجتمعات الحديثة وأدى االىتمام المتزايد بوظيفة العالقات العامة بدوره إلى بروز االىتمام األكاديمي ليا 
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تمخض عن القيام بدراسة ورصد الموضوع في تجمياتو الواقعية، وتعتبر الدراسات السابقة المعتمدة والذي 
 تصورات نظرية تتقاطع مع موضوع الدراسة.

 ثانيا: نماذج لتصورات نظرية للعالقات العامة

األىمية نجد من بين الدراسات ما ورد تحت الدراسة الراىنة بعنوان الدراسات السابقة فنجد من حيث 
التاريخية الدراسة الرائدة في مجال العالقات العامة في الواليات المتحدة األمريكية دراسة إلتون مايو بمصانع 

والتي كان ىدفيا معرفة العالقة بين ظروف العمل  2391ىاوتورن التابعة لشركة وسترين إلكتريك سنة 
المؤسسات  ىالتي أقيمت بإحد 2393يمينمب سنة الفيزيقية وبين اإلنتاجية في حين نجد دراسة غولدمان وكو 

 األمريكية  كان ىدفيا معرفة أىمية ودور العالقات العامة في رصد إستراتيجية المؤسسة.

في الواليات المتحدة األمريكية والتي تمحور ىدفيا  1222سوفي التي قام بإجرائيا سنة أما دراسة ماثيو 
العالقة بين المؤسسة وجماىيرىا والمالحظ أن كل ىذه الدراسات في معرفة دور العالقات العامة في توثيق 

أجريت عمى مؤسسات أمريكية بمعنى في مجال جغرافي خاص ىو المجتمعات الصناعية وأن مجمل أىدافيا 
كانت أىداف نظرية تطبيقية، وما يالحظ عن ىذه الدراسات أنيا لم تتبنى الطريقة األكاديمية الكالسيكية في 

لتون مايو التي اعتمدت عمى ا)المنيج، العينة، األدوات المستعممة( وىذا عمى خالف دراسة و  نيجيإطارىا الم
المالحظة أداة خاصة وعمى عينة من العمال اقترنت بطريقة قصدية وتوصمت الدراسات الدولية التي تم 

تماد ىيئة عرضيا إلى نتائج بحثية تثبت صحة فرضيتيا المصاغة، أي بمعنى وصوليا إلى ضرورة اع
 تختص بالعالقات العامة والحاجة الماسة ليا سواء داخميا أو خارجيا في المؤسسات األمريكية 

سميم أبو سميم  التي أجريت حول الموضوع دراسة شداأما عمى المستوى الجيوي فإن من أىم الدراسات 
يق إدارة العالقات العامة التي أقيمت بجامعة غزة والتي تمحور ىدفيا في التعرف عمى مدى تحق 1222سنة 

ألىدافيا من وجية نظر العاممين، أما دراسة أمال ياسين محمد محمود التي كان ىدفيا حول دور العالقات 
، 1222نة العامة في تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين والتي أجريت بشركة الخطوط الجوية الممكية األردنية س

والتي تيدف إلى معرفة دور  لتي أقيمت في جامعة الكويتوا 1222شيدي سنة أما دراسة محمد عوض الر 
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العالقات العامة في تزويد العاممين بمستجدات عممية في مجال العمل ومدي قيام العالقات العامة في تعزيز 
 التواصل واالنسجام اإلداري بين األقسام المختمفة لمجامعة.

الدراسات والتي تندرج بدورىا ضمن الدراسات النظرية وكما يبدو فإن المجتمعات العربية في مجال ىذه 
ن أشركة دراسة م سميم أبو سميم من الناحية المنيجية، فإن دراسة أمال  حمد عوض الرشيدي وشداالتطبيقية وا 

 ياسين محمد محمود باإلضافة العتمادىا المنيج الوصفي فقد استعانت في دراستيا بدراسة حالة.

ت الجيوية المنتقاة توصمت إلى نتائج أىم ما يقال عنيا أنيا نتائج نسبية ومجمل القول فإن الدراسا
وذلك انطالقا من بعدىا المكاني  ابحثية بمعنى تأرجح دور العالقات العامة من حيث أىميتيا وتأثيراتي

ات والزمني أما عمى المستوى المحمي ولألسباب قد تكون موضوعية فمم تسمط الضوء عمى أىمية وظيفة العالق
العامة ولعل من أىم ىذه األسباب الظروف التي تمر بيا المؤسسات االقتصادية في الجزائر التي تعتبر في 

وجد من اىتمام ال يتعدى بعض الدراسات األكاديمية ومنيا  فإنمامرحمة تحول نحو نظام اقتصاد السوق وعميو 
معرفة عين الكبيرة والتي ىدفت إلى التي أجريت بمؤسسة صناعية لإلسمنت ب 1222دراسة رضا نبايس سنة 

 1222ضياف سنة سة االقتصادية، أما دراسة عاطف بمكانة العالقات العامة في الييكل التنظيمي لممؤس
التي أجريت بالمؤسسة الوطنية لمبتروكمياء حيث تمحور ىدفيا في معرفة المكانة التي تولييا المؤسسة 

مد بصالحيات تمكنيا من أداء دورىا بفعالية، في حين نجد دراسة بمصمحة االتصال والعالقات العامة كونيا ت
والتي أقيمت بمؤسسة اتصاالت الجزائر والتي كان ىدفيا معرفة وظيفة العالقات  1222بوخناف ىشام سنة 

العامة عمى أداء المؤسسة العمومية.أما فيما يتعمق بإطارىا المنيجي فقد استعانت بالطرقة األكاديمية 
 ة. الكالسيكي

نجد أن ىذه الدراسات المحمية لم تتوصل نتائجيا إلى إثبات صحة فرضيتيا، وذلك راجع إلى عدم 
إعطاء االىتمام الكافي لوظيفة العالقات العامة وبساطة المؤسسات وعدم ارتقائيا إلى درجة التعقد والتطور 

 ىذا من جية وطبيعة المجتمع وما يتميز بو من خصائص من جية أخرى.
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 : تقييم النماذج االمبريقية في ضوء الدراسة الراهنةثالثا

التي تناولت دور العالقات تعد النماذج االمبريقية التي تم اتخاذىا كأسموب أو منيج في دراستنا الراىنة 
العامة في تحسين العممية االتصالية داخل المؤسسة حيث أن معظم الدراسات األجنبية ركزت عمى وظيفة 

براز نظام العالقات ونظام الجماعة الذي يربط العالقات العامة  واالستراتيجيات المسيرة ليا داخل المؤسسة وا 
ويوطد عالقات الجميور بالقائمين عمى المؤسسة ضمن برنامج موثق ومصادق عميو، كما وجدت بعض 

ايجابية  الدراسات التي ركزت عمى نوعية اإلنتاج بغض النظر عن عوامل جانبية ومعظم النتائج كانت كميا
واعتبرت العالقات العامة إستراتيجية ميمة ال يمكن االستغناء عنيا في عممية االتصال والتواصل وفي ذات 

 الوقت أىممت الجانب النفسي والظروف الخارجية المحيطة بالعمال.

والنفي فإن أما الدراسات العربية ومن منطمق ما توصمت إليو من نتائج إذ تبين أنيا تتأرجح بين التأكيد 
ذلك يعني أن مجتمع المصنع ما ىو إال عينة عن الواقع االجتماعي العام بحيث لم ترقى ىذه المجتمعات 
لمصاف الدول الصناعية لما يترتب عن ذلك من تحوالت بنائية بمعنى أن طبيعة العالقات تتميز بخصائص 

ل وىنا تكمن نسبية النتائج المتوصل محددة ىي في حقيقة األمر إطار أو قاعدة أساسية في عممية التواص
 إلييا.

النظر في الدراسات الجزائرية فيمكن أن نستكشف من خالل ما تصبو إليو بأنيا بصدد  أمعناأما إذا 
 العالقات العامة والمكانة التي تحتميا في الييكل التنظيمي والوظيفة الموكمة ليا.البحث عن مدى تواجد 

وعن ىذا المنطمق فإن واقع العالقات العامة وحتى مفيومو العام في بعده التطبيقي مزال غير واضح 
مكانية مساىمتيا في اظفاء نوع من التكامل  وعمية فال يمكن تصور ما كان لوظيفة العالقات العامة وا 

مى اعتبار أن المجتمع الوظيفي وعميو تفسير ذلك في ضوء الواقع االجتماعي العام والظروف االقتصادية ع
الجزائري لم يرقى بعد لمصاف المجتمعات الصناعية عمى الرغم من تواجد نسيج الصناعي إال أن ذلك 
يقتصر لمواكبة التطورات الحاصمة من جية وطبيعة المجتمع المتميز بخصائص يمكن حصرىا في الخانة 

القات األولية عمى مجتمع المصنع وحتى التقميدية ويتجمى ذلك في غياب الثقافة التنظيمية وىيمنة الع
الصراعات العمالية داخل المؤسسات ال تكتسي الطابع التنظيمي بقدر ما ىي صراعات ىامشية لغياب تقاليد 



 ....................................................الدراسة النقدية........الفصل السادس..

 

 
111 

عمالية وىذا ما تبرزه الشواىد الواقعية المرتبطة بطبيعة مجال الدراسة والخصائص االجتماعية وتجميات البناء 
ئري، فإن المنظمة في الجزائر تختمف اختالفا جذريا عن مثيالتيا في المجتمعات االجتماعي لممجتمع الجزا

 الصناعية.

من خالل ما تم تقديمو سابقا من عرض الدراسة النقدية المتعمقة بالعالقات العامة ونقدىا بواسطة تقديم 
وعرض  المالحظاتلتصورات نظرية من خالل تقديم العديد من البعد االمبريقي ليا وعرض مختمف النماذج 

أنو ال يمكن إنكار دور الدراسات السابقة  اتقييمي ليذه النماذج االمبريقية في ضوء الدراسة الراىنة، كم
 وأىميتيا حيث مكنتنا من وضع التصور العام وتوضيح العديد من المسارات النظرية والمنيجية ليذه الدراسة.
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 الخاتمة:

مما سبق وبناءا عمى الدراسة الراىنة فإن كل دراسة تنطمق من إشكال يتطمب اإلجابة عنو أو تشخيص 
خالل ىذه معمق لمصدر المشكمة وىذا يتطمب إجراء ميدان لموقوف عمى حيثيات الدراسة، حيث حاولنا من 

مة في تحسين العممية االتصالية داخل المؤسسة حيث كان يفترض أن تكون االدراسة معرفة دور العالقات الع
الشركة اإلفريقية لمزجاج بالمنطقة الصناعية أوالد صالح الطاىير والية جيجل نموذجا لمدراسة، وقد انطمقت 

ات العامة دورا في تحسين العممية االتصالية داخل ىذه الدراسة من طرح التساؤل الرئيسي التالي: ىل لمعالق
 :  ام سؤالين فرعيين مفادىماالمؤسسة حيث اندرج تحت ىذا التساؤل الع

 ىل لمتخطيط الييكمي دورا في التكامل الوظيفي داخل المؤسسة؟ 
 ىل تساىم المشاركة في اتخاذ القرارات في تسييل عممية التفاعل االجتماعي داخل المؤسسة؟ 

أن ىذه الدراسة تعتبر ضمن الدراسات الوصفية فقد اعتمدت عمى المنيج الوصفي في تحقيق  وبما
لكن ،كأدوات لجمع البيانات مع الدراسة، كما استخدمت المقابمة والمالحظة واالستمارة ومالئمتوأىداف البحث 

والوصول إلى نتائج  الميدانيةر عمينا القيام بالدراسة تعذ 91في ظل الظروف السائدة جراء فيروس كوفيد
نقدية عمى أساس الدراسات السابقة بدراسة  ممموسة،مما غير منيجنا في طريقة تناول الموضوع حيث قمنا

مع  من جية أخرى حيث نجد أن النتائج السابقة تتماشى من جية وتتنافىالمعتمدة في الدراسة الراىنة،
حث أن ىذه الدراسة جاءت كمساىمة في مجال الدراسات ونتيجة الظروف التي يمر بيا الب ،بعضيا البعض

 الوصفية لتسميط الضوء عمى الدور الذي تمعبو العالقات العامة في العممية االتصالية داخل المؤسسة.
والشك أن دراستنا  وأخيرا نتمنى أن تكون ىده الدراسة منطمقا لعرض مناقشات ووجيات نظر جديدة،

يل أعمق بحيث تعتبر بمثابة نقطة انطالق  لمدراسات القادمة ودلك باالعتماد مازالت تحتاج إلى توضيح وتحم
 عمى أساليب ومناىج متعددة وفي زمان ومكان مختمفين.
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في عمم اإلجتماع

 عمم إجتماع اإلتصال.تخصص: 

 
 إعداد الطالبتين:                                                تحت إشراف األستاذ:

 الربيعفراش  -                                 بوعاممي إيمان           -
 فنور نجاة -
 

ا باختيار االقتراح المناسب يشرفنا أن نمتمس من سيادتكم المحترمة ممئ ىذه االستمارة، وىذ مالحظة:
من بين اقتراحات كل سؤال، عمما أن بيانات ىذه االستمارة سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث 

 العممي.
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دور العالقات العامة في تحسين العممية االتصالية داخل المؤسسة 
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 مرنة                     تشجيع الحوار                      صعبة       
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  ىل تخضعون إلى آليات تنظيمية في المؤسسة؟  .18

 فرق عمل                          نقابات                       ليجان   
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إذا كانت اإلجابة بنعم: ىل ىذا يساعدك في تعزيز مكانتك داخل  ؟أنت منخرط في نقابة العمالىل  .21
 المؤسسة
 ال    نعم                                  
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 التعاونىل ترى أن لمعمل الجماعي دور في تحقيق روح  .25
 ال                               منع       

 أن التعاون والتضامن بين العمال يساعد فعال في تعزيز والئك لممؤسسة؟ ىل تعتقد .26
 ال          نعم                            

 ىل ترى أن القيم التنظيمية السائدة في المؤسسة تسيم في تدعيم الوالء وتعزيزه؟ .27
 ال          نعم                            

  التنظيمي وتماسك العالقات لتمثيلا المؤشر الثاني:

 العمال في قراراتيا؟ إشراكىل تعتمد مؤسستكم  .28
 ال              نعم                        
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