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 بسم اهلل الرحمان الرحيم
الحمد اهلل الذي أخرجنا من ظلمات الشرك إلى نور الهدى والتقوى ومن الجهل  

 إلى النور والمعرفة فعلم اإلنسان ما لم يعلم.
إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة بيتي الرحمة ونور العالمين،سيدنا  

 .«عليه الصالة والسالم   »يبين  طمحمد خير ال
 إلى من أمر الحبيب ببرِّها ...............  ووضعت الجنة تحت أقدامها.

 إلى من ال يمكن للكلمات أن ُتوفيَّ حقها،كانت وال زالت وستظل في ق لوبنا،
وبكل قطرة مطر لك   ومع كل حّبة رمل لك ذكرى، ي كل مسافة لك ذكرى،ف

وأكرمها بكرامة   ة القرآن،يالغالية وزينها بترب  أميفي ق لوبنا أجمل ذكرى،إلى  
 القرآن وأدخلها الجنة بشف اعة القرآن.

 .شفيعا لها يوم القيامةاللهم اجعل القرآن الكريم  
إلى من أحمل اسمه بكل   ى،أهدي ثمرة جهدي إلى قدوتي ومثالي األعل

 افتخار،
" إلى أغلى وأعز    صالحأرجوا من اهلل تعالى أن يمد في عمرك يا أبي الغالي: " 

 المستقبليةي  تما في الوجود: زوج
إلى الذين شاركوني حياتي بحلوها ومرها إلى كل أصدق ائي وزمالئي في  

 ميمو  الدراسة وإلى كل من عرف
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 شكر وتقدير  

 
ربي بفضلك علمتنا وبنعمتك ورحمتك أتممنا فالشكر لك والحمد لك يا أرحم 

 الراحمين
نشكر اهلل عز وجل الذي أنعمنا نعمة العلم والرغبة في التعلم وىو الذي وفقنا  أوال

 وقدرنا على إنجاز ىذا العمل المتواضع
وما دمنا بصدد الحديث عن الشكر ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر 

واالمتنان إلى من ساعدنا وقدم لنا يد العون ولم يبخل علينا بنصائحو وتوجيهاتو 
«مجيدحميدي »  

 كما ال يفوتنا بهذه المناسبة إال أن نتقدم بالشكر إلى:
 قالمة. 91ماي  8إدارة قسم علم اإلجتماع بجامعة -

 وجميع األساتذة
 إلى ىؤالء جميعا الشكر والتقدير واالحترام

 كل من كان لو ولو بصمة في ىذا العمل حتى ولو كان بكلمة طيبة-
 وفقنا اهلل وإياكم لكل ما يحبو ويرضاه
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  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
 

إف العبلقات العامة كظيفة أساسية مف كظائؼ اإلدارة فيي بذلؾ تعد أحد مجاالتيا التي مف 
 العميا لممؤسسة كجماىيرىا المختمفة.خبلليا يككف تكاصؿ مستمر بيف اإلدارة 

فالعبلقات العامة تعتبر الشرياف الرابط بيف الجامعة كجماىيرىا كىي الجية التي تتكلى خمؽ 
 الصكرة الجيدة كاإلنطباع السابؽ عف الجامعة كأىدافيا كأنشطتيا .

دراؾ ألىمية العبلقات العامة كحساسية دكرىا في المؤسسات المختمفة، خصكصا ال مؤسسات كا 
الجامعية التي تعد أكثرا تكاصبل بالجماىير، كنظرا ألىمية دكرىا كرسالتيا كحاجاتيا ليا، فيي تعتبر 
الشرياف الرابط بيف الجامعة كجماىيرىا الداخمية كالخارجية كىي الجية التي تتكلى خمؽ الصكرة الجيدة 

 كاإلنطباع الصادؽ عف الجامعة كأىدافيا كأنشطتيا.
لعامة في المؤسسات الجزائرية تعتبر كظيفة حديثة لـ ترتقي بعد إلى المستكل الذم إف العبلقات ا

كصمت إليو في الدكؿ المتقدمة، كىذا نظرا لغمكض مفيكميا ككظائفيا كصبلحياتيا المككمة ليا، فيي 
تعتبر تخصص كفرع مف فركع الجامعة أصبحت تدرس في الجامعات كالمعاىد الخاصة، فبالرغـ مف ىذا 

 أنيا لـ تحظى إلى حد األف بالمستكل الذم يجب أف تككف عميو خاصة في الجامعات الجزائرية . إال
إف ىذا الكضع سيككف محؿ تساؤؿ في ىذه الدراسة كذلؾ مف خبلؿ معرفة كاقع العبلقات العامة 

 قالمة- 1945مام  8في الجامعة الجزائرية 
 ك اإللماـ بالعناصر ك الدراسة جكانب كؿ في البحث محاكلة إلى الدافع كاف ذكر مما انطبلقان 

 الدراسة بجكانب ك لئلحاطة الكاقع في كجكدىا أسباب معرفة مف نتمكف حتى تككنيا، التي المعطيات
 المقاربة أىداؼ مع كالترابطي التسمسؿ المنطقي مراعاة ذلؾ منا استكجب البحث، أغراض يخدـ ما بحسب

 :كاآلتي تمثمت فصكؿ (06) أربعة   في الدراسة جاءت عميو ك المعتمدة، المنيجية
الفصؿ األكؿ: الذم كاف بعنكاف اإلطار العاـ كالمنيجي لمدراسة كيحتكم عمى أربعة مباحث، 
حيث تطرقنا في المبحث األكؿ إلى إشكالية المكضكع المدركس إلى جانب فرضيات الدراسة كتحديد 

فيو إلى  المفاىيـ كأسباب اختيار المكضكع كأىميتو كاليدؼ مف الدراسة، أما المبحث الثاني: فقد تطرقنا
منيجية الدراسة، ليأتي بعده المبحث الثالث: فقد تطرقنا إلى الدراسات السابقة، كفي األخير المبحث 

 الرابع: الذم استعرضنا فيو مختمؼ المقاربات السكسيكلكجية.
الفصؿ الثاني: ككاف بعنكاف العبلقات العامة كقسمناه إلى أربعة مباحث، حيث تطرقنا في 

نشأة العبلقات العامة كخصائصيا، أما المبحث الثاني فخصصناه لمبادئ العبلقات  المبحث األكؿ: إلى
العامة كركائزىا، أما المبحث الثالث: فقد تناكلنا فيو أىمية كأىداؼ العبلقات العامة، ليأتي المبحث الرابع: 

 بعنكاف العبلقات العامة ككسائؿ االتصاؿ فييا.
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ؿ كالعبلقات العامة، كقد قسمناه إلى أربعة مباحث، حيث الفصؿ الثالث: فقد كاف بعنكاف االتصا
كاف المبحث األكؿ بعنكاف: مفيكـ االتصاؿ لمعبلقات العامة، أما المبحث الثاني: فقد عرضنا فيو أىمية 
كأىداؼ االتصاؿ لمعبلقات العامة، كما تطرقنا في المبحث الثالث: إلى شبكات االتصاؿ لمعبلقات العامة، 

 تي المبحث الرابع: بعنكاف مقكمات كمعكقات االتصاؿ لمعبلقات العامة.كفي األخير يأ
الفصؿ الرابع: كقد خصصناه إلى مؤسسة التعميـ العالي، كقسمناه إلى أربعة مباحث، حيث كاف 
المبحث األكؿ بعنكاف نشأة كتطكر التعميـ العالي في الجزائر كمفيكمو، أما المبحث الثاني كاف بعنكاف 

ت كأبعاد التعميـ العالي، أما فيما يخص المبحث الثالث فقد كاف بعنكاف: أىمية كأىداؼ جميكر كمككنا
التعميـ العالي ككظائفو، أما المبحث الرابع كاألخير كاف بعنكاف دكر الكسائط التكنكلكجيا كتطبيقاتيا 

 كالصعكبات التي يكاجييا التعميـ العالي.
قات العامة في مؤسسة التعميـ العالي، كقد قسمناه إلى الفصؿ الخامس: فقد كاف بعنكاف إدارة العبل

أربعة مباحث كاف عنكاف المبحث األكؿ: مفيكـ العبلقات العامة في الجامعة، أما المبحث الثاني: أىداؼ 
العبلقات العامة في الجامعة، أما المبحث الثالث: مياـ ككظائؼ العبلقات العامة في الجامعة، أما 

 ير: أنشطة العبلقات العامة داخؿ الجامعة.المبحث الرابع كاألخ
الفصؿ السادس : الذم خصصناه لمجانب التطبيقي مف دراستنا، كقد قسمناه إلى ثبلثة مباحث، 
حيث تطرقنا في المبحث األكؿ لمتعريؼ بالمؤسسة، أما المبحث الثاني فخصصناه لفرز البيانات كجدكلتيا 

كاألخير عبارة عف مجمكعة مف النتائج العامة كالنتائج عمى كتحميميا كتفسيرىا، ليأتي المبحث الثالث 
 أساس الفرضيات، التي استخمصناىا مف خبلؿ مختمؼ التحميبلت كالتفسيرات المتعمقة بالجداكؿ.

الميدانية  إعدادنا ليذه المذكرة بما فييا   اعترضتنا مجمكعة مف الصعكبات كالعراقيؿ خبلؿ كقد
 منيا:نذكر  ك التحميمية  كالنظرية

 قمة المراجع الخاصة بالجانب النظرم بالمكتبة الجامعية. -
 نقص الكعي لدل بعض المبحكثيف كعدـ فيميـ لمفيـك العبلقات العامة ككظائفيا. -
 األسئمة المفتكحة كاألسئمة المتعمقة بالمشاكؿ كالعراقيؿ.خاصة عدـ اإلجابة عف كؿ أسئمة اإلستمارة  -
 بمصداقية كمكضكعية في اإلجابة عف األسئمة. عدـ  التعامؿ -
المشاكؿ كالعراقيؿ اإلدارية التي حتمت عمينا تغيير العينة مف عينة عشكائية إلى عرضية بسبب تعنت  -

 اإلدارة ككضعيا مجمكعة مف العراقيؿ.
كؿ إنقاص اإلدارة مف قيمة عمـ االجتماع كعدـ التعامؿ معو ألنو عمـ يكشؼ الكاقع كيبحث عف المشا -

 كالمسببات.
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 في المستخدميف مصمحة أعضاء تدخبلت مف الدراسة،  ميداف في تكاجدنا فترة خبلؿتعرضنا لو  ما -
 بارجاع المبحكثيف مف طالبكا أنيـ ذلؾ إلى ضؼ ،طرفيـ مف تكزيعيا تـ حيث االستمارة تكزيع

 خاصة االستمارات ممئ في تخكفكا  المبحكثيف أف يعني ،ما المستخدميف مصمحة الى االستمارات
، مانتج عنو عدـ االجابة عمى جؿ االسئمة المفتكحة  كالمعكقات كالمشاكؿ بالمسؤكؿ المتعمقة األسئمة

 ككجكد بعض التناقضات في إجابات المبحكثيف مما عسر لنا ذلؾ في عممية التحميؿ.
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 اإلطار العام والمنهجي للدراسة
 

   المبحث األول: اإلطار العام للدراسة 
   المبحث الثاني: منهجية الدراسة 
   المبحث الثالث: الدراسات السابقة 
   :السوسيولوجية المق ارباتالمبحث الرابع  
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 تمييد: 

طارىا كصياغة الفرضيات البحث في ىذا الفصؿ تطرقنا إلى تحديد مشكمة   ،كتحديد المفاىيـ ،كا 
ك السابقة ككذا تحدثنا عف أسباب اختيار المكضكع كأىميتو كأىداؼ البحث، باإلضافة إلى الدراسات 

كالصعكبات التي كاجيتنا أثناء إنجاز ىذا البحث العممي، أما عف المنيج المتبع  المقاربات السكسيكلكجية
في دراستنا ىك المنيج الكصفي  بيدؼ عرض كتحميؿ المعمكمات كالبيانات كتفسيرىا ألنو منيج يقـك 
 فبدراسة مشاكؿ مف الكاقع، كىذا مف خبلؿ استعماؿ أداة جمع البيانات كالمتمثمة في استمارة االستبيا

 .كالمبلحظة البسيطة
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 المبحث األول: اإلطار العام.

 .أوال: اإلشكالية

الذم  ،لقد أدل تفجر الثكرة الصناعية إلى مجمكعة مف التحكالت ك التغيرات في الحاجات كالقيـ المجتمعية
أدل بدكره إلى الدفع بالمؤسسات الحديثة إلى البحث ك التفكير في البدائؿ التنظيمية ك اإلدارية إلشباع 

كىذا بخمؽ عدة كظائؼ  ،لمحفاظ عمى بقاء ك ديمكمة المؤسسة لخر أك مف جية  ،ىاتو الحاجات مف جية
ف طريؽ التكاصؿ مع البيئة منيا العبلقات العامة التي تختص بتنظيـ ك إدارة المؤسسات الحديثة ع

 الخارجية ك بناء صكرة حقيقية لممؤسسة .الداخمية ك 

كما تطكرت مف حيث المفيكـ ك األدكات ك  ،في مطمع القرف الثامف عشر العامة ظيرت تسمية العبلقات
  الكظائؼ نتيجة إرىاصات الركاد األكائؿ منذ نياية القرف الثامف عشر إلى يكمنا ىذا .

ككاف لتقدـ الحياة اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية كالثقافية الفضؿ في ظيكر الحاجة الماسة لمدراسة 
العممية ليذه العبلقة، ككيفية التعامؿ معيا كزيادة اإلىتماـ بيا، فأصبحت إدارة المؤسسات تراعي ضركرة 

ارجية لممؤسسة بالمعمكمات كالحقائؽ إنشاء قسـ خاص لمعبلقات العامة يقكـ بإعبلـ جماىير الداخمية كالخ
كالتغيرات الخاصة بيا، ككذا معالجة مختمؼ المشاكؿ التي تنشأ بيف عناصر المؤسسة، لتككيف رأم عاـ 
إتجاىيا، ألف أم نجاح في المؤسسة مرىكف بتككيف عبلقة إيجابية بيف جميكرىا الداخمي كالخارجي إلقامة 

 نيما.التفاىـ المتبادؿ كالتككيف السميـ بي
كعمى الرغـ مف أىمية ىذه األخيرة إال أنيا لـ تنؿ الدراسة المكضكعية التي تنطمؽ مف مفيكميا الصحيح 
لتناسب كاقع مجتمعاتنا النامية، فممارسة العبلقات العامة في الدكؿ النامية مازالت لـ تتخطى بعد مرحمة 

عتبر كنشاط ىامشي لغمكض مفيكميا التعامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ كالدعاية كاإلعبلـ لممؤسسة، فيي ت
 كتداخؿ التخصصات فيما بينيا.

تعد المؤسسات التعميمية مف المؤسسات الميمة في الدكلة، كنظرا لؤلىمية البالغة التي يكتسبيا  
التعميـ العالي في الدكؿ، باعتباره أىـ المؤسسات إلنتاج المعرفة كمركز لئلشعاع الثقافي، فكما يقكؿ 

ما أف المؤسسات عدناف مصطفى "إذا كاف العمـ قمب اإلنسانية فالجامعة تشكؿ نبض ىذا القمب". كب
الجامعية تمثؿ أعمى مستكل في المنظكمة التعممية فإف طريقة أدائيا لكظائفيا تتكقؼ عمى مجمكعة مف 
العكامؿ منيا: المناخ الثقافي كاإلجتماعي الذم تعمؿ فيو، ككذلؾ اليياكؿ التنظيمية كاإلدارة المكجكدة فييا 

أف الجامعة ال تعيش مف فراغ كال يمكف أف تنتعش إال إذا كالتي مف بينيا إدارة العبلقات العامة. كالحقيقة 
كيفت نشاطاتيا التعميمية كبحكثيا مع متطمبات المجتمع، كلتحقيؽ ذلؾ يجب أف تنجح في تنظيـ العبلقات 

 داخميا كفؾ النزاعات كالصراعات التي تنشأ بيف عناصرىا.
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لتي لـ تحظى في الجزائر حتى إذ يعتبر مكضكع العبلقات العامة مف المكضكعات اإلعبلمية ا 
اآلف بإىتماـ كبير مف الباحثيف كالميتميف، كذلؾ لعدـ كضكح مفاىيميا كأىدافيا ككظائفيا إلى جانب 
تخمؼ أساليب كطرؽ ممارستيا. كلطالما اعتبرت الجامعة الجزائرية مف أقدـ الجامعات في الكطف العربي 

التربية كالتعميـ مف أجؿ القضاء عمى الجيؿ كاألمية التي عممت جاىدة بعد اإلستقبلؿ عمى خكض معركة 
دخاؿ التكنكلكجيا الجديدة في جميع مياديف العمـ  كالتبعية الثقافية كالتحكـ في التقنيات كالمعارؼ الحديثة، كا 
كالمعرفة ككذلؾ التكسع في اإلدارات المكجكدة في الييكؿ التنظيمي لمجامعة كتكظيؼ أىؿ اإلختصاص، 

الفعاؿ كاألىمية البالغة التي تكتسييا إدارة العبلقات العامة في المؤسسات باعتبارىا جزء ميـ كنظرا لمدكر 
 فييا ككظيفة حديثة كحيكية.

كتعتبر العبلقات العامة في المؤسسات الجامعية تخصصا ميما يدخؿ ضمف فركعيا. كنتيجة  
،إدراكا ألىمية كحساسية دكره  لذلؾ زاد اإلقباؿ عمى ىذا التخصص في الجامعات كالمعاىد المتخصصة

في المؤسسات المختمفة كباألخص المؤسسات الجامعية التي تعد األكثر تكاصبل كتماسكا بالجماىير 
كالمجتمع، كنظرا ألىمية دكرىا كرسالتيا كحاجاتيا لمعبلقات العامة، جاءت ىذه الدراسة لمعرفة كاقع 

كذلؾ مف خبلؿ طرح التساؤؿ التالي: ما ىك  1945ام م 8العبلقات العامة في الجامعة الجزائرية جامعة 
 ؟1945مام  8كاقع العبلقات العامة برئاسة الجامعة 

 كقد تفرعت عنو تساؤالت فرعية:

 ؟4519مام  8ما طبيعة العبلقة السائدة داخؿ رئاسة الجامعة  -
رئاسة  ما ىي الكسائؿ كالطرؽ اإلتصالية مف طرؼ القائميف بالعبلقات العامة لئلتصاؿ داخؿ -

 الجامعة؟
 ما ىي المعكقات التي تكاجو العبلقات العامة داخؿ رئاسة الجامعة؟ -

 ثانيا: فرضيات الدراسة.

الفرضيات ىي اإلجابة المؤقتة عف أسئمة البحث، كقد تتطمب الفرضية دراسة أكلية لمصادر المعمكمات 
بد أف تككف حصيمة المعمكمات  كالتأكد مف تكفر المعمكمات الضركرية لصياغتيا. كلذا فإف الفرضية ال

 األكلية كمرتبطة إرتباطا قكيا مع مفاىيـ البحث العممي كذلؾ لتحقيؽ مصداقيتيا.

 ليس ىناؾ عبلقات جيدة داخؿ رئاسة الجامعة.  -1
 تستخدميا العبلقات العامة لئلتصاؿ داخؿ رئاسة الجامعة. كالطرؽ التي الكسائؿ ىناؾ تنكع في -2
 ىناؾ جممة مف المعكقات تعرقؿ العبلقات العامة داخؿ رئاسة الجامعة. -3
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 : تحديد المفاىيم.ثالثا

 تعريف الواقع:
الكاقع في المغة معناه الحاصؿ في الكاقع كىك الشيئ المكصكؼ بالكاقع، بمعنى التعريف المغوي: 
 .1الحصكؿ كالكجكد

يعرؼ الكاقع عمى أنو فيـ أحكاؿ الناس كالكقائع المعاصرة، كاألحداث الجارية سكاء  التعريف اإلصطالحي:
 .كانت عامة أك خاصة لمعرفة حيثياتيا كآثارىا ككسائؿ حماية المجتمع مف أضرارىا

كما أف الكاقع ىك: خاصية لما ىك معطي في التجربة، بمعنى مجمكع األشياء كالحكارات المممكسة 
 .2الماضية كالحاضرة
الكاقع ىك إحالة عمى التحقؽ المممكس لؤلشياء كالظكاىر، مف خبلؿ عممية االحتكاؾ  التعريف اإلجرائي:

 الكاقعي كالمممكس بالمكاضيع كالظكاىر.
 :العامة العالقات
 المؤسسة تستغني لذلؾ ال التسكيقية عبلمتيا ك المؤسسة بصكرة التعريؼ في بالغة أىمية العامة لمعبلقات
 الباحثيف أحد ذلؾ يؤكد تسيير المؤسسة، حيث ك إدارة كظائؼ مف ككظيفة العامة العبلقات عف الحديثة

 القرية عالـ أك الفضائيات، عالـ بأنو يكصؼ اليـك عالـ كاف إذا : بالقكؿ " جبلؿ نعماف العرب " محمد
 ك لمتكاصؿ أداة ىي التي العامة العبلقات عالـ أنو اطمئناف، ك بكؿ ثقة القكؿ يمكننا فإنو الذكية، الصغيرة

 3. المؤسسة الذىنية عف الصكرة لبناء أداة
 :  العالقات 

 ك الصبلت، مجمكع أم ىي شيئيف أك شخصيف بيف تربط بطةار  بو، يتحكـ لما شيء تبعية تعني العبلقة
 مف نكع كجكد يعني ىذا ك ،)بيئاتيا / مؤسسة عبلقة) (طالب / أستاذ أكثر)عبلقة أك جانبيف، بيف الركابط
 يمكف ال ألنو التفاعؿ مفيـك إلى يقكدنا مما ك تكاصؿ، مشاركة ك تبادؿ، شكؿ يتخذ المتبادؿ التأثير
 4.العبلقات أشكاؿ أحد التفاعؿ ك عبلقة، دكف كجكد طرفيف بيف تفاعؿ حدكث تصكر

 
 
 

                                                           
، 2000، عماف، األردف، 1، معجـ عربي، الشركة التكنسية، لمنشر كالتكزيع، طالقاموس الجديد الطالبيعمي بف ىادية:  1

 .203ص 
 http://www.scribd.com/doc/7232726/cour-veriteكماؿ صدقي:  2
 .2016، 393، جريدة الكقت، يكمية بحرينية، العدد العالقات العامة والتغيرات في العالم المعاصرمحمد نعماف جبلؿ:  3
 .747، دار المشرؽ، بيركت، لبناف، دكف سنة، ص المنجد الوسيط في العربية المعاصرة 4



 

 

:األولالفصل    اإلطار العام و المنهجي للدراسة 

10 

 العالقات العامة:
 تربطيـ )الناس( مف األفراد مجمكعة ىك أك العاـ، الجميكر السياؽ ىذا في معناىا
 .مشتركة أىداؼ
 المؤسسة نشاط محيط في تقع أفراد جماعة تعني Publiquesكممة  فإف العامة العبلقات راءبخ نظر كفي
 تكجد ك كالرمكز، الشعارات مف أفرادىا مجمكعة بيف تنمك ك مميز، بطابع تتسـ ك بيا، تتأثر ك فييا تؤثر
 الجماعة كانت تكثقت ك الركابط، ىذه ازدادت كمما ك معينة، ركابط بينيـ تربط ك متشابية، مصالح بينيـ
 1 تجانسا. أكثر

 " العامة العالقات "ىي العربية المغة في العاـ، الجميكر لعبلقات التسمية أف كالكاقع
 تيتـ لكي كجدت العامة العبلقات أف حقيقة يمغ لـ ذلؾ لكف المختصيف، لغير الغمكض بعض أضافت قد

 تتعامؿ ك الخارجية، بيئتيا بيا ضمف تحيط التي االجتماعية الفضاءات مختمؼ مع المؤسسات بعبلقات
 .بيا تتأثر ك فييا تؤثر ك معيا
 حيث مف العامة مكطف العبلقات ىي األمريكية المتحدة الكاليات أف عمى العامة، العبلقات عمماء يجمع

 ك مقننة، عممية ممارسة إلى المسمى،مجيكلة  ك مثبتة كغير مقننة، غير ممارسة مف التطكر ك الظيكر
 العبلقات بمكضكع اىتمامو سبب يعزم الذم Ivy leeلي  إيفي األمريكي الصحفي ىك المؤسس األب أف

 األزمة ظيكر مع خاصة كالعماؿ، العمؿ أرباب بيف السائدة طبيعة العبلقات عف رضاه لعدـ العامة،
 إذ ، 1929 ك 1907 أزمتي بالخصكص ك العشريف، القرف مطمع مع العالـ التي شيدىا االقتصادية

 إلى ما أدل عمميـ، مف العماؿ مف الكثير سرح ك ليا المعيشي المستكل انحدر ك العاممة، تأثرت الطبقة
 ترسخ ك بمظير المستغؿ، ظيركا الذيف العمؿ أرباب ممارسات مف الغضب ك السخط، مف جك نمك

 بصكرة العمؿ رب صكرة كارتبطت  العامميف أذىاف األفراد في الصناعة لرجاؿ آنذاؾ السمبية الصكرة
 2المستغؿ. الكحش

 المحيطة الخارجية لمبيئة ستياابدر  ذلؾ ك العامة، العبلقات كظيفة ازدكاجية عمى لي ايفي أكد كما
 ك الحاجات ىذه كفؽ سياسة عامة برسـ المستيمكيف مختمؼ حاجات عمى التعرؼ أجؿ مف بالمؤسسة

ظيار الحقيقة، المؤسسة بصكرة التعريؼ ثـ ، إشباعيا عمى العمؿ  .شفافية بكؿ العاـ المجتمع في دكرىا كا 
 المؤسسة، سمعة تعزيز أجؿ مف لئلدارة مميزة كظيفة العامة العبلقات اعتبرت التي التعريفات مف ك

  IRPAالعامة  لمعبلقات الجمعية الدكلية تعريؼ المستيمكيف، مختمؼ بيف ك بينيا متبادلة منفعة كتحقيؽ
 المؤسسة تسعى منظمة، ك دائمة بصكرة يتـ تسييرم ك إدارم، نشاط العامة العبلقات اعتبرت التي

 ىذا لتحقيؽ ك .معيـ تتعامؿ مف مع التقارب ك مف التفاىـ، جك إليجاد خبللو مف خاصة، أك عمكمية،

                                                           
1

 Relations Presse : Relations Publiques Dans La Presse, Site : http// Fr.Wikipedia.Org/wiki/ Relations-Presse. 

Date De Visite : 14/02/2018. 
2

 William Vjeux : Les Relations Publiques, Editions Gérard et Verviers Bruxelles, Belgique, 1973, P-P.13-14. 
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 ك العبلقات، تطبؽ بحيث المستيمكيف اىتمامات مع اإلمكاف قدر تكيؼ نفسيا أف المؤسسة تسعى اليدؼ
 الجميع. مصمحة االعتبار بعيف األخذ مع معيـ فّعاؿ تعاكف إليجاد تسعى ك اإلعبلـ،

 مستكل عمى يتـ ك تسييرم إدارم فعؿ العامة العبلقات ككف عمى يركز التعريؼ ىذا بأف الكاضح مف
 رؤية كفؽ لممؤسسة العامة السياساتتضع  ك ترسـ التي ىي األخيرة ىذه أف ككف العميا، اإلدارة

 .المرجكة األىداؼ لبمكغ محددة، إستراتيجية
 مف مجمكعة " بأنياWebster’s New Collegiate Dictionaryكيبستر " قامكس يعرفيا السياؽ نفس في ك

 عبلقة خمؽ أجؿ مف مؤسسة، أك حككمة أك ىيئة االجتماعي، البناء في تنظيـ أم بيا يقـك النشاطات
 . رضاه تكسب حتى لممجتمع نفسيا لتفسير ذلؾ ك معيا، تتعامؿ التي المستيمكيف مختمؼ مع جيدة
 المؤسسة، معيـ الذيف تتعامؿ الفاعميف مختمؼ مع جيدة عبلقات تككيف ضركرة إلى التعريؼ ىذا يشير
 التعريؼ ىذا أف كما معيـ، تتعامؿ الفاعميف الذيف نشاط طبيعة ك المؤسسة، ىذه نشاط طبيعة كاف ميما
 العامة العبلقات التعريؼ ىذا اعتبر كذلؾ خارجية، أـ بيئة داخمية بيئة كانت سكاء البيئة نكعية يغفؿ لـ
 .الكاع المرتبط بالفعؿ اإلنساني النشاط مف نكع

 األمريكية العامة العبلقات مجمة عرضتو نكعية كأكثر شائع، تعريؼ كىناؾ
 (PRN) Public Relation’s News اتجاىات تّقّيـ إدارية كظيفة العامة العبلقات أف إلى فيو تشير 

 تنفذ ك تضع ك العامة المصمحة مع الجماعات أك الفرد تصرفات ك سياسات تناسؽ تحقؽ ك المستيمكيف،
 .المؤسسة تقبمو ك الجميكر بثقة لمفكز عمؿ برنامج
 بحث، مف العممية األسس عمى تقـك إدارية، كظيفة ىي العامة العبلقات أف التعريؼ ىذا خبلؿ مف يبدك
 خبلليا مف يتـ بكضع إستراتيجية ذلؾ ك الكفاءات، عمى تعتمد فيي تقكيـ، ك تنسيؽ، ك تخطيط، ك

 ميزتيا ك المؤسسة مصمحة يخدـ الميارية بما طاقات استغبلؿ ك المتاح البشرم المكرد عمى االعتماد
 .التنافسية

 مف المؤسسة التي تسعى ك المخططة، ك المستمرة الجيكد العامة العبلقات تعتبر التي التعاريؼ مف ك
 مدل ك الخارجية البيئة ك البيئة الداخمية تأييد كسب خبلؿ مف التنافسي الفضاء اكتساح إلى خبلليا
 .المتبادلة لممنفعة تحقيقا ىذا ك معيا، تفاعميا

 العامة العبلقات يعرؼ The British Institute Of Public Opinion العاـ  لمرأم البريطاني المعيد نجد
 .1بيئاتيا ك المؤسسة بيف المتبادؿ  الفيـ عمى المحافظة ك لخمؽ ، مخطط ك مدركس، ك متقف، جيد أنيا

 ىامش تكسيع مف أجؿ األكلى، بالدرجة الخارجية البيئة تستيدؼ مقصكدة ك مخططة جيكد أنيا بمعنى
 إزالة عمى كالعمؿ تقدميا المؤسسة، التي المخرجات خبلؿ مف جدد زبائف لكسب مناكرتيا ك تحركيا

                                                           
 البحار، دار التيسير، دار نجاح اإلدارة، ك المؤسسة تطكير ،إبداع و فن العامة العالقات :الجبكرم راضي  الكريـ عبد 1

 16 .ص ، 2001 لبناف، بيركت،
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  Fidèles اٌّؼزبد٠ٓ الزبائف عمى العمؿ عمى المحافظة األقؿ عمى أك يف، المكجكد الفيـ سكء ك الغمكض
 العامة، لمعبلقات تعريفان  كضعكا قد كاإلعبلـ، االجتماع عمماء مف كثير كاف الركابط ك ك العبلقات بتعزيز
 تيدؼ التي ك المؤسسات، قبؿ مف العمؿ لتنظيـ المستمرة ك المرسكمة، ك اإلدارية المخططة الجيكد بأنيا

 في تكيؼ المؤسسة يتسنى حتى المستيمكيف، مجتمع ك المؤسسة، بيف المتبادؿ التفاىـ تدعيـ ك إلى إقامة
 . فيو تكجو الذم المجتمع

 أم تكجيو ك بو تسيير، يتـ مستمر ك دائـ، إدارم نشاط ىي العامة فالعبلقات التعريؼ ىذا ضكء في
 .الخارجية البيئة ك الداخمية البيئة مف كؿ بثقة الفكز أجؿ مف مؤسسة

 اتصالية جيكد قائمة عمى لئلدارة، اجتماعية كفمسفة العامة العبلقات مكضكع تتناكؿ التي التعاريؼ أما
 ك السكؽ في المؤسسة ىذه تفعيؿ دكر أجؿ مف ىذا ك ، الخارجية ك الداخمية بيئتيا ك المؤسسة إدارة بيف

 .سمعتيا ك مكانتيا تعزيز
  La الزجاج  بيت اسـ  نفسو عمى أطمؽ الذم ك الفرنسي، العامة العبلقات مينيي ميثاؽ في نجد كما

Maison De Verre ك تحديد ىك العامة العبلقات بحث غرض بأف فيو لنا يكشؼ العامة لمعبلقات تعريفان 
 بيئتيا مع تبادؿ، ك ارض عبلقات إقامة مف المؤسسة  لتمّكف مكجية تككف لبلتصاؿ، دائمة سياسة كضع

 1. الخارجية ك الداخمية
 الرضا ك تحقيؽ التفاىـ إلى ييدؼ اتصالي نشاط العامة العبلقات بأف لنا يصؼ التعريؼ ىذا إف

 .كالعمميات المعمكمات جميع لتسييؿ مركر مرنة، اتصالية تنفيذية كظيفة شكؿ تتخذ كذلؾ فيي المتبادليف،
 بأف يرل الذم Frank  Jefkinsج .نكراف الفرنسي العامة، العبلقات مينيي لميثاؽ أمر ال ىذا كيشارؾ
 ك المؤسسة، بيف داخميا ك خارجيا المخطط االتصاؿ أشكاؿ ك نماذج كافة مف تتككف العامة العبلقات

 الجانبيف. بيف متبادلة ك محددة أىداؼ  تحقيؽ لغرض كاحد آف في الخارجية ك الداخمية بيئتيا
 القدرة ك الميارة ىك ىنا بالفف المقصكد ك عمـ، ك فف العامة، العبلقات أف إلى التعاريؼ بعض تشير 

 الجماعات، ك األفراد سمكؾ تعتني بدراسة ككنيا العمـ أما مسايرتيـ، ك الفاعميف مختمؼ مع التعامؿ عمى
 الكعي ك التعاكف عمى تقـك متينة أسس عمى العبلقات اإلنسانية تنظيـ ألجؿ االتجاىات تحميؿ ك ككقياس

 .التكاصؿ ك
 ك الفف، ىك العامة العبلقات نشاط بأف 1978 عاـ األمريكية العامة العبلقات لجمعية مؤتمر في جاء لقد

 ىي العامة العبلقات أف عمى التعريؼ ىذا يؤكدحيث  بيا، التنبؤ ك االتجاىات لتحميؿ االجتماعي، العمـ
 تتبناه، التي المؤسسة سمكؾ إتباع أجؿ مف اآلخريف الفاعميف عمى سمكؾ التأثير قكة ك قدرة أم التأثير، فف

 في العممي األسمكب تتبع إنيا حيث مف عمـ ك الخارجية، البيئة ك الداخمية مع البيئة التعامؿ قدرة بمعنى

                                                           
1

 J.F Lamarche et Y st Amand : La Place Des Relations Publiques Dans Notre Société 

www.puq.uquebec.ca/produit/ Date De Visite:  28/02/2018. 
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 ىذا يعكد ك أخرل، إلى مؤسسة مف العمـ ىذا مبادئ تطبيؽ أساليب تختمؼ حيث كالتشخيص، البحث
 .تككينو مدل ك البشرم، رأسماليا عمى اعتمادىا مدل عمى
 عمـ أسس إلى  ، يستند ، فف ك عمـ العامة العبلقات فيعتبر Rex Harlow ىارلو ركس تعريؼ أما

 1.الجماعية حياتيـ في إنما ك الخاصة حياتيـ في ال األفراد بيف العبلقات تحسيف إلى يسعى ك االجتماع،
 االىتماـ ك األفراد، مع الناجح التعامؿ ىي العامة العبلقات بأف Adrian Bardeez باراديز أدريان كيرل
 برامجيا ك العامة العبلقات تقكـ كظيفة ثقتيـ كسب إلى ييدؼ أك ،لؤلفراد منفعة إلى يؤدم بنشاط

 إلى إضافة ، الخارجية البيئة مستمزمات مع بما يتبلءـ المؤسسة استراتيجيات كضع ك سياسات، بصياغة
 كذلؾ تعتبر المؤسسة ألف المفاجئة، البيئية التغيرات نتيجة المستيمؾ إشباعيا يريد حاجات تزايد ك تنكع
 .البيئة ىذه مف بعناصر الداخمية المؤسسة بيئة تتأثر بحيث الخارجية، البيئة مع يتفاعؿ اجتماعي كياف

 ك األفراد، يدرس سمكؾ عمـ بأنيا، فيعرفيا العربية العبلقات جمعية رئيس الجكىرم محمد محمكد أما
 العمـ ىذا ييدؼ ك الكعي، التعاكف، ك أساس عمى اإلنسانية العبلقات تنظيـ بغية عممية دراسة الجماعات

 تتعامؿ التي الجماىير بيف ك جية، مف كّد الجماىير ككسب المجتمع، في اإلنسانية العبلقات رعاية إلى
 .متبادلة عممية تككف التفاىـ ك أخرل، جية مف معيا
 ىي العامة العربية العبلقات :يقكؿ حيث العربية، العامة العبلقات حكؿ آخر تعريؼ يعطي لكنو

 عمى لمحصكؿ كعسكرية كاقتصادية كاجتماعية سياسية الدكلة، في المختمفة األجيزة كأنشطة مسؤكليات،
 جميع في الناجح ك الجيد األداء ك باإلخبار الصادؽ، ذلؾ ك كالخارجية الداخمية بيئتيا تأييد ك ثقة،

 في سياستو رسـ ك الكطف، بناء في ىادفا عمميا يصبح حتى  السميـ العممي لمتخطيط كفقا العمؿ مجاالت
 .الكطني الميثاؽ إطار
 مف العامة العبلقات تصبح أنشطة عندما الكاقع يبّينو ما كىك التعريؼ، ىذا مركزية ك شمكلية مدل نبلحظ
 عنو يترتب ما كىك المؤسسات، استمرار كبقاء كجو في عائؽ يعتبر ما كىك المركزية، الدكلة أنشطة
 .منيا العديد إفبلس
 أساس ىما .الخارجية لممؤسسة البيئة ك الداخمية البيئة مف كؿ بأف لنا يتضح السابقة التعاريؼ كمف

 لما الحديثة، المؤسسة ركح العامة ىي العبلقات كانت إذ كخاصة نشاطيا، ك العامة العبلقات كظيفة
 .المجتمع بيف ك بينيا مكائمة ك تكافؽ مف تحدثو
 بالمسؤكلية ما يسمى أك لممجتمع، الكاقي الدرع بمثابة :ىي العامة العبلقات بأف القكؿ نستطيع كعميو

 الخارجية، ك الداخمية بيئتيا عف مسؤكلة تككف أف إلى تحتاج ال مؤسسة ىناؾ كانت فإذا االجتماعية،
 كيككف العامة لمعبلقات إجرائينا تعريفنا تبني يمكننا األخير كفي العامة العبلقات كظيفة إلى تحتاج ال فإنيا

                                                           
 23 .ص سنة، دكف ،04 الطبعة مصر، المعارؼ، دار ،لمتنمية كأداة العامة العالقات :عيسى طمعت محمد 1
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 أساس أف ك زبائنيا، لدل لممؤسسة ايجابية صكرة تككيف في تتبمكر كظيفة العبلقات العامة تعتبر :كاآلتي
 الجّيد. األداء تحقيؽ ىك الفعالة العبلقات العامة

 الجامعة: 
الجامعة مؤنث الجامع ىك اإلسـ الذم يطمؽ عمى المؤسسة الثفافية التي تشتمؿ عمى معاىد التعميـ لغة: 

 . 1العالي في أىـ فركعو، كاالىكت كالفمسفة كالطب كالحقكؽ كاليندسة كاألدب
: تعددت تعاريؼ العمماء كالمفكريف لمجامعة، فمنيـ مف يعرفيا عمى أنيا: " كؿ أنكاع الدرسات إصطالحا

أك التككيف المكجو لمبحث الذم تـ بعد مرحمة الثانكية عمى مستكل جامعية أك تعميمية أخرل معترؼ بيا 
 كمؤسسات العميـ العالي مف قبؿ السمطات الرسمية لمدكلة."

يا: " مؤسسة إنتاجية تعمؿ عمى شراء المعارؼ كتطكير التقنيات كتييئة الكفاءات ىناؾ مف يعرفيا عمى أن
 .2المستفيدة مف التراكـ العممي اإلنساني في مختمؼ المجاالت العممية اإلدارية كالتقنية "

 :اإلتصال
 كممة مف مشتقة فيي البلتينية المغة إلى communication اتصاؿ كممة أصؿ أصؿ يعكد :لغة

communes مشترؾ ك عاـ بمعنى ,commun إلى عادة ييدؼ فيك باآلخر يتصؿ حيف الفرد أف بمعنى 
 .االتصاؿ مكضكع بصدد فكر كحدة أك عاـ اتفاؽ إلى الكصكؿ

 إيجاد األكؿ: معنييف تحمؿ التي ك ”كصؿ“ الجذر مف مشتقة اتصاؿ كممة تعني العربية المغة في لكف
 غاية إلى االنتياء ك البمكغ بمعنى فيك الثاني أما شخصيف، أك كائنيف:  طرفيف تربط معيف نكع مف عبلقة
 .معيف ىدؼ إلى البمكغ ك العبلقة ك الصمة ىك العربية المغة في فاالتصاؿ إذف. معينة

 
 لكف. رسالة أك معمكمة إيصاؿ ىدفو أشخاص عدة أك شخصيف بيف الربط يعني اتصاؿ االسـ :اصطالحا

 .مكقؼ أك رغبة تغيير إلى ييدؼ لممؤسسة بالنسبة االتصاؿ الف االقتصاد مجاؿ في محدكد التعريؼ ىذا
 تأثير تحقيؽ بيدؼ المعمكمات لتبادؿ معيف مكقؼ في أكثر أك طرفيف تعامؿ أك تفاعؿ  ىك االتصاؿ

 باستخداـ مختمفيف أطراؼ بيف( Messages) رسائؿ تبادؿ ىي أك. الطرفيف مف( كؿ أك) أمّ  لدل معيف
 .لمتكصيؿ( قنكات) كسائؿ
 .اآلخر سمكؾ عمى لمسيطرة منيما كؿ بيدؼ( أكثر أك) طرفيف بيف متبادؿ تأثير عممية :إجرائيا

 :التواصل-  
 بصرؼ الجماعة بيف أعضاء العبلقات تككيف بمقتضاىا يتـ التي العممية تمؾ إلى التكاصؿ مفيـك يشير
 بينيـ فيما الخبرات ك األفكار ك اآلراء ك المعمكمات تبادؿ يجرم ك حجميا، ك تككينيا طبيعة عف النظر
 .خبلليا مف

                                                           

1
  30،ص. دكف سنة ، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،ضرات في العالقات العامةامحعبد السبلـ أبكا قحؼ :  

2
 www.gabib.com./ask./archive./index-php  20:45،  23/04/2018،  بتاريخ. 

http://www.gabib.com./ask./archive./index-php
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 ك المعمكمات األفكار ك تبادؿ خبللو مف يتجسد الذم اإلجرائي الفعؿ ذلؾ فيك العاـ مضمكنو في أما
 بيئتو بيف ك النسؽ بيف أك االجتماعي النسؽ نفس إلى المنتمية ؼااألطر  مختمؼ بيف العبلقات تنشيط

 1.بو المعنية الخارجية
 :لممؤسسة الداخمية البيئة  -

 في أساسا المتمثمة ك المؤسسة، داخؿ المكجكدة تاالمتغير  مجمكع :بأنيا لممؤسسة الداخمية البيئة تعّرؼ
 بعضيـ مع عبلقات األفراد التي تمثميا التنظيمية الثقافة مف تنبع التي ك المؤسسة، داخؿ العاممة القكل

 2.الداخمية العمؿ  ظركؼ إلى إضافة بالرؤساء عبلقاتيـ كذلؾ ك البعض،
 المعوقات: -

 .3: عاؽ، يعكؽ، يعيؽ الشيء أك الفعؿ يمنعو منو أك يشغمو عنولغويا

، كالذم مف شأنو أف المعكقات ىي العكامؿ التي تعكؽ كتعرقؿ حدكث شيء مفركض أف يقع اصطالحا:
 .4يعيؽ سير عبلقات داخؿ المؤسسة سكاء في االتصاؿ أك التكاصؿ بيف األفراد

يقصد بمصطمح المعكقات في مجاؿ الدراسة، ىي الصعكبات، كما يقصد بالمعكقات اإلدارية ىي  إجرائيا:
 التنسيؽ، الرقابة.الصعكبات اإلدارية التي تؤثر عمى الفعالية العممية اإلدارية في كظائؼ التنظيـ، 

 
 أىمية وأىداف وأسباب اختيار الموضوع.: رابعا

 أىمية الدراسة: -1
 اإلسياـ في إثراء المادة العممية في ىذا المجاؿ نظرا لقمة الدراسات التي تتناكؿ المكضكع. -
يكتسب ىذا البحث أىميتو مف أىمية العبلقات العامة خاصة باعتبارىا ىي الشرياف بيف عناصر  -

مف جية، كبيف المؤسسة كجماىيرىا مف جية أخرل، عبر قدراتيا في تسييؿ عمميات المؤسسة 
االتصاؿ كىك ما يثبتو فشؿ المؤسسات التي ال تنزؿ إدارة العبلقات العامة منزلتيا المناسبة داخؿ 

 الييكؿ التنظيمي فنجاح أم مؤسسة يتكقؼ عمى جدية كفعالية ىذه الدراسة.
 

                                                           
 ماسة سكس ك سمارة، ،كمميم التكوين لجيات مؤسسات شبكة التكوين، كزامر  في لمتواصل تدبير نحو :أكببل إبراىيـ 1

 ، )لـ تنشر(. 25/12/2004المغربية،  درعة،
2 Mahmoud Zouaoui et Autres : L’entreprise et Son Environnement, Sa Gestion, Séminaire De Formation 

Groupe NAFTAL Institut Supérieur ISGA, Annaba, Du 24/07/ AU 29/07/2007  (Non Publier). 
 240، مرجع سبؽ ذكره، ص القاموس الجديد الطالبيعمي بف ىادية:  3
 .235، مرجع سبؽ ذكره، ص العالقات العامة والتغيرات في العالم المعاصرمحمد نعماف جبلؿ:  4
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 أىداف الدراسة: -2
بالنسبة لمدراسة ميمة لذلؾ فإف لكؿ دراسة أك بحث عممي أىداؼ يسعى إلى الكصكؿ إلييا  إف األىداؼ

كتحقيقيا، كمنيا كجب عمى كؿ باحث في أم مجاؿ كاف أف يسطر الخطكط العريضة لبحثو كمف ىذا 
 المنطمؽ حصرنا أىداؼ الدراسة في النقاط التالية:

 امعية.إعطاء صكرة عف العبلقات العامة في المؤسسة الج -
 التعرؼ عمى مكانة العبلقات العامة داخؿ الييكؿ التنظيمي لمجامعة. -
 محاكلة معرفة المعكقات التي تعرقؿ نشاط العبلقات العامة في الجامعة. -
 محاكلة التعرؼ عمى آراء المكظفيف إزاء إدارة العبلقات العامة. -
 أسباب اختيار الموضوع: -3

 يككف عشكائيا بؿ يخضع ألسباب عدة مكضكعية كانت أك مما الريب فيو أف إختيار أم مكضكع بحث ال
 ذاتية.

 أسباب ذاتية 
ىناؾ اىتماـ شخصي بالبحث في مجاؿ العبلقات العامة في المؤسسة الجامعية الجزائرية بمدينة قالمة 

 بالذات، ضؼ إلى ذلؾ ما نسمعو مف خطابات الجماىير الداخمية كالخارجية حكؿ الجامعة.
 :أسباب موضوعية 

 معرفة مكانة العبلقات العامة في المؤسسة الجامعية. -
 معرفة فعالية العبلقات العامة كأثرىا في دعـ أداء الجامعة. -
معرفة أساليب اإلتصاؿ كالطرؽ األكثر إستخداما مف قبؿ إدارة العبلقات العامة بالجامعة لمتعامؿ  -

 مع جماىيرىا الداخمية.

 .المبحث الثاني: منيجية الدراسة

 المنيج المعتمد في الدراسة.أوال: 

إعتمدنا المنيج الكصفي ألنو مناسب لمكضكع بحثنا بما أننا نبحث عف كاقع العبلقات العامة مف  
 خبلؿ كصفو كفي الكقت الراىف.

مف أجؿ الكصكؿ إلى  ،طريقة مف طرؽ التحميؿ  كالتفسير بشكؿ عممي منظـالمنيج الكصفي ىك 
كيرل البعض أف المنيج ك مشكمة اجتماعية لسكاف معينيف، أغراض محددة أك كضعية اجتماعية أ
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الكصفي يعتبر طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع المعمكمات المقننة عف 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة.   1المشكمة كتصنيفيا كتحميميا كا 

صؼ كضعيا الراىف، كما ييتـ يقـك المنيج الكصفي عمى دراسة ظاىرة المشكمة كما ىي في الكاقع كك 
بالتعرؼ عمى المشكمة عف طريؽ كصؼ ظكاىرىا كخصائصيا كطبيعتيا كمعرفة أسبابيا كسبؿ التحكـ 

تحميميا كبالتالي استخبلص النتائج بغرض معالجة المشكمة ثـ تعميميا ك فييا معتمدا عمى تجميع البيانات 
 2حقائؽ كتصنيفيا ك مقارنتيا كتفسيرىا.طبقا لمجمكعة مف القكاعد الخاصة بجمع المعمكمات كال

 تقنيات البحث المعتمدة في الدراسةثانيا: 

كتحقؽ أغراض البحث كتغني الباحث عف أنيا جزء ممثؿ لممجتمع األصمي،  :العرضية العينة -
ىك الحصكؿ عمى المعمكمات، منيا مشتقات دراسة مجتمع البحث كامبل، إف اليدؼ مف اختيار العينة 

األصمي لمبحث، كمف الضركرم أف تككف العينة ممثمة لممجتمع األصمي كذات حجـ كافي، عف المجتمع 
مف خبلؿ دراسة العينة يتـ  .كأف يتجنب الباحث المصادر الممكنة لمخطأ في اختيارىا كالتحيز في ذلؾ

التكصؿ إلى نتائج كمف ثمة تعميميا عمى مجتمع الدراسة ألنو قد يتعذر عمى الباحث دراسة جميع 
 عناصر المجتمع كذلؾ لعدة أسباب منيا:

 قد يككف المجتمع كبيرا جدا لدرجة أنو يصعب دراسة الظاىرة عمى جميع أفراد ىذا المجتمع. -
 قد يككف مف الصعب الكصكؿ إلى كافة عناصر المجتمع. -
ظاىرة معينة مما يتعذر معو دراسة كافة عناصر  ار سريع بخصكصر تحتاج أحيانا إلى اتخاذ ق -

 المجتمع.
 60كالتي تتككف مف  -قالمة–  1945مام  8رئاسة جامعة  لمكظفيكعينة دراستنا ىي عينة عرضية 

داخؿ رئاسة الجامعة ، لكف ىذا االختيار لـ يكف ىك المقصكد كيرجع  مكظؼ 147مكظؼ مف مجمكع 
ية التي كضعتيا لنا المؤسسة، مما فرض عمينا تغيير نكع العينة مف ذلؾ إلى مجمكعة مف العراقيؿ اإلدار 

 عينة عشكائية إلى عينة عرضية، نذكر منيا:

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية، مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوثعمار بكحكش، محمد محمكد الذنيبات:  1

 .38، ص 2001، 3الجزائر، ط
، مركز الكتاب لمنشر، ة عن مناىج البحثإعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية مع دراسمحمد عكض العيادم:  2

 .69، ص 2005، 1بدكف مكاف نشر، ط
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عدـ الحصكؿ عمى الكثائؽ البلزمة مف اإلدارة، كالتي تكفؿ لنا االعتماد عمى العينة العشكائية، منيا  -
 ضية التي اخترناىا مرغميف.قائمة المكظفيف كمناصبيـ، مما أجبرنا عمى تعكيضيا بالعينة العر 

 

 :العينة العرضية ثالثا: 
يشمؿ ىذا النكع العديد مف طرؽ اختيار العينة مثؿ مقابمة مف يتصادؼ كجكدىـ في الشارع كىي طريقة 

في العديد مف المكاقؼ يتـ اختيار  .تتبعيا القنكات التمفزيكنية لمحصكؿ عمى قراءة التجاىات الرأم العاـ 
المشكمة في ىذا النكع مف طرؽ اختيار العينة أف ليس ىنالؾ دليؿ  .العينة مف مجمكعات مف المتطكعيف 

 . 1يؤكد أنيا ممثمة لممجتمع الذم تكد التعميـ عنو

 :تقنيات البحثرابعا: 

المعمكمات كالبيانات استخداما  مف أىـ كأكثر أدكات جمعأك اإلستبياف عتبر االستمارة ت :اإلستمارة - أ
في البحكث النفسية كالتربكية كاالجتماعية، كذلؾ نظرا لقمة تكمفة استخداميا مف جية كسيكلة استخداميا  
كمعالجة البيانات التي نحصؿ عمييا مف جية أخرل، كىي ببساطة قائمة األسئمة تحتكم عمى محاكر 

كما  ا ، كيمكف تعريفي2محصكؿ عمى معمكمات حكؿ مكضكع ماتكجو لؤلفراد ليقكمكا لئلجابة عمييا، كىذا ل
 يمي:
كسيمة اتصاؿ أساسية لمباحث كالمبحكث تحتكم عمى عدة أسئمة تدكر حكؿ المكضكع المراد  تمارةاالس -1

 اإلجابة عميو مف طرؼ المبحكث.
ك قد تسمـ مجمكعة أسئمة تعد إعدادا محددا كترسؿ بكاسطة البريد أ يى افي أبسط مفاىيمي مارةاالست -2

إلى األشخاص المختاريف لتسجيؿ إجاباتيـ عمى كرقة األسئمة الكاردة ثـ إعادتيا ثانية، كىذا ما يطمؽ 
عميو اإلستخبار، كيتـ ذلؾ مف دكف مساعدة الباحث لؤلفراد سكاء لفيـ األسئمة أك تسجيؿ اإلجابات 

ت كالتمفزيكف ليجيب عمييا عمييا، كقد تنشر األسئمة المطمكبة اإلجابة عمييا في الصحؼ كالمجبل
 عرؼ أيضا باالستبياف البريدم.تاألفراد كيرسمكنيا إلى الييئة المشرفة عمى البحث، ك 

كسيمة لمحصكؿ عمى إجابات عف عدد مف األسئمة المكتكبة في نمكذج يعد ليذا الغرض  مارةاالست -3
 كيقـك المجيب بإبداء رأيو بنفسو.

                                                           
 .20:00 ، 23/04/2018بتاريخ:  .site.iugaza.edu.pd/melfarra/files/201، العينة وكيفية تصميمياماجد الفرا:  1
2
 مرجع سبؽ ذكره ،العينة وكيفية تصميميا :ماجد الفرا 
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ات كتحميميا بغرض اتخاذ إجراءات أك إصدار أحكاـ أك اتخاذ كسيمة منظمة لجمع المعمكم مارةاالست -4
 1قرارات بيدؼ التطكير كالتحسيف.

في البداية برمجنا إستعماؿ تقنية المقابمة كعند نزكلنا إلى الميداف إتضح لنا ذلؾ ليس المقابمة:  - ب
 الجامعة، بسمعة يمس ظنيـ في ذلؾ ألف ، لممقاببلت االستجابة ممكنا، كىذا لككف المبحكثيف رفضكا

 .عنيا التخمي الى بنا ادل مما المشاكؿ ليـ كيسبب
 

 خامسا: مجاالت الدراسة:

 ؿ في ثبلث مجاالت كىي:ثكتتم 

المجاؿ الجغرافي: كيقصد بو المكاف الذم أجريت بو الدراسة، كنظرا لطبيعة المكضكع فقد كقع  -1
كالتي  -قالمة–  1945مام  8رئاسة الجامعة بالمنطقة كىي التعميمية اختيارنا عمى أحد المؤسسات 

ة بكمية األداب كالمغات زائد ممحقة بالجامعة كالمتكاجدمكظؼ  60إخترنا منيا عينة مككنة مف 
 المركزية.

  1945مام  8برئاسة الجامعة مكظؼ  147المجاؿ البشرم: يبمغ العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة  -2
 مكظؼ. 60كنة مف ، كالتي اخترنا منيـ عينة مك-قالمة–

، حيث 2018مام  15أفريؿ إلى  15المجاؿ الزمني: لقد استمرت الدراسة الميدانية لمدة شير مف  -3
كعمى إثر ىذه الزيارة قمنا بجمع المعمكمات الخاصة بالجانب  الرئاسة قمنا بدراسة استطبلعية في 

 البشرم، كتقرر إجراء دراسة ميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبياف.
 

 المبحث الثالث: الدراسات السابقة.
 الدراسات العربية:
بناء عبلقة مع جاءت تحت عنكاف "دكر العبلقات العامة في الجامعة الفمسطينية في الدراسة األولى: 

مجتمع الطمبة" دراسة مسحية مقارنة. كىي دراسة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في العبلقات العامة. كقد 
 استخدـ الباحث المنيج الكصفي لمناسبتو أغراض الدراسة.

                                                           
  .20:15، 23/04/2018بتاريخ:  http://assps.yourforumlive.com/t126-topicاألسس المنيجية لمبحث العممي:  1
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كىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى الدكر الذم تقكـ بو دكائر العبلقات العامة في كؿ مف الجامعات 
ية الثبلث "النجاح، بيرزيت كالجامعة اإلسبلمية" كأثره عمى جميكر الطمبة كمكازنة أدائيا بيدؼ الفمسطين

 الكصكؿ إلى نتائج تعكد بالنفع عمييا، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
  تقصير دكائر العبلقات العامة في الجامعات الفمسطينية في دكرىا في استقطاب طمبة الثانكم

 مكاضيع اآلتية:العامة في ال
  نشر إعبلنات خاصة لطمبة الثانكية العامة عبر التمفاز، تكزيع أقراص مرنة تعريفية بالجامعة

 لطمبة الثانكية العامة.
 .تقصير دكائر العبلقات العامة في دكرىا في بناء صكرة إيجابية لدل الطمبة المسجميف فييا 
 ة في دكرىا في الحفاظ عمى صكرة تقصير دكائر العبلقات العامة في الجامعة الفمسطيني

 1إيجابية لدل الطمبة الخريجيف.
 جاءت بعنكاف "العبلقات العامة في الجامعات المصرية"، كىي دراسة ماجستير.الدراسة الثانية: 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب ممارسة العبلقات العامة في الجامعات المصرية  
 ذه الدراسات. كتكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:كالمشاكؿ التي تكاجييا في ضكء ى

  تركيز أىداؼ أجيزة العبلقات العامة في الجامعات المصرية عمى اإلتصاؿ مع الجميكر
 .% 59الخارجي بنسبة 

  إنخفاض درجة كعي اإلدارة العميا في الجامعات باألىداؼ التي تسعى العبلقات العامة إلى
 .% 33تحقيقيا بنسبة 

  إنخفاض درجة كعي اإلدارة العميا في الجامعات بكظائؼ العبلقات العامة المكجية إلى
 2.% 11الجميكر الداخمي بنسبة 

 

 

                                                           
: دراسة دور العالقات العامة في الجامعات الفمسطينية في بناء عالقات مع مجتمع الطمبةرافع أحمد أبك دراغمة،  1

 .219، 8، ص ص 2011مسحية مقارنة، أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه في العبلقات العامة، جامعة الىام، 
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العبلقات العامة، جامعة العالقات العامة في الجامعة المصريةمنصكر تحسيف،  2

 .178، 11، ص ص 1986القاىرة، 
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جاءت بعنكاف "تقييـ أداء العبلقات العامة في الجامعات األردنية مف كجية نظر  الدراسة الثالثة:
 مرؤكسييا".

الدراسة إلى تحميؿ مستكل أداء العبلقات العامة عمى مستكل الجميكر الداخمي كالخارجي كاألداء  ىدفت
عمى مستكل الندكات كالمحاضرات كاألياـ العالمية، كعمى مستكل المطبكعات كاإلعبلـ، كما ىدفت إلى 

فرت الدراسة عف النتائج التعرؼ عمى كجية كفاية المكارد البشرية كالمالية في دكائر العبلقات العامة. كأس
 أىميا:

 .مستكل األداء في دكائر العبلقات العامة متكسط عمى مستكل الجميكر الداخمي 
  مستكل األداء في دكائر العبلقات العامة مرتفع عمى مستكل الجميكر الخارجي كالندكات

 كالمحاضرات كالمطبكعات كاإلعبلـ.
 دارة العميا كخطة عمؿ الدائرة مرتفعة.أظيرت الدراسة أف كفاية كؿ مف: دعـ كاىتماـ اإل 
 .كفاية المكارد البشرية كالمالية متكسطيف 
  لـ تظير الدراسة أم فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األداء يمكف أف يؤدم إلى

 1متغيرات الدراسة المستقمة.
 الدراسات األجنبية:

دراسة لنيؿ درجة الدكتكراه مف كمية  ،anumatratchakit phonghatأجرل الباحث  الدراسة األولى:
األمريكية بعنكاف: "مفاىيـ رؤساء الجامعات  university of pittsburghالدراسات العميا في جامعة 

كمكظفي العبلقات العامة اتجاه عمؿ مكظؼ العبلقات العامة كمسؤكلياتو في الجامعة الخاصة في 
 تايبلندا".

يات مكظؼ العبلقات العامة كميامو كالميارات التي يجب أف ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مسؤكل
تتكفر فيو مف كجية نظر كؿ مف رؤساء الجامعات كمكظفي العبلقات العامة. كقد استخدـ الباحث في 

 دراستو المنيج الكصفي التحميمي. كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كمف بينيا:

  بيف مفاىيـ رؤساء الجامعات كمفاىيـ مكظفي العبلقات كجكد فركؽ داللية ذات داللة إحصائية
 العامة في المكضكعات التالية:

                                                           
، مذكرة لنيؿ ييم أداء دوائر العالقات العامة في الجامعات األردنية من وجية نظر مرؤوسيياتقعمي يحي بدر الحديد،  1

 .92-90، ص 55، ص 2010شيادة الماجستير في اإلعبلـ، كمية اإلعبلـ جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، 
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 عبلقة المؤسسة بالمجتمع كالصحافة. -
 تقديـ النصح إلدارة الجامعة كمكظفييا. -

 "، جاءت بعنكاف: "دكر العبلقات العامة في كميات المجتمع".Albrightقاـ بيا الباحث " الدراسة الثانية:

ة إلى التعرؼ عمى الدكر الذم تقكـ بو دائرة العبلقات العامة في التركيج لمخدمات التي ىدفت الدراس
تقدميا الكميات بكالية إيداىك في الك.ـ.أ، كما استيدفت الدراسة تحديد دكر ىذه الكميات في عممية التنمية 

 اإلقتصادية عبر مساعدة دكائر العبلقات العامة كمف أىـ نتائجيا:

 كجكد دكر بارز كميـ لدكائر العبلقات العامة في مجاؿ التركيج لمخدمات التي تقدميا  اتضح
الكميات المحمية لممجتمع المحمي كبالبيئة المحيطة كبخاصة التركيج لبرامج التأىيؿ كالتدريب التي 

 تقكـ بيا الكميات لتنمية القطاعات اإلنتاجية.
 ميا دكائر العبلقات العامة في التنظيـ اإلدارم ليذه كشفت الدراسة عف المكانة المتقدمة التي تحت

 الكميات.
ىذه الدراسة جاءت بعنكاف "القدرة التغييرية لمكظفي العبلقات العامة في الكميات الصغيرة  الدراسة الثالثة:

 .university of pittsburghكالجامعات"، رسالة دكتكراه مف كمية الدراسات العميا في 

التعرؼ عمى قدرة مكظفي العبلقات العامة في الجامعات عمى إحداث التغييرات كفؽ ىدفت الدراسة إلى 
 اإلمكانات المتاحة، كاإلسياـ في منع القرار في المؤسسة.

تكصمت الدراسة إلى اف مكظفي العبلقات العامة الذيف يعممكف ضمف الطاقـ اإلستشارم لرئيس  
التغيير، إذ تؤدم ىذه المكاقع اإلستشارية دكرا ميما في  الجامعة أك الكمية لدييـ قدرة عالية عمى إحداث

إدارة التغيير في المؤسسة، كخمصت الدراسة إلى أف معظـ مكظفي العبلقات العامة في الجامعات يجرم 
كضعيـ في مستكل أقؿ مف المستكل اإلستشارم كال يعاممكف عمى مستكل عاؿ في اليـر الكظيفي، كأكدت 

قات العامة لدييـ القدرة عمى إحداث التغيير في مسيرة المؤسسة التعميمية، إال أف الدراسة أف مكظفي العبل
 . 1ىذه القدرة تتأثر كفؽ كضعيا الكظيفي ضمف سمـ المؤسسة اليرمي

 

 
                                                           

1
 ، كاإلتصاؿ اإلعبلـ عمـك في الماجستير شيادة لنيؿ ،مذكرة الجزائرية الجامعة في العامة العالقات :كريمة ساعد عف نقؿ 

 ص ص  ، ، 2011 قسنطينة منتكرم جامعة ، عامة كعبلقات إتصاؿ تخصص ، كاإلجتماعية اإلنسانية العمـك كمية
 .تنشر لـ  25،26
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 .: المقاربات السوسيولوجيةرابعالمبحث ال

 .الكالسيكية أوال: المقاربات
 .العممية اإلدارة مقاربة  -1
 ك لممكارد مف تبذير آنذاؾ الصناعي الرأسمالي  المجتمع عرفو ما عف فعؿ كرد المقاربة ىذه جاءت

 العمميات أخطاء تصحيح التركيز عمى فتـّ  .تحقيقو المفترض عف اإلنتاج مستكل في انخفاض ك إىدارىا،
 في األداء مستكل رفع أجؿ مف ك تكظيفو، العممي البحث أسمكب عمى باالعتماد ذلؾ ك اإلنتاجية،

 .العمؿ ىذا بكادر أبرز أحد العممية اإلدارة فكانت حركة االقتصادية، الفعالية تحقيؽ ك المؤسسات،
األمريكية  األىمية أعقاب الحرب في بالتحديد ك األمريكية، المتحدة الكاليات في األكلى نشأتيا بدأت قدك 

 إلى التقميدية األساليب بتطكير حكؿ االىتماـ ينصب مضمكنيا كاف ك الجنكب(، ك الشماؿ )حركب
 .األعماؿ أداء في حديثة أساليب

 عمـك في الماجستير شيادة لنيؿ ،مذكرة الجزائرية الجامعة في العامة العبلقات كريمة ساعد عف نقؿ
 منتكرم جامعة عامة، كعبلقات إتصاؿ تخصص كاإلجتماعية، اإلنسانية العمكـ كمية كاإلتصاؿ، اإلعبلـ
 .تنشر لـ ،25 ص ،2011 قسنطينة

 العامؿ تحقيؽ مطالب إلى تؤدم فإنيا إتباعيا تـّ  إذا كمبادئ، ، قكانيف يحكم عمـ العممية فاإلدارة
 ال التي البشرية، مع العناصر تتعامؿ ألنيا فف الكقت، نفس في أنيا كما كالمستيمؾ، العمؿ كصاحب

   .1عالية بدقة بسمككيا التنبؤ يمكف كال كامؿ، بشكؿ عمييا الرقابة يمكف
 W.F.Taylor تايمور فريدريك األمريكي بالميندس كثيقنا ارتباطنا ارتبط قد العممية اإلدارة مفيـك كنجد

 الذم العممية اإلدارة معنى خبللو مف بّيف حيث ، 1911 سنة "العممية اإلدارة مبادئ" كتاب صاحب
 :التالية النقاط كفؽ كضعو

 . السابقة لمخبرة تقديرية قكاعد عمى تعتمد التي التقميدية عف العممية اإلدارة تختمؼ  -
 .ك العامؿ العمؿ لصاحب رفاىية أعمى تحقيؽ ىك العممية لئلدارة الرئيس  اليدؼ أف  -
 تساعد التي ك القكانيف العبلقات كاستخبلص تحميميا، ك المعمكمات، جمع عمى العممية  اإلدارة تعتمد - 

 .2ميامو ك عممو، أداء في العامؿ
 :التالية األسس كفؽ المؤسسة اندراج ضركرة تايمكر يرل حيث

 .لممشرفيف التخطيط ك اإلنشاء مسؤكلية ك التقارير مسؤكلية تقديـ  -
                                                           

 مصر، اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة ،– األىداف مدخل - اإلنسانية العالقات و األفراد إدارة :الشنكاني صبلح 1
 431 .ص ، 1994

 العربية، النيضة دار ،تحميمي مدخل ، العممية األصول و األسس األعمال، إدارة و تنظيم  :الشرقاكم عمي غنايـ، عمرك 2
 36 .ص ، 1980 لبناف، بيركت،
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 .كالخبرات الكفاءات أصحاب ك المؤىميف األفراد اختيار  -
 .1الجماعية ك الفردية النتائج جميع مراقبة  -
 :ىي مبادئ كفؽ مؤسسة يككف أية في العممية اإلدارة تطبيؽ طرؽ بأف تايمكر أكضح السياؽ نفس كفي
 أعمى تحقيؽى أجم مف كذلؾ ، أشكالو أبسط إلى كتجزئتو ، ذلؾ أمكف إف كميا كتحديده العمؿ تقسيـ  -

 .األداء في الفاعمية كضماف ، منتكج
 مستكل يككف في بحيث المصنع، في بو يقـك الذم العمؿ لمستمزمات مطابقا العامؿ اختيار ينبغي  -

 .الذىني ك الجسمي نشاطو
 لمعمؿ، إلى المراقبة المباشرة باإلضافة العمؿ، تحميؿ خطط تتطمبو ما كفؽ ميامو ألداء العامؿ تدريب  -

 .كالمسير المشرؼ بيا يقـك رقبة ا الـ كىذه
 كاإلجراءات المفضمة لؤلكامر امتثالو لضماف مادم كحافز ، لمعامؿ اليكمية المالية المكافآت تقديـ  -

  .2العمؿ بأداء المتعمقة
 خرائط صمـ الذم  Gantt Henry غانت ىنري نجد اإلدارة في دراسة تايمكر مع أسيمكا الذيف أبرز كمف

 اىتـ كما كتكمفتو، اإلنتاج لمعرفة جداكؿ بكضع الرقابة بعممية اإلدارة تقـك حيث ،"غانت خرائط" سميت
 الفعمي األداء مستكل معرفة أجؿ مف كذلؾ،  السمعةإنتاج  في يدخؿ ال الذم الضائع الكقت بدارسة
 .المطمكب باألداء كمقارنتو المنجز،

 في المستعممة كالطرائؽ ، المناسبة اإلدارة بأف Emerson Harington  ىارنغتون إمرسون يرل كما
 تحسيف أجؿ مف الضائع الكقت مف الحد ك ، الكفاءة مبادئ عمى كميا مبنية تككف أف يجب المؤسسة
 .3المؤسسة أىداؼ كتحقيؽ األداء،

 
 اإلدارية العممية مقاربة  -2
 الطكيمة خبرتو بفضؿ استطاع الذم Henri Fayol فايول  ىنري الفرنسي الميندس إلى الحركة ىذه تنسب

 النشاط أف يرل كاف حيث ،كبيران  ذلؾ نجاحا بعد لتحقؽ ، اإلفبلس عف كالفحـ الحديد شركة يبعد أف
 كالتكجيو كالتنظيـ التخطيط :عمميات عمى حجميا يشتمؿ كاف ميما المؤسسة بو تقـك الذم اإلدارم
 .المؤسسة في لئلدارة الكظيفي الجانب إلى قد أشار فايكؿ يككف كبيذا .كالرقابة كالتنسيؽ

                                                           
1
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 كذلؾ كخارج المؤسسة، داخؿ يجرم ماذا معرفة مف المؤسسة في لئلدارة اإلدارية العمميات ىذه تسمح
 ، مرنة تككف لئلدارة مبادئ عامة الكتشاؼ جاىدنا يسعى فايكؿ كاف كبيذا . المعمكمات في بالتحكـ
  .حاؿ كؿ في ثابتة ليست كىي الدائمة، كاألحداث الظركؼ، بحسب كتتأقمـ
 المبادئ بتكصيفات كتعميمات اإلحاطة عمى العمؿ حكؿ ، أساسية بصفة المحكرية فايكؿ فكرة كتدكر
   .المؤداة لممياـ إتماميـ أثناء ()المشرفيف لممديريف النافعة
 التي المشاكؿ حؿ مف أجؿ كالمشرفيف المديركف بيا يتسمح أف ينبغي مبدءان  عشر أربعة فايكؿ اقترح كلذلؾ

 مصمحة انصياع التكجيو، كحدة كحدة األمر، االنضباط كالمسؤكلية، السمطة العمؿ، تقسيـ :كىي تكاجييـ
 الكظيفي االستقرار  العدالة، النظاـ، السمطة، المركزية تسمسؿ األجكر مكافأة العامة، لممصمحة الفرد

 .الجيكد تكحيد ك المبادأة ركح لؤلفراد،
 كفي مؤسسة، أية تطبيقيا في يفترض عامة تأكيدات عف عبارة فايكؿ كضعيا التي المبادئ ىذه كانت لقد
 التنظيـ لممدير )اإلدارة العميا(.  كظيفة حكؿ بطبيعتيا تدكر كىي بيئة، أم

 كبير عدد إلى تكصؿ حيث اإلدارة، تطكير في أسيمكا الذيف مف  Lendal F. Urwich أيرويك لندال كنجد
 .المؤسسة في اإلدارم العمؿ عمييا يقـك المبادئ مف
 :ىي مجمكعات ثبلث إلى المبادئ ىذه أيركيؾ قسـ كلقد
 العمؿ منو يبدأ يالذ األساس بمثابة كتعتبر التخطيط، ك التنبؤ، ك البحث، كتضـ  :األولى المجموعة -

 .اإلدارم
 كتكفير التنسيؽ النتيجة تككف حيث انتقاؿ بمثابة كتعتبر كالتنسيؽ، المبلئمة تضـ  :الثانية المجموعة -

 .لمتنظيـ المناسبة الظركؼ
صدار النظاـ كتضـ :الثالثة المجموعة - ا   يحققيا أف يجب التي النتيجة عف كتعبر كالرقابة، األكامر ك 

  .1اإلدارم العمؿ
 التنفيذييف المديريف بيف الكظيفية العبلقات كتحديد العمؿ في التخصص طريؽ عف ىذا كتحقؽ

 ئطراالخ تكضحو كالذم جيدا،  تصميما المصمـ الرسمي التنظيمي الييكؿ خبلؿ مف كاالستشارييف،
  التنظيمية.

 اإلدارية، المشكبلت لمعديد مف بحميا إيجابية كنتائج كبيرة، نجاحات لئلدارة الكبلسيكية المدرسة حققت لقد
 الكقت مف كالتقميؿ األداء، مستكل رفع باتجاه العمؿ أسمكب عمى تقـك عممية لمناىج بتطبيقيا كذلؾ

 عمى كتركيزىا لآللة، كمكمؿ المؤسسة مف باعتباره جزء لمعامؿ تقييدىا أف إال ، المؤسسة داخؿ الضائع
 مف نكع خمؽ لمعمؿ كتجزئتيا تقسيميا أف كما األداء، رفع مستكل أجؿ مف كاستعمميا الفيزيقية الطاقات
  .2المؤسسة داخؿ األداء عمى بدكره يؤثر ما كىك بالممؿ، اإلحساس). إلى أدل ، كالجمكد الركتيف
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 العامؿ بأداء فقط مرتبط كاإلدارية الفنية الناحية مف مغمؽ نسؽ أنيا عمى المؤسسة لمكضكع نظرت كما
 االجتماعية، كالعبلقات كالعامؿ اإلنساني المعنكم الجانب أىممت قد بالتالي ك المالية، المكافأة تقابمو الذم
 .1المؤسسة داخؿ األداء عمى كتأثيرىا اإلدارية، الكظائؼ في المكضعية الشركط إحدل تعتبر التي
 تحقيؽ في فمسفتيا العامة العبلقات مف تتخذ لئلدارة الكبلسيكية المدرسة إف القكؿ يمكننا الناحية ىذه فمف
 .أخرل جية مف االجتماعية المسؤكلية ممارسة في ك جية، مف الربح
 إلى تسخيره الذم يجب العامؿ اإلنساف مصادرة مف الكبلسيكية المقاربة تنطمؽ األمر العمـك في كلكف

 المقاربة ىذه تعرىا لـ العبلقات العامة أف بجبلء يتضح ثـ كمف قدراتو، لكؿ عقبلني كاستغبلؿ المؤسسة
 المرحمة تمؾ في تتضح لـ كالتي ذاتيا، الكبلسيكية بحد الرأسمالية بعقيدة مرتبطة العتبارات البلزمة العناية
 .األكلى إرىاصاتيا آنذاؾ في كانت كالتي اإلنساف رأسماؿ أدبيات عمى

 
 البيروقراطية: المقاربة  -3

  لنظـ دراستو أثناء Max Weber فيبر ماكس األلماني االجتماع عالـ كاف لقد
 ،كتستطيع الكبرل المؤسسات بمقتضاه تسير فعاؿ إدارم نظاـ إيجاد ضركرة يرل القديمة، الحضارات

  .2بالنمكذج البيركقراطي ).أسماه ما كضع إلى عمد فقد ذلؾ أجؿ مف بيا، المحيطة البيئة مع التعامؿ
 ترتكز ، كالرسمي  كالمكضكعي اليرمي التنظيـ أشكاؿ مف شكؿ ىي البيركقراطية بأف فيبر ماكس كيؤكد
 .كالمكضكعية كالقكانيف، التخصص، عمى
 التنظيمية بقية األشكاؿ عف تتميز الرأسمالي، المجتمع إفرازات مف البيركقراطية فيبر ماكس يعتبر كما

 بالمؤسسة، خاص نشاط أم  أداء في عقبلنية الطرؽ أكثر بأنيا كيؤكد الفّعاؿ، كاألداء بالتفكؽ األخرل
  .الكمي المجتمع مف حتمي جزء كىي

 الجدارة، مبدأ قراراتيا عمى في ترتكز كقانكنية، كفاءة، ك أداء، أكثر اإلدارة جعؿ إلى تيدؼ فالبيركقراطية 
 محددة أساليب فيي اليدؼ المشترؾ، لتحقيؽ األساسية المعايير مف ، كاألداء الكفاءة أف عمى يدؿ ما

 .محددة أىداؼ لتحقيؽ
 ك التنظيـ، حيث اإلدارة مف ممارسة أنماط أرقى مف ىي تركيبيا في البيركقراطية بأف فيبر اعتقد كبينما

 االختبلالت جكانب عمى R.Merton  ميرتون روبرت رأسيـ كعمى آخركف رّكز األداء، ك الكفاءة،
 عجز يبيف بحيث ، قصد غير عف أك بقصد البيركقراطي النمكذج استخداـ سكء عف الناجمة الكظيفية،

 عجز كأف . الكظائؼ عمى الطقكس تغميب بسبب ذلؾ ك بو، األىداؼ المنكط تحقيؽ عف التنظيـ ىذا
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يدفع البيركقراطي  ما إطاره، في يشتغؿ البيركقراطي الذم الييكؿ نتاج عف عبارة كعدـ كفاءتو البيركقراطي
 .1لممؤسسة األساسية باألىداؼ اىتمامو مف أكثر كالتعميمات، باإلجراءات االىتماـ  إلى
 الذم الصراع ك مياـ الكظيفة، مع التكّيؼ صعكبة ك السمكؾ جمكد :في ميرتكف حسب يتسبب ما كىك
 ك االنضباط مف معينة درجة بطبيعتيا تفرض نقاط كىي المؤسسة، في العامميف األفراد بيف ينشا أف يمكف

 .المؤسسة أداء أماـ عائقا األمر في نياية تصبح المتكقعة غير النتائج ألف ذلؾ المكازنة،
 كأداء إنجاز منو المؤسسات يتكقع يدير الذم ، البيركقراطي الفيبيرم النمكذج أف مف القكؿ نستطيع كأخيرا
 تيدؼ ما كىك لممؤسسة، الداخمية كالخارجية البيئة حاجات إلشباع فييا تستجيب كبطريقة بفعالية، المياـ
 .مؤسسة أم في العامة العبلقات كظيفة إليو
 

 المحدثة الكالسيكية المقاربات  ثانيا:
 اإلنسانية العالقات مدرسة مقاربة  -1

 العامؿ الفرد العمؿ كتعتبر عمى األساس في تركز التي العممية، اإلدارة لمبادئ الصاـر التطبيؽ أدل لقد
 لئلدارة نقدية حركة بركز في بدكره اسيـ الذم األمر ، العّماؿ طرؼ مف صريح عداء إلى لآللة، مكمؿ
 العماؿ كبيف ، بينيـ فيما العماؿ بيف اإلنسانية كاالجتماعية العبلقات تحسيف أىمية عمى ترتكز العممية

 لو بشرم كائف أنو عمى العامؿ الفرد إلى نظرت كما االتصاؿ كالتكاصؿ، تحسيف مثؿ عمييـ، كالمشرفيف
  .2عاتيامرا يجب كأحاسيس ، قّيـ
 إلتون بقيادة ، western lectric  إلكتريك وسترن لمجمع التابعة hawthorn ىاوثورن تجارب كانت كقد

 إذ اإلنسانية، العبلقات لمدرسة البداية نقطة ىي مايك، بإلتكف الشيير Mayo George Elton مايو جورج
 الفعالية عمى تأثيرىا كمدل كاالجتماعية، النفسية العماؿ مطالب في ضركرة النظر إلى المدرسة ىذه لفتت
  .المؤسسة داخؿ األداء في

 يمكف ال الفرد العامؿ يتمقاه الذم المادم الحافز أف عمى ، بيا قاـ التي التجارب بعد مايك أقتنع حيث
 البشرم، لمعنصر االعتبارإعادة  كذلؾ، يجب بؿ األداء، لتحسيف كحيدة ك حقيقية دفع كقكة إليو النظر
 المعنكية الركح رفع في يساعد ما اإلنسانية كالمينية، كالعبلقات النفيسة بالجكانب االىتماـ خبلؿ مف كذلؾ
 عمى التأثير بإمكانيا التي الجماعية الركح تسكده نظاـ اجتماعي ىي أيضا المؤسسة كأف .العامؿ لمفرد
  .المطمكبة الفاعمية كتحقيؽ األداء
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 جعؿ في إلى مساىمتو باإلضافة المؤسسة، أداء ك الرفاىية عكامؿ بيف الحقيقية الصمة مايك أثبت كما
 العنصر أداء إلثراء التككيف،  ك كاألماف كاألمف بالصحة كاالىتماـ (اجتماعية) إنسانية العمؿ عبلقات
 البشرم.

 الفكر في المؤسسات برجؿ يعرؼ الذم Chester Bernard شيستر برنارد جاء ، السياؽ نفس كفي
 عبلقات)األفراد(  العماؿ بيف الغالبة فيو العبلقات تككف تعاكني، نظاـ ىي المؤسسة :بأف ليبّيف اإلدارم،
 ألنشطة الداخمي التكازف عمى بالحفاظ إال تتحقؽ ال المؤسسة في الفعالية أف ك .كانسجاـ تفاىـ ك تعاكف

  .األداء كتحسيف المعنكية الركح مف لمرفع الحقيقة األسباب ىي ك العماؿ، بإرضاء كذلؾ المؤسسة،
 مؤلؼ خبلؿ مف ، ديكسون ج . وليام ك F.G Roethlisberger  روثميسبرجر .ج.ف : مف كؿ نظر كما
 داخؿ قائمة اجتماعية نظـ مجمكعة :أنيا عمى المؤسسة إلى ، 1939 سنة "والعامل اإلدارة" بعنكاف ليما
 كؿ كأف المؤسسة، كؿ

 بيا يتأثر التي العناصر مف يعتبر الذم رسمي غير تنظيـ الرسمي، التنظيـ إلى إضافة فييا يكجد مؤسسة
 المؤسسة. داخؿ األداء
 :نتائج أىميا عدة اإلدارة مجاؿ في اإلنسانية العبلقات مدرسة دراسات مف استنتاج كيمكننا

 .المادية المالية القيـ كليس األداء، مستكيات يحدد ما أكثر ىي المعنكية القيـ  -
 .المالية غير المكافآت أك بالعقكبات، كاضح بشكؿ العامؿ أداء تأثر  -
 .كأفراد كليس مجمكعات، ضمف العمؿ )األفراد( إلى العماؿ رغبة  -
 .داخؿ المؤسسة الرسمي لمتنظيـ مكاز يككف رسمي، غير تنظيـ خمؽ في حاجة دائما ىناؾ  -
 باالنتقاؿ اإلدارة،دراسة ل السمككي المدخؿ تطكر في جكىرية تحكؿ نقطة مجمميا، في النتائج ىذه تعد ك

ىماؿ ، المادم إغفاؿ الجانب أف إال المؤسسة، داخؿ االجتماعية ك النفسية بالدراسات االىتماـ إلى ا   ك 
 يتـ بيا كالتي االجتماعية المراقبة أك طريقة التحكـ، في تسّيب إلى أدل الرسمية التنظيمية العبلقات جانب
  .1المؤسسة كامؿ نشاط أداء في مرة كؿ في الفشؿ كبالتالي ، المؤسسة في البشرم العامؿ في التحكـ

 كاالىتماـ لؤلفراد العامميف، النفسي ك المعنكم بالجانب اإلدارة اعتراؼ ىك اإلنسانية العبلقات جكىر إف
 يحقؽ بما ، اإلدارة األفراد ك المتبادؿ بيف التعاكف ك الثقة مف جك خمؽ تتناكؿ حيث ، رفاىيتيـ بتحقيؽ
 تكاصؿ في لنجاحا يعني المؤسسة داخؿ العبلقات فنجاح بالتالي ك2 .اإلنتاجية كزيادة الكظيفي الرضا

 إيصاؿ أداة ك الفعاؿ، المحكر العامة العبلقات كظيفة تككف كبذلؾ ، عمكمنا الخارجية بيئتيا مع المؤسسة
 .النجاحات ك اتاإلنجاز  فتتحقؽ المؤسسة إلى البيئة ىذه حاجات إيصاؿ ك الخارجية، لمبيئة المخرجات
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 الحاجات مقاربة -2
 حاكلت مقاربات، لذلؾ عدة نتيجة كبرزت ، الدافعية مكضكع في الباحثيف ك العمماء مف الكثير غاص لقد

 كمف ، المؤسسة أىداؼ يبلءـ بشكؿ عممو أداء إلى بالفرد تدفع التي زاتكالمحف المؤثرات كتفسير معرفة
 .لمحاجات A Maslow ماسمو  أبراىم مقاربة المقاربات ىذه أىـ
 كقد إشباعيا، ك الحاجات عف الدائـ الفرد بحث بمدل مرتبطة العمؿ نحك الفرد دافعية بأف ماسمك يرل

 األماف، كحاجات الفسيكلكجية األساسية الحاجات كتتضمف األكلية الحاجات : ىما صنفيف إلى صنفيا
  .1الذات تحقيؽ كحاجات التقدير ك  االحتراـ حاجات ك االنتماء حاجات كتتضمف الثانكية كالحاجات

 خمس مف منظـ يتككف ىـر شكؿ في ، أدناه الشكؿ في مبيف ىك كما الحاجات ىذه ماسمك رّتب كقد
 التقدير إلى الحاجة ك كحاجات االنتماء، األماف ك األمف حاجات ك الفسيكلكجية، الحاجات :ىي مستكيات

 . الذات تحقيؽ إلى حاجة ك االحتراـ، ك
 أف أساس ليس عمى ، متسمسمة الحاجات ىذه أف عمى اليرمي السمـ ىذا خبلؿ مف ماسمك يؤكد حيث

 المستكيات حاجات لكف المستكيات الدنيا، حاجات تختفي عندما إال تظير ال العميا المستكيات حاجات
 الدنيا  المستكيات حاجات إشباع بعد إال ، إشباعيا يمكف ال العميا
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 لماسمو الحاجات ىرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 في العامميف أغمب األفراد لدل الدافعية تدرج فكرة لفيـ مفيد كإطار المنظريف، ك العمماء يعتبره ما ىك ك

 .األكقات اغمب
 ERG" تسمى نظرية اقترح حيث Alderfer ألدرفر العالـ ذلؾ بعد جاء ، ماسمك مقاربة مف انطبلقا ك

Theory"  كحاجات الكجكد ك البقاء  حاجات : ىي مستكيات ثبلث إلى الحاجات خبلليا مف قسـ 
 .النمك ك التطكر كحاجات العبلقات،

 إمكانية يرل فإف ألدرفر التصاعدم الترتيب كفؽ الحاجات إشباع بضركرة يرل الذم ماسمك عكس عمى
 يؤدم النمك، ك التطكر حاجات  إشباع عدـ إف حيث ، أدنى مستكل إلى أعمى مستكل مف الفرد نككص
  .1كىكذا العبلقات حاجات إشباع عمى التركيز إلى بالفرد
 عبلقة المؤسسة مف منظرم كثير عمييا يقيس ، عممية حقيقة الحاجات مقاربة أصبحت األساس ىذا عمى
 .عمميا منيا المسيركف االستفادة يتمكف كحتى ، األداء حيث مف بالمؤسسة العامؿ الفرد

                                                           
 106 .ص ، 1992 الجزائر، .لمكتاب الكطنية المؤسسة ،التنظيمي الصناعي النفس عمم أسس  :عشكم مصطفى 1
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 الكظيفي، ك كاالجتماعي النفسي كاألمف الراحة أسباب كؿ لو تكفر ، ما مؤسسة في يعمؿ الذم فالفرد
ا فّعاال راعنص يصبح  .1مشاركنا ك كمنتجن
 يتـ ال قد كضعو ماسمك الذم الحاجات إشباع ترتيب بأف الحاجات مراجعة النظريات خبلؿ مف يتبيف

 إشباع بيف ينتقؿ قد كما كقت كاحد في حاجة مف أكثر إشباع الفرد يستطيع بحيث ، المكضكع بالترتيب
 كىك ، مستمر تطكر كفي متداخمة، أغمب الحاالت في تككف الحاجات ىذه ككف ، نزكال ك صعكدا حاجاتو

 لديو يخمؽ مما ، المتعارضة كرغباتو حاجاتو إشباع لمخضكع إلى لحظة كؿ في العامؿ الفرد يعرض ما
 .األداء ك الحاجات بيف إشباع الربط في الصعكبة مف نكع
 نكعية بيف المعقكؿ لمتقريب اإلطار ذلؾ تعتبر زلت ا ما الحاجات، مقاربة أف عمى نؤكد األخير كفي

 العبلقات كظيفة إليو ما تيدؼ ىك ك منيا، حاجة كؿ في المحققة اإلشباع درجة ك المختمفة الحاجات
 ماؿ رأس باعتبارىـ ، العامميف األفراد إشباع حاجات في باالىتماـ السعي في عمميا أكلكيات في ، العامة

 .أيضان  أدائيا في ك ك سمعتيا سيركرتيا في يؤثركف الذيف المؤسسة
 الحديثة المقاربات  ثالثا: 
 النسقية المقاربة -1

 إدارة أساليب ك في طرؽ تغيرات إلى الثانية العالمية الحرب بعد التكنكلكجي ك العممي التطكر أدل لقد
 المؤسسة داخؿ تعمؿ كآلة عمى الفرد التركيز مف االنتقاؿ إلى اإلدارم بالفكر بدكره أدل ما المؤسسات،

 في اإلنتاجية العممية أساس ىك الفرد العامؿ أف اعتبار ك كالنفسية، اإلنسانية بالجكانب االىتماـ إلى
 .المؤسسي األداء تحقيؽ

 لو، المشكمة مجمكع األجزاء مف اكبر داللة ذك الكؿ أف عمى التركيز نحك فيسير النسقية المقاربة اتجاه أما
 مع تتكيؼ ك األخرل، تؤثر في متبادلة عبلقة ذات فركع عف عبارة بأنيا المؤسسة إلى تنظر حيث

 .الخارجية البيئة في تحصؿ التي التغيرات
 فان بينيـ العمماء كالباحثيف مف مف العديد أعماؿ إلى المقاربة ليذه األكلى البدايات تعكد الحقيقة في

 بخصائص يتمتع ، الكاقع في مجسدان  اجتماعيان  نسقان  المؤسسة يعتبر الذم)  Von Bertalanffy بيترالنفي
 .2الخارجية البيئة متغيرات مع بعقبلنية يتكيؼ ، ميـ). اقتصادم متعامؿ ككنو إلى إضافة تنظيمية

 المؤسسة إلى نظر  قد Talcott Parsons  بارسونز لكوت  تا الشيير االجتماعي العالـ كذلؾ نجد كما
 إف ميّمة مسائؿ أربع تحقيؽ عميو ك يجب  معيف ىدؼ تحقيؽ اجؿ مف أنشئ اجتماعي نسؽ أنيا عمى

 :كىي االستمرار ك البقاء رادأ

                                                           
رسالة ماجستير، قسـ ,،األداء تحسين إشكالية و المحمية اإلدارة في البشرية االستراتيجي لمموارد التسيير : لندة زعبالة 1

 89 .ص 2006عمـ االجتماع،جامعة باجي مختار،عنابة،الجزائر،
2

 Nguyen Kien Tanh : De La Planification à Long Terme Du Personnel à Une Révision De La Conception De 

L’entreprise, Thèse De Doctorat, Université De Lausanne, Suisse, 1974, P.17. (Non Publier). 
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 ك المكارد البشرية لجميع الجّيد األداء خبلؿ مف الخارجية لمبيئة الحقيقية الحاجات تمبية عمى العمؿ -
 .بالمكاءمة يعرؼ ما ىك ك المادية،

 .لتحقيقيا المتاحة التنظيمية المكارد كؿ تسخير ك األىداؼ تحديد -
 التكامؿ ك التنسيؽ، لضماف ىذا ك المؤسسة فركع ك كحدات مختمؼ بيف العبلقات مف مجمكعة إرساء -

 .المؤسسة داخؿ
 الظركؼ لنفسالفرعية،  األنساؽ في السائدة الظركؼ نفس مبلئمة راراستم عمى مؤسسة كؿ تحافظ أف -

 .الرئيسي النسؽ في السائدة
 اآلخر في منيا يؤثر كؿ بينيا فيما متفاعمة الفرعية األنساؽ مف مجمكعة المؤسسة تعتبر المقاربة ىذه إف
 الكحدات مف مجمكعة أيضا كما تعتبرىا  لممؤسسة الخارجية البيئة مع بدكرىا األنساؽ ىذه تتفاعؿ ك ،

 لتحقيؽ األخرل عمى منيا كاحدة كؿ تعتمد ك التي ينظميا، الذم النسؽ بيف ك بينيا ك بينيا، فيما تتفاعؿ
 امتدادنا إال ىي ما لممؤسسة الداخمية البيئة أف بمعنى ،)1)الكمي  العاـ النسؽ إلييا يسعى التي األىداؼ

 ىدؼ لتحقيؽ كمعّدة    كظيفيا مرتبطة الكحدات ىذه تككف ما الحاالت أغمب في ك ، الخارجية لمبيئة
إلى  تسعى بدكرىا الكحدات كىذه ، بعضيا مع الكحدات ىذه عبلقات يحدد الذم ىك ىذا اليدؼ ك محدد
 .الكمي لمنسؽ العامة األىداؼ تحقيؽ
 :منظكريف مف المؤسسة مكضكع إلى اإلدارة عمماء ينظر ما غالبنا اإلطار ىذا كضمف

 البيئة عف منعزؿ بشكؿ تعمؿ التي المؤسسات ىي ك مغمؽ، كنسؽ المؤسسة يعتبر الذم المنظكر 1-
 .بالفناء ميددة ك نافعة غير مؤسسة فيي المقاربة ىذه كحسب الخارجية،

 الخارجية بيئتيا معرار باستم تتفاعؿ التي المؤسسة كىي مفتكح، كنسؽ المؤسسة يعتبر الذم المنظكر 2-
 جزء الخارجية البيئة حاجات تشكؿ حيث المدخبلت كالمخرجات( ، (التبادؿ عمميات مختمؼ طريؽ عف
 .المؤسسة أداء مف ىاـ
 تعمؿ التي العناصر مف المتبادلة العبلقات مف بطةامتر  فئة ىك النسؽ أف مف Fleet فميت يقكؿ كىنا
 تصحيح في المعمكمات ىذه الخارجية كتساىـ البيئة عف معمكمات إلييا تدخؿ ك تستكرد فالمؤسسة ككؿ،

 مف الخارجية البيئة تعرفو ما مع التكّيؼ حتى تستطيع ذلؾ ك أدائيا، بالتالي ك نشاطيا تعديؿ ك مسارىا
 عف المؤسسة عجز أف ك خاصة البيئة، تمؾ حاجات بإشباع الكفاء عمى قادرة تظؿ حتى ك حاجات،
 .الزكاؿ ك الفناء إلى بيا يؤدم  أف يمكف اإلشباع بذلؾ الكفاء
 بيف القائمة عمى العبلقات ، مفتكح كنسؽ المؤسسة لمكضكع تناكليا عند النسقية المقاربة تعتمد كذلؾ

 لذا الحي الكائف تشبو مفتكح أنيا نسؽ حيث مف فالمؤسسة ، لممؤسسة المشكمة الفرعية األنساؽ مختمؼ
 .بعيف االعتبار الخارجية البيئة إرىاصات خذ أ ، عمييا يتعيف

                                                           
1

 Michel Liv : Approche Sociotechnique de L’organisation, Les Editions De L’organisation, Paris, France, 1983, 

P. 70. 



 

 

:األولالفصل    اإلطار العام و المنهجي للدراسة 

33 

 درسا قد Robert ;Daniel Katz Kahn ، كاىن روبرت ك كاتز دانيال مف كؿ نجد الصدد ىذا كفي
 .1الخارجية البيئة مف بعناصر  داخميا يتأثر الخارجية البيئة مع يتفاعؿ اجتماعي نظاـ أنيا عمى المؤسسة

 في لممؤسسة مف التحميبلت لكثير األساس يعطي ، لؤلنساؽ المفتكح التناكؿ أف مف القكؿ يمكف عميو ك
 المؤسسة اعترفت سكاء ك لمخرجاتيا، بالنسبة السكؽ تمثؿ ككنيا ، ىاـ كعنصر الخارجية لمبيئة النظر
 البيئة، ىذه لمككنات المباشر التأثير يمنع ال ذلؾ  فاف تجاىمتيا أك الخارجية البيئة ىذه مككنات بكجكد
 .فاعميتيا ك المؤسسة أداء عمى
 تمـز أنيا في العمكـ اإلدارية، خاصة ك ، العمـك لمختمؼ النسقية المقاربة قدمتيا التي األساسية الفائدة إف

 أجؿ مف بعضيا مع تتفاعؿ مف أجزاء مككننا ، متكامبل كبل باعتبارىا المؤسسة إلى النظر في المشرفيف
 ك داخميا متدفقة عبلقات كشبكة المؤسسة إلى  ينظركف تجعميـ كما .األداء مستكيات أعمى إلى الكصكؿ
 .الكبرل الخارجية بالبيئة تتعمؽ ك خارجيا،

 تكسيع المكقع، كاف باختيار سكاء ، الخارجية بيئتيا في المؤسسة أداء بيف التكفيؽ عمى العمؿ كجب لذا
 بيف ك ،االتصاالت تكنكلكجيا ك الجيكسياسية، التغيرات أيضا ك ستيمكيف،  الـ حاجات النشاط، كتنكيع
 مخاطر تشخيص ك الضعؼ، ك القكة لنقاط خبلؿ معرفتيا مف المؤسسة ألف اإلبداع ك راتكالميا مكاردىا
 التنافسي التفرد ك األسبقية بخمؽ ليا يسمح ما كىذا األداء، تتجنب معكقات أف تستطيع الخارجية البيئة

 .2رارىااستم ك بقائيا عمى كالمحافظة
 بيف التي تفصؿ المتغيرات تحديد يصعب أنو إال ، المقاربة ىذه قدمتيا التي الخدمات مف فبالرغـ

 إف James Thompsonطومسون  جيمس يقكؿ حيث ، الخارجية البيئة ك ، مفتكح كنسؽ المؤسسة
 البيئة مع ك المؤسسة، داخؿ رامستم راتغي ، متغيرة تفاعبلت ليا ك تعقيدا األكثر تعد المفتكحة األنساؽ

 .أقؿ فييا تككف التنبؤ عمى القدرة فاف كىكذا الخارجية،
 التي فيي اإلدارم لممؤسسات، السياؽ في العامة العبلقات لكظيفة خاص فيـ النسقية المقاربة تطرح ك

 المشرفكف ك    العاممكف األفراد يقـك بو نشاط، أك ، فعؿ أم مف جزء العامة العبلقات كظيفة مف تجعؿ
 .3الخارجية البيئة إلى عائدة تتجو  مخرجات العامة العبلقات عممية مف ينتج ك المؤسسة، داخؿ
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 :خالصة
كأفادتنا ىذه الدراسات في اختيار مكضكع البحث كالتعرؼ عمى مشكمة البحث بدقة، كما أنيا  

، كما ساعدتنا في المقارنة بيف أفادتنا في اختيار منيج الدراسة كالعينة،  إلى جانب أدكات جمع البيانات
 الكاقع كالممارسة الفعمية كبيف النظرم كالمثالي.

دارة المؤسسات الحديثة  فكظيفة  العبلقات العامة عممية مستمرة، كتشكؿ مدخبل أساسيا لتنظيـ كا 
فيي تعمؿ عمى تحسيف العبلقات االجتماعية كاإلنسانية، بيف العماؿ فيما بينيـ كبيف العماؿ كرؤسائيـ، 

 مثؿ تحسيف االتصاؿ كالتكاصؿ داخؿ المؤسسة لمكصكؿ إلى أعمى المراتب.
سبؽ ذكره مف عرض كتحميؿ خبلؿ ىذا الفصؿ تبيف لنا أف مقاربة العبلقات كبناءا عمى ما  

اإلنسانية ىي األكثر تماشيا مع كظيفة العبلقات العامة، حيث تقكـ ىذه المقاربة عمى تحسيف أداء 
المؤسسة مف خبلؿ تحسيف العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية بيف العماؿ كالمشرفيف عمييـ كبيف العماؿ فيما 

يـ، إضافة إلى تحسيف االتصاؿ كالتكاصؿ بيف أفراد المؤسسة، كالنظر إلى العامؿ عمى أنو كائف بشرم بين
 لو قيـ كأحاسيس يجب مراعاتيا.

كمنو تـ تبني مقاربة العبلقات اإلنسانية كمقاربة أساسية مكجية لبحثنا، مع بعض التعديبلت التي  
الخاصة باإلدارة قد ساعدتنا في فيـ فعالية كأداء  تخدـ تناسب المكضكع، كما أف عرض بعض المقاربات

كظيفة العبلقات العامة، حيث اعتمدنا عمييا بشكؿ جزئي لتقاطعيا في بعض العناصر كالمبادئ مع 
 كظيفة العبلقات العامة.
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 تمييد:

ىذا الفصؿ خصصناه لئلطار النظرم لمدراسة حيث قمنا بجمع المعمكمات عف مكضكع الدراسة،  
مباحث، المبحث األكؿ: خصصناه لمحديث عف تاريخ نشأة العبلقات العامة  أربعةكحددناه في 

حث الثالث كخصائصيا كالمبحث الثاني تحدثنا فيو بالتفصيؿ عف مبادئ كركائز العبلقات العامة، أما المب
  .فقد تناكلنا فيو أىميتيا كأىدافيا، كالمبحث الرابع كظائؼ العبلقات العامة ككسائؿ االتصاؿ فييا
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 المبحث األول: نشأتيا وخصائصيا

 أوال: نشأة العالقات العامة

العبلقات العامة كممارسة تكاد تككف قديمة قدـ اإلنساف كالمجتمعات اإلنسانية، فمثبل في  إف
ؽ.ـ، كفي مصر كاف يتـ إعداد  1700حضارة العراؽ نجد نشرات تتضمف إرشادات لمفبلحيف ترجع إلى 

حضارة لكحات عمى جدراف المعابد تدعك إلى تعظيـ الحكاـ الفراعنة أك تكضيح انتصاراتيـ، أما في ال
اليكنانية كالركمانية فقد برزت العبلقات العامة مف خبلؿ اعتماد فف الخطابة، كالحضارة اإلسبلمية 

 استطاعت تطكير العبلقات العامة بفضؿ الشعراء كالخطباء كاالحتفاالت الدينية كاالجتماعية.

قات العامة قد أما العبلقات العامة كنشاط متميز كككظيفة ككمفيكـ حديث النشأة، فمصطمح العبل
 1882"دكماف إيبيتيكف" في  ألقاىافي محاضرة  19استخدـ أكؿ مرة في السنكات األخيرة مف القرف 

استخدـ "تيكدكر فيؿ" رئيس شركة  1908بعنكاف العبلقات العامة ككاجبات المينة القانكنية، كفي عاـ 
 1ى رأس تقرير الشركة لذلؾ العاـ.التيميفكف كالتميغراؼ األىمية مصطمح العبلقات العامة ألكؿ مرة عم

كقد برزت الفكرة األكلى لنشاط العبلقات العامة في الكاليات المتحدة األمريكية بمبادرة مف "إيفمي" 
في مدينة نيكيكرؾ ككانت تمؾ  1916الذم أنشأ أكؿ مكتب استشارم متخصص في العبلقات العامة سنة 

 البداية الجادة ليذا النشاط.

 بيرينيز" تاريخ العبلقات العامة إلى أربع مراحؿ: ك يقسـ "إدكارد

كىي مرحمة اإلعداد  1914إلى قياـ الحرب العالمية األكلى  1900المرحمة األكلى: تبدأ مف عاـ 
 2كالتخصيص، كفييا ظير مفيـك العبلقات العامة كيكصي بإعطاء كامؿ الحرية لمفرد في العمؿ.

في ىذه المرحمة ارتبطت العبلقات العامة  1918 إلى 1914المرحمة الثانية: تبدأ مف عاـ 
بالحككمة فباندالع الحرب العالمية األكلى ظير أف الجميكر في كاد كالحككمة في كاد آخر كلجذب 
اىتمامات الجميكر كمشاركتو في الحرب اعتمدت الحككمات عمى العبلقات العامة كدراسة الرأم العاـ، 

ر االىتماـ باإلنساف ككحدة متكاممة مف النكاحي النفسية كنقدت أساليب قياس الرأم العاـ فظي
 3كاالجتماعية.

                                                           
 .20، ص 2007كالتكزيع،القاىرة، ، دار الفجر لمنشر العالقات العامة في المؤسسات الحديثةمحمد منير حجاب:  1
 .21محمد منير حجاب مرجع سابؽ، ص  2
، دار الكفاء تطبيقات ميدانية لمعالقات العامة في التربية البدنية والرياضيةحسف أحمد الشافعي، سكزاف أحمد مرسي:  3

 .13، ص 2003، 1لدنيا الطباعة  كالنشر، اإلسكندرية ، ط
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

كىي مرحمة نمك كتطكر العبلقات العامة بسبب قكة الدفع  1929إلى  1919المرحمة الثالثة: مف 
التي انطمقت إباف الحرب، كتتميز بازدىار كاضح في أساليب العبلقات العامة، كظيرت األصكؿ الفنية 

 ي بفضؿ جيكد "فيمي كاد كايبر".كالمنيج العمم

المرحمة الرابعة: كتسمى بالمرحمة المعاصرة كظيرت خبلؿ األزمة االقتصادية التي حمت بالعالـ 
كانتيى الخبراء إلى أف المبادئ األصمية لمعبلقات العامة ىي الصراحة كاألمانة كاالعتراؼ  1935سنة 

كبجماىير المؤسسات الداخمية كالعماؿ كالمستخدميف بالمسؤكلية االجتماعية، كاالىتماـ بالرأم العاـ 
 كالخارجية كالمستيمكيف.

 ثانيا: خصائص العالقات العامة:

 لمعبلقات العامة خصائص متميزة ىي:

إف العبلقات العامة تعتبر فمسفة لئلدارة يفترض كجكدىا ألم منظمة لتحقيؽ أىدافيا كتحديد  -
نما ينبغي أف تمعب دكرا اجتماعيا، كأف تضع كظائفيا كىي ال تنشأ لتحقيؽ األىداؼ  المالية كحسب كا 

 صالح الجميكر في المقاـ األكؿ.
إف العبلقات العامة ليست مف األنشطة الثانكية، بؿ تشكؿ عنصرا أساسيا في أنشطة المنشآت   -

 1فيي ضركرة يفرضيا المجتمع الحديث.
سة كجماىيرىا الداخمية كالخارجية تتسـ إف العبلقات العامة عممية اتصاؿ دائـ كمستمر بيف المؤس -

 بالديناميكية كقكة الفاعمية بيف الطرفيف.
إف العبلقات العامة كظيفة إدارية، فيي نشاط تمارسو كؿ إدارة لمكصؿ إلى تحقيؽ عبلقات طيبة  -

  2كتنسيؽ العبلقات بيف أقساـ التنظيـ المختمفة.
داث تأثير مرغكب في كقت محدد القصدية في العبلقات العامة نشاط مخطط كمرسـك إلح -

 كبأسمكب معيف مختار.
العبلقات العامة ىي ىمزة الكصؿ بيف فمسفة المشركع كالجميكر، كىذا االتصاؿ ضركرم لجعؿ  -

 الجميكر يتفيـ أنشطة المؤسسة.
تستيدؼ العبلقات تحقيؽ الرضا العاـ، كانتزاع مكافقة الجماىير مف أجؿ إحداث التكافؽ كالتكيؼ  -

 كالتعاكف.
                                                           

 .45، ص 2005، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، امة بين النظرية والتطبيقالعالقات العشدكاف عمي شيبو:  1
 .38محمد منير حجاب: مرجع سابؽ، ص  2
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

تعتبر العبلقات العامة اإلنساف محكر اىتماميا، فيي عبارة عف عمميات تطبيقية لمعمـك  -
 1االجتماعية كالسمككية كلذلؾ تحتاج ىذه الكظيفة إلى مختصيف لممارسة أنشطتيا المختمفة.

العبلقات العامة تتصؼ بالشمكلية، فنشاطيا ال يقتصر عمى ميداف دكف آخر بؿ يمتد ليشمؿ كافة  -
 يف السياسية االجتماعية كاالقتصادية ...إلخ ككافة المؤسسات بأشكاليا كأنكاعيا.المياد
نما  - العبلقات العامة ليست نكعا مف السحر يشفي العمؿ كليست كظيفة لمدفاع عف المؤسسة، كا 

 السمعة التي تبنييا تككف عف طريؽ األداء الطيب أكال، كاإلعبلـ الجيد عنو بعد ذلؾ.
ىر االتصاؿ، فيي تستخدـ كسائؿ االتصاؿ المختمفة لنشر المعمكمات العبلقات العامة جك  -

 كاألفكار كشرحيا لمجماىير مف جية كمف جية أخرل نقؿ أراء كاتجاىات الجماىير لممؤسسة.
ترتكز العبلقات العامة عمى مبادئ أخبلقية لتدعيـ كبناء الثقة بيف المؤسسة كجماىيرىا كليذا فيي  -

 ش كالخداع، كتقدـ الحقائؽ كالكقائع لمجماىير لكسب ثقتيـ كتأييدىـ.تبعد عف كافة أساليب الغ
العبلقات العامة نشاط عممي قائـ عمى التخطيط، فيي ليست نشاطا عشكائيا كال كقتيا بؿ ىي  -

نشاط طكيؿ المدل كنتائجو بعيدة المدل كتحدث تدريجيا،  فيي تتعامؿ مع اإلنساف كآرائو كاتجاىاتو 
 رىا بيف يكـ كليمة.كليس مف السيؿ تغيي

العبلقات العامة نشاط مكقكت، بمعنى أف نختار الكقت المناسب لتنفيذ برنامج معيف أمر ضركرم  -
لنجاح ىذا البرنامج، كأم تقصير في تكفير ىذه القاعدة قد يعني فشؿ البرنامج كمو أك ضعؼ آثاره عمى 

  2تحديد الكقت المناسب لبرنامج معيف. اقؿ التقدير، كال يعني ىذا المماطمة أك التسرع أك التردد عند
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 المبحث الثاني: مبادئيا وركائزىا:

 أوال: مبادئ العالقات العامة:

لكي يككف تنظيـ العبلقات العامة سميما يجب أف تقـك عمى مجمكعة مف المبادئ يمكف تمخيصيا 
 فيما يمي:

 كسب ثقة الجماىير: -
يمكف أف تنجح إال إذا رضيت جماىيرىا عمييا، كاليدؼ كيعني ىذا المبدأ أف أنشطة الييئة ال 

األساسي إلدارة العبلقات العامة يكمف في كسب ثقة الجماىير كالمحافظة عمى استمراريتيا، كعمى ىذا 
 يجب أف تتسـ أعماؿ الييئة بالصدؽ كاألمانة كالعدؿ كأف تتفؽ أعماليا مع أقكاليا.

 نشر الكعي بيف الجماىير: -
كجيو الرأم العاـ كتمة ميمة شرح سياسة الدكلة أك المنظمة، اإدارة العبلقات العأصبح عمى عاتؽ 

 إلى أحسف السبؿ لمتعاكف مع السياسة العامة لممجتمع كمؤسساتو ككسب ثقة الجماىير كتعاكنيـ.

 مساىمة الييئة أك المؤسسة في رفاىية المجتمع: -
قيؽ أكبر كسب مادم لصاحبو كلكف قد كاف الرأم السائد في الماضي أف ىدؼ أم مشركع ىك تح

تغيرت ىذه الفكرة اآلف كحؿ محميا ىدؼ أم مشركع فردم أك جماعي ىك رفاىية المجتمع، فالمشركع 
 الناجح ىك الذم يعتمد عمى تأييد الجميكر داخؿ المنشأة كخارجيا.

 تباع سياسة عدـ إخفاء الحقائؽ: -
كعدـ إخفاء الحقائؽ التي تيـ الجماىير إال إف األساس السميـ في العبلقات العامة ىك المصارحة 

األسرار الخاصة بعمميات اإلنتاج كىذا لمقضاء عمى الشائعات الضارة التي تكلد عدـ الثقة كتؤثر عمى 
 اإلنتاج.

 إتباع األسمكب العممي: -
إف المبادئ األساسية لمعبلقات العامة اتباع طريقة البحث العممي في مكاجية مشكبلتيا، كذلؾ 

ادىا عمى المنطؽ كاىتماميا بالكصكؿ إلى الحمكؿ المناسبة عف طريؽ التحميؿ الدقيؽ لؤلمكر كالبعد العتم
 1عف كؿ تحيز كىذا يمكف مف اتخاذ قرار سميـ مبني عمى ضكء الكاقع.

 تعكف المؤسسة مع المؤسسات األخرل: -
                                                           

 .49-47، مرجع سابؽ، ص ص المداخل األساسية لمعالقات العامةمحمد منير حجاب، سحر محمد كىبي:  1
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

المؤسسات األخرل، ال يمكف لممؤسسة أف تنجح في تأدية رسالتيا ما لـ تتعاكف مع غيرىا مف 
فالعبلقات العامة ال تعمؿ عمى تكطيد العبلقات بيف المنظمة كجماىيرىا فقط بؿ تكطيد عبلقات المنظمة 
مع المنظمات األخرل التي تكجد داخؿ المجتمع مف خبلؿ تنظيـ االتصاؿ بينيـ خاصة في برامج 

 1العبلقات العامة.

 العبلقات العامة تبدأ مف داخؿ المؤسسة: -
العبلقات الجيدة مف داخؿ المؤسسة فإدارة العبلقات العامة تبدأ كظيفتيا مف داخؿ المؤسسة تبدأ 

بخمؽ ركح التعاكف كالثقة كالتفاىـ المتبادؿ كالمستمر بيف المنظمة كجميكرىا الداخمي مع اختبلؼ 
ييا، ثـ بعد ذلؾ مستكياتيـ، كتحقيؽ التنسيؽ بيف مختمؼ اإلدارات كاألقساـ في المنشأة كبيف المتعامميف ف

 طيد العبلقات الحسنة بيف المؤسسة كجميكرىا الخارجي.ك تبدأ في تنمية كت

 إتباع األسمكب الديمقراطي في العبلقات العامة: -
يعد ىذا المبدأ أساس لممارسة العبلقات العامة، فالمؤسسة يجب أف تسكدىا ركح معنكية عالة كتتاح 

تطيع المديركف أف يفرضكا سياستيـ الذاتية دكف اشتراؾ ىيئة الفرصة لبلبتكار كعرض المقترحات، كال يس
اإلدارة كالعامميف في تحمؿ المسؤكلية كفي ىذا تشجيع لمديمقراطية كدعـ لممبادئ العامة اإلنسانية 

 2السميمة.

 

 ثانيا: ركائز العالقات العامة:

بلقات العامة أك التي يشير العديد مف الباحثيف إلى الركائز أك الدعامات التي تقكـ عمييا الع
 3تساعد عمى نجاحيا في أداء رسالتيا كتحقيؽ أىدافيا، كىذه الركائز يمكف اإلشارة إلييا في اآلتي:

، الحيكية كالتجاكب اإليجابي كقكة التعامؿ بيف القائميف بالعبلقات العامة في التنظيمات )المؤثر( -
تصاالت المباشرة كجيا لكجو أك عف طريؽ غير كبيف الجماىير )المتأثرة(،كذلؾ عف طريؽ التعامؿ ك اال

المباشر باستخداـ كسائؿ االتصاؿ ك اإلعبلـ المناسبة ،كذلؾ لتحقيؽ الفيـ المتبادؿ كاالستجابة المباشرة ك 
 اإليجابية بيف المؤسسة كجماىيرىا .

                                                           
 www.STabba.net/forum/archive.php/t-463.htmخصائص كمبادئ كأخبلقيات العبلقات العامة: نقبل عف المكقع:  1
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

ؾ التعامؿ مع جميع الجماىير بغض النظر عف جنسيـ أك اتجاىاتيـ كحاالتيـ االجتماعية، كذل -
عف طريؽ االبتعاد بيف الطائفية ك العنصرية كالتحيز ،كعمى ىذا تعد العبلقات العامة ظاىرة اجتماعية 

 ذات نشاط متسع يشمؿ جميع المياديف كال يقتصر عمى أنكاع معينة فقط مف مجاالت محدكدة.
مف الثقة  ترتكز العبلقات العامة عمى مجمكعة مف المبادئ كالقيـ األخبلقية التي تقـك عمى أساس -

ك االحتراـ المتبادؿ بيف كؿ مؤسسة أك الييئة كجماىيرىا ،كبالتالي فيي تستخدـ أساليب الغش ك التدليس 
كالخداع ،بؿ تستعيف دائما بالحقائؽ ك األرقاـ كالكقائع ،كتكضيح أىداؼ المؤسسة كسياستيا ك أساليب 

في األمر مف كظائفيا ،كمف المشاركة إدارتيا ك تمكيف العامميف معيا مف الكقكؼ عمى الحقائؽ كما خ
 الفعالة في تكجيو المؤسسة أك التنظيمات ،كمف تحمؿ مسؤكلية تطكير سياسة المؤسسة أيضا 

 ترتكز العبلقات العامة عمى بعض الجكانب اإلنسانية كذلؾ كفقا لما يأتي : -
إىماؿ الجانب المساعدة بشتى الكسائؿ عمى زيادة اإلنتاج كفرص النجاح لممؤسسة مع عدـ  -

اإلنساني مثؿ تحسيف العبلقات االجتماعية كتحسيف ظركؼ العمؿ ك إمكانياتو ك محاكلة إشباع حاجات ك 
رغبات األفراد قدر اإلمكاف مف حيث الرعاية الصحية ك االجتماعية ك التركيجية ،سكاء عمى مستكل 

 اإلدارة أك التنفيذ.
جك مف الديمقراطية الحقيقية الكاعية دكف تسمط أك  دعـ المبادئ اإلنسانية السميمة كخاصة بإشاعة -

استبداد مف احد لتسكد المؤسسة ركح عالية ،كتتاح الفرص لبلبتكار كعرض المقترحات، كؿ استطيع 
المديركف أف يفرضكا سياستيـ الذاتية دكف اشتراؾ ىيئة اإلدارة ك العامميف في تحمؿ المسؤكلية ، مما 

إال نتيجة ألفكار العمبلء كصدل لما يبذلو األخصائيكف مف مشكرة يجعؿ سياسة المؤسسة ال ترسـ 
 كمقترحات ، في ىذا تشجيع لمديمقراطية ك دعـ لممبادئ السممية.

إزالة عكامؿ الحقد ك الكراىية مف نفكس العامميف بشتى الكسائؿ ، كمف أىميا تحقيؽ العدالة في  -
حكافز المادية ك المعنكية كتكفير الخدمات المناسبة المقابؿ المادم لمعمؿ مع تشجيع المجد ك المبتكر بال

لمجميع ، كبث ركح االطمئناف كتشجيع التعاكف المثمر البناء كغير ذلؾ مف عادات حميدة إيجابية تفيد 
 األفراد ك الجماعات فترتفع الركح المعنكية لمجميع التي ىي أساس اإلقباؿ بحب كرغبة كاىتماـ العماؿ.

مة عمى ركائز اجتماعية ،كذلؾ مف تدريب جماىير المؤسسات ك الييئات ترتكز العبلقات العا -
عمى تحمؿ المسؤكلية االجتماعية، كذلؾ بعد تبصيرىـ بإمكانيات ىذه المؤسسة كمجيكداتيا ك العكائؽ 
التي تقؼ أماميا في تحقيؽ في تحقيؽ رسالتيا كما ينتظر الجماىير مف تأيد كتحمؿ المسؤكلية لمساعدة 

 في تأدية رسالتيا كتحقيؽ أىدافيا .المؤسسات 
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كمف ىنا يظير عنصر التماسؾ بيف جماىير المنظمة الداخمية ك جماىيرىا الخارجية ، كليذا  -
 تككف لمعبلقات العامة أىدافا اجتماعية يمكف تحقيقيا عف طريؽ برامج العبلقات العامة .

المؤسسة أك الييئة كلتحقيؽ  ترتكز العبلقات العامة عمى فمسفة كاضحة مؤداىا احتراـ جماىير
ذلؾ مف خبلؿ تصميـ ك تخطيط برامج العبلقات العامة في إطار الرأم العاـ لمجماىير كفؽ عادات 
كتقاليد المجتمع لضماف تأييدىـ ك مساندتيـ لممؤسسة ك برامجيا كطبعا التخطيط يككف دكما بإتباع 

ة فاسدة إلحبلؿ عادات صالحة محؿ العادات األسمكب العممي فمثبل إذا كانت في مجتمع ما عادات معكق
 البالية المعكقة.

 

 .المبحث الثالث: أىميتيا وأىدافيا

 1أوال: أىمية العالقات العامة :

تسعى العبلقات العامة إلى كسب ثقة الجميكر في المؤسسة ، كىذا بدكره يؤدم إلى زيادة شيرتيا  -
كبناء سمعة طيبة لمنتجاتيا كيعاكف ذلؾ عمى زيادة  ك تحسيف سمعتيا كارتفاع مكانتيا لدل الجميكر،

 حجـ التعامؿ معيا ،ىذا إلى جانب تقديـ المؤسسة لخدماتيا.
ك بناء سمعة طيبة ليا  ،في مؤسسات خدماتية تسعى العبلقات إلى دعـ ثقة الجميكر بالمؤسسة -

 عف طريؽ زيادة فيـ كتقدير الجميكر الرسالة المؤسسة ك إنجازاتيا ك خدماتيا.
كىذا مف شأنو تسييؿ  ،تسيـ العبلقات العامة الجيدة في أف تسكد عبلقات عمؿ طيبة بالمؤسسة -

حيث تجتذب المؤسسة أفضؿ  ،تدبير احتياجات المؤسسة مف أفراد القكل العاممة ذكم الكفاءة ك المقدرة
سسة كمف ثـ تخفض كتسيـ العبلقات الطيبة في استقرار أفراد القكل العاممة بالمؤ  ،عناصر القكل العاممة

 مف معدؿ دكراف العمؿ حيث يثؽ العاممكف في مؤسستيـ كما يككف مف السيؿ دائما حؿ مشاكؿ العمالة .
مما تطمب ضركرة تبني جميكرىا لمخطط  ،تزايد تدخؿ الدكلة في الحياة االقتصادية كاالجتماعية -

بالتالي فنجاح تمؾ الخطط يقتضي ك  ،التي تصنعيا ك القرارات التي تتخذىا ك التي تمس حياة مكاطنييا
 تأييدىا مف قبؿ الجميكر كال يتـ ذلؾ إال بشرحيا ليـ ك تييئة الرأم العاـ لقبكليا.

                                                           
.ص ص  1996. 3، شركة ذات سبلسؿ لمطباعة ك النشر ك التكزيع .الككيت.طالعالقات العامةزكي محمكد ىاشـ : 1

24،25. 
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

مما يحتـ أف يككف ىناؾ زيادة في التكزيع كتعاظـ النفقات مع  ،اتساع السكؽ كزيادة حجـ اإلنتاج -
قناعيـ بالتعامؿ مع منتجاتيا كجكد منافسة حادة بيف المؤسسات ىدفيا جذب أكبر عدد مف المستي مكيف كا 

كىذا ما تقكـ بو دكائر  ،أك خدماتيا عكضا عف المنتجات أك الخدمات الخاصة بالمؤسسات المنافسة
 العبلقات العامة.

سكاء عف طريؽ القركض حيث تثؽ مؤسسات  ،تسييؿ العبلقات العامة عممية تمكيؿ المؤسسة -
 انة مركزىا.التمكيؿ ىي األخرل فييا كفي قدراتيا كمت

تسيـ العبلقات العامة الطيبة في حسف تقدير كتفيـ المشكبلت اإلدارية مف قبؿ العامميف ك  -
كبذلؾ يساند ىؤالء جميعا المؤسسة في أكقات الشدة ك األزمة كما يشجعكف كيؤيدكف نشاطيا  الجميكر،

نجازاتيا ،كمف ثـ تحقؽ العبلقات العامة الترابط بيف المؤسسة كجماىيرىا  مف مختمؼ الفئات بما يكفؿ كا 
 .1تحقيؽ اليداؼ االجتماعية لمعبلقات العامة

كأصبح مف المتاح ، تمفاز...( التقدـ اليائؿ في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم )صحافة ،راديك، -
كبالتالي استخداميا لصالح المنشأة  ،استخداـ ىذه الكسائؿ لمتأثير عمى الفئات المختمفة مف الجماىير

 . 2ا تتأكد الحاجة إلى كجكد العبلقات العامة لتحقيؽ ىذه األىداؼكأىدافيا كىن
تزايد الطمب عمى الحقائؽ ك المعمكمات مف جانب الجميكر نتيجة النتشار الثقافة ك التعميـ ك  -

 3جعؿ العبلقات العامة سريعة في تأدية دكرىا في تغيير المفاىيـ إلى األصح. ،التقدـ في كسائؿ اإلعبلـ
 ،العاـ       تساعد بحكث العبلقات العامة المؤسسات عمى استنتاج االتجاىات الحقيقية لمرأم  -

كىذا ما يساعد المؤسسات عمى إدخاؿ بعض التعديبلت عمى سياستيا  ،ككذلؾ رغباتيـ كاحتياجاتيـ
فف فيـ باعتبارىا  ،كخططيا بما يتماشى ك رغبات الجميكر كتحقيؽ الصالح العاـ لممؤسسة كالجماىير

 4عقمية الجميكر كتحديد معالـ أراء أفراده كاكتساب رضاىـ.
كمحاكلة إيجاد جميكر مؤيد كمساند  ،تييئة الرأم العاـ الجماىيرم لتمقي كنقؿ أفكار كأراء جديدة -

كىذا ما سيساعد عمى تقكية الصمة بيف  ،ألفكار كأراء ىذه المؤسسات كالييئات المكجكدة داخؿ المجتمع
 5الجماىير مما يؤدم إلى تكقؼ التعامؿ بينيـ كيساعد عمى تماسؾ المجتمع.المؤسسات ك 
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

كمف دعائميا التفاعؿ اإليجابي ك  ،العبلقات العامة ترتبط بيف المصمحة العامة ك الخاصة -
التعامؿ مع الناس عمى ضكء المبادئ األخبلقية ك اإلنسانية ك االجتماعية كاستخداـ مظاىر النشاط التي 

 . 1ة المتبادلة بيف المؤسسة كالجميكرتحقؽ المنفع
العبلقات العامة الفعالة ىي التي تمارس بطريقة مينية مخططة تساعد المؤسسة عمى االتصاؿ  -

كتدعـ الصمة كالصداقة معيـ كتنمي الثقة في المؤسسة مف قبؿ ىؤالء الذم  ،الفعاؿ بمختمؼ جماىيرىا
 .2تطكرىابتأييدىـ كمؤازرتيـ لممؤسسة يساىمكف في تقدميا ك 

زيادة االتصاؿ بيف دكؿ العالـ حيث أصبحت تربطيا عبلقات اقتصادية كسياسية كاجتماعية  -
كثقافية مشتركة، كتعددت المؤتمرات كالندكات بينيما ،كغايتيا إقامة أسس عبلقات طيبة بيف أعضاء 

 األسرة الدكلية كىذا يتحقؽ عف طريؽ جياز العبلقات العامة.
كتحتاج تمؾ األجيزة إلى  ،بو األجيزة الحككمية مع الجماىير المختمفة تزايد الدكر الذم تطمع -

أنشطة لمعبلقات العامة نظرا ألنيا غالبا تقـك بتقديـ بعض الخدمات التي تغيب فييا المنافسة كبالتالي 
 تحسف مف تدىكر مستكل خدمتيا لممتعامميف .

عالة لممؤسسة حيث تتضمف مكاد تنفيذ تعتبر كسائؿ ف ،المكاد التي ينتجيا جياز العبلقات العامة -
إضافة إلى ما تقدمو مف  اإلدارة العميا لممؤسسة فيي تساعدىا في عممية جمع البيانات كتحميميا كتفسيرىا،

   3خدمات في مكاجية المشاكؿ كيطمؽ عمى تمؾ المكاد اصطبلح تسكيؽ برامج العبلقات العامة .
ستمراريتيا كتأكيد  ،تتكاجد بيابناء سمعة حسنة لممؤسسة  في البيئة التي  - كذلؾ لدعـ بقائيا كا 

  4ىكيتيا كانتمائيا لمبيئة كمحاكلة إيجاد أىداؼ مشتركة بيف المؤسسة كالجماىير لتكطيد الصمة بينيما.
االىتماـ المتزايد كمصالح أفراده كذلؾ بالرقابة عمى أسعار الغذاء أك السمع كصبلحياتيا  -

عمى العناية بالعبلقات العامة ، ككذا تسعى إدارة العبلقات العامة إلى  لبلستعماؿ ،مما ألـز المؤسسات
  5مساعدة المكاطنيف عمى التكيؼ االجتماعي مع الجماعة تبعا لحاجاتيا ك مطالبيا.

-  
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 ثانيا:  أىداف العالقات العامة :

 يمكف تحديد األىداؼ التالية لنشاط العبلقات العامة فيما يمي:  

بالمؤسسة كبناء سمعة طيبة ليا عف طريؽ زيادة فيـ كتقدير الجميكر لرسالة دعـ ثقة الجميكر  -
المؤسسة كأىداؼ انجازاتيا كدكرىا في العمؿ لصالح المجتمع كبركح المسؤكلية كالسعي إلى تأسيس ىكية 

 كصكرة قيادية.
 
 1تكفير عبلقات طيبة مع العامميف كرفع معنكياتيـ بما يكفؿ زيادة كتحسيف إنتاجيتيـ. -
العمؿ عمى دراسة كفيـ المطالب كاالىتمامات ك األىداؼ لدل األفراد كالجماعات داخؿ المنظمة  -

المعينة كربطيا باألىداؼ العامة ليذه المنظمة فالعبلقات العامة تيدؼ إلى تحسيف العبلقات بيف المنظمة 
 كجميكرىا الداخمي مف خبلؿ االىتماـ بالعامؿ كتمبية احتياجاتو كمطالبو.

الجماىير باألمكر كالمشاكؿ العامة كالمعاصرة كبالتالي تعمؿ عمى زيادة اىتماميا بيا  تبصير -
 كتحقيؽ مساىمة تمؾ الجماىير في إبداء الرأم بصددىا، كبيذا يتحقؽ االتجاه الديمقراطي لمدكلة.

كتحدد مدل المساىمة  كمسؤكليتيا في تحقيقيا، تبصير الجماىير بخطط كأىداؼ التنمية القكمية، -
كمستكل تنفيذىا مف خبلؿ عمميا الجاد  ،التي يمكف أف تقدميا الجماىير لبلرتفاع بمستكل الخدمات العامة

سعاد المجتمع كضماف مستقبمو.  كتعاكنيا كمشاركتيا بالمسؤكلية في تحقيؽ تقدـ كتطكر الكطف كا 
  2مؿ.تدعيـ التعاكف المستمر بيف المؤسسة كالمؤسسات األخرل المرتبطة معيا بصبلت الع -
فضبل عف تحقيؽ درجة مناسبة مف االستقرار  جذب أفضؿ العناصر البشرية لمعمؿ بالمؤسسة، -

 لمعمالة الحالية كخاصة المدربة منيا كجعميا عمى يقيف مف أف المؤسسة مكاف جيد.
  3تثقيؼ المستيمكيف لمسمعة أك المنتفعيف بالخدمة بإعطائيـ معمكمات جديدة عنيا. -
كذلؾ عف طريؽ تعريفيا بكؿ ما يدكر حكليا مف متغيرات  ،مع الخارج ربط المنظمة المعنية -

 كتقدم تفسير لئلدارة عف االتجاىات ك اآلراء الخاصة بالجماىير  ،اجتماعية سياسية كاقتصادية ...الخ
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 1عف المؤسسة كفي األكقات المناسبة.
ظيار المؤسسة بالمست إعداد كتنظيـ استقباؿ الكفكد كبرامج زيارتيـ، - كل البلئؽ أماـ الكفكد ك كا 
عداد متطمبات ضيافتيـ ،كتسييؿ ميمة الخبراء كالزكار ك الباحثيف الذيف يزكركف المؤسسة  الزكار، كا 

 ألعماؿ تخدـ المصمحة العامة.
 تنظيـ مكتبة المؤسسة كاإلشراؼ عمييا ،ك االىتماـ باألرشيؼ العممي. -
   2اط المؤسسة.ترجمة النشرات كاألبحاث كالمكاضيع ذات العبلقة بنش -
مثؿ البحث كجمع  ،استخداـ األساليب العممية المتطكرة في مجاؿ العبلقات العامة كتطبيقيا -

جراء بحكث الرأم العاـ ك االستطبلع كجمع معمكمات عف الشركات المنافسة كمنتجاتيا  المعمكمات كا 
 كجماىيرىا.. الخ.

  3.اإلدارةالتعاكف المثمر بيف العامميف ك  إيجاد درجة عالية مف الترابط بيف إدارات المؤسسة ،كدعـ -
 ،اإلشراؼ عمى قياـ المعارض كالمتاحؼ كاإلعداد لمشاركة المؤسسة بالمعارض المحمية كالدكلية -

 كعرض األفبلـ السينمائية عف نشطات المؤسسة كخدماتيا . لعرض خدمات ك أنشطة المؤسسة،
ليـ مف برامج اجتماعية كترفييية كرياضية رعاية العامميف بالمؤسسة كتكفير الخدمات الداخمية  -

 كالتضامف األسرم.
 بالتنسيؽ مع الجيات األخرل. ،إجراء االحتفاالت كالمناسبات الدينية كالقكمية كالكطنية كاألعياد -
أظيرت عدـ فعاليتيا بطريقة أك بأخرل  ،استعادة ثقة الجميكر عقب أزمة تعرضت ليا المؤسسة -

 تحقيؽ الفعالية مرة أخرل. كمطمكب احتكاء ىذه األزمة ك 
كذلؾ بالرد عمى أية تساؤالت أك بتنفيذ ما يكجو إلييا مف نقد  ،تصحيح سكء الفيـ حكؿ المنظمة -

كالعمؿ عمى الرد عمى اليجمات لمقكل الضاغطة المعارضة دكنما تجريح كباالستناد إلى الكقائع ك الحجج 
 الكاقعية .
 4ك الجماىير الخاصة لمحصكؿ عمى الدعـ كتعاكف الناس.التأثير في الرأم العاـ لمجميكر العاـ أ -
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 المبحث الرابع:  وظائفيا ووسائل االتصال:

 أوال: وظائف العالقات العامة:

 ىناؾ مجمكعة مف الكظائؼ األساسية لمعبلقة العامة كىي:

 البحث: -1
تقـك العبلقات العامة جمع كببحث كدراسة اتجاىات الرأم العاـ لجماىير المؤسسة كمعرفة أرائيـ 

ككذلؾ تقكـ ببحث كتحميؿ كتمخيص  ،مف خبلؿ استعماؿ الكسائؿ المناسبة كاألكثر فعالية ،كاتجاىاتيـ
جميع المسائؿ التي تيـ اإلدارة العميا كرفعيا إلييا، ىذا باإلضافة إلى اطبلع الخبراء عمى البحكث 

  1كاألساليب المتطكرة في مجاؿ العبلقات العامة، كتدرس كذلؾ أراء الرأم العاـ في المناىج.

 التخطيط: -2
عف طريؽ كضع خطط طكيمة  ،ة العامة لممؤسسةيقكـ جياز العبلقات العامة برسـ السياس

كذلؾ بتحديد األىداؼ  التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقيا كالجماىير المستيدفة،  ،كمتكسطة كقصيرة المدل
ككذلؾ تحديد اإلمكانيات المادية كالبشرية كالفنية الكاجب تكفرىا، كتصميـ البرامج اإلعبلمية مف حيث 

مى الخبراء باإلضافة إلى ذلؾ فيي تقكـ بشرح سياسات المؤسسة التكقيت كتكزيع االختصاصات ع
عبلمو بأم تعديؿ في سياستيا بغية قبكلو إياىا كالتعاكف معيا.  2لمجميكر كا 

 االتصاؿ: - أ
بتحديد الكسائؿ  ،يقكـ جياز العبلقات العامة بتنفيذ الخطط كاالتصاؿ بالجماىير المستيدفة

 3ف االتصاؿ بالجماىير سكاء كانت داخمية أك خارجية.اإلعبلمية المناسبة كؿ جميكر كمف تأمي

 التنسيؽ: - ب
ىك تحقيؽ االنسجاـ كالتناسؽ بيف إدارة العبلقات العامة كبيف اإلدارات المختمفة في المنشأة، 
كاألقساـ فيما بينيـ، كبينيا كبيف الجميكر الداخمي كالخارجي، مف أجؿ الكصكؿ في نياية المطاؼ إلى 

شباع حاجات جميكرىا.تحقيؽ نشاطيا بفاع  4مية عالية ككذلؾ تحقيؽ أىداؼ كسياسات المنظمة كا 
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، اإلسكندرية، المكتب الجامعي العالقات العامة واإلعالن من منظور عمم االجتماعحسف عبد الحميد، أحمد رشكاف:  2

 .150-149الحديث، ص ص 
 www.wikipedia.org/wiki  16:30عمى الساعة  15/05/2018العبلقات العامة مف المكسكعة الحرة كيكيبيديا في  3
 .61، مرجع سابؽ، ص العالقات العامة في المؤسسات الحديثةمحمد منير حجاب:  4
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 اإلدارة:  - ج
جياز العبلقات العامة يقدـ خدمات كمساعدات لسائر إدارات المؤسسة كمساعدتيا عمى أداء 
كظائفيا المتصمة بالجميكر فخبراء العبلقات العامة يكفركف البيانات البلزمة عف العماؿ الجدد كسبؿ 
تعيينيـ كاختيار الكفاءات المينية المطمكبة، كما تسيؿ لقسـ المبيعات كالمشتريات ميمة إقامة عبلقات 
طيبة مع المكزعيف كالمستيمكيف، كما تشترؾ أيضا في إعداد التقارير السنكية عف المركز المالي لممؤسسة 

 1فيي بصفة عامة تساعد كافة إدارات المؤسسة.

 التقكيـ: - د
ائج الفعمية لبرنامج العبلقات العامة كالقياـ باإلجراءات التصحيحية لخدمات فعالية يعني قياس النت

البرامج كتحديد االنحرافات الحاصمة مف خبلؿ مراجعة كؿ النشاطات الصادرة عف جياز العبلقات العامة 
 2.بعد تطبيقيا كىذا تفاديا لكقكع أم مشاكؿ كعكائؽ قد تؤثر عمى مكانة المؤسسة كاستمراريتيا

 أف كظائؼ العبلقات العامة تكمف في : V.bernettكيرل فيرف بيرنت 

 تفسير سياسات الييئة كأعماليا إلى جماىيرىا. -
 تفسير ردكد الفعؿ الحالية كالمستقبمية ليذه الجماىير إلى الييئة ذاتيا. -

 فيحدد ىذه الكظائؼ في أربع كظائؼ رئيسية ىي: P.leslyأما فيميب ليزلي 

 كالمشكرة.النصح  -
 اإلعبلـ. -
 األبحاث كالتحاليؿ. -
 بناء الثقة الشاممة كدعميا. -

 ىذه الكظائؼ إلى سبع كظائؼ رئيسية ىي: B.Canfieldكيقسـ كانفيمد 

 البحث. -
 التخطيط. -
 اإلنتاج. -
 التنسيؽ. -

                                                           
، 1998-1997، 1، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، األردف،طالدعاية واإلعالم والعالقات العامةمحمد جكدت ناصر:  1

 .207ص 
 .150حسف عبد الحميد أحمد رشكاف، مرجع سابؽ، ص  2
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 الخدمة اإلدارية. -
 خدمة المجتمع المحمي. -
 التكجيو اإلدارم. -

شركة كجدت أف  2500شممت الدراسة  ،العبلقات العامةكفي دراسة أمريكية لتحديد كظائؼ إدارات 
 الكظائؼ التي تدخؿ في نطاؽ مسؤكلية إدارات العبلقات العامة بالترتيب حسب أىميتيا كما يمي:

 العبلقات مع الصحافة. -
 العبلقات مع المجتمع. -
 إعداد التقارير السنكية. -
 كتابة األحاديث. -
 المطبكعات األخرل. -
 اىات العامة.نصح اإلدارة حكؿ االتج -
 الشؤكف كاألمكر العادية. -
 األفبلـ كالكثائؽ التكضيحية. -
 العبلقات مع المساىميف. -
 الدعاية لممنتجات. -
 االتصاالت الداخمية. -
 بحكث الرأم العاـ. -
 التكصيات المتعمقة بالسياسات. -
 المساىمة في مناقشة السياسات الرئيسية. -
 العبلقات مع المستيمكيف. -
 العبلقات مع العامميف -
 العبلقات مع المكرديف. -

قامت بيا كمية  ،شركة ك منظمة كىيئة كجية حككمية 95كفي دراسة أخرل أجريت في مصر عمى 
كيظير منيا أف الكظائؼ ك االختصاصات الخاصة بإدارات  ،اإلعبلـ بإشراؼ الدكتكر سمير حسيف
 العبلقات حسب أكزانيا النسبية كاألتي :

 عقد الندكات كالمؤتمرات كعمؿ األفبلـ التسجيمية .طبع الكتيبات كالنشرات الدكرية ك  -
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 القياـ بالنشاط اإلعبلمي الخاص برسالة المنشأة كأىدافيا لمجميكر الداخمي كالخارجي . -
 القياـ باألنشطة االجتماعية كالرياضية كالترفييية في المنشأة. -
 تنظيـ كاستقباؿ الكفكد كالزكار كترتيب إقامتيـ . -
 عف منتجات المنشأة أك خدماتيا . تخطيط كتنفيذ اإلعبلف -
عداد الردكد . -  متابعة ما ينشر في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة عف المنشأة كعرضيا عمى اإلدارة كا 
 القياـ بأعماؿ التسييبلت. -
 تقديـ الخدمات الطبية كالعبلجية لمعامميف. -
 تقديـ اإلعانات المالية لمعامميف بعد القياـ بالبحكث االجتماعية عمييـ . -
 جييز كتنفيذ المعارض المحمية كاإلقميمية.ت -
 تحميؿ المعمكمات التي تنشر عف المنظمة كصكرتيا كتقديميا لئلدارة. -
 اإلشراؼ عمى نشاط المكتبة كالتكثيؽ . -
 تقديـ الخدمات كالتسييبلت كالبيانات إلى عمبلء المنشأة كالقياـ باالتصاؿ المباشر لحؿ مشاكميـ. -
 ة كالمتعامميف معيا كمحاكلة إزالة أسبابيا .بحث شكاكم العامميف بالمنشأ -
 تسييؿ ميمة الكفكد األجنبية القادمة لمتعاكف في تنفيذ المشركعات. -
 نقؿ صكرة كاممة عف اتجاىات الجماىير نحك سياسة المنشأة كعرضيا عمى اإلدارة العميا. -
 تزكيد كسائؿ اإلعبلـ المختمفة بكافة المعمكمات . -
بالمناسبات القكمية كالدينية بالتنسيؽ مع جيكد المنظمات األخرل في ىذا إعداد برامج االحتفاالت  -

 المجاؿ .
تنظيـ الزيارات الداخمية كاالتصاؿ باألجيزة األخرل النجاز أعماؿ المنظمة كتنظيـ اجتماعات  -

 مجمس اإلدارة.
" كيمكف تحديد كظائؼ العبلقات العامة السميمة عمى النحك األتي كما يشير "حجاب  ككىبي -
1992: 
تعريؼ الجميكر بالمنشأة كشرح السمعة أك الخدمة التي تنتجيا بمغة سيمة كبسيطة بغية اىتماـ  -

 الجميكر بيا .
 شرح سياسة المنشأة إلى الجميكر أك أم تعديؿ أك تغير فييا بغية قبكلو إياىا كالتعاكف معيا. -
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

مساعدة الجميكر عمى تككيف رأيو كذلؾ بمده بكافة المعمكمات ليككف رأيو مبنيا عمى أساس مف  -
 الكاقع كأساس مف الحقائؽ .

التأكد مف أف جميع األخبار التي تنتشر عمى الجميكر صحيحة كسميمة مف حيث الشكؿ  -
 كالمكضكع.

 مد المنشأة بكافة التطكرات التي تحدث في الرأم العاـ. -
 منشأة ضد ام ىجـك يقع عمييا نتيجة نشر إخبار كاذبة  أك صحيحة عنيا.حماية ال -
 تييئة جك صالح بيف المنشأة كاألفراد بعضيـ كبعض داخؿ المنشأة . -
 إخبار اإلدارة العميا لممنشأة برد فعؿ سياساتيا بيف فئات الجميكر المختمفة . -
 كرفعيا إلييا .بحث كتحميؿ كتمخيص جميع المسائؿ التي تيـ اإلدارة العميا  -
 مساعدة كتشجيع االتصاؿ بيف المستكيات اإلدارية كالمستكيات الدنيا ك بالعكس . -
غراضيا كأعماليا تمقى االىتماـ الكافي مف فئات الجميكر  - التأكد مف اف أىداؼ المنشأة كا 

 المختمفة.
كبينيا كبيف  تعمؿ كمنسؽ بيف اإلدارات المختمفة في المنشاة لتحقيؽ االنسجاـ بيف بعضيا البعض -

 الجميكر الداخمي كالخارجي .
تعمؿ كمستشار شخصي ألعضاء مجمس اإلدارة كلجميع األفراد في المستكيات اإلدارية كالعميا  -

سداء النصح  لممسؤكليف عند إصدار القرارات كتعديؿ السياسيات .  1كا 
 ( أف كظائؼ العبلقات العامة تتمثؿ فيما يمي:1994ك يرل زكليؼ القطاميف )

كذلؾ بشرح كؿ ما ييـ الجميكر مف  ،نفتاح المؤسسة عمى الجميكر كالجميكر عمى المؤسسةا -
بغية زرع الثقة بينيما  ،معمكمات تتعمؽ بالمؤسسة ككؿ ما ييـ المؤسسة مف معمكمات تتعمؽ بالجميكر

لسرية كتحسف عبلقتيما كشرحيا شرحا حقيقيا كصادقا دكف التستر عمى األخطاء أك التستر كراء الحجج ا
 ،كلكي يحظى كؿ جانب باحتراـ األخر .

إذ أف مصمحة الجميكر تعتبر  ،اتخاذ مصمحة الجميكر عمبل أساسيا إلدارة العبلقات العامة -
كما أصبح لمجميكر مصمحة في العبلقات العامة حيث يريدىا أف تطمعو بصكرة  مفتاح نجاح المؤسسة،

                                                           
 .59-54حجاب ،سحر محمد كىبي مرجع سابؽ، ص منير  1
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

ألنيا مصدر معمكماتو كجية حصكلو عمى  ،غباتيامستمرة كدائمة عمى سياسة المؤسسة كاتجاىاتيا كر 
 اإلجابات عف تساؤالتو.

تقديـ صكرة صادقة كحقيقية لممؤسسة عف أفكار جميكرىا كاتجاىاتيا كأرائيا نحك سياسة المؤسسة  -
 ،إذ أف التستر عمى عدـ رضا الجميكر عمى سياسات المؤسسة كخططيا يفقدىا فرصة معالجة ذلؾ.

نتيجة النظر في شككاىـ كمعاكنتيـ  ،دل العامميف في المؤسسة كزيادة كالئيـتشجيع ركح االنتماء ل -
 كبذلؾ نخمؽ منيـ سفراء حقيقييف لممؤسسة في محيطيـ كعاليـ خارج المؤسسة . ،في تحقيؽ تطمعاتيـ

كبذلؾ نحقؽ عبلقات جيدة بيف المؤسسة كمجتمعيا  ،المحافظة عمى قيـ المجتمع كتقاليده كعاداتو -
 لى جانب العمؿ عمى ترسيخ مبادئ األخبلؽ في التعامؿ معو. الخارجي ،إ

ك االبتعاد عف كؿ ما ال يرغبكف فيو كبذلؾ  ،زرع الثقة بيف المؤسسة كجماىيرىا كالدكلة كمكاطنييا -
 نشدىـ إلى مؤسستيـ دكف غيرىا. 

ليب الغش كاالبتعاد عف أسا ،إشاعة المبادئ كاألسس المرتكزة عمى احتراـ اإلنساف ألخيو اإلنساف -
 كالخداع كالمراكغة كاالعتماد عمى التعاكف كالمصارحة كبذلؾ نرسي مبادئ عامة لؤلخبلؽ في المجتمع.

 فيو،      اإليماف بالرأم العاـ كاحتراـ أرائو كمعتقداتو كمد المؤسسة بكافة التطكرات التي تحدث -
نطمؽ ال بد اف تعير العبلقات العامة كيؤكد عمماء االجتماع أف الرأم العاـ أكثر مف األقكاؿ كمف ىذا الم

 أىمية خاصة لمرأم العاـ.
 التصدم لئلشاعات التي تحد دكر المؤسسة في المجتمع كتنفيذىا بكؿ كسائؿ االتصاؿ المتاحة، -

مف األسباب التي تخمؽ اإلشاعة ىك عدـ تكفير المعمكمات لآلخريف حكؿ قضية معينة تيميـ بطريقة  إف
ادر أخرل لمعرفتيا ،فتبرز اإلشاعة المبنية عمى تصكرات أك اتجاىات أك أك بأخرل ،فيتطمعكف لمص

لذا البد لمعبلقات العامة أف تعمؿ  كيضيؼ كؿ فرد عمييا قبؿ أف ينقميا لآلخريف، ،أغراض يتداكليا الناس
 عمى كشؼ الحقائؽ كعدـ التستر كبذلؾ تتصدل لئلشاعة.

كاالتفاؽ عمى الخطكط العامة في معاممة  ،إشاعة ركح التعاكف بيف المؤسسات بعضيا البعض -
إذ أف ممارسة المؤسسة لعبلقات سيئة في معاممة جميكرىا قد يضر  الجميكر معاممة صادقة كمخمصة،

 بمصمحة المؤسسات األخرل كتعـ عدـ المصداقية بيف الجميكر كالمؤسسات.
نما البد أف يعمـ الناس ما - تفعمو مف خير ،كما البد أف  ال يكفي أف تعمؿ العبلقات العامة الخير كا 

 تعمؿ األشياء التي يؤمف بيا الناس حؽ كعدؿ .
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

جراء الدارسات كاألبحاث في حؿ مشاكؿ العبلقات العامة دكف  - إتباع أسمكب البحث العممي كا 
االعتماد عمى التخميف كالحدس ك التعميـ، كالطريقة العممية مبنية عمى حقائؽ تـ تحميميا بعيدا عف التحيز 

ار البديؿ األمثؿ الذم البد مف متابعتو عند التنفيذ كالتحقؽ مف كصكلو إلى ىدفو، كبذلؾ يتـ كاختي
جراء البحكث يعني أيضا نقكـ بدراسات ميدانية حكؿ السكؽ  الكصكؿ لمقرار السميـ كاألسمكب العممي كا 

ا يقدـ مف سمع كالتعرؼ عمى أراء المستيمكيف كالتعرؼ عمى أرائيـ كذؾ لتطكير أك تعديؿ أك تحسيف م
 .(20.23،ص:1994)زكليؼ القطاميف 

 وسائل االتصال في العالقات العامة : ثانيا:

استفادت المؤسسات بكؿ أنكاعيا مف كسائؿ االتصاؿ فائدة كبيرة حيث استطاعت ىذه المؤسسات 
عامة التي تسخير الكسائؿ لتحقيؽ كتنفيذ أىدافيا بكفاءة  كفعالية عالية ،كىذا بفضؿ إدارة العبلقات ال

 تتحكـ في استخداـ ىذه الكسائؿ االتصالية ك أىميا : 

 الوسائل السمعية :  -1
 المحاضرات كالخطب : - أ

تعد المحاضرات كالخطب مف أحسف كسائؿ االتصاؿ التي تمجأ إلييا إدارة العبلقات العامة لشرح كجية 
 1يو مف صعكبات.نظر المؤسسة في المسائؿ العامة ،كلبياف مدل ما حققتو مف نجاح كما تبلق

 االجتماعات الدكرية : - ب
كىي كسيمة االتصاؿ الشخصي كجيا لكجو ،تميز االتصاالت الشخصية التي تتـ بيف شخص 
كأخر ، أك بيف األشخاص في مجمكعات بأنو تتيح الفرصة لتقديـ كنقؿ الرسالة مع فرصة التكضيح ك 

 2الفكرية الشخصية .الشرح كتبادؿ المعمكمات إلى جانب تكفير مناخ لبلستجابة 

 المؤتمرات : -ج

كىي إحدل الكسائؿ اليامة التي تستخدميا العبلقات العامة كىي ذات تأثير عميؽ كالمؤتمرات 
أداة إلقامة منافسة أك تبادؿ فكرم لئلفادة مف جيكد كخبرات المختصيف حكؿ قضية أك مشكمة أك مشركع 

بة أك عندما تتجمع لدل خبير العبلقات العامة أك ظاىرة ييتمكف بيا قصد التكصؿ إلى تكصيات مناس
 3أخبار ىامة ،يرل ضركرة عرضيا عمى الرأم العاـ في أسرع كقت ممكف فتمجأ إلى عقد مؤتمر صحفي.

                                                           
 268،274حسف عبد الحميد ،احمد رشكاف ،مرجع سابؽ ص ص  1
 274حسف عبد الحميد ،احمد رشكاف ،مرجع سابؽ ص 2
 118-117حسف عبد الحميد ،احمد رشكاف ،مرجع سابؽ .ص  3
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 اإلذاعة :  -د

إف خبراء العبلقات العامة يستطيعكف االتصاؿ بالجماىير عف طريؽ اإلذاعة مف خبلؿ األخبار 
ة ...الخ، كيراعي في كؿ األحكاؿ اف تككف المادة اإلذاعية قصيرة كمباشرة ك المعمكمات كالبرامج المسجم

،كاف يككف األسمكب طبيعيا كقريبا مف المحادثة الشخصية ،ىذا فضبل عف امتبلؾ بعض المؤسسات 
 1الكبرل إلذاعات خاصة بيا.

 الياتؼ : -ق

مف عامميف كغيرىـ ، كىك كسيمة سريعة االتصاؿ بيف المسئكليف بالمؤسسة كجماىيرىا الخاصة 
كىذا النكع مف االتصاؿ الشخصي في جاؿ عبلقات العامة ، كتبرز أىميتو في أف الكممة المكسكعة مف 
الشخص يككف ليا تأثير أقكل عمى الشخص األخر الذم يتـ التحدث معو ، فالكممة المسمكعة عف طريؽ 

زالة الياتؼ تمقي انتباىا اكبر، كما انو مف خبلؿ الياتؼ يمكف لممت حدثيف تبادؿ الرأم كالمناقشة كا 
  2الخبلفات بسرعة ، كما آف تكمفة استخداـ ىذه الكسيمة قميمة.

 التسجيبلت : -ك

يمكف إعداد البرامج لمعبلقات العامة باستخداـ تسجيبلت سابقة عف مناسبات خاصة ،كالتي 
مة ، كما يدكر في تتضمف مكاقؼ ىامة مف المطمكب لدل المستمعيف مف تسجيؿ االجتماعات اليا

  3االحتفاالت.

 الوسائل المكتوبة:   -2
 الصحؼ اليكمية - أ

تعتبر الصحؼ اليكمية كسيمة اتصاؿ عامة مقركءة ليا أىميتيا في مجاؿ العبلقات العامة سكاء 
كانت الرسالة اإلعبلمية الكاردة بالصحيفة في شكؿ إعبلف عف برنامج أك سياسة لممؤسسة أك في شكؿ 

ار المسؤكليف في المؤسسة مف رجاؿ اإلدارة العميا ،كذلؾ كسيمة إعبلمية رخيصة، كذلؾ مقاؿ أعده احد كب
فيي كسيمة تكفر فرصة االتصاؿ اليكمي المتكرر ، كما أنيا تصؿ إلى عدد كبير مف أفراد الجميكر ، 

 4فضبل عف ككنيا تناسب فئات مختمفة مف الجماىير .
                                                           

 125، مرجع سبؽ ذكره ، ص االتصاليالمداخل األساسية لمعالقات العامة المدخل منير حجاب ،سحر محمد كىبي:  1
 126المرجع نفسو ،ص 2
، 2008، مؤسسة شباب الجامعة ف االسكندرية ،اإلدارة الحديثة )االتصاالت ،المعمومات ،القرارات(احمد محمد المصرم : 3

 52ص 
 203،صحسف عبد الحميد ،احمد رشكاف ،مرجع سابؽ 4
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 المجبلت: - ب
ة في مجاؿ العبلقات العامة عمى انو بينما يككف جميكر تعتبر المجبلت كسيمة اتصاؿ مقركء

الصحؼ اليكمية غالبا مف الجميكر العاـ فإف جميكر المجبلت يككف عادة جميكر خاص ييمو االطبلع 
عمى معمكمات كأفكار معينة كبصفة خاصة جميكر المجبلت العممية أك الصناعية أك  الثقافية أك رجاؿ 

كف مف الميسكر كصكؿ الرسالة اإلعبلمية إلى الجماىير الميتمة بنشاط األعماؿ أك غيرىا ، كىنا يك
  1المؤسسة كيككف تكزيع المجمة عادة محدكدا بالنسبة لتكزيع الصحيفة اليكمية.

 مطبكعات المؤسسة : -ج

كثيرا ما تعتمد المؤسسات عمى إصدار مطبكعات خاصة بيا مف مجبلت كنشرات ككتيبات 
 2كالدكريات،الكتب الخاصة بالمؤسسات.،األدلة اإلرشادية 

 المراسبلت: -د

كىي كسيمة اتصاؿ خاصة مقركءة في مجاؿ العبلقات العامة كتيدؼ إلى إحاطة المرسؿ إلييا 
مف الجماىير الداخمية )المكظفيف(أك الخارجية )المكزعيف،العمبلء،كغيرىـ(بأفكار كمعمكمات عف المؤسسة 

قتيـ كتأييدىـ ،كقد تككف في شكؿ خطابات أك رسائؿ شخصية أك كسياستيا ك انجازاتيا بيدؼ كسب ث
 3برقيات أك غيرىا .

 اإلعبلنات في مجاؿ العبلقات العامة: -ق

يتـ نشر الرسالة اإلعبلنية لممؤسسة في مكاف خاص في إحدل الصحؼ أك المجبلت أك 
فيزيكف ،اإلذاعة ك يخصص ليا كقت معيف مف كسيمة كمف كسائؿ اإلعبلـ السمعية أك البصرية كالتم

  4األفبلـ ،كقد تكك ىذه اإلعبلنات مدفكعة القيمة أك مجانية .

 إعبلنات الخدمة االجتماعية : -ك

مف صكر اإلعبلنات في مجاؿ العبلقات ما يعرؼ بإعبلنات الخدمة العامة أك الجماىيرية ،كىي 
ثانية  60الى 20يرا يتراكح مف إعبلنات تذاع عادة في اإلذاعة أك تبث في التمفزيكف كتستغرؽ كقتا قص

                                                           
، ، دار الفجر لمنشر ك التكزيع، المداخل األساسية لمعالقات العامة المدخل االتصاليمنير حجاب ،سحر محمد كىبي:  1

 .216ص1995القاىرة.
 .307،صحسف عبد الحميد ،احمد رشكاف ،مرجع سابؽ 2
 .53احمد محمد المصرم .مرجع سابؽ .ص  3
 .53المرجع نفسو. ص  4
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

،كقد تنتشر في إعبلنات الصحؼ كيصمـ ىذا النكع مف اإلعبلنات عادة لنشر معمكمات ليا أىميتيا 
  1لمجميكر العاـ أك الجماىير  خاصة، كمف ثـ تستخدـ لربط المؤسسة بجماىيرىا.

 التقارير:  -ز

خاصة بمكضكع أك مشكمة مع مف كسائؿ االتصاؿ داخؿ المؤسسة تعمؿ عمى عرض الحقائؽ ال
 2ذكر االقتراحات كذلؾ لمتعرؼ عمى ما يجرم داخؿ المؤسسة.

 البريد: -ح

يصاؿ المعمكمات إليو، كذلؾ عف  تقكـ إدارة العبلقات العامة باستخداـ البريد لبلتصاؿ بالجميكر كا 
كيتـ ذلؾ عف بطريقة  طريؽ إرساؿ الرسائؿ الخاصة أك المكتبية كالنشرات، كغيره مف المنشكرات اإلعبلمية

  3دكرية أك عند  الحاجة.

 التمغرافات كالتمكس كالفاكس كاإلميؿ: -ط

كتتميز ىذه الكسائؿ بالسرعة في نقؿ الكثائؽ كالصكر كتستخدـ خاصة في االتصاؿ بيف اإلدارات 
 كأقساـ المؤسسات أك لبلتصاؿ بالمؤسسات األخرل.

 :اتصاالت الحاسب اآللي كالبريد االلكتركني -م

تعتبر مف الكسائؿ الميمة في عمميات إرساؿ البيانات كاستقباليا، لكف استعماليا ال يزاؿ محدكد 
 4كخاصة في الجانب االتصالي كخاصة في الدكؿ النامية.

 الوسائل المرئية:   -3
 المعارض: - أ

تعتبر المعارض مف أىـ كسائؿ االتصاؿ التي تستخدميا العبلقات العامة كتككف بشكؿ دكرم أك 
م أك محمية أك دكلية، كتككف المعارض صكرة مجسدة عف نشاط المؤسسات، كىي ليست كسيمة سنك 

لتركيج المنتجات كالمبيعات بؿ يمكف عف طريقيا تقديـ المؤسسة لمجميكر كمحاكلة كسب ثقتو، كذلؾ مف 
 خبلؿ شرح تاريخ المؤسسة كسياستيا ككيفية التشغيؿ لعممياتيا كتقديـ خدمات بصكرة جيدة.

                                                           
 .54المرجع نفسو، ص  1
 .155محمد منير حجاب، مرجع سابؽ، ص  2
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 الزيارات: - ب
ىي إحدل كسائؿ االتصاؿ التي تستعمميا العبلقات العامة لبلتصاؿ بأفراد الجميكر مثؿ زيارة 
بعض الجميكر الخارجي مف مكرديف أك طمبة مدارس إلى المؤسسة أك مف الجميكر الداخمي كزيارة بعض 

ؤسسة معرض مف العماؿ إلى أقساـ أخرل مف المؤسسة، فيـ يعتبركف أف مباني كمصانع كمكاتب الم
 1كجية نظرىـ سكاء أرادت الشركة ذلؾ  أـ لـ ترد.

 الرحبلت:  -ج

إف النشاط الذم تقكـ بو المؤسسات مف نقؿ مجمكعة مف جميكرىا الداخمي إلى إحدل المصايؼ 
أك األماكف العامة تعتبر فرصة لممؤسسة لتحسيف صكرتيا، كقد سمح لبعض فئات الجميكر الخارجي مف 

 2تمؾ الرحبلت.االشتراؾ في 

 الوسائل المسموعة والمرئية:   -4
 االحتفاالت: - أ

تقكـ الشركة ممثمة في إدارة العبلقات العامة بعمؿ كتنظيـ حفبلت ترفييية خاصة بالجميكر 
الداخمي، كقد تدعك أفراد مف جميكرىا الخارجي، مثبل الحفبلت التي تعقد بمناسبة تأسيس المؤسسة أك 

دارة العبلقات العامة تستغؿ تمؾ الحفبلت لعرض تكجيات الشركة  إنتاج منتج جديد أك غير ذلؾ كا 
 كأىدافيا كطمكحاتيا.

 التمفزيكف: - ب
خاصة في مجاؿ التسكيؽ  ،تعتمد العبلقات العامة عمى التمفزيكف لتحقيؽ برامج المؤسسة

كاإلعبلنات باإلضافة إلى تقديـ أشرطة كثائقية كأخبار عف المؤسسات كبث خطاب ألحد مديرم 
مؤسسة، ىذا فضبل عف امتبلؾ الشركات الكبرل ألجيزة تمفاز خاصة بيا تديرىا بنفسيا كتقكـ عف ال

 3طريقيا باالتصاؿ بجميكرىا الداخمي المتباعد األقساـ ك ال يمكف جمعو في مكاف كاحد.

 السينما:  -ج

في شكؿ  تعد السينما كسيمة اتصاؿ باىظة التكاليؼ في مجاؿ العبلقات العامة كخاصة إذا كانت
أفبلـ كاممة، كليذا ال يقدر عمى إنتاج األفبلـ سكل المنشآت الكبيرة التي تستفيد مف إعداد ىذه األفبلـ 

                                                           
 .309حسف عبد الحميد، أحمد رشكاف، مرجع سابؽ، ص  1
 .320حسف عبد الحميد، أحمد رشكاف، مرجع سابؽ ، ص  2
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

ذا ما استعممت األفبلـ السينمائية يككف ليا تأثير كبير عمى  فكائد كبيرة تفكؽ النفقات التي تتحمميا، كا 
 1الجماىير.

 شبكة األنترنت: -د

تربط بيف مجمكعات متعددة مف شبكات الكمبيكتر الصغيرة كتعبر ىي شبكة كمبيكتر عالمية 
أساسا لبلتصاؿ بيف ىذه الشبكات، لنقؿ المعمكمات كالبيانات فيما بينيا كمف أىـ استخداماتيا االتصاؿ 
بيف المشتركيف بسرعة فائقة، كنقؿ المعمكمات كالبيانات فيما بينيا كمف أىـ استخداماتيا االتصاؿ بيف 

بسرعة فائقة، كنقؿ المعمكمات كالبيانات بينيـ، كيمكف االستفادة مف األنترنت في مجاالت  المشتركيف
تطبيقية عديدة لمعبلقات العامة كبصفة خاصة في مجاؿ االتصاؿ كتجميع كنشر المعمكمات الحديثة 

يعاكف في  كالرسائؿ كالنشرات اإلعبلمية أك اإلخبارية عمى نطاؽ كاسع كبسرعة كبدقة فائقة، األمر الذم
 2تخطيط كتنفيذ برامج العبلقات العامة بفعالية كبيرة.
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 العالق             ات العامة الفصل الثاني:

 خالصة: 

كنتيجة لما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ تكصمنا إلى  أف كؿ مؤسسة تسعى إلى تطبيؽ العبلقات 
لكي العامة بكؿ عممية حتى تحسف معامبلتيا سكاء الداخمية مع المكظفيف أك الخارجية مع الزبائف كىذا 

 تحسف سمعة كصكرة المؤسسة أماـ الجميكر الداخمي الخارجي كأماـ المؤسسات األخرل.
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 :تمييــــد

ىذا الفصؿ خصصناه لئلطار النظرم لمدراسة حيث قمنا بجمع المعمكمات عف مكضكع الدراسة  
كحددناىا في أربعة مباحث، حيث تطرقنا في المبحث األكؿ إلى مفيـك االتصاؿ لمعبلقات العامة، أما 

لنا فيو المبحث الثاني فقد عرضنا فيو اىمية كأىداؼ االتصاؿ لمعبلقات العامة، كالمبحث الثالث تناك 
الشبكات االتصالية لمعبلقات العامة ليأتي المبحث الرابع كاألخير تحت عنكاف مقكمات كمعكقات االتصاؿ 

 لمعبلقات العامة.
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 مفيوم االتصال لمعالقات العامة: المبحث األول :

اؿ لمعبلقات االتصاؿ لمعبلقات العامة احد فركع االتصاؿ اإلدارم قبؿ التعرؼ عمى معنى االتص
العامة، كبالنسبة لبلتصاؿ اإلدارم فيعرفو عمماء اإلدارة بأنو العممية التي تيدؼ إلى تدفؽ البيانات 
كالمعمكمات في صكرة حقائؽ بيف كحدات المشركع المختمفة في مختمؼ االتجاىات ىابطة كصاعدة كأفقية 

ا بينو كبيف الجميكر الخارجي ك الداخمي عبر مراكز العمؿ المتعددة داخؿ الييكؿ التنظيمي لممشركع، ككذ
،كذلؾ مف اجؿ تنسيؽ الجيكد كتحقيؽ الترابط كالتعاكف كتبادؿ اآلراء ككجيات النظر الخاصة بالعمؿ 
كمشاكمو  بما يحققو الفيـ ك التجارب المطمكبة بيف العامميف، كىناؾ تعريفات أخرل لبلتصاؿ اإلدارم 

لتي تيدؼ إلى تدفؽ البيانات كالمعمكمات البلزمة الستمرار العممية فيعرفو )فضيؿ دليك( بأنو :العممية ا
اإلدارية عف طريؽ تجميعيا كنقميا في مختمؼ االتجاىات )ىابطة ،صاعدة ،أفقية(داخؿ الييكؿ التنظيمي 

 كخارجو بحيث تتيسر عممية التكاصؿ المطمكب بيف مختمؼ المتعامميف.

االتصاؿ اإلنساني المنطكؽ كالمكتكب الذم داخؿ  أما }إبراىيـ أبك عرقكب{ فيعرفو بأنو :
 كيسيـ في تطكير أساليب العمؿ كتقكية العبلقة بيف المكظفيف، ،المؤسسة عمى المستكل الفردم كالجماعي

إال  ،كىك أما اتصاال رسميا )ىابط،صاعدا،أفقيا( أك غير رسمي كرغـ التعريفات العديدة لبلتصاؿ اإلدارم
ختصار بأنو تمؾ العممية اليادفة ك المستمرة لنفؿ كتبادؿ المعمكمات ك األفكار انو يمكننا أف نعرفو با

التنظيـ أك المجتمع باستخداـ كسيمة أك  أككالحقائؽ اإلدارية بيف طرفي عممية االتصاؿ داخؿ الجماعة 
ؿ محدد بغرض تحقيؽ التفاع ،مكقفي      كسائؿ معينة كرمكز شفيية أك مكتكبة أك مسمكعة خبلؿ إطار

ك التفاىـ المتبادؿ لضماف استمرار العممية اإلدارية ك تطكرىا لؤلفضؿ مما يساعد عمى تحقيؽ التكاصؿ 
 المطمكب بيف اإلطراؼ المختمفة لبلتصاؿ ،لتحقيؽ أىداؼ محددة .

ف نقؿ كتبادؿ المعمكمات يتـ أك  كىذا التعريؼ يعني: أف ىناؾ رسالة معينة بيف طرفي االتصاؿ،
ف ىناؾ أىدافا تتحقؽ مف خبلؿ عممية االتصاؿ بيف طرفيو مما يسيؿ أك  المختمفة،باستخداـ الطرؽ 

كاف االتصاالت تتـ داخؿ المنظمة أك خارجيا لضماف أف  التفاىـ المتبادؿ بينيما كمدخؿ إلقناع المشترؾ،
كمات مفيكمة ككاضحة ك مستخدمة مف قبؿ الجميكر كبغرض تكجيو الفكر كتحقيؽ االتفاؽ متككف مع

ؿ المفاىيـ ،كاف اإلطار المكقفي بكؿ ما يتضمنو مف معاني ميـ لنجاح االتصاؿ كلتحقيؽ أىدافو إذ حك 
 1 يساعد طرفي االتصاؿ عمى تفسير ما يجرم بينيما كعمى تحقيؽ االقتناع المشترؾ.

كىذا المفيـك لبلتصاؿ اإلدارم ال يختمؼ كثيرا عف مفيـك االتصاؿ لمعبلقات العامة باعتبارىا احد 
األنشطة اإلدارية لممنشأة، إال أننا لتحديد مفيكـ االتصاؿ لمعبلقات العامة ينبغي أكال أف نتعرؼ عمى 

 األبعاد االتصالية لمعبلقات العامة.
                                                           

1
 .74-72،مرجع سابق، ص  ص  االتصال الفعال للعالقات العامةمحمد منير حجاب :  - 
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فاالتصاؿ باعتباره كظيفة غير منفصمة عف مباشرة الكظائؼ األخرل، فيك لممارسة التنظيـ 
العامة كما انو ضركرم لتحديد المستكل كالكفاءة اإلنتاجية كالتخطيط كالرقابة كالمتابعة ألنشطة العبلقات 

كرفع الركح المعنكية لمعامميف لتحقيؽ األىداؼ ،كبدكف ىذه الممارسة االتصالية ال يتحقؽ األداء اإلدارم 
الفعمي ليذه الكظائؼ ،ك ىذه االتصاالت نفسيا ىي جزء مف االتصاالت اإلدارية لتنظيـ كأساس لنجاحو 

 دافو.في تحقيؽ أى

كفي ىذا المجاؿ تسيـ العبلقات العامة في رسـ السياسة االتصالية لممنشأة بكؿ ما تتضمنو مف 
أبعاد ،كتتابع ىذه السياسة كتطكرىا كتعدليا بما يتفؽ مع ما يستجد مف متغيرات ،فضبل عف إدارة 

،كتنفيذ ىذه البرامج  العبلقات العامة مف خبلؿ مباشرتيا لكظائفيا تمتـز ببرامج محددة لتحقيؽ أىدافيا
ينطكم عمى اتصاالت تجرييا مع فئات الجماىير المختمفة المكجية إلييا ىذه البرامج كتستخدـ ذلؾ 

 الكسائؿ التصالية عممية العبلقات العامة تصمـ لجعؿ ىذه الخطكة فعالة كمؤثرة .

 أنو :كفي إطار ىذه األبعاد االتصالية يمكننا أف نعرؼ االتصاؿ لمعبلقات العامة ب

تمؾ العممية اليادفة إلى نقؿ كتبادؿ المعمكمات بيف طرفي عممية االتصاؿ داخؿ التنظيـ كخارجو 
باستخداـ كسيمة معينة خبلؿ إطار مكقفي محدد يجمع بينيما بغرض تحقيؽ التفاعؿ كالتفاىـ المتبادؿ نحك 

 تحقيؽ األىداؼ المحددة لمعبلقات العامة.

 االتصال لمعالقات العامة :المبحث الثاني :أىمية وأىداف 

 أوال:  أىمية االتصال لمعالقات العامة :  

االتصاؿ الفعاؿ في مجاؿ العبلقات العامة ىك االتصاؿ الذم يؤدم إلى خمؽ نكع مف االستجابة 
تجاه أىداؼ لمنشأة حتى تحقؽ ىذه األىداؼ بأحسف الكسائؿ كاقؿ التكاليؼ ،كىك نسبة ألعضاء المنشأة 

لكحيد لدينامكية الجماعة كلمتغمب عمى النزاع الذم ينشأ بيف أفراد التنظيـ عمى كؿ يعد السبيؿ ا
المستكيات، فبدكف االتصاؿ الدائـ نفقد التفاعؿ البلـز لسير العمؿ ،كلذلؾ يعد االتصاؿ أىـ العمميات 

 1 اإلدارية.

إذ يجعؿ العممية اإلدارية تتـ بيسر  كاالتصاؿ الفعاؿ في العبلقات العامة كسيمة كليست غاية،
كسيكلة، إلى جانب أف االتصاؿ يساعد عمى اإلنجاز لمتخطيط اإلدارم بفعالية، إذ يساعد التنفيذ الفعاؿ 
لبرنامج العبلقات العامة، كالتطبيؽ الفعاؿ لمرقابة، فضبل عف ضركرتو لمتكجيو اإلدارم كاالتصاؿ السميـ 

، كيجب عمى مدير العبلقات العامة أال ينظر إلى االتصاؿ كعمؿ أساسي جزء مف كؿ فعؿ تقـك بو اإلدارة
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ييتـ بو فقط، بؿ يجب أف ينظر إليو كجزء ميـ مف عممو، إذ ال يعيؽ اإلدارة إال صعكبة االتصاؿ، ذلؾ 
 ألف سكء عممية تنفيذ  العممية اإلدارية يككف مرجعو االتصاؿ الضعيؼ أك السيئ.

لسيئ إلى سكء تقدير المكقؼ االتصالي مف ناحية، كمف ناحية كيرجع االتصاؿ الضعيؼ أك ا
أخرل إلى عدـ إدراؾ المدير لممتغيرات البيئية المؤثرة عمى المكقؼ االتصالي، كتككف بالتالي جميع 
المدخبلت كالمخرجات المترتبة عف سكء تقدير المكقؼ االتصالي جيكدا ال طائؿ منيا، كليذا فإف عممية 

تصالي تتضمف دراسة جميع العكامؿ كاألبعاد التي يمكف أف تؤثر عمى سير العممية تقدير المكقؼ اال
االتصالية في ضكء المتغيرات البيئية المحيطة كعمى سير العممية اإلدارية نفسيا. فاليدؼ األساسي مف 

قميا االتصاؿ ىك إنتاج كتكفير كتجميع البيانات كالمعمكمات الضركرية الستمرار العممية اإلدارية كن
كتبادليا أك إذاعتيا أك التأثير في سمكؾ األفراد كالجماعات أك التغيير أك التعديؿ مف ىذا السمكؾ أك 
تكجييو كجية معينة، كتتـ ىذه العمميات في صكرة متبادلة بيف الجانبيف ال بيف جانب كاحد كىذا يعني نقؿ 

ـ بمعناىا الطبيعي أك بمفيكميا المادم أك إعطاء البيانات إلى اآلخريف، كالعكس، أم أف االتصاالت تفي
 الذم يعني كسائؿ االتصاؿ المادية.

كحسف تقدير المكقؼ االتصالي كالتصرؼ أك التخطيط في ضكء ذلؾ ىك الذم يجعؿ ليذه 
االتصاالت فاعميتيا فتناسب المعمكمات في حركة مستمرة بيف مختمؼ مستكيات إدارة العبلقات العامة أك 

فت أك ضعفت أك قامت مكانع مادية أك اجتماعية أك نفسية في سبيميا تأثرت اإلدارة التنظيـ، فإذا تكق
بالضركرة نتيجة لذلؾ. كاالتصاؿ عممية معقدة تتضمف جكانب كثيرة ينبغي اإلحاطة بيا كالتصرؼ كفقا ليا 
ف حتى يستطيع المسئكلكف عف العبلقات العامة الكقكؼ عمى أحد أىـ مقكمات النجاح اإلدارم كضما

 الفعالية كالتأثير لنشاط العبلقات العامة.

كأحد جكانب ىذه العممية المعقدة تكصيؿ المعمكمات إلى الجميكر المقصكد كاستقباؿ المعمكمات 
كفيميا كرضيا أك قبكليا، كليذا فيناؾ عكامؿ ينبغي أف تمـ بيا لضماف التأكد مف فيـ المعمكمات كقبكليا 

 1كمنيا:

 ز المستخدمة مما يؤدم إلى سكء التفاىـ.اختبلؼ معاني بعض الرمك  -
إف الجميكر نفسو عبارة عف شبكات شديدة التعقيد كمتداخمة، كيفيـ رسائمنا مف خبلؿ كجية نظره  -

 ىك مف خبلؿ ما نقدمو.
كىذا التعقيد في عممية االتصاؿ يقتضي مف بداىة في مجاؿ العبلقات العامة تفيما حقيقيا ألبعاد 

جكانبيا المتعددة كمقكماتيا المختمفة كالعكامؿ البيئية المؤثرة عمييا كذلؾ عممية االتصاؿ مف حيث 
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كمحاكلة لنظرة متعمقة لدكر االتصاؿ في العبلقات العامة، فاالتصاؿ عممية حيكية كضركرة حتمية ألية 
إدارة عبلقات عامة أك لممنظمة ككؿ، بحيث ال يمكف تصكر عبلقات عامة في أم منظمة تبقى كتستمر 

مك دكف اتصاالت، فمف خبلؿ االتصاؿ عمى نحك فعاؿ، يتـ نقؿ كتبادؿ المعمكمات كاألفكار كاآلراء كتن
كاالنطباعات كالحقائؽ كالمشاعر بشكؿ مباشر أك غير مباشر باستخداـ كسائؿ االتصاؿ، كاالعتماد عمى 

المنظمة لدل كافة الكممات كالصكر كالرمكز المكتكبة كالمرئية كالمسمكعة بيدؼ تككيف صكرة طيبة عف 
 األطراؼ المرتبطة بيا سكاء مف داخميا أك خارجيا.

كعمى ذلؾ، فإف االتصاالت ىي الكسيمة التي تؤدم إلى تحريؾ السمكؾ نحك األداء الجيد مف 
لى جميكر المنظمة )الداخمي كالخارجي( بما يساىـ  في تحقيؽ  خبلؿ إرساؿ كاستقباؿ المعمكمات  مف كا 

 افو.اتجاه سمككي مع أىد

 كتبدك أىمية االتصاؿ مف خبلؿ عبلقتو الكثيقة بكظائؼ اإلدارة المختمفة:

فراسـ السياسات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ ككضع الخطط المفسرة ليذه السياسات سكاء عمى  -
مستكل اإلدارات أك المنشأة في حاجة دائمة إلى البيانات كالمعمكمات ككافة الحقائؽ المستمدة مف مكاقع 

ليصيرىا في بكتقة عممو كخبرتو كيككف منيا األرضية الصمبة الصالحة لبناء تقديراتو  الخاصة  التنفيذ
لمسياسات كالخطط كليتخذ منيا األساس السميـ  إلصدار القرارات، كىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل 

لخطط التي كضعت إلعبلـ المرؤكسيف باألىداؼ المطمكب تحقيقيا كالسياسات التي تـ إقرارىا كالبرامج كا
رجاء بعضيا األخر،  كالمسؤكليات كالسمطات التي تـ تحديدىا كالتعميمات الخاصة بتنفيذ بعض األعماؿ كا 

 أك تحديد كيفية تنفيذ بعض األعماؿ كتحديد الكقت المناسب لتنفيذ كؿ عمؿ.
ي ظيرت في كمف ناحية ثانية يكفر االتصاؿ الفرصة إلعبلـ الرؤساء بما تـ إنجازه كالمشكبلت الت

التنفيذ أك االنحرافات التي لـ تكف في الحسباف ككيفية التغمب عمييا كباقتراحات كمشاكؿ المرؤكسيف بصفة 
 عامة.

كبذلؾ تتحد أىمية االتصاؿ في تضييؽ الفجكة بيف التخطيط كالتنفيذ كتحقيؽ التفاعؿ اإلنساني  -
 بيف العامميف كزيادة التفاىـ كالتعاكف بينيـ.

صاؿ ضركريا إلحكاـ الرقابة عمى سير العمؿ في المنظمة، فعف طريؽ التقارير كما كما يعد االت -
تحكيو مف بيانات كمعمكمات يتسنى لئلدارة تعميـ نتائج البرامج في ضكء معايير مستكيات األداء المحددة 

 في األداء. في مرحمة التخطيط لمبرامج كالمكازنة بالنتائج المرتقبة بما يكضح االختبلفات أك االنحرافات
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يساعد االتصاؿ مف خبلؿ الرقابة كالمتابعة عمى رفع مستكل األداء كما يؤثر عمى اتجاىات  -
كسمكؾ العامميف كدكافعيـ لمعمؿ مف خبلؿ تكفير المعمكمات الكافية لمعامميف عف األىداؼ كالسياسات 

ؿ ضماف االتصاؿ الفعاؿ كالخطط كالنظـ كاإلجراءات كالتكجييات كالتعميمات كاألكامر، إذ أنو مف خبل
خبلص كتنمي لدىـ الشعكر باالنتماء نحك المنشأة  يمكف لئلدارة أف تحفز العامميف عمى العمؿ بجد كا 
كتحفزىـ عمى تحمؿ المسؤكليات كالمشاركة في اتخاذ القرار كفي مراقبة نتائج العماؿ، فيسمك إدراكيـ 

 اعده.ألىمية االتصاؿ مع تكضيح مصمحتيـ في اتباع أصكلو كقك 
كقد ال ييتـ البعض باالتصاؿ باعتبار أف االتصاؿ عفكم ال بد كأف يتـ طالما أف ىناؾ تعامؿ 
بيف شخصيف أك طرفيف، أك بيف شخص كجماعة مف الناس، كأف الميـ ىك العمؿ كاإلنجاز بصرؼ النظر 

يريف يجعميـ عما ينشأ عف ىذا اإلنجاز مف صمة أك ارتباط، كىذا اإلىماؿ لبلتصاؿ مف قبؿ بعض المد
 أنفسيـ في ميب الريح كيمنعيـ عف تحقيؽ األىداؼ األساسية لممنظمة.

لكف مف ناحية أخرل ال ينبغي المبالغة في النظر إلى أىمية االتصاؿ، ما نقصده ىك االىتماـ 
الكافي دكف المبالغة أك اإلىماؿ، بحيث يصبح في دائرة المسيطر عميو، كالكاعي لما يفعؿ كلما يمكف أف 

نتج عنو مف خير أك شر، كمصمحة أك خسارة، كليذا فمف الضركرم لفيـ عممية االتصاؿ كأىميتيا ي
 كطبيعتيا التعرؼ عمى النقاط اآلتية:

 متى نحتاج إلى االتصاؿ لمعبلقات العامة؟ -
 ما الذم نحتاجو لكي تتـ عممية االتصاالت بفعالية؟ -
 مع مف يجب أف يتـ االتصاؿ؟ -
 كيؼ يجب أف يتـ االتصاؿ؟ -
 ما ىي ردكد األفعاؿ اإليجابية كالسمبية التي تسفر عنيا عممية االتصاؿ؟ -

كتتضح أىمية اإلجابة عمى ىذه التساؤالت في إطار نظرية اإلدارة الحديثة التي تيتـ باألدكار ك 
ل األنشطة  كالمياـ التفصيمية التي يقكـ بيا المدير فعبل أثناء عممو ، كمف النتائج التي تكصمت إلييا إحد

 مف كقتو في االتصاؿ .%78الدراسات الحديثة إف مدير ينفؽ 

فالمدير الناجح يتعامؿ يكميا كباستمرار مع المعمكمات كالبيانات ،فيك يجمعيا كيفرزىا كيبكبيا 
 كيحمميا كينشرىا بالطريقة التي تضمف لو حسف أداء العمؿ ،كتحقؽ أىداؼ المنظمة.

دارة أنشطتيـ اإلدارية ،كفي إدارة كتحقيؽ أىداؼ المنظمة كتعتبر االتصاالت كسيمة المديريف في إ
 كذلؾ عمى اعتبار اف االتصاالت تساعد المديريف بصفة عامة في القياـ باالتي :
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 تحديد األىداؼ الكاجب تنفيذىا. -
 تحديد المشاكؿ كسبؿ عبلجيا. -
نتاجية العمؿ . -  تقييـ األداء كا 
 التنسيؽ بيف المياـ كالكحدات المختمفة . -
 تحديد معايير كمؤشرات األداء. -
 إلقاء األكامر كالتعميمات. -
رشادىـ. -  تكجيو العامميف كنصحيـ كا 
 التأثير في اآلخريف كقيادتيـ . -
 1حفز كتحميس العامميف. -

كيمكف فحص أىمية االتصاؿ مف خبلؿ المكقؼ اإلدارم الذم تظير فيو ىذه االتصاالت، فقد 
كىنا يككف االتصاؿ مف أعمى ألسفؿ، أك بيف المدير كزميمو يككف ىذا المكقؼ بيف المدير كمرؤكسيو، 

كيعني ىذا االتصاؿ األفقي، كقد يككف بيف المرؤكسيف كمديرىـ، كبالتالي يككف االتصاؿ مف أسفؿ ألعمى 
ذا فحصنا كؿ ككقؼ كما يحتكيو مف اتصاالت مختمفة يمكف أف تعرؼ عمى أىمية االتصاالت.  كا 

كتزايد االتجاه لؤلخذ بمفيـك اإلدارة اإللكتركنية في مجاؿ إدارة العبلقات كمع بداية األلفية الثالثة 
العامة في الكثير مف دكؿ العالـ تتبمكر أىمية االتصاؿ بصكرة أكثر لئلدارة باعتبار أنيا تقكـ عمى فكرة 

في نشاط  تجميع كافة األنشطة كالخدمات المعمكماتية كالتفاعمية كالتبادلية في مكقع كاحد عمى األنترنت
 24أشبو ما يككف بفكرة مجمعات الدكائر الرسمية، كذلؾ لتحقيؽ حالة اتصاؿ دائـ بالجميكر عمى مدل 

ساعة يكميا، مع القدرة عمى تأميف كافة االحتياجات االستعبلمية كالخدمية لممكاطف كتحقيؽ سرعة كفعالية 
 ييئات األخرل.الربط كالتنسيؽ كاألداء كاإلنجاز بيف دكائر الحككمة ذاتيا كال

 لعالقات العامةاثانيا:  أىداف االتصال ب

تعتمد العبلقات العامة عمى االتصاؿ كدعامة رئيسية في عمميا اإلدارم مف منطمؽ المياـ التي 
 تزاكليا مف خبلؿ عممية االتصاؿ كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ اآلتية:

اإلعبلـ: كتطير المياـ اإلعبلمية لبلتصاؿ لمعبلقات العامة مف خبلؿ تدفؽ المعمكمات عمى كافة  -1
المستكيات اإلدارية كالتنفيذية، فالمدير الناجح ىك الذم يتخذ قرارات ناجحة، كالقرار الناجح يعتمد عمى 

ت عمى مدل فعالية كمية ىائمة مف المعمكمات السميمة في الكقت المناسب، كيعتمد تدفؽ المعمكما
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االتصاؿ، كعمى المستكل التنفيذم، نجد أف العامميف بإدارة العبلقات العامة بحاجة إلى الكثير مف 
المعمكمات المرتبطة بأداء معيف حيث نجد أف نكعية األداء تتأثر، ىذا إلى جانب أف العامميف يحرصكف 

أداء المياـ اإلعبلمية التي تمثؿ ضركرة عمى االستخبار كالعمـ بما يجرم حكليـ. كيساعد االتصاؿ في 
 حيكية بالنسبة إلدارة العبلقات العامة كالعامميف ببيا لتحقيؽ اليدؼ المنشكد.

االنضباط: يعتمد سير عمؿ العبلقات العامة عمى مزاكلة الكثير مف العمميات اإلدارية، مف ضبط  -2
ح لؤلعضاء ما يجب اتباعو كما يجب تجنبو، التعميمات كالقرارات كاإلرشادات كالمذكرات الدكرية التي تكض

كليتـ كؿ ىذا ال بد مف مزاكلة عممية االتصاؿ، كتستمد الميمة االنضباطية لبلتصاؿ أبعادىا مف 
منطمقيف، أما المنطمؽ األكؿ فيرتبط بتحكـ اإلدارة في نقؿ المعمكمات بحكـ ككنيا مركز السمطة كيأتي 

كالرسائؿ كالمعاني الصادرة عف اإلدارة عمى ما يتعمؽ بالعمؿ المنطمؽ الثاني مف اقتصار المعمكمات 
 كظركفو.

اإلقناع: أحيانا ال يكفي تمتع اإلدارة بقكة السمطة لضماف سير العمؿ في الحياة الكظيفية، بؿ   -3
يجب أف تكفؿ اإلدارة لمعامميف بالمنظمة حرية التعبير عف كجية النظر كحرية المكافقة أك عدـ المكافقة مع 

دير، كيرتبط ذلؾ بالميمة اإلقناعية في االتصاؿ ذم الطرفيف، حيث تعطي الفرصة لممستقبؿ  إلجراء الم
المزيد مف االستفسارات بقصد االقتناع بشيء معيف كمما ال شؾ فيو أف العمؿ القائـ عمى اإلقناع يختمؼ 

ر عما يجكؿ بخاطر في الجكدة كالنكعية عف العمؿ الركتيني القائـ عمى تنفيذ األكامر بصرؼ النظ
 المكظؼ، كقد أكد دكر الفكر اإلدارم عمى أىمية االقتناع في الداء الكظيفي.

التكامؿ لممنشأة: كتتبع أبعاد الميمة التكاممية لبلتصاؿ مف ككنو تعبيرا عف الممارسات المختمفة  -4
 حيث يتفاعؿ الناس مف أجؿ التكامؿ الذاتي كالجماعي.

يادة ركح الكحدة بالنسبة لممنظمة، مما يستمـز تكفير كسيمة كمف كتساعد الميمة التكاممية في س
الطبيعي أنو ال يمكف تحقيؽ المياـ التكاممية بالمنظمة كأىداؼ األفراد كخمؽ جك مف التكامؿ البناء لتقميؿ 
احتماالت النزاعات المختمفة، كيساعد االتصاؿ لمعبلقات العامة بذلؾ عمى التنسيؽ بيف مختمؼ الجيكد 

 ي يبذليا األعضاء فيما يتصؿ بنشأة المنظمة كتككيف صكرة ذىنية طيبة لدل األفراد.الت

كتختمؼ أىداؼ االتصاؿ الخارجي لممنشأة عف أىداؼ االتصاؿ الداخمي، كما تختمؼ ىذه 
األىداؼ مف منشاة ألخرل كفقا لمنشاط الذم تزاكلو، فالمنظمات تعتمد عمى االتصاؿ في مزاكلة كافة 

 1ف أعضاء المنظمة داخميا.العمميات بي
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 .المبحث الثالث: الشبكات االتصالية لمعالقات العامة

لكي تحقؽ العبلقات العامة بالمنشآت أىدافيا فيي بحاجة إلى إدراؾ طبيعة شبكات االتصاؿ في 
مؤسساتيا كي تحدد مف ناحية مدل فعالية االتصاؿ كأفضؿ الكسائؿ المؤدية إليو، كمف ناحية أخرل فغف 

ؾ طبيعة الشبكات يسيؿ عمى اإلدارة ميمة إعداد الرسالة المناسبة لتككف ذات تأثير أكبر، كما أف إدرا
االتصاؿ الجيد يتيح فرصة أفضؿ لمتعرؼ عمى االختيارات المناسبة بشأف اتخاذ القرار المناسب، ك ذلؾ 

خؿ المنشآت ليست عبارة بإدماج المعمكمات المختمفة التخاذ القرار، فكثير مف المعمكمات أك الرسائؿ دا
عف تبادؿ رسالة بيف شخص بؿ إنيا رسالة تعبير مف خطكط االتصاؿ، كالتي ترتبط في حقيقتيا بالبنية 

 التنظيمية نفسيا.

كتعني شبكات االتصاؿ ىنا االنتقاؿ المتتابع لمرسالة داخؿ المؤسسة ,كىذا االنتقاؿ التتابعي كما 
الطرؽ التي يمكف أف تؤثر عمى فعالية الرسالة في المؤسسة مف يؤثر عمى  Bird Johnيرل "جكف بيرد"

 خبلؿ األكجو اآلتية :

 اتجاه الرسائؿ عبر التسمسؿ التنظيمي ،إذ يجب أف يككف مباشرا ليقؿ التحريؼ فييا . -
 بنية شبكات االتصاؿ التي تحمؿ الرسالة ،كبمعنى أخر مف يتحدث إلى مف. -
لة ،فكمما كاف العدد محدكدا كاف أفضؿ ،كبخاصة إذا كانت عدد الناس الذيف يخصيـ انتقاؿ الرسا -

 الرسالة شفيية.
كتتعدد شبكات االتصاؿ اإلدارم كفقا ألنكاع  أك ألنماط االتصاؿ القائمة فعبل بالمؤسسات 

  1،كتختمؼ ىذه األنكاع أك األنماط كفقا لممعايير المحددة لمتصنيؼ.

د مف الشبكات االتصالية كذلؾ حسب االتصاالت كما إف شبكة العبلقات العامة تستخدـ العدي 
 القائمة فعبل بالمؤسسات كفقا لعدة معايير كىي :

 المغة المستخدمة. -1
 االتجاه. -2
 درجة التأثير. -3
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 أوال: أنواع االتصال وفقا لمغة المستخدمة:

فالمغة قد مف كجية نظر خبراء العبلقات العامة فإف المغة ال يقصد بيا قط المغة المفظية كحدىا ،
تككف أم منيج منظـ كثابت يعبر بو اإلنساف عف أفكار تجكؿ بخاطره ،كمف ىنا يمكف تقسيـ أنكاع 

 االتصاؿ كفقا لمغة المستخدمة إلى :

 االتصال المفظي: -1
كىك الذم يستخدـ فيو المفظ أك الكممة ككسيمة لنقؿ المصدر لرسالتو إلى المستقبؿ كينقسـ إلى 

 نكعي:
كفي ىذا النكع مف االتصاؿ يصؿ المفظ منقكطا إلى المستقبؿ كيككف مدركا عف  :شفييأ/ االتصاؿ ال   

 طريؽ السمع كمف أمثمة ىذا النكع : الحاضرات، الندكات، المناقشات، المناظرات، المقاببلت، الخطب.

كمف مميزاتو انو يختصر كيكفر الكقت كيسمح بالمكاجية بيف المرسؿ كالمستقبؿ ،كما يخمؽ بينيما 
 نكعا مف األلفة كالتعاكف كالصداقة ،كما انو يشجع عمى األسئمة كاإلجابة عنيا.

 لكف نجاح االتصاؿ الشفيي يككف عف طريؽ مقكمات يكفرىا أخصائي العبلقات العامة:

خمؽ جك كدم ،كمجاؿ طيب لئلنساف أثناء االتصاؿ بالتفكير كالتحدث كدكف اف يشعر بمعمكمات  -
 تحكؿ بينو كبيف ذلؾ.

 تشجيع كتبني األفكار كاآلراء الجديدة اليادفة إلى زيادة معدالت اآلراء أك تقميؿ الشعكر بالتعب كالممؿ. -
 تمسؾ طرفي االتصاؿ بنسؽ مف القيـ ك المبادئ ك خاصة مسؤكؿ العبلقات العامة. -
 انتقاء القنكات التي تسمح بتدفؽ محتكيات االتصاؿ بيف أعضاء المنظمة كفركعيا. -
المشاركة بالرأم لكؿ األعضاء في اإلدارة بحيث يقؼ كؿ  منيـ عمى خمفية القرارات إتاحة فرصة  -

 1اإلدارية.
كالى جانب المقكمات السابقة فبل بد اف تكافر ميارات االتصاؿ الشفيي لدل أخصائي العبلقات العامة  -

 ...كىذه العناصر تنحصر حسب تحديد العمماء إلى :
بلقات العامة تعميب مختمؼ كجيات النظر في المكقؼ أك القضية أك التفكير :يعني بالنسبة لخبير الع -

المشكمة ليتمكف مف ابتكار الحمكؿ غير العادية لممشكبلت المختمفة المتعمقة بالعمؿ ،كىنا تككف 
المبلحظة ليتميز بيف الرأم الشخصي كبيف الكقائع الحقيقية إما في حالة االتصاؿ الشفيي ينعكس 

خبير عمى شرح أفكاره لممستقبميف ،كيككف مف الضركرم ىنا تجنب المخاصمة التفكير عمى قدرة ال
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كاالبتعاد عف عبارات الجـز ك القطع التي تكحي بصبلبة الرأم كالغركر مثؿ:الشؾ ،ال ريب ،ال جداؿ، 
 كيستخدـ بدال منيا مف األكفؽ كذا أك لك كنت في حاجة إلى نصحي فعميؾ بكذا...

الكقائع التفصيمية لكؿ عممية إدارية كمبلحظة ظركؼ العمؿ المحيطة ك كينصح الخبراء أف مبلحظة  -
النظر إلى المكضكع بمختمؼ جكانبو ضمانا لصحة التفكير ،كما ينصح الخبراء بعدـ التكقؼ عف 

 التحميؿ كالدراسة الجزئية حتى تفطف إلى الحؿ المبلئـ.
دراسة المكضكع مف كجية نظر الكبلـ : يجب تحديد أىـ العناصر التي تحتاج إلى المناقشة ك  -

المستقبميف كتحديد كمية البيانات ك المعمكمات المطمكب عرضيا بدقة كمناقشتيا كاف تجعؿ األلفاظ 
مطابقة لممعاني التي نقصدىا ،أيضا تسمسؿ األفكار كدقتيا ،كقميمة بالدرجة التي تكفي لمتعبير ك 

 كاضحة  ، مع ضركرة متابعة التفكير أثناء االتصاؿ  .
اإلنصات :كىي ميارة ضركرية لخبير العبلقات العامة ،كالف اإلنصات يؤدم إلى استفادة أكثر كيؤدم  -

 إلى زيادة اليقظة كشدة التفاعؿ كتكقد الذىف كسبلمة التفكير ،كيعرفنا أيضا بمدل استجابتو ليا.
 كىناؾ ثبلثة أنكاع مف اإلنصات حسب الدكتكر" فريد عبد الباقي": -
 أم التنبو كتركيز االنتباه كاستحضار الذىف حتى ال ينصرؼ األخر عنو. اإلنصات الكاعي: -
المتابعة الدقيقة :كتعني القدرة عمى سماع األصكات ك تمييز كممات المرسؿ ك اإللماـ بمرامييا كالقدرة  -

عمى فيـ كؿ ما يقاؿ ،كاستكماؿ إطار المعاني التي التي ال يعطييا المرسؿ حقيا مف الكضكح 
ى القدرة عمى تقكيـ أىداؼ الرسالة ،أيضا الدخكؿ إلى عالـ المتحدث الخاص كتصكره باإلضافة إل

 طريقة تفكيره ككيفية نظرتو لمحياة.
كىك القدرة عمى مبلحظة كاستقراء كؿ ما يقاؿ ك استخبلص الحقائؽ منو كتفيـ  اإلصغاء االيجابي : -

 ت.المشاكؿ مف كجية نظر مف يعيشكنيا قبؿ اتخاذ قرار لحؿ المشكبل
ب/ االتصاؿ الكتابي : كىك نقؿ المعمكمة المطمكبة إلى عدد كبير مف األفراد عف طريؽ الكتابة 
،كباإلضافة انو يمكف الرجكع إليو كقت الحاجة كيسمح بتكصيؿ مختمؼ أنكاع المعمكمات سكاء كانت 

الجميكر تعميمات أك أكامر أك بيانات أك إحصائيات كتقدـ بصكرة تفصيمية ككاضحة ،كتكصؿ إلى 
 بفعالية.

 إما فعالية االتصاؿ الكتابي ترتبط ببعض االعتبارات كىي : -
ال سيككف االتصاؿ ال قيمة لو ، أم استخداـ العبارات الكاضحة السيمة المعنى  - كضكح الكتابة كا 

كاالبتعاد عف العبارات المحيرة أك المضممة التي تسبب سكء الفيـ أيضا يككف ىناؾ إيجاز ،كأيضا 
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عمى األشياء المعممة كالعبارات القصيرة ذات المعنى الكاضح كمف أمثمة ىذا النكع التقارير التركيز 
    1كالسجبلت ك الكتب ك المنشكرات كالمجبلت كالصحؼ .

ىنا كؿ أنكاع االتصاؿ المعتمدة عمى المغة الغير لفظية كتتمثؿ في اإلشارات االتصال غير المفظي:  -2
اإلنساف لنقؿ تعبيرات الكجو كاإلشارات كالحركات التي تصدر مف  ك الحركات المستخدمة مف طرؼ

لممثؿ عمى خشبة المسرح كتتمثؿ أيضا في الصكر كالرسكـ كالمكسيقى كالمجسمات كالنحت ،كالمغة 
المفظية مستخدمة مف طرؼ خبير العبلقات العامة إضافة إلى المغة المفظية لنقؿ المعمكمات كاألفكار 

مغة الغير لفظية المعارض كالرسكـ كالمجسمات كما يستخدـ اإلشارات كالحركات في المحددة ،فتتضمف ال
الندكات لمؤتمرات كالمقاببلت كتعبيرات الكجو إضافة إلى المبلبس كاإلشارات التي لدييا طابع خاص أك 

  37معاني معينة .ص

  .ثانيا:  أنواع االتصال وفقا لالتجاه

إف اتجاه االتصاؿ لديو تأثير عمى عممية االتصاؿ بصرؼ النظر عف المضمكف ،فعندما يككف 
االتصاؿ في اتجاه كاحد ىذا يعني إف خبير العبلقات العامة ال يتمقى ردكد أفعاؿ أم ال يكجد تفاعؿ مع 

يستقبؿ الرسالة  المستقبؿ أما في االتصاؿ ذك اتجاىيف فيذا يعني عممية اتصالية مكتممة ،فينا المستقبؿ
كيفسرىا كيفيميا كينقؿ ردكد أفعالو إلى المرسؿ الذم يتأكد بدكره مف مدل إدراؾ المستقبؿ لمحتكل رسالتو 

 كمف مدل تحقيؽ ىدفو االتصالي.

كلمتعرؼ عمى أم االتصاليف أفضؿ لبلتصاؿ في اتجاه كاحد أـ االتصاؿ في االتجاىيف يتـ القياـ 
 كعتيف حيث تككف اإلجراءات التالية :بالتجربة التالية عمى المجم

 .الفعؿ رد رؤية لعدـ كذلؾ لكجو كجيا األكلى المجمكعة مكاجية عدـ -
 الشرح لممجمكعة األكلى كيفية رسـ شكؿ معيف بطريقة دقيقة. -
 عدـ السماح ألم فرد بالسؤاؿ أك التعميؽ بأم شكؿ. -
 حساب الكقت المستغرؽ في العممية. -
 مراجعة األشكاؿ المرسكمة مف طرؼ كؿ  أفراد المجمكعة األكلى. -

 أما المجمكعة الثانية تككف عمييا اإلجراءات التالية لكف مع بعض المبلحظات:

 السماح إلفراد المجمكعة الثانية بطرح األسئمة كاالستفسارات. -
 حساب الكقت . -
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تيف ،مع مبلحظة اف الفرؽ بينيما بعدىا تتـ المكازنة بيف األشكاؿ المرسكمة في كمتا المجمكع
سيعكد إلى الفرؽ في اتجاه االتصاؿ ،فاالتصاؿ في تجاىيف ترتب عميو رسـ مطابؽ لمكصؼ اكثرمنو في 
حالة االتصاؿ في اتجاه كاحد ،كعمى ذلؾ فإ كانت السرعة مطمكبة أك النظاـ أك رغب المريؿ اال تكتشؼ 

لرغبة في حماية قكتو كىيبتو فإ، االتصاؿ في اتجا كاحد اخطاؤه أك رغب اال يستمع لنقد المستقبميف ك 
افضؿ ،كفي ىذا النمط االتصالي يمكف الم فرد اف يقكـ بميمة المرسؿ،فما عميو اال اف يتخذ قرارا معينا 
بصدد المشكمة مكضكع البحث كيصدره اما اذا اتبع طريقة االتصاؿ ذم االتجاىيف فبل بد اف يككف خبيرا 

 ذ عدة قرارات في كقت كاحد:،اذ عميو اف يتخ

 فيما يختص بمضمكف الرسالة التي يريد اف يكصميا إلى المستقبؿ. -
 فيما يختص بالمستقبميف أنفسيـ ك الكقت البلـز لفيـ الرسالة . -
 فيما يختص باإلستراتيجية التي سيتبعيا مف حيث الكقت المخصص كمدل تقبؿ النقد كالمراجعات. -

اتجاىيف إال أف أكثر فائدة الف ميمة المدير ال تنتيي بمجرد اببلغ كرغـ صعكبة االتصاؿ ذم 
الرسالة فعميو اف يتأكد مف فيـ العاميف لمرسالة كمف األثر الذم أحدثتو في المستقبؿ ، كما يمكنو اف 
يعدؿ في رسائمو بما يساعد عمى تحقيؽ اليدؼ األساسي لبلتصاؿ ، كليذا يككف االتصاؿ ىنا عممية 

في األفكار المعمكمات ،كيد خؿ في إطار ىذا النكع كؿ أنكاع االتصاؿ الشخصي كالمقاببلت  تبادؿ مثمر
 كالندكات ك االجتماعات.

كفي ىذا النكع مف االتصاؿ  تبادؿ ؾ مف المرسؿ كالمستقبؿ أماكنيما خبلؿ التفاعؿ في االتصاؿ 
 ذم اتجاىيف حتى يصؿ إلى تحقيؽ ىدفو.

 درجة تأثيره:ثالثا: أنواع االتصال من حيث 

 يقسـ الخبراء االتصاؿ مف حيث درجة تأثيره إلى:

 لشخصي.ااالتصاؿ  -
 االتصاؿ الجمعي. -
 االتصاؿ الجماىيرم. -
 االتصاؿ التفاعمي. -

كيقصد بو العممية التي يتـ بمقتضاىا تبادؿ المعمكمات كاألفكار كاالتجاىات  االتصاؿ الشخصي: -
ي اتجاىيف كدكف قنكات كسيطة ف حيث يصبح المرسؿ بيف األفراد بالطريقة المباشرة كجيا لكجو كف

كالمستقبؿ عمى اتصاؿ يبعضيما كجيا لكجو كفي مكاف محدد ، كيميز أف المرسؿ يصبح فيو مستقببل 
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كالعكس، كمف أمثمة ىذا االتصاؿ :اتصاؿ الطبيب بمرضاه اذ أف مرضاه محدكديف كيمكنيـ اف يحسكا 
قباليـ عميو بالمعاممة الطيبة التي يعامميـ بيا ال طبيب ، كفي نفس الكقت فإف الطبيب يممس ثقة األىالي كا 

أك إعراضيـ عنو نتيجة ليذا التعامؿ ككذلؾ مثؿ عبلقة ضابط الشرطة بالمكاطنيف المتردديف عميو فيي 
عبلقة بسيطة يراىا الناس في حسف لقائو ليـ كمد يد المساعدة ليـ أك تعسفو كسكء استعمالو لسمطتو ،كما 

 ا الضابط مف خبلؿ اقباؿ المكاطنيف عمى مد يد العكف لو كمساعدتو أك ابتعادىـ عنو.يممسي
كيبلحظ اف تأثير النتائج عف االتصاؿ لشخصي يتسـ بالعمؽ كاالستمرار لفترة أطكؿ لتأسيسو عمى 
 اإلقناع ،لقدرة االتصاؿ الشخصي عمى ضماف المصداقية في المصدر كعمى السيطرة عمى انتباه المستقبؿ
كخاصة بالنسبة لمرسائؿ التي لتتفؽ مع ميكؿ الجميكر كاتجاىاتو ، كما يتميز بتكافر قدر كبير مف رجع 
الصدل مف المستقبؿ أك ردكد أفعاؿ المستقبؿ لمرسالة مما ينتج لنا إدخاؿ تعديبلت مستمرة عمى رسائمنا 

ف المرسؿ كالمستقبؿ مباشر ، كفقا لرجع صدل بما يضمنو لنا مف فعالية أكثر ، كليذا فالتفاعؿ فيو بي
 كالفرصة لممشاركة في الخبرة اكبر منو في حالة االتصاؿ لجمعي كالجماىيرم .

االتصاؿ الجمعي: كىك عنصر أساسي في إدارة المؤسسات ، كيساعد المؤسسة عمى تحقيؽ  -
اـ كندكات كظائيا ،كيأخذ االتصاؿ الجمعي أشكاال عديدة مثؿ اجتماعات صنع القرارات كاجتماعات ألقس

التكجيو ك برامج التدريب كغير ذلؾ مف الكظائؼ التي تتعمؽ بمياـ العمؿ ،كرغـ ىذه المزايا فيناؾ 
صعكبات يدركيا الخبراء لبلتصاؿ الجمعي منيا انو ال يتيح فرصة كبيرة لنقؿ كتكصيؿ المعمكمات الحديثة 

المراد االتصاؿ بيـ في مكاف  لحاجتو إلى كقت طكيؿ مما يصعب استخدامو عند عدـ تكاجد األفراد 
 محدكد كانتشارىـ في آماكف شتى ،كليذا فيك يحتاج لكقت اكبر كنفقات أكثر لبلتصاؿ باألعداد الكبيرة. 

كباإلضافة إلى ذلؾ يفيد االتصاؿ الجمعي داخؿ المؤسسة في تحقيؽ أىداؼ الكظيفة االجتماعية مف 
ك الندكات ك المقاءات التي يعتقد ىا أعضاء شبكة  خبلؿ حفبلت التكريـ كلسير كالرحبلت كاالجتماعات

 االتصاؿ السمي كغير الرسمي بالمنشآت.
االتصاؿ الجماىيرم : كيقصد بو العممية التي يتـ بمقتضاىا نقؿ األفكار كالمعمكمات كاالتجاىات  -

ـ ىذا إلى عدد كبير جدا مف األفراد باستخداـ كسيمة أك أكثر مف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية ف كيت
االتصاؿ بطريقة غير مباشرة كفي اتجاه كاحد كلعدد كبير مف األفراد متكاجديف في مكاف غير محدكد 
،كتستخدـ المنشات ىذا النكع مف االتصاؿ الشخصي المباشر ، كرغـ ذلؾ فيناؾ بعض الصعكبات في 

ائمنا ،كبذلؾ فنحف ال استخدامو ،كمنيا انو اتصاؿ مف جانب كاحد نفتقد فيو ردكد أفعاؿ الجميكر نحك رس
نعرؼ مدل كصكؿ الرسالة كاستيعاب المستقبؿ ليا ،كالكيفية التي تقبميا بيا، كرد الفعؿ الناتج كرغـ 
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األساليب المختمفة لمكقؼ عمى ىذه الجكانب اال اف ما تكفره لنا مف ردكد األفعاؿ اقؿ بكثير مما يكفره 
 االتصاؿ الشخصي. 

االتصاؿ التفاعمي: أثمر التطكر اليائؿ في تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات كالحاسبات االلكتركنية  -
عمى كسائؿ اتصاؿ حديثة تعتمد عمى الحاسبات االلكتركنية ككسيمة أساسية لعمميا ككسائؿ اتصاؿ 

رية ك التصكير كتستفيد مف التطكرات األخرل في مجاؿ األقمار الصناعية كأشعة الميزر كاأللياؼ البص
المجسد،كفي ىذا المجاؿ يمكننا اف نشير إلى كسائؿ عديدة تفيد في مجاؿ االتصاؿ التفاعمي اإلدارم مثؿ 
البريد االلكتركني كالمكاقع االلكتركنية ك كاجيات العرض االلكتركنية كمجمكعات المناقشات كالمجمكعات 

االلكتركنية، كىذه الكسائؿ تعتمد عمى شبكة اإلخبارية كعقد المؤتمرات عف بعد ك الجرائد كالمجبلت 
االنترنت ،كىي شبكة تسمح بمركر كـ ىائؿ  مف المعمكمات بسرعة عالية كبتكمفة رخيصة كبصكرة تجعمنا 
نخاطب الميتميف فقط ،كتسمح ليـ باالتصاؿ ك التفاعؿ مع مصدر الرسالة كعرض أفكارىـ ك أرائيـ 

مساحات اإلعبلمية كاإلعبلنية مقارنة بالكسائؿ األخرل ، كما ،كمف ناحية أخرل ال تكجد حدكد قصكل لم
اف الكصكؿ إلى المعمكمات ك التعامؿ معيا سريع جدا بالمقارنة البريد السريع أك الفاكس،كالتسكيؽ ك 

 اإلعبلـ يتـ بخصكصية شديدة كراحة تامة ،كيتـ ىذا االتصاؿ عادة بيف األطراؼ التالية : 
 .مف األعماؿ إلى المستيمؾ -
 مف المستيمؾ إلى األعماؿ. -
 مف المستيمؾ إلى المستيمؾ. -
 مف حككمة إلى حككمة. -
 مف الحككمة عمى األعماؿ. -
 مف الحككمة إلى المكاطنيف. -

كىذا االتصاؿ جاء نتيجة الستفحاؿ دكر تكنكلكجيا  المعمكمات في السنكات األخيرة ، حيث تمعب 
بلؿ التقنية الحديثة ك انتشار المعمكماتية كتقدـ كتعدد ثكرة المعمكمات دكرا ممحكظا في عممنا اليكـ مف خ

طرؽ االتصاؿ كحرية التجارة الدكلية كزيادة أىميتيا كتطكرىا كانعكاس اثأر ىذه المعمكمات كثكرة 
 التكنكلكجيا الحيكية عمى كافة مناحي الحياة.

 .رابعا: أنواع االتصال وفقا لطبيعة مصدر االتصال

 كينقسـ إلى : 

 لرسمي.االتصاؿ ا -



 

 

77 

عالق ات العامةللاالتصال   :الثالثالفصل     

 االتصاؿ غير الرسمي. -
كىك االتصاؿ الذم يرتبط بالبناء التنظيمي الرسمي لممنشات كيعتبر أىـ عمميات .االتصال الرسمي: 1

 الدارة بصكرة عامة كيبلحظ تنكع المادة التي تنتقؿ عبر شبكات ىذا النكع مف االتصاؿ إذ تتضمف:

 كبلت كاألىداؼ .البيانات أك الحقائؽ الخاصة بالكضع الجارم ك المش -

 اآلراء كالمقترحات ك الخبرات كالتجارب. -

 المعمكمات الخاصة باألىداؼ كالسياسات كاألحداث. -

 مادة حافزة كعاطفية نذكر منيا :   -

 مشاعر التأييد أك التقدير أك الرفض. -

 األغراضك األىداؼ  -

نكاحي كثيرة كما يقكؿ :ىكفبلند كنظرا لتنكع طبيعة المادة كلتعقيد عممية االتصاؿ ىذه اذ تتضمف 
ـ ، كمنيا تكصيؿ التعميمات مف المرسؿ إلى سامعيا كاليدؼ المقصكد منيا ، 1953كجانيس كليمى 

كمنيا استقباليا كفيميا كمنيا قبكليا أك رفضيا ، كليذا فاف عممية االتصاؿ كثيرا ما تفشؿ في المؤسسات 
ء المنظمة مما يخمؽ عقبات خطيرة في طريؽ كبخاصة عندما تككف ىناؾ مشاعر ساخطة بيف أعضا

 تكصيؿ المعمكمات كقبكليا.

ككفقا التجاه سيراف المعمكمات في االتصاؿ الرسمي صنؼ عمماء اإلدارة االتصاؿ الرسمي إلى  
 ثبلثة أنكاع:

 االتصاؿ اليابط. -
 االتصاؿ الصاعد . -
 االتصاؿ األفقي. -
المستكيات اإلدارية كتتكقؼ عميو  ىتنظيـ إلى ادناالتصاؿ اليابط : كىذا االتصاؿ يتدفؽ مف قمة ال - أ

حياة المنشأة ،اذ أنيا بدكنو تتكقؼ تماما عف أداء كظيفتيا ،كأنماط الرسائؿ التي تتدفؽ عبر شبكة 
 االتصاؿ اليابط أم مف الرئيس إلى المرؤكسيف تتضمف المكضكعات اآلتية:

 . تكجييات محددة حكؿ تعميمات أك ميمات أك حكؿ أداء العمؿ -
 معمكمات مصممة لتحقيؽ الفيـ لمميمة كعبلقاتيا بمياـ المنظمة األخرل. -
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معمكمات حكؿ إجراءات المؤسسة كممارستيا كتتضمف سياسات ك قكانيف كلكائح خاصة بالمؤسسة أك  -
 التنظيـ.

 رجع الصدل إلى المرؤكسيف فيما يتعمؽ بأداء عمميـ. -
 ـ يشعركف بااللتزاـ نحك اىداؼ المؤسسة.رسائؿ دعائية مصممة بيدؼ تحفز المستخدميف كجعمي -

ب. االتصاؿ الصاعد: كىك االتصاؿ الذم يتمثؿ في الرسائؿ الصاعدة مف المرؤكسيف إلى رؤسائيـ 
 كيتضمف تقديـ معمكمات حكؿ :

 ما يريد الشخص قكلو عف اآلخريف ك مشاكميـ . -

 ما يريد الشخص قكلو حكؿ ممارسات المؤسسة كسياساتيا . -

 يريد الشخص قكلو حكؿ ما يجب عممو ككيؼ يمكف اف يعمؿ.ما  -

كيفيد ىذا االتصاؿ اإلدارة في التحقؽ مما اذا كانت المعمكمات التي أرسمتيا تـ استقباليا  
كاستيعابيا ، ككذلؾ حكؿ مدل اتخاذ إجراءات التنفيذ ، فيك يفيد المرؤكسيف في تحقيؽ ذكاتيـ كيريحيـ 

يشعركف باالنتماء إلى المؤسسة ، كاىـ الكسائؿ التي يستخدميا ىذا النمط  مف التكتر العاطفي كيجعميـ
 مف االتصاؿ ،التقارير،الشكاكم،المقاببلت ك االستفتاء. 

االتصاؿ األفقي : كنعني بو االتصاؿ الذم يتـ بيف اثنيف مف أعضاء المؤسسة عمى مستكل التسمسؿ  -ج
كىذا النكع مف االتصاؿ يكفر عمى ىؤالء مشقة االتصاؿ التنظيمي كاتصاؿ رؤساء األقساـ فيما بينيـ ، 

عبر التسمسؿ اليرمي ف فمدير شؤكف األفراد يتصؿ بمدير اإلعانات أك اإلنتاج ألنو إذا لـ يتح لو ىذا 
 االتصاؿ فمف الممكف إف يتـ عبر مدير المؤسسة.

كمؼ بالكتابة إلى كاالتصاؿ الرسمي تحدده كتيبات التنظيـ في المشركع ، إذ تحدد مف الذم ي 
أشخاص معينيف أك ىيئات محددة ، كمف الذم يككؿ إليو إعداد التقارير البلزمة لسير العمؿ في مختمؼ 
الظركؼ كالمكاقؼ ، كمف الذم يقع عميو عبئ تحضير كتكفير كأعداد المعمكمات الجاىزة لبلستخداـ عف 

تصاؿ الرسمي تحكمو بعض القيكد التي شتى المكضكعات الخاصة بالعمؿ ك العاميف كيبلحظ أف نظاـ اال
مف شانيا اف تضعؼ فعاليتو في المجاالت اإلدارية ، فضبل عف أف خطكطو كثيرا ما تككف جامدة كبطيئة 
كعديمة المركنة كغير معبرة تعبيرا كافيا عف الحاجات الحقيقية في التنظيـ كليذا يؤكد الخبراء ضركرة 

 ر يساند كيدعـ االتصاؿ الرسمي كىك االتصاؿ غير الرسمي.اتساع رقعة االتصاؿ لتستكعب نظاما أخ
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كيحدث خارج المسارات الرسمية المحددة لبلتصاؿ كيعتبر جزءا طبيعيا مف حياة  االتصال غير الرسم:.2
، كال يمكف إغفاؿ كجكدة إذ يحقؽ أىدافا ال تتفؽ ك أىداؼ االتصاؿ الرسمية كقد يعمؿ عمى  المنظمات

 تعطيؿ االتصاالت الرسمية.

كال يعني  ىذا االتصاؿ غير الرسمي ال بد كأف يتـ في غير أكقات العمؿ أك خارج التنظيـ ،  
رسمية، كرغـ ما يسببو ىذا كلكف يعني أف الكصكؿ إلى المعمكمات يتـ مف خارج منافذ االتصاؿ ال

االتصاؿ مف مشاكؿ كمضايقات لئلدارة، كعرقمتو لميمتيا في التنسيؽ بنقؿ معمكمات غير دقيقة عف 
طريؽ المقاءات  غير الرسمية كاإلشاعات كاألخبار الكاذبة إال أف لبلتصاؿ غير الرسمي مزايا عديدة نكرد 

 منيا ما يمي:

مف المكاقؼ كيزيد مف سرعة انتقاؿ المعمكمات، كيخفؼ مف  يكمؿ مسيرة االتصاؿ الرسمي في كثير -
 عبء التعطيؿ عف الرئيس العاـ لممشركع.

 يدعك إلى استكماؿ كثير مف المعمكمات كالبيانات التي يتعذر أحيانا عمى االتصاؿ الرسمي استيفاءىا. -
 ير.يميد الطريؽ إلى تذليؿ الصعكبات أك العراقيؿ التي تقؼ في طريؽ األداء كالتطك  -
 ينمي الشعكر باالنتماء لدل العامميف عف طريؽ تفيميـ لدقائؽ العمؿ. -
 يساعد عمى تسيير عممية التفاكض مع النقابات العمالية. -
 يستخدـ في إزالة عكامؿ االنفعاؿ كالتكتر كالقمؽ كالكبت النفسي. -
 يخمؽ التكازف مع التغيرات المحبطة بجك العمؿ بطريقة أيسر كأسرع. -

كمف ىنا تنشأ مسؤكلية اإلدارة نحك االعتراؼ بأداء االتصاؿ غير الرسمي كما يقكؿ الدكتكر محمد  
 عميش في حؿ مشاكؿ العمؿ كالعامميف، كيحدد مسؤكلية اإلدارة اتجاه االتصاؿ غير الرسمي فيما يأتي:

 ؿ غير الرسمي معرفة مدل تأثير األعماؿ كالسمكؾ كالتصرفات كالقرارات داخؿ التنظيـ عمى االتصا
 حتى يمكنو اتخاذ االحتياجات البلزمة لبلستفادة منو  في نجاح كافة الجيكد.

  الكقكؼ عمى قنكات ىذا االتصاؿ كاالستفادة مف اإلصغاء إليو كيرتبط ىذا اإلصغاء بضركرة العناية
ظاـ كالحرص عمى تفسير كشرح بيانات كمعمكمات كاتجاىات أطراؼ ىذا االتصاؿ في كافة أنحاء الن

 أك بيف المستكيات اإلدارية بعضيا بعضا كبيف العامميف أنفسيـ.
    محاكلة معرفة أصحاب النفكذ مف العامميف في ىذا االتصاؿ حتى يتيسر لئلدارة التعامؿ معيـ كمما

 دعت الضركرة لذلؾ مع تغذيتيـ بالحقائؽ كالمعمكمات كالبيانات الصحيحة.
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مكه مف األخطاء كالتضميؿ كتشكيو الحقائؽ ككقؼ انتشار كبيذا تضمف اإلدارة سبلمة االتصاؿ كخ
 اإلشاعات المغرضة كالضارة بمصالح العمؿ.

 المبحث الرابع: مقومات ومعوقات االتصال لمعالقات العامة.

 أوال:  مقومات االتصال الفعال:

لما كاف االتصاؿ يمثؿ جكىر العبلقات العامة كأحد الجكانب األساسية في العممية اإلدارية، فإف  
كؿ مختص يضع لنفسو النظاـ االتصالي الذم يراه مناسبا، كليذا يعد االتصاؿ فنا شخصيا، كىذا الفف 

 ؟ بأم تأثير؟.يتمخص كما يقكؿ "الزكيؿ" في العناصر التالية: مف؟ يقكؿ ماذا؟ عبر أم كسيمة؟ لمف

كىذه العناصر الخمسة األساسية تكضح أف عممية االتصاؿ ما ىي إال إيصاؿ فكرة أك ميارة مف  
شخص آلخر بقصد التأثير عميو، كتتكقؼ درجة ىذا التأثير عمى مدل تجنب العكامؿ التي تعكؽ االتصاؿ 

الخمسة السابقة، كمف أىـ ىذه الفعاؿ كما أشرنا سابقا كعمى تكافر عكامؿ معينة لكؿ عنصر مف العناصر 
 العكامؿ كما أكصت بيا دراسات االتصاؿ:

 .منيا ما ىك خاص بالمنشأة 
 .كمنيا ما ىك مكجو لمممارسيف 
 .باإلضافة إلى ضكابط عامة أخرل لبلتصاؿ الفعاؿ 
 بالنسبة لممنشأة: لضماف االتصاؿ الفعاؿ يمـز اتخاذ االحتياطات التالية: -1
 األىداؼ األساسية كالفرعية لبلتصاؿ. تحديد -
 زيادة فيـ العامميف بإدارة العبلقات العامة ألىداؼ االتصاؿ كحقيقتو كأىميتو. -
 تطكير ميارات االتصاؿ بالنسبة لمعامميف. -
 زيادة ميارات العامميف في استخداـ كسائؿ االتصاؿ. -
 تطكير أساليب الحصكؿ عمى المعمكمات كنظـ حفظيا. -
 ف مف االتجاىات السمبية كالعقد كالمشكبلت النفسية التي تعكؽ االتصاؿ الفعاؿ.تخمية العاممي -
 تقكيـ نتائج االتصاؿ. -

بالنسبة لضمانات االتصاؿ الفعاؿ لمممارسيف: فقد حددت جمعية إدارة األعماؿ األمريكية مبادئ  -2
 كاآلتي:أساسية لبلتصاؿ الفعاؿ تضمف لكؿ مف يعمؿ بيا نظاما أكليا لبلتصاؿ الفعاؿ كىي 
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حاكؿ استيضاح أرائؾ قبؿ االتصاؿ: تقضي ىذه القاعدة بإلزاـ المرسؿ بتحميؿ مكضكع الرسالة  - أ
التكضيحية كتكضيح كؿ جكانبيا قبؿ البدء في االتصاؿ، أم يبدأ بالتفكير، كذلؾ لضماف كضكح الفكرة 

 نيا.كتحديد كقعيا عمى المستقبميف كتقدير مدل استجابتيـ ليا مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ م
تحقؽ مف ىدفؾ الفعمي لبلتصاؿ: كىذا يقتضي مف مسؤكؿ العبلقات العامة ضركرة اإلجابة عف  - ب

مجمكعة مف التساؤالت حتى يستطيع تحديد ىدفو كمف ثمة صياغة الرسالة كتحديد طريقة تكصيميا 
 لممستقبؿ كترتيب كيفية تنفيذ مكضكع االتصاؿ كىذه األسئمة ىي:

 ينبغي تحقيقو مف الرسالة؟ ما الذم 
 ىؿ ييدؼ إلى تقديـ معمكمات؟ 
 .ىؿ يرمي إلى تغيير اتجاىات شخص أك أشخاص آخريف؟ ....إلخ 
تذكر أثناء االتصاؿ الظركؼ الطبيعية كاإلنسانية: كيقتضي ذلؾ اختيار الكقت المناسب  -ج

الذم يبمغ منو اإلجياد  لبلتصاؿ،  فبل يتـ االتصاؿ في آخر دقيقة مف ساعات العمؿ، أك في الكقت
كالتعب أقصاه، ككذلؾ مراعاة عدـ مخالفة مكضكع االتصاؿ لمقيـ كالمبادئ كالمعايير االجتماعية كمراعاة 
الظركؼ الطبيعية أيضا إلى جانب الظركؼ االجتماعية كالنفسية، فيتجنب االتصاؿ عند الضكضاء أك 

 سكء اإلضاءة أك الحرارة المرتفعة أك سكء التيكية.

استشر اآلخريف كمما أمكف في التخطيط لبلتصاؿ: فطالما أف مكضكع االتصاؿ يمس اإلدارة  -د
كالعامميف كالمجتمع، ال بد مف الكقكؼ عمى آراء الجميع حتى إذا اقتنع الجميع بمكضكع االتصاؿ كانكا 

 أحرص الناس عمى االستجابة لو كالعكس صحيح.

االتصاؿ: كيقتضي ذلؾ تكفير كافة العكامؿ التي تساعد عمى اجعؿ نبرات صكتؾ مبلئمة بمكضكع  -ك
جذب االنتباه لمرسالة، كفي حالة االتصاؿ الشفيي مثبل يمتـز المرسؿ بأف يجعؿ نبرات صكتو غير حادة 
عند استيبلؾ الرسالة، كيضغط عمى بعض الكممات الرئيسية بالشكؿ الذم يكضح أىمية الرسالة ثـ تنتقؿ 

الرسالة بعبارة كدية تنطكم عمى االعتراؼ بالجيكد المبذكلة مف العامميف مف أجؿ إلى الجكىر كيختـ 
 1تحقيؽ أىداؼ المنشأة.

االىتماـ باحتياجات الجميكر: كيعني ىذا المبدأ أال يككف ىدؼ االتصاؿ ىك مجرد مطالب متكاصمة  -ز
نما ينبغي مف خبلؿ تحقيؽ أىداؼ العامميف، فكمما حرص المرسؿ عمى تحقيؽ رغبات المستقبؿ  فحسب، كا 

 كانت االستجابة إيجابية مف المستقبؿ كفي ظؿ ىذا األسمكب تتحقؽ مصالح المنشأة.

                                                           
1
 .27، مرجع سابق، ص االتصال الفعال للعالقات العامةمحمد منير حجاب:  
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متابعة االتصاؿ: االتصاؿ  مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف أك بعض األىداؼ يحتاج إنجازىا إلى عدة  -ح
 مف االتصاؿ.ساعات أك أياـ كبالتالي ينبغي أف تككف ىناؾ متابعة مستمرة حتى يتحقؽ اليدؼ 

اتصؿ لممستقبؿ كما تتصؿ لمحاضر: ينبغي عند التخطيط اإلدارم لمكاقع الحالي مراعاة ما ستككف  -ط
عميو اإلدارة في الغد، فإذا كاف االتصاؿ في الماضي يعتمد عمى االتصاالت الشفيية كالكتابية فإف 

 التكنكلكجيا قد أكجدت الكثير مف األدكات اإللكتركنية كغيرىا.

أكد مف أف أفعالؾ تبلءـ اتصالؾ: االتصاؿ قد يككف قكال أك سمككا، كمف الضركرم أف يتفؽ الفعؿ ت -ش
مع القكؿ، بمعنى التعميمات التي تقضي بعدـ التدخيف في مكاف العمؿ ينبغي أف يمتـز بيا مف أصدرىا 

 قبؿ مف صدرت إليو.

لميارات األساسية في العممية عمى المرسؿ كالمستقبؿ أف يمارسا االتصاالت: فاإلنصات مف ا -ؿ
االتصالية، كقد جرل العرؼ في أجيزتنا اإلدارية عمى أف الذم ينصت أثناء االتصاؿ الرأسي ىك الشخص 
األقؿ درجة في السمـ الكظيفي أما إذا كاف االتصاؿ أفقيا فإف المرسؿ كالمستقبؿ يندرجا معا بصكرة تعكؽ 

لى أىدافيا، فقد تحمؿ العبارات الصكتية التي يتـ بيا بعض أجزاء العممية االتصالية مف الكصكؿ إ
االتصاؿ مف اإلببلغ أكثر مف عممية االتصاؿ نفسيا، كليذا ينبغي أف ينصت المستقبؿ بطريقة غير 
نما االتصاؿ ىك  سطحية إذا أراد أف يفيـ مكنكف الرسالة فيما تاما، فمجرد عدـ الكبلـ ال يعتبر إنصاتا، كا 

حاكلة فيـ ما قالو، كلذلؾ يقاؿ أف اإلنصات فف، ك ما داـ االتصاؿ فنا فإف تجاكب مع المرسؿ كم
 1اإلنصات كاالتصاؿ تكأماف.

 ثانيا: معوقات االتصال الفعال لمعالقات العامة:

تتككف عممية االتصاؿ مف مراحؿ متعددة، كتكجد داخؿ ىذه العناصر معكقات لبلتصاؿ ذكرىا  
ة، كاحتماؿ أخطاء أك ىفكات التي يحتمؿ أف تحدث لكؿ منيا يتسبب الكثير مف الباحثيف كمتعددة كمعقد

في نشكء معنى أك معاني غير مقصكدة مف االتصاؿ كتنتج قدرا مف سكء الفيـ، كلضماف الفعالية 
لبلتصاؿ فبل بد مف التعرؼ عمى ىذه المعكقات لمحاكلة تفادم تأثيراتيا، كيمكننا تصنيؼ ىذه المعكقات 

 بالجكانب اآلتية:

خصائص المتمقي: يتبايف األشخاص في االستجابة لنفس الرسالة ألسباب كدكافع شخصية  -1
مختمفة، منيا التعميـ كالتجارب السابقة، كبناءا عمى ذلؾ يختمؼ رد فعؿ شخصيف في بيئتيف مختمفتيف 

لحاجة حكؿ مكضكع كاحد، كما تأثر الدكافع الشخصية لفؾ رمكز الرسالة كتفسيرىا فالمكظؼ التي يتميز با
القكية لمتقدـ في المنظمة كيتصؼ بالتفاؤؿ قد يفسر ابتسامة الرئيس المباشر كتعميقو العارض كمؤشر 

                                                           
1
 .23،27، مرجع سابق، ص االتصال الفعال للعالقات العامةمحمد منير حجاب:  
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عمى أنو شخص محبكب ينتظر المكافأة، أما الشخص الذم يتصؼ بضعؼ الحاجة لمتقدـ كينزع لمتشاـؤ 
 قد يفسر نفس التعميؽ مف المدير عمى أنو شيء عارض كال عبلقة لو بأم مكضكع.

ىماؿ أجزاء أخرل لعدة أسباب،  -2 اإلدراؾ االنتقائي: حيث يتجو الناس إلى سماع جزء مف الرسالة كا 
منيا الحاجة إلى تجنب حدة التناقض المعرفي، كلذلؾ يتجو الناس إلى غض النظر عف المعمكمات التي 

المتمقي بتقكيـ تتعارض مع المعتقدات التي رسخت فييـ مف قبؿ، كيحدث اإلدراؾ االنتقائي حينما يقكـ 
 االتصاؿ بما في ذلؾ دكر كشخصية كقيـ كمزاج كدكافع المرسؿ.

المشكبلت المغكية: تعتبر المغة مف أبرز المجمكعات المستخدمة في االتصاؿ كيبدك أف المشكمة  -3
ىنا تكمف في أف كثير مف الكممات الشائعة االستخداـ في االتصاؿ تحمؿ معاف مختمفة لؤلشخاص 

تككف لمكممة عبارات كمعاف متعددة بحيث تحمؿ تفسيرات مختمفة، أك أف تككف المغة  المختمفيف، فقد
خاصة بمجمكعة فنية معينة مف الصعب عمى مف ىـ خارج ىذه المجمكعة فيميا، كأف يبتسـ المدرس 
لمطالب كيقكؿ لو مبركؾ أف نتيجة االختبار سمبية، في حيف أف الطالب ال يدرؾ معنى أف االختبار 

 سمبي.
العكائؽ المغكية غير المفظية: ال تتعمؽ بمشاكؿ االتصاؿ بما يكب أك يقاؿ فقط بؿ يتعمؽ البعض  -4

 بكيفية الفعؿ، ىناؾ عكائؽ اتصاؿ غير لفظية نجمعيا فيما يمي:
 إشارات متضاربة أك غير متبلئمة. -
 االختبلفات في اإلدراؾ. -
 االنفعاالت أك األحاسيس غير المبلئمة. -
باحتياجات الجميكر: كيعني ىذا المبدأ أف ال يككف ىدؼ االتصاؿ ىك مجرد مطالب  االىتماـ -5

 متكاصمة فحسب إنما ينبغي تحقيؽ أىداؼ العامميف.
متابعة االتصاؿ: االتصاؿ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ محدد أك بعض األىداؼ يحتاج إنجازىا إلى  -6

 رة حتى يتحقؽ اليدؼ مف االتصاؿ.عدة ساعات أك اياـ كبالتالي ينبغي أف تككف ىناؾ متابعة مستم
 إلى جانب:

 اتصؿ لممستقبؿ مثمما تتصؿ لمحاضر.  -
 تأكد مف أف أفعالؾ تبلءـ اتصالؾ. -
 يمارسا االتصاالت. فعمى المرسؿ كالمستقبؿ ا -
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 :خالصة

كنستنتج مما سبؽ ذكره أف االتصاؿ لمعبلقات العامة لو أىمية بالغة في تحسيف المعامبلت سكاء  
فيما بينيـ أك مع العماؿ كالرؤساء أك المؤسسة في حد ذاتيا كالجميكر الخارجي، كذلؾ مف مع العماؿ 

خبلؿ أىمية كأىداؼ االتصاؿ لمعبلقات العامة إضافة إلى الشبكات االتصالية لمعبلقات العامة، لكف 
 مؤسسة. تكاجو العممية االتصالية مجمكعة مف المعكقات التي تؤدم إلى نقص فعالية االتصاؿ داخؿ أم
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 تمييد :

مؤسسات التعميـ  كالتنشئة في المجتمع، كتحتؿ أعمى درجات اليـر في النظاـ تعد الجامعة إحدل 
التعميمي باعتبارىا بمثابة آخر خطكة في الحياة الدراسية، كلما ليا مف دكر كبير في جعؿ األفراد يكتسبكف 
ف مؤىبلت كميارات عالية تساعدىـ في الحصكؿ عمى كظيفة كبالتالي تمنحيـ حياة اجتماعية مرمكقة م

جية كمف جية أخرل فيي تسيـ في التطكر االقتصادم ألم مجتمع، إال أنيا ال تزاؿ في المتجمعات 
 النامية ال تحظى بالمكانة الني تستحقيا نظرا العتبارات عديدة .

 سنتطرؽ في ىذا الجزء إلى : لمتعمؽ أكثر في ىذا المكضكع،

كأىدافو ككظائفو، باإلضافة إلى دكر الكسائؿ نشأة كمفيكـ التعميـ العالي، مككناتو كأبعاده، أىميتو 
 التكنكلكجية في التعميـ العالي كأىـ الصعكبات التي تكاجيو.
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 . ومفيوموالتعميم العالي في الجزائر نشأة وتطور المبحث األول: 

 .نشأة وتطور التعميم العالي في الجزائر أوال:

 منابع نظام التعميم الجزائري : -1

عرؼ نظاـ التعميـ في الجزائر عدة تغيرات )التكاجد العثماني، االستعمار الفرنسي، لقد 
 االستقبلؿ(، أدت إلى تطكر أنظمتو كىياكمو كما كنكعا، كيمكف تمخيصيا فيما يمي :

  التعميم التقميدي : —أ

الثقافية قبؿ االستعمار عرفت الجزائر نظاـ تعميـ تقميدم، ككاف دكره الحفاظ عمى المبادئ 
كاالجتماعية الني تساعد الفرد عمى االنسجاـ في الجماعة ثـ المجتمع ككؿ، التي كانت تتـ عف طريؽ 
التمقيف كالحفاظ، أم كانت ترتكز عمى الذاكرة ك كانت تقكـ بيا: األسرة، المجتمع  مجمكعات صغيره 

 رسمية.

 كاف ىذا التعميـ التقميدم يتـ في :

 ة لمتعميـ.المدارس القرآنية كقاعد -

 الزكايا كالمدارس كالني تضـ حمقات حكؿ الشيكخ، خاصة بالمستكيات األخرل. -

الجامعات الدينية )األزىر، الزيتكنة، القيركاف(، حيث كانت قبمة لطمبة العمـ كتمثؿ أعمى مستكيات  -
 التعميـ.

إلكماؿ دراستيـ في إف افتقار الجزائر لجامعات دينية، دفع بالكثير إلى التكجو ليذه الجامعات 
الدكؿ الشقيقة، كىذا ما يفسر نقص في الكـ  كالنكع في العمكـ الدينية، بالرغـ مف ىذا فإف النظاـ ساعد 

 1عمى ظيكر كتككيف اإلماـ، المفتي.

 التعميم في عيد االستعمار: -ب

ضيا شبكة كاف التعميـ في عيد االستعمار منتثرا في الجزائر، إف كانت تمتد عمى طكؿ الببلد كعر 
كاسعة مف الكتاتيب، كالمدارس لكف السمطات االستعمار الكحشية استغمت الدكر الخطير الذم تقكـ بو 
المدرسة في استخبلؼ أجياؿ فأقامت في الببلد منظكمة تربكية بديمة مارست مف خبلليا ضغطا عمى 

ي تككيف مساعديف كأصالتو، كذلؾ بفتح مدارس لؤلىالي تتمخص ميمتيا ف عقيدة الشعب ك حضارتو 
                                                           

1  http//www.w3.org/tr/rec/htm/40 َٛ٠ ،18/02/2018  20:15ػٍٝ اٌغبػخ . 
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الذيف يحتاج إلييـ االستعمار لخدمة أغراضو، بينما كانت مدارس أكركبييف نسخة مطابقة لمنمكذج 
األصمي بجميع مككناتو العصرية خاصة جامعة الجزائر ككانت خاصة بأبناء المعمريف ك لقميؿ مف أبناء 

بلؿ السنة الجامعية األكلى مف طالبا خ 1890طالبا مف مجمكع  77الجزائرييف، إذ لـ يتعدل عددىـ 
كعدد  1954سنة  557، ككصؿ عدد الطبلب الجزائرييف إلى %4.07، أم بنسبة 1909تأسيسيا عاـ 

 . %12.24طالبا أم أف نسبة الجزائرييف لـ تتعدل  4548طمبة األكركبييف إلى 

تممؾ جامعة كاحدة كانت  1962ج. التعميـ بعد االستقبلؿ : قبؿ حصكؿ الجزائر عمى استقبلليا عاـ 
كأعيد تنظيميا سنة  1877كىي جامعة الجزائر كالتي تعد أكؿ جامعة في الكطف العربي، أنشأت سنة 

مف طرؼ سمطات المستعمر الفرنسي لتككف نسخة طبؽ األصؿ لمجامعة الفرنسية التقميدية ككانت  1909
 كميات: األدب، الحقكؽ، العمكـ ك الطب. 04تضـ 

رة بقيت الجامعة الجزائرية تسير باألسمكب نفسو الذم تركو االستعمار، فرنسة البرامج بعد االستقبلؿ مباش
التعميمية كىيئة التدريس كحتى أنظمة االمتحانات كالشيادات نظرا لؤلكلكيات التي كضعت كمياـ لمدكلة 

يناميكيتيا، كىكذا الجزائرية عبر المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، لعادة االعتبار ليا كبعث د
بقيت الجامعة الجزائرية ترضخ تحت تأثيرات المنظكمة الفرنسية كلـ يتـ إدراج ممؼ إصبلحيا إال عندما 

، ك قامت السمطات الجزائرية بإصبلح المنظكمة التربكية 1965تقرر إصبلح الجامعة الفرنسية سنة 
كتدعيـ استقبللو فقد شيدت الجامعة عمكما بما في ذلؾ الجامعة لتستجيب لطمكحات الشعب الجزائرم 

مجمكعة مف اإلصبلحات كإنشاء فرع اآلداب بالمغة  -الستينات—الجزائرية في عشرية االستقبلؿ األكلي 
 1972.1طالب سنة  20000إلى  1962طالب سنة  5000العربية كارتفع عدد الطمبة مف حكالي 

 تطوير التعميم العالي في الجزائر:  -2

عميـ العالي في الجزائر فعميا إلى ما بعد االستقبلؿ كقد تأتي خبلؿ تطكره بمختمؼ السياسات تعكد بداية الت
كالخطط التي عرفتيا الجزائر خبلؿ مسيرتيا كتحكالتيا السياسية االقتصادية كاالجتماعية إال أنيا لـ تخرج 

 عف نطاؽ المبادئ المثالية.

 أ. ديمقراطية التعميم العالي : 

مضاعفة عدد طبلبيا فبعد أف  1971ة خبلؿ السنكات الستة الني عقبت إصبلح عاـ استطاعت الجامع
 1978 — 1977طانلب( أصبح في سنة  3605) 72/ 71كاف ىذا العدد في مستيؿ السنة الدراسية .

مف خريجي البكالكريا يسجمكف فعبل في معاىد التعميـ  %90إلى   %85طالب( أم أف ما بيف  63915)
 العالي.
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عزز ىذا النمط مف الديمقراطية بتطبيؽ البلمركزية كانتشار عدد مف مؤسسات التعميـ العالي داخؿ كقد ت
عدد مف المراكز في عنابة  ءالكطف فباإلضافة إلي الجامعات الثبلثة في العاصمة كىراف، قسنطينة أنشى

ف الجزائر ينبغي كتممساف كمستغانـ كتيزم كزك كباتنة كسطيؼ كحسب ما ينص عميو الميثاؽ الكطني فا
 أف تحقؽ مشركع جامعة أك معيد جامعي في كؿ منطقو.

 :  ب. جزأرة اليياكل والمناىج و اإلطارات

يعتبر اإلصبلح خطكة حاسمة لكضع المؤسسة الجامعية في مسارىا الطبيعي كىك خدمة التنمية الكطنية 
 كالتكييؼ مع متطمبات التغيير الذم عرفتو الجزائر منذ االستقبلؿ.

فقد كاف اإلصبلح ضركرة ممحة إلخراج الجامحة مف عزلتيا كغربتيا كتجديد ىياكميا الني ىدميا 
عاما لتمبي أغراضو كتخدـ مصالح قمة مف المستكطنيف فيما كاف يسمى  50االستعمار منذ حكالي 

ة كتكزيع )ممتمكات ما كراء البحر( كتمثمت الييكمة الجديدة في إلغاء نظاـ الشيادات كالسنة التحضيري
مف  (instituts( كتأسيس معاىد )département( تجمعيا أقساـ )Filièreاالختصاصات عمى فركع )

 مجمكع تمؾ األقساـ التي كانت تضمنيا في السابؽ كميات كالعمؿ عمى تحقيؽ نكع مف التكامؿ كالتعاكف.

كثة كعرضيا بأساليب تربكية أما بالنسبة لممناىج فقد أحدث اإلصبلح انقبلبا في الطرؽ التقميدية المكر 
جديدة كالمراقبة المستمرة لممعارؼ كتدعيـ حصص األعماؿ التطبيقية المكجية داخؿ كؿ كحدة كالتخمي 
عف األسمكب التقني كاإللقائي كاعتبار الكحدة الدراسية مجمكعة متناسقة مف المعارؼ كالميارات كبالنسبة 

ابتداء مف الجامعة كمركز البحث حتى العممي كاإلدارم بيف  لمتأطير فاف جزأرة اإلدارة أك مراكز اإلشراؼ
مختمؼ المعاىد. لكاردة قد تحققت بسرعة كقضت عمى الكصاية المباشرة الني كاف يمارسيا األجانب عمى 

 تعميمنا العالي كأنشطة البحث

التدريس فقد المختمفة، إال أف ىذه العممية لـ تستكمؿ في عدد مف المعاىد كاالختصاصات بجزأرة ىيأة 
 1تطمب اإلصبلح االستعانة بالخبرات األجنبية بأعداد كبيره جدا خاصة مف الدكؿ العربية.
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 الييكل التنظيمي لجامعة قالمة :

( مديريات كأمانة عامة 04الجامعة مككنة مف رئاسة لمجامعة كأربعة )اإلدارة المركزية :  -1
 الجدكؿ التالي :كمجمكعة مف المصالح التابعة ليا كـ ىك مكضح في 

 

الييكل التنظيمي لجامعة 
 المقر المصالح المديريات قالمة

 اإلدارة المركزية

مقعد  5500المجمع الجديد  رئاسة الجامعة
 رئيس الديكاف بيداغكجي

نيابة رئاسة الجامعة لمتنمية 
 كاالستشراؼ ك التكجيو.

رئاسة العبلقات الخارجية  نيابة
كالتعاكف كالتنشيط كاالتصاؿ 

 كالتظاىرات العممية

 

 

نيابة رئاسة التككيف العالي في 
الطكريف األكؿ كالثاني 

كالتككيف المتكاصؿ كالشيادات 
ككذا التككيف العالي في ما 

 بعد التدرج.

 المجمع القديم

نيابة رئاسة التككيف العالي في  
كالتأىيؿ الطكر الثالث 

الجامعي كالحث العممي ككذا 
 التككيف العالي فيما بعد التدرج
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المديرية الفرعية لممكظفيف 
 كالتككيف

 مقعد بيداغوجي

 مديرية الميزانية كالمحاسبة

 المجمع القديم مديرية النشر الجامعي

 المكتبة المركزية

المديرية الفرعية لؤلنشطة 
 كالرياضيةالعممية كالثقافية 

 مركز التعميـ المكثؼ لمفات

مركز األنظمة كشبكة اإلعبلـ 
 كاالتصاؿ كالتعميـ المتمفز

المركز الجامعي لئلعبلـ حكؿ 
 التشغيؿ

 مجمع بوجمعة

مركز المكارد المقاكالتية 
 كالتنمية الدكلية

 ( كميات :07الجامعة مككنة مف سبعة ) الكميات :

 والتكنولوجيا :: كمية العموم 1-2 

 المقر األقسام المكونة

 قسـ العمكـ كالتكنكلكجيا 1

 المجتمع القديم

 قسـ ىندسة الطرائؽ 2

 قسـ اليندسة الميكانيكية  3

 قسـ اليندسة المدنية كالرم 4

 ك كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية فـ االلكتركنيؾ 5
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 قمـ اليندسة االلكتركتقنية كاألكتكماتيؾ 6

 قسـ اليندسة المعمارية 7

  

 : كمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة : 2-2

 المقر األقسام المكونة لمكمية

 قسـ الرياضيات 11

 قسـ اإلعبلـ اآللي 12 المجمع القديم

 قسـ عمكـ المادة 13

 

 : كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون :  2-3

 المقر المكونة لمكمية األقسام

مقعد  5511المجمع الجديد  قسـ البيكلكجيا 11
 قسـ البيئة كىندسة المحيط 12 بيداغوجي

 قسـ عمـك الطبيعة كالحياة 13

 

 كمية العموم االقتصادية و التجارية  و عموم التسيير :  -2-4

 المقر األقسام المكونة لمكمية

 قسـ العمـك االقتصادية 11

 قسـ عمـك التسيير 12 سويدانى بوجمعةمجمع 

 قسـ العمـك التجارية 13
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 كمية الحقوق و العموم السياسية :  -2-5

 المقر األقسام المكونة لمكمية

 قسـ الحقكؽ 11
 مجمع ىيميوبوليس

 قسـ العمـك السياسية 12

  

 كمية اآلداب و المغات :  -2-6

 المقر األقسام المكونة لمكمية

 5500المجمع الجديد  قسـ المغة كاألدب العربي 11

 قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية 12 مقعد بيداغكجى

 قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية 13

 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية :  -2-7

 المقر األقسام المكونة لمكمية

 قسـ التاريخ كاآلثار 11

 مجمع سويداني بوجمعة

 االجتماع قسـ عمـ 12

 قسـ عمـ النفس 13

 قسـ الفمسفة 14

 قـ عمـ اإلعبلـ كاالتصاؿ كعمـ المكتبات 15
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 ( مخبر بحث 23الجامعة مككنة مف ثبلثة كعشركف ). مخابر البحث العممي: 3

 مخابر البحث الكمية العدد

11 

 مخابر األكتكماتيؾ كاإلعبلـ اآللي 11 كمية العموم و التكنولوجيا

 مخبر اليندسة المدنية ك الرم  12

 مخبر التحاليؿ الصناعية كىندسة المكاد 13

 مخبر الميكانيؾ كاليياكؿ 14

 مخبر اليندسة الكيربائية 15

 مخبر االتصاالت السمكية كالبلسمكية 16

 مخبر العكسية؛ النمذجة، المعمكمة كاألنظمة 17

 الميكانيكا التطبيقية لممكاد الجديدة مخبر 18

 مخبر التحكـ المتقدـ 19

مخبر السمكيات، البكليميرات ك المركبات  11
 النانكمترية

12 

كمية الرياضيات و اإلعالم 
 اآللي و عموم المادة

 مخبر الرياضيات التطبيقية ك النمذجة  11

 مخبر الفيزياء 12

 الكيمياء التطبيقية  مخبر 13

 مخبر العمـك كتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ 14

 مخبر فيزياء المكاد 15

 مخبر الكيمياء الرقمية كالبيانات النانكمية 16

 مخبر الكيمياء الفيزيائية 17

 مخبر البيكلكجيا، الماء ك المحيط 11كمية عمـك الطبعة كالحياة  13
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 مخبر البحث كالمحافظة عمى المناطؽ الرطبة 12 كعمـك األرض كالككف

كمية العمـك االقتصادية  14
 كالتجارية كعمـك التسيير

11 
 مخبر التنمية الذاتية كالحكـ الرشد

كمية الحقكؽ كالعمكـ  15
 السياسية

11 
 مخبر الدراسات القانكنية البيئية

 كاألدبيةمخبر الدراسات المغكية  11 كمية اآلداب كالمفات 16

كمية العمـك االنسانية  17
 كاالجتماعية

11 
 مخبر التاريخ لؤلبحاث كالدراسات المغاربية

 

 .مفيوم التعميم العالي ثانيا:

يقصد بالتعميـ العالي، التعميـ الذم يتـ داخؿ كميات أك معاىد جامعية بعد الحصكؿ عمى الشيادة الثانكية، 
مف ثبلث سنكات كأكثر، كىك آخر مرحمة مف مراحؿ التعاليـ كتختمؼ ىذه الدراسة في ىذه المؤسسات 

النظامي المكجو الذم يتـ بعد المرحمة الثانكية عمى مستكل مؤسسة جامعية معترؼ بيا  كمؤسسة لمتعميـ 
 العالي مف قبؿ السمطات الرسمية لمدكلة.

أعمى مؤسسة معركفة في كتختمؼ تسميات التعميمية، فيناؾ : الجامعة، الكمية، األكاديمية، فالجامعة 
التعميـ العالي كتطمؽ أسماء أخرل عمييا كعمى المؤسسات التابعة ليا، مثؿ: المعيد، األكاديمية، المدرسة 

 العميا، كىذه األسماء تسبب اختبلطا في الفيـ ألنيا تحمؿ معاني مختمفة مف بمد آلخر.

لعالي، نجد أف دكؿ تتبع التقاليد البريطانية فعمى الرغـ مف أف كممة كمية تستخدـ لتدؿ عمى معيد لمتعميـ ا
أك االسبانية كتستخدـ كممة "كمية" لئلشارة إلى مدرسة ثانكية خاصة، كىك بالمثؿ فإف األكاديمية ربما تدؿ 

 1عمى معيد عاؿ لمتعميـ.

كتتميز الجامعة عف باقي مؤسسات التعميـ العالي، في المدل الكاسع بمقرراتيا الدراسية كتعدد 
 -اتيا، كيكفر النمط السائد في الجامعة فرصا كثيرة لمطمبة لمتخصص في حقكؿ العمكـ )العمكـ،تخصص

                                                           
 . 146ص، 1999، 8المكسكعة العربية العالمية، جزء  1
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الفيزياء، الجيكلكجيا(، العمكـ االجتماعية، )عمـ النفس، عمـ االجتماع، التربية ...( العمكـ اإلنسانية ) 
  1التاريخ، الفمسفة، إعبلـ كاتصاؿ( كغيرىا.

دـ تعميما متخصصا لطمبتيا في مختمؼ المجاالت، يؤىميـ بعد ذلؾ كمما سبؽ يتضح أف الجامعات تق
 2لمدخكؿ إلى سكؽ العمؿ كالمساىمة في جميع األنشطة السياسية، االقتصادية كاالجتماعية.

 

  .جميور ومكونات وأبعاد التعميم العالي المبحث الثاني:

 .جميور مؤسسة التعميم العالي أوال:

مف األشخاص تتميز عف غيرىا بتصرفات خاصة كما يرتبط أفرادىا يعرؼ الجميكر عمى أنو جماعة 
بركابط معينة، ككمما ازدادت ىذه الركابط تكثيقا كانت الجماعة أكثر تجانسا كما يعرؼ أيضا عمى أنو: 
"مجمكعة مف الناس قد تككف جماعة صغيرة في بعض األحياف إال أنيا في غالب األمر جماعة كبيرة 

كينقسـ جميكر الجامعات إلى  3تجمعيـ مكاقؼ معينة يتأثركف بيا كيؤثركف فييا.كفي كمتا الحالتيف 
 قسميف :

الجميكر الداخمي، كيتككف مف كؿ ما ينسب إلى الجامعة أك تربطو بيا صمة عمؿ أك غيره، كىؤالء ىـ: 
الدكرات ىيئة التدريس، المكظفكف العاممكف في الجامعة، كطبلب الجامعة، كطبلب الجامعة، كطبلب 

التدريبية، كالجميكر الخارجي، كىك متنكع منو : الجميكر العاـ بجميع فئاتو الني تعيش في منطقو 
الجامعة، كجميكر المكظفيف في مختمؼ الكزارات كالييئات كالمصالح كالشركات، كجميكر الميتميف 

ف داخؿ الجامعة كمف خارجيا باألمكر التربكية لمبنيف كالبنات، كجميكر الميتميف بالدراسات األكاديمية م
بما فييا مف مراكز البحث ك الجمعيات العممية كمراكز التدريب ذات الصبغة األكاديمية كجميكر المينييف 
كالحرفييف كالتجار كالصناع ممف يحتككف بالجامعة بأم كسيمة، كجميكر اآلباء كأكلياء األمكر، كجميكر 

ة منيا كالمتدربكف فييا، كجميكر العامميف في مجاؿ خريجي الجامعة، كالحاصمكف عمى مؤىبلت عممي
 4اإلعبلف مف إذاعة كصحافة كتمفزيكف كككاالت أنباء داخمية كخارجية، فجميكر الجامعة كبير كمتنكع.

                                                           
، مؤسسة الكراؽ لمنشر ك التكزيع، إدارة التعميم الجامعي، مفيوم حديث الفكر اإلداري المعاصرالعبادم ىاشـ فكزم،   1

 . 45، ص 2008األردف، ص 
 . 34، ص 1995، القاىرة 4ط ، ، مكتبة عالـ الكتباألسس العممية لمعالقات العامةعمي عجكة،   2
 . 100، ص1، مجمة الباحث االجتماعي، جامعة قسنطينة، العدد ، الجامعة تنظيميا و ىيكمتيافضيؿ دليك ك آخركف  3
 . 34، ص سابؽعكجة، مرجع عمي   4
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فمؤسسة التعميـ العالي كتطمؽ أسماء أخرل عمييا كعمى المؤسسات التابعة ليا، مثؿ : المعيد، 
ذه األسماء تسبب اختبلطا في الفيـ ألنيا تحمؿ معاني مختمفة مف بمد األكاديمية، المدرسة العميا، كى

 آلخر.

ع التقاليد البريطانية بفعمى الرغـ مف أف كممة كمية تستخدـ ألدؿ عمى معيد لمتعميـ العالي، نجد أف دكال تت
ية ربما تدؿ أك االسبانية كتستخدـ كممة كمية لئلشارة إلى مدرسة ثانكية خاصة، كىك بالمثؿ فإف األكاديم

 1عمى معيد عاؿ لمتعميـ.

كتتميز الجامعة عف باقي مؤسسات التعميـ العالي، في المدل الكاسع بمقرراتيا الدراسية كتعدد 
 ، تخصصاتيا، كيكفر النمط السائد في الجامعة فرصا كثيرة لمطمبة لمتخصص في حقكؿ العمكـ )العمـك

ـ النفس، عمـ االجتماع، التربية ...( العمكـ اإلنسانية ) الفيزياء، الجيكلكجيا(، العمكـ االجتماعية، )عم
 2التاريخ، الفمسفة، إعبلـ كاتصاؿ( كغيرىا.

كمما سبؽ يتضح أف الجامعات تقدـ تعميما متخصصا لطمبتيا في مختمؼ المجاالت، يؤىميـ بعد ذلؾ 
 3جتماعية.لمدخكؿ إلى سكؽ العمؿ كالمساىمة في جميع األنشطة: السياسية، االقتصادية كاال

 .مكونات التعميم العالي ثانيا:

إف الخدمة التعميمية التي تكفرىا الجماعات عمى عدة عناصر كالتي تسمى بمدخبلت كمخرجات العممية 
 التعميمية، كىذا لتمبية احتياجات األطراؼ المستفيدة :

 . مدخالت ومخرجات العممية التعميمية :1

ؽ عمييا، فيناؾ مف يقتصرىا عمى الطمبة الممتحقيف بالمرحمة تعد مسألة تحديد المدخبلت التي لـ يتف
التعميمية ألكؿ مره، عمى اعتبار أف كؿ اإلمكانات التي كفرت لممؤسسة التعميمية إنما كجدت لصالح 
الطمبة، فيـ إذف المدخبلت التي رصدت مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ النظاـ، كأف جميعيا سكاء كانت تكاليؼ 

ابتة تسبب خسارة إذا لـ تحسف استغبلليا عمى الكجو األكمؿ كتحقيقيا لؤلىداؼ الني رأسمالية جارية أك ث
 كضعت مف أجميا.

 

                                                           
 . 146، ص 1999، 8المكسكعة العربية العالمية، جزء   1
مؤسسة الكراؽ لمنشر ك التكزيع، مفيوم حديث في الفكر اإلداري المعاصر، العبادم ىاشـ فكزم، إدارة التعميـ الجامعي :   2

 . 45، ص 2008األردف، ص 
 . 36، صمرجع سابؽعمي عجكة،   3
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 كتتمثؿ المدخبلت في: : المدخالت -أ

الطمبة : ىناؾ طمبة دراسات التدرج كما بعد التدرج، الدراسات العميا، فالطبلب في مرحمة التدرج ىـ الذيف 
درجة الميسانس، أما طمبة الدراسات العميا ىـ الذيف حصمكا عمى شيادة يمتحقكف بالجامعة لمحصكؿ عمى 

 الجامعية األكلى كيدرسكف لمحصكؿ عمى درجة الماجستير أك الدكتكراه.

يمثؿ الطمبة المدخؿ األساسي في العممية التعميمية كالتي يتـ مف خبلليا إعدادىـ كالتأثير في سمككيـ 
لمعارؼ كالميارات التي تجعؿ إسياميـ أكبر مف خبلؿ التطكير النكعي اتجاىاتيـ كتزكيدىـ بالمعمكمات كا

لمتعميـ الذم أتيح ليـ الحصكؿ عميو، كىك ما يمثؿ اليدؼ األساسي مف العممية التعميمية، سكاء ارتبط ىذا 
اليدؼ بككف التعميـ استيبلؾ، أم أنو يمثؿ حؽ الفرد في الحصكؿ عميو، أك ارتبط بالتعميـ كاستثمار في 

 1تككيف الخريج باعتباره رأس ماؿ بشرم، حالو في ذلؾ حاؿ االستثمار في تككيف رأس ماؿ مادم.

ىيئة التدريس : يعتبر عضك ىيئة التدريس المدخؿ األساسي كالميـ في العممية التعميمية، بحيث تتكقؼ 
فبل يزداد العدد عف تمؾ األخيرة عمى حجـ ىيئة التدريس ك كفاءتيا، بحيث يتناسب عددىـ كالحاجة إلييـ، 

الحاجة، فتظير معو حاالت عدـ استخداـ لمبعض، أك استخداـ جزئي لمبعض منيـ، كىك ما قد يؤدم إلى 
عدادىـ، كما أف تكفر عدد اقؿ مف األساتذة بالقياس  ىدر كضياع لممكارد التي استخدمت في تككينيـن كا 

عميمية، كانخفاض نكعيتيا بسبب ارتفاع نسبة إلى حاجة ىذه العممية يؤدم إلى إعاقة كعرقمة العممية الت
الطمبة مقارنة بييئة التدريس كبالتالي زيادة العبء عمييـ  بالشكؿ الذم ال يتيح ألعضاء ىيئة التدريس 

 الفرصة لتطكرىـ الذاتي مف ناحية، كال يتيح االرتفاع بنكعية العممية التعميمة مف ناحية أخرل.

ضاءات البيداغكجية كالتي تشمؿ المباني بكؿ مرافقيا، كال بد أف تككف كفؽ الكسائؿ المادية : تتمثؿ في الف
مقاسات معتمدة تضمف لمعممية التعميمية فرصا أكبر لمنجاح، يضاؼ إلييا المكتبات كالقاعات كالتجييزات 
ر كالمختبرات كرش العمؿ..,الخ، التي تحتاجيا المؤسسة التعميمية بدرجة أك بأخرل، كالتي تحدد بمعايي

كمكاصفات عالمية، تحدد مقدار كؿ ما تحتاجو المؤسسة تبعا لطبيعة تخصصيا كأعداد الطمبة كالعامميف 
 بيا كطبيعة النشاط الذم يمارسو طمبتيا.

ىذا باإلضافة إلى الكسائؿ التعميمية التي تستخدـ مف قبؿ ىيئة التدريس كالطمبة في عممية التعميـ كالتعمـ 
 تب، أجيزة العرض.كتتمثؿ في المطبكعات، الك

 

                                                           
، ص ص، 1991، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، سوسيولوجيا التعميم العاليد عبد الرحماف، عبد اهلل محم  1

112،113 . 
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 العممية التعميمية : -ب

كيقصد بيا في المؤسسات التعميمية عمميات التدريس كالتدريب كالمقررات الدراسية كالمناىج، التي يجب 
أف تككف مناىج حديثة تكاكب التطكرات العممية كالثقافية كأف تتبلءـ مع متطمبات البيئة كالمجتمع، كأف 

ات نجد ليا مكانا في دنيا العمؿ، كليس تخريج تخصصات زائدة عف يكفر النظاـ التعميمي تخصص
 الحاجة كال تجد ليا المكاف المناسب لمزاكلة العمؿ، األمر الذم يؤدم إلى البطالة ألنيا عمالة فائضة.

ثـ إف مف عناصر المنيج بمفيكمو الكاسع أساليب كطرؽ التدريس التي ىي الكسائط لنقؿ المعرفة إلى 
ة، لذا البد أف تككف لدل المدرسيف الذخيرة الكافية مف ىذه الطرؽ ككذلؾ القدرة عمى استخداـ أذىاف الطمب

 التقنيات كالكسائؿ التعميمية الحديثة.

كىي النتائج النيائية لمعمميات التي أخرجت عمى المدخبلت كتتمثؿ في إعداد المتخرجيف  ج. المخرجات :
قيؽ الشركط الكمية كالنكعية )مخرجات العممية التعميمية مف الطمبة الذيف يجب تدريجيـ مف خبلؿ تح

 تتمثؿ في عدد الخريجيف مف الناحية الكمية، ككفاءتيـ مف الناحية النكعية(.

 المستفيدين من العممية التعميمية :  - 2

 إف العمبلء المستفيديف مف النظاـ التعميمي ىـ : 

 أ. الطمبة : 

ك ىـ أكؿ األطراؼ المستفيديف مف العممية التعميمية التي تقدميا الجامعات ك تمارس أكسع النشاطات 
أىمية في  المجتمع إال مف أجؿ إعدادىـ الحياة أفضؿ، لذا تـ إدخاؿ مكاضيع دراسة جديدة تحضيرا 

 لمعمؿ في المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية. 

النظاـ التعميمي كمؤسساتو لسنيف، أكليما: أنيما أكدعكا أبناءىـ  يعد أكلياء أمكر الطمبة مف أبرز عمبلء
إلى الجامعات كي تعدىـ لحياة مستقبمية أفضؿ في كؿ جكانبيا، إذ يركف في أبناءىـ مشاريع تحقؽ 
طمكحاتيـ كيسعدىـ كثيرا تحقيقيا، ثانيتيا: أنيـ المساىميف في تكفير األمكاؿ البلزمة ليذه المؤسسات 

 1لخاصة(.)المؤسسات ا

فمف حقيـ إذف أف يطمعكا عمى نكعية الخدمة المقدمة ألبنائيـ كالمشاركة في تكفير عكامؿ النجاح ليا 
 كبحث األسباب المؤدية إلى تدينيا أك إخفاقيا.
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 ج. أرباب العمل:

ريف كيعد أرباب العمؿ أيضا مف عمبلء النظاـ التعميمي أك المستفيديف منو، كيتمثؿ أرباب العمؿ في المدي
كالمشرفيف األقساـ كالمديريف الذيف يعممكف في المؤسسات العامة كالخاصة، كالذيف سكؼ يعمؿ تحت 
إشرافيـ المتخرجكف مف الجامعات، لذا فإف ىؤالء يتكقعكف أف يككف المتخرج عمى قدر كاؼ مف الخبرة 

د لو في مؤسسات التككيف كالكفاءة المينية كالفنية كالسمككية لمعمؿ الذم يمارسو كالذم اسند إليو كأع
كالتعميـ، كبمكجب ما يمتمكو أرباب العمؿ مف خبرة ميدانية فإنيـ أقدر مف غيرىـ عمى تشخيص جكانب 
القكة كالضعؼ في أداء ىؤالء المتخرجيف، لذا فاف استماع مؤسسات التككيف كالتعميـ لمقترحاتيـ الخاصة 

ذا كاف ال بد بتطكير كفاءة المتخرجيف تككف أكثر نفعا ألنيا أكث ر دقة كمكضكعية في عمميات التقكيـ، كا 
 مف تحسيف جكدة أداء المتخرجيف فاف أفضؿ ما يتـ االعتماد ىـ أرباب العمؿ.

 د. المجتمع : 

كىك العميؿ النيائي لمنظاـ التعميمي الذم تصب فيو حصيمة الجيكد التعميمية كافة مف إعداد لؤلفراد 
رساء البنية  كانجاز لمبحكث كالدراسات كتقديـ المنشكرات، كالمساىمة في حؿ المشكبلت االجتماعية كا 

 االجتماعية عمى ركائز حضارية ثابتة.

المجتمع ينتظر مف أبنائو المتعمميف القدرة عمى تطكير الكاقع نحك األحسف في جكانبو االقتصادية  إف
ذا كاف البد مف  كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية ألف زماـ األمكر ستككف الحقا بيد ىؤالء األبناء كا 

 1النيكض السريع بالمجتمع، فإف ىذا النيكض ال يككف إال بيـ.

 .التعميم العاليأنماط  ثالثا:

إف تزايد عدد طالبي التعميـ العالي كالممتحقيف بو يحتـ التكسع في المنشآت كتكفير مقاعد بيداغكجية 
إضافة إلى إيكاء األعداد المتزايدة سنكيا ىذا ما شكؿ عبئا عمى الحككمات مف ناحية تكفير البنى التحتية 

اع كأنماط جديدة مثؿ الجامعات المفتكحة، كالفضاءات البيداغكجية ككحؿ ليذه المشكمة ظيرت أنك 
الجامعات االفتراضية التي ترتكز أساسا عمى مبدأ التعميـ عف بعد كالتعميـ االلكتركني الستخداـ كسائؿ 

 . TTCكتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ 
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 أ. التعميم عن بعد :

الميزانيات ىك ما دفع بالمؤسسات إف تكفير فرص تعميمية إضافية دكف الحاجة إلى زيادة ضخمة في 
التعميمية إلى تطكير برامح التعميـ عف بعد كالذم يكفر أيضا فرص التعميـ لؤلفراد الذيف ال يستطيعكف 

 التفرغ لمتعميـ )نتيجة االلتزامات الشخصية، ظركؼ معيشية، عزلة جغرافية(.

أك إقامتو ... ك ىذا يعني الفصؿ  فالتعميـ عف بعد ىك نقؿ مكاد التعميـ إلى المتعمـ في مكقع عممو
الجغرافي بيف المتعمـ كالمعمـ، حيث ال يتكقع أف يككف المقاء في قاعة المحاضرات ىك الخط األساسي 
لمعبلقة بينيما كالتعكيض عف المقاء الفعمي يقكـ الطالب لمحصكؿ عمى المعرفة مف خبلؿ رسائؿ تعميمية 

  1يـ العالي.حديثة كذلؾ لمكصكؿ إلى كؿ راغب في التعم

كممكف تعريؼ التعميـ عف بعد عمى أنو : نظاـ تعميمي يتمركز حكؿ المتعمـ كيقكـ عمى احتياجاتو كال 
يشترط المكاجية بيف المتعمـ كالمعمـ، كيككف دكر المؤسسة التعميمية في ىذا النظاـ قكيا في تخطيط 

 التكنكلكجية المناسبة.كتكصيؿ الخدمة التعميمية إلى المتعمميف باستخداـ كسائؿ النقؿ 

 كبذلؾ فاف التعميـ عف بعد يقكـ عمى مجمكعة مف المبادئ كىي :

 عدـ اشتراط الكجكد المتزامف  لممتعمـ مع المعمـ في المكقع نفسو. .1

 ضركرة كجكد كسيط بيف المتعمـ كالمعمـ كليذه الكساطة جكانب تقنية بشرية كتنظيمية. .2

ـ بما يتناسب مع ظركفو دكف التقيد بجداكؿ منتظمة يمكف لممتعمـ عف بعد اختيار كقت التعم .3
 كمحددة سمفا لمقاء المعمميف باستثناء اشتراط التقييـ.

 2أسمكب مف أساليب التعميـ الذاتي الني أدت إلى تعزيز نظاـ التعميـ المفتكح كالتعميـ المستمر. .4

 كتكمف أىداؼ عممية التعميـ عف بعد في ما يمي:

 .زيادة إمكانية الحصكؿ عمى التعميـ كزيادة فرص االلتحاؽ األفراد بالتعميـ العالي 

                                                           
، مؤسسة الكراؽ لمنشر ك التكزيع، حديث في الفكر اإلداري المعاصرإدارة التعميم الجامعي، مفيوم العبادم ىاشـ فكزم،   1

 .323األردف، ص 
، ص ص، 2006، دار الفكر، األردف، مستحدثات تكنولوجيا التعميم في عصر المعموماتيةكليد سالـ محمد الحمفاكم،  2
98-100. 
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 .إتاحة الفرصة لؤلفراد لمنمك المستمر كتحسيف ظركؼ حياتيـ 

 . تقميد صعكبات إنشاء مؤسسات تعميمية جديدة لتمبية الطمب المتزايد عمييا 

 كمفة كمتاح لفئات عديدة )خفض تخفيض تكمفة التعميـ : حيث أف التعميـ عف بعد معقكؿ الت
 التكاليؼ يجعميا متاحة في متناكؿ الجميع(.

ترتكز عممية التعميـ عف بعد عمى الكسائط التعميمية المستخدمة )التي كانت تعتمد عمى كسائؿ تقميدية: 
كتب، مطبكعات، تسجيبلت صكتية ...( كالحاجة إلى تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في مساعدة المتعمـ 

ى التعمـ الذاتي(، حيث أتاحت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ أنكاعا مختمفة مف الكسائؿ االلكتركنية )عم
)انترنت، كتب الكتركنية، قاعدة بيانات أكنبليف ...( حيث نجد أف معظـ ىذه الكسائؿ تستخدـ في التعميـ 

 اإللكتركني.  

  التعميم االلكتروني: -ب

المعمكمات كاالتصاؿ كالتعميـ كالتدريب أدل إلى ظيكر ما يعرؼ "التعميـ إف المزاكجة بيف تكنكلكجيا 
االلكتركني"  الذم يتـ عف طريؽ الحاسكب اآللي كأم مصادر أخرل تساعد في عممية التعميـ االلكتركني 
الذم يتـ عف طريؽ الحاسكب اآللي، كفيو يحؿ الحاسكب محؿ الكتاب كمحؿ المعمـ، ىذا النكع مف 

ئـ عمى شبكة االنترنت كفيو تقكـ المؤسسات التعميمية بتصميـ مكقع خاص بيا كلمكاد أك برامج التعميـ قا
 معنية بيا: كيتمكف المتعمـ فيو مف الحصكؿ عمى التغذية الراجعة.

كيمكف تعريؼ التعميـ االلكتركني عمى أنو ذلؾ النكع مف التعميـ الذم يعتمد عمى استخداـ الكسائط 
يؽ األىداؼ التعميمية كتكصيؿ المحتكل التعميمي لممتعمميف دكف اعتبار لمحكاجز االلكتركنية في تحق

الزمنية كالمكانية كقد تتمثؿ تمؾ أكساط  االلكتركنية في: األجيزة االلكتركنية الحديثة مثؿ الكمبيكتر 
كما أفرزتو كأجيزة االستقباؿ مف األقمار الصناعية ... كمف خبلؿ شبكات الحاسكب المتمثمة في االنترنت 

 مف كسائط أخرل  مثؿ المكاقع التعميمية كالمكتبات االلكتركنية.

كيستخدـ مع مصطمح التعميـ االلكتركني مصطمح آخر كىك التعميـ االفتراضي باإلضافة إلى مصطمحات 
 1أخرل ىي التعميـ باالتصاؿ االلكتركني أك التعميـ بالكمبيكتر.

 ية التعميمية يحقؽ ما يمي:تطبيؽ التعميـ االلكتركني في العمم إف

                                                           
 . 60كليد سالـ محمد الحمفاكم، مرجع سابؽ، ص   1
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  تعدد مصادر المعرفة في صكرىا المختمفة السمعية، المرئية كالمكتكبة مع تكفر إمكانية تسجيميا
 نسخيا كطباعتيا.

  تحسيف ميارات استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿTTT .بالنسبة لممتعمـ كالمعمـ 

 تصاؿ كفرت الحصكؿ عمى المعمكمة دكف عدـ االعتماد عمى الحضكر الفعمي حيث أف كسائؿ اال
 التقيد بالزماف كالمكاف.

  يمكف مف إرساؿ كاستبلـ جميع األعماؿ بيف المتعمـ كالمعمـ، مثؿ استبلـ الكاجبات عف طريؽ
 الكسائط االلكتركنية مما سبؽ نستنتج أف لمتعميـ عف بعد كالتعميـ االلكتركني ثبلثة مفاىيـ رئيسية: 

  يخضع إلشراؼ مباشر كمستمر مف قبؿ المعمـ.أنو نظاـ تعميمي ال 

  نظاـ مفتكح لمجمع أم تعميـ جماىيرم ال يتقيد بالكقت كمكاف ألنو يركز عمى المتعمـ كعممية
 التعميـ الذاتية. 

  يقدـ بكاسطة الحاسكب سكاء كانت المادة التعميمية مسجمة عمى قرص أك مدمجة أك تصؿ إلى
 مات الدكلية االنترنيت أك تبث إليو عبر األقمار الصناعية.حاسكب المتعمـ بكاسطة شبكة المعمك 

  إف ىذا التطكر المستمر الذم عرفو كال يزاؿ يعرفو التعميـ العالي، منذ نشأتو كحتى كقتنا ىذا ما
 ىك إال دليؿ عمى أىميتو المتزايدة كالني سنتناكليا أكثر مف المبحث المكالي.

 

 . أىمية وأىداف ووظائف التعميم العالي المبحث الثالث:

التعميـ العالي ىك مرحمة التخصص العممي في كافة أنكاع كمستكياتو، رعاية لذكم الكفاءة كالنبكغ، كتنمية 
مكاىبيـ، كسدا لحاجات المجتمع المختمفة في حاضره كمستقبمو، بما يساير التطكر المفيد الذم يحقؽ 

 أىداؼ األمة كغايتيا النبيمة.

 .أىمية التعميم العاليأوال: 

تمثؿ دراسة التعميـ كالسيما التعميـ العالي أىمية بالغة في معرفة حياة المجتمعات مف حيث تقدميا كدرجة 
الكعي كالرقي كالتحضر فييا، كما تكشؼ عف كاقع الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالتسامح، كذلؾ تبيف 
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مجتمع كالتعميـ العالي عمى األصعدة الفكرية كالثقافية كالسياسية القكل السياسية كاالجتماعية كالثقافية بال
كاالقتصادية، كما أف التعميـ العالي كالبحث العممي يعد مف القطاعات اإلستراتيجية األكلى كأىميا عمى 
اإلطبلؽ، ليذا تعمؿ مختمؼ الحككمات عمى تطكيره باستمرار في ظؿ مراقبة شديدة لما تكصمت إليو 

ؿ عبر العالـ مف تقدـ كتطكر في ىذا القطاع، أما المجتمعات التي ال تعطي أىمية ليذا مختمؼ الدك 
المكضكع فبل يمكف أف تساير التطكر كلكف ستظؿ رىينة المجتمعات المتعممة تمؾ المجتمعات التي تبحث 

ة اإلنساف باستمرار عف بديؿ أفضؿ مكاقعيا عبر تطكير العمكـ كالمعارؼ كتكظيؼ االختراعات بغاية ترقي
 1كالمجتمع كالدكلة.

 .أىداف التعميم العالي  ثانيا:

أصبحت الجامعات في كقتنا الحاضر تعني المجتمع كقضاياه كأصبح مف مياميا الكفاء بمطالبو مف  لقد
الحاجات المادية كالبشرية. كبذلؾ تظير لنا أىمية التعميـ العالي مف خبلؿ السعي إلى حقيؽ األىداؼ 

 التي يمكف تمخيصيا في :

 الطمبة الميارات كالقدرات الفكرية  تنمية اإلطارات البشرية في شتى المجاالت مف خبلؿ اكتساب
 التي تؤىميـ لمعمؿ في مجاؿ معيف.

 .إعداد المتخصصيف ذكم المستكيات العميا في رفع كتطكير المجتمعات 

  تطكير البحث العممي مف خبلؿ النشر العممي لمباحثيف في شتى القطاعات مف أجؿ تمبية
 و.جتمع كمعالجة مختمؼ المشكبلت التي تعترضالماحتياجات 

  المشاركة في صنع القرارات ذلؾ أف الحجـ الحالي لمجامعة، كالكزف العممي ألساتذتيا، كالكزف
السياسي لطبلبيا كعراقتيا في البحث، كضميا لقيادات المستقبؿ يفرض مشاركتيا في تعميـ بدائؿ 

 2المستقبؿ.

 .وظائف التعميم العالي  ثالثا:

، كقسمت 1998المنعقدة سنة  Unescoعالمي لمنظمة الػػ حددت كظائؼ التعميـ العالي في المؤتمر ال
 إلى ثبلثة كظائؼ رئيسية ىي :

                                                           
 .12- 10، ص ص2001، دار الجبؿ، بيركت، التعميم العالي في الجزائر والعالم العربيأزمة محمد بكعشة،   1
 .  129، ص 2003، درا المعرفة اإلسكندرية، التعميم و التحديثشبؿ بدراف،   2
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  التعميـ : كىي أكؿ كظيفة لمتعميـ العالي، فمف المتكقع أف تقكـ الجامعات بإعداد الككادر المطمكبة
 ستقكـ بشغؿ الكظائؼ العممية كالتقنية، المينية كاإلدارية ذات المستكل العالي. التي

 نتاج معرة جديدة مف أىـ كظائؼ التعميـ العالي )الذم  البحث العممي : أصبح البحث العممي كا 
كاف يقتصر عمى حفظ المعرفة القديمة(، حيث أف الجمع بيف التعميـ كالبحث ىك ما أدل إلى 

في كؿ مف اسكتمندا كألمانيا عمى الترتيب، كالتي  19ك  18ظيكر الجامعة الحديثة في القرف 
حث العممي، فيك عممية فكرية منظمة يقكـ بيا الباحث مف أجؿ تقصي الحقائؽ بشأف اىتمت بالب

مسألة أك مشكمة معينة )مكضكع البحث( بإتباع طريقة عممية منظمو )منيج البحث( بغية 
لى نتائج صالحة لمتعميـ عمى المشاكؿ المماثمة.  الكصكؿ إلى حمكؿ مبلئمة لمعبلج كا 

األساسية لمنيكض الحضارم في أم بمد، فاالكتشافات تأتي مف خبلؿ  يعد البحث العممي مف الركائز
البحث كالتمحيص كمتابعة األحداث كاألفكار كمحاكلة تطكيرىا )في أم بمد، فاالكتشافات تأتي مف خبلؿ 

 البحث كدعميا كرايتيا(.

ألساتذة الجامعات  الكثير مف االبتكارات كاالكتشافات كاالختراعات ما ىي إال نتيجة لؤلفكار االبتكارية
 كالطبلب المتميزيف.

كبالرغـ مف أف ميمة إنتاج معرفة جديدة تقع أساسا عمى مؤسسات التعميـ العالي، فإف معظـ أعضاء 
ىيئة التدريس ال يجدكف إال القميؿ مف البحكث، كيرجع ذلؾ إلى أف معظـ كقت المدرسيف مخصص 

عبء كبير، أعداد كبيرة لمطمبة(، باإلضافة إلي ذلؾ فاف لمتدريس مما ال يتيح ليـ مجاال لمعمؿ اإلبداعي )
 كثيرا مف البحكث تتطمب أمكاال كتمكيبل لئلنفاؽ عمى الباحثيف كتكفير المصادر البلزمة.

 1كتسخر نتائج البحث العممي لخدمة المجتمع بما يحقؽ التنمية كالتطكير في مجاالت الحياة كافة.

مـ الجامعات لتتبلقى كاحتياجات المجتمع، فالجامعة في العصكر خدمة المجتمع : مف المفركض أف تتأق
الكسطى كانت تيتـ أكثر بعمكـ الديف كفمسفة أسطكا أكثر مف التنمية االقتصادية، كبعد الثكرة الصناعية 

بتكفير تعميـ في تخصصات  19بدأت تتأقمـ بشكؿ جزئي مع احتياجات المجتمع، حيث بدأت في القرف 
الجديدة التي ظيرت منيا، العمكـ، اليندسة، المحاسبة، لكف في القرف العشريف، فرضتيا الكظائؼ 

أصبحت الجامعة تدرس تقريبا جميع التخصصات التي يتطمبيا المجتمع الجديد مما فييا عمى االجتماع 
   2إدارة األعماؿ.

                                                           
 . 555، ص سابؽالعبادم ىاشـ فكزم، مرجع   1

2
 James JF and Philip G altbach, International handbook of higher education, epringer, 2007, p 195.  
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التعميم  والصعوبات التي يواجييادور الوسائط التكنولوجية وتطبيقاتيا  المبحث الرابع:
  العالي.

 .دور الوسائط التكنولوجية في التعميم العالي أوال:

لقد أثرت الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في تحديث أساليب كأنماط التعمـ في مؤسسات التعميـ العالي. 
كأصبحت عنصر في تطكير العممية التعميمية كاالرتقاء بيا كسمحت لؤلستاذ الجامعي إتباع أساليب مبتكره 

 ككسائط متنكعة، ك أتاحت لممتعمـ سببل أكفر لمتعميـ كاالعتماد الذاتي، كيمكف تمخيصيا فيما يمي :

مف أىـ االتجاىات الحديثة في عممية التعميـ كالتعمـ كاستخداـ أكثر مف كسيط  الحقيقة التعميمية : -1 
ع أف تزكد كؿ متعمـ كاحد في عرض المكضكع التعميمي، كىي مجمكعة مف المكاد المبرمجة بشكؿ كاس

بالبدائؿ بإتباع مسار معيف أثناء تكجيييا نحك تحقيؽ األىداؼ، كيتـ التفاعؿ بيف المادة التعميمية كلمطالب 
 عف طريؽ إجابة بعض األسئمة أك أجؿ ع تجربة أك مشاىدة فيمـ أك أم نشاط آخر.

 عناصرىا : تتككف الحقيقة التعميمية مف ما يمي :

 كضح الفكرة األساسية لمكحدة التعميمية المراد تعمميا.صفحة العنكاف : ت -

 فكرة المحتكل : صياغة مرجكة عف محتكل الحقبة التعميمية. -

 األىداؼ : تتضمف األىداؼ السمككية تعطي المممح النيائي لمطالب بعد دراسة الحقبة. -

 لتحديد مدل حاجة الطالب إلى دراسة الكحدة التعميمية. االختبار القبمي : -

األنشطة كالبدائؿ : كىي صمب الحقبة التعميمية كىي مجمؿ األنشطة المتناسبة كالخصائص الفردية  -
لمطالب المتعمـ تساىـ في تفريد التعميـ )حركتو تعتني بأساليب التعميـ كالتدريب كتنكيعيا لتحسيف مستكل 

 مـ( كيعتمد تنكيع البدائؿ عمى ما يمي:أداء الطالب المع

 أ. تعدد الكسائط التكنكلكجية )كتاب إلكتركني، فيمـ، شرائح الذاكرة(.

 1ب. تعدد األساليب التعمـ )مجمكعات كبيرة كصغيرة، األسمكب الفردم(.

 ت. تعدد األساليب كاألنشطة )التجارب، المبلحظة(.

 لقبمية، الذاتية، النيائية(.ث. التقكيـ )برامج التقكيـ مف االختبارات ا

                                                           
 . 247-245 ص ، ص2008، المكتب الجامعي الحديث، القاىرة، مدخل كل عمم االتصالطمعت محمكد،   1
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كىي منظكمة تساعد كتتيح لمطالب المتعمـ درجة حرية أكبر في التعامؿ ع المادة الوسائط المتعددة :  -2
التعميمية، تعرؼ عمى أنما مف البرمجيات تكفر لممتعمـ أشكاال متعددة مف آليات تكنكلكجيا العرض عف 

، إضافة صكت كألكاف، أداه  طريؽ برمج تصميـ بشكؿ ينتج لمطالب المتعمـ كتابة نصكص، عمؿ رسـك
 مقاطع فيديك، رسـك متحركة. عناصرىا: تتعدد الكسائط كممكف إجماليا فيما يمي:

 : يتـ بكاسطتو عرض العنكانيف الرئيسية كتزكيد الطبلب بالتكجييات. Texte. النص المكتكب أ

 بعض الجكانب الميمة لممتعمـ. ب. الصكر: كىي تأخذ أشكاال متعددة ثابتة كمتحركة تكضح 

 ت. الصكت : يعتبر كبديؿ لمنص المكتكب في العممية التعميمية كيعطي دافعية لممتعمـ. 

 ث. الحركية الحية: كىك اقتراف الصكرة بالصكت في آف كاحد أثناء عممية التعميـ. 

 ج. الفيديك: كىك عامؿ جذاب كمشكؽ لمطبلب يمعب دكر في تعمـ بعض الكفاءات. 

ح.الكمبيكتر: يعد مف أفضؿ الكسائط التعميمية إيجابية في التعميـ، مف خبلؿ برامح تعميمية يتـ تصميميا 
ليذا الغرض، تعمؿ األجيزة بالمعمكمات المتنكعة كالبرامج المساعدة عمى التعمـ الذاتي يستعمميا الطبلب 

االعتماد عمى الذات كبناء الثقة في  أثناء أكقات الفراغ كتكفر ليـ فرص التغذية الراجعة مما يشجعو عمى
 1نفسو.

  Hyper Mediaالوسائط الفائقة :  -3

تعتبر مف التكنكلكجيات الحديثة التي استحدثت في مجاؿ التعميـ، حيث يقكـ بتزكيد الطالب 
المتعمـ بنمكذج تربكم تعميمي متكامؿ يحتكم عمى األشكاؿ كالرسكـ البيانية كالصكر المتحركة  كالمكف 

صكت كالنصكص يديره الحاسكب اآللي، كىي إستراتيجية تعميمية تستخدـ في نقؿ كتقديـ المعمكمات كال
 بصكرة خطية ك االستفادة بالمداخؿ الحسية لمطالب المتعمـ.

 : يميتتككف أنظمة الييبر بميديا مف عناصر متعددة كىى كما  مكوناتيا :

، فيديك( أنظمة -  لمبيانات كالمعمكمات )النص، الصكرة، الرسـك

 البرامج التعميمية حيث يتـ مف خبلليا تناكؿ المعمكمات -

 أجيزة كأدكات تعميمية مناسبة. -

                                                           
 . 45-35، ص ص 2000، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، إقتصاد و تسيير المؤسسةعبد الرزاؽ بف حبيبة،   1
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 1نظاـ الصاالت لربط أجزاء المعمكمات كالبيانات. -

 التعمم عن طريق االنترنيت وشبكة المعمومات ومواقع التواصل االجتماعي : -4

شيدىا القرف العشركف، كىي شبكة حاسكبية تتككف مف مجمكعة مف المعدات المعمكماتية ك 
الحكاسيب متصمة بعضيا البعض محميا كدكليا لتشكؿ الشبكة العالمية االنترنيت، حيث تكفر المعمكمات 

حر كالمباشر المتنكعة كالكتب االلكتركنية كالدكريات كقكاعد البيانات كالمكاقع التعميمية، كاالتصاؿ ال
 باألشخاص كالييئات بالصكت كالصكرة عبر المؤتمرات المرئية كالرسائؿ النصية.

 التعمم عن طريق الفيديو التعميمي : -5

كىي طريقة تمزج بيف الحاسكب كالفيديك لتكفير عرض سمعي بصرم عالي الجكدة، تتيح لممتعمـ فرصة 
فؽ حاجاتو كقدرتو الشخصية، كىك يختمؼ عف التفاعؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات كاكتساب الخبرات ك 

الكسائط المتعددة في أنو يعرض لقطات الفيديك مجزأة كؿ منيا في شاشة مستقبمية كيكفر الفرصة لمتفاعؿ 
 الذم يمنح المتعمـ قدرة عمى التحكـ في التعميـ ذاتيا.

 خصائصو :

 يمي:يكفر الفيديك التفاعمي التعميمي مجمكعة مف الخصائص نمخصيا فيما 

 يتيح مشاركتو إيجابية فعالة بيف المتعمـ كالبرنامج. -

 االقتصاد كتكفير الكقت كالجيد. -

 يساعد في إتقاف التعمـ لما لو مف تغذية راجعة كتعزيز فكرم. -

  2يأخذ في الحساب خصائص المتعمـ كحاجاتو كميكالتو المختمفة. -

 التعمم عن طريق األقمار الصناعية : -6

تطكرت برامج األقمار بعدما أصبحت مقترنة بالحاسب المكصكؿ بشبكات االتصاالت، ىذا ما يجعؿ 
المادة التعميمية أكثر تشكيقا كعممية التعمـ أكثر حيكية كفاعمية، حيث تبث األقمار الصناعية مف خبلؿ 

الطالب مف أف  الفضائيات برامج تعميمية متنكعة في مختمؼ التخصصات كالمستكيات، كبالتالي يتمكف

                                                           
 . 46عبد الرزاؽ بف حبيبة، مرجع سبؽ ذكره، ص   1
 . 75-65، ص ص، 2003، منشكرات جامعة منتكرم، قسنطينة، الجزائر، تسيير المنشأةعبد الكريـ بف أعراب،   2
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يتابع ذلؾ بمفرده كفي أم ميداف برغبة، حيث ينمك لدل المتعمـ القدرة الذاتية في التعمـ كيعكض الخبرات 
 1التي تفكتو في الصؼ الدراسي.

 

 .: تطبيقات التكنولوجيا في التعميم الجامعيثانيا

 التطبيقات اإلدارية: -1

سجبلت الطبلب كالمكظفيف لفرض تسييؿ الخدمة تقـك إدارات الجامعات لتسجيؿ النكاحي المالية ك 
 كالتخمص مف الكـ اليائؿ مف األكراؽ كالممفات كيسيؿ عممية المراجعة كالفحص.

 تطبيقات تخطيط المناىج : -2

 ممؼ مصادر المعمكمات : الكتب، أشرطة الفيديك، التسجيبلت الصكتية كالشرائح كالنماذج ...

 ؽ العمؿ، مقررات، مفردات، الكاجبات.ممؼ إنتاج المكاد التعميمية : أكر 

 تطبيقات البحث التربوية :  -3

حيث يتكفر الحاسكب عمى برامج لمبحث التربكم كالبرامج اإلحصائية الني تساعد عمى تحميؿ البيانات 
جراء المعالجات اإلحصائية في البحث. SPمثؿ   كا 

 تطبيقات تطوير المينة :  -4

كالتطكير الميني ألعضاء ىينة التدريس لتطكير مياراتيـ التدريسية، تمكنيـ كىي برامج خاصة بالتدريب 
 كذلؾ مف تصميـ برامح لطبلبيـ.

 تطبيقيات المكتبية : -5

 أصبح كجكد الحاسكب في المكتبة أمر ضركرم كمف المتطمبات األساسية.

 تطبيقات االختبارات :  -6

االختبار: يحتاج أعضاء ىيئة التدريس لبعض المساعدات لبناء اختيار مناسب لتقييـ الطمبة، حيث  بناء
 يقـك األستاذ بتحديد نكعية ككمية األسئمة التي يحتاجيا مقابؿ نصائح لئلجابة.

                                                           
، كمية العمـك نولوجية و التعميم الجامعيكالبيداغوجي لألستاذ الجامعي : الوسائط التتطوير األداء بكطالبي بف جدك،   1

 . 11، ص 2014اإلنسانية ك االجتماعية، جامعة سطيؼ، 
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 تصحيح االختبار : مف خبلؿ تقديمو عمى الحاسكب ثـ تصحيحو مباشرة باستخداـ برامح التحميبلت.

 كتحميؿ االختبار: انطبلقا مف النتائج المخزنة في الحاسكب يقـك األستاذ بعدد التحميبلت.تقييـ 

 تطبيقات إدارة التدريس :  -7

يحتاج األستاذ إلى برامح حاسكبية متكفرة لحفظ األنشطة التدريسية لكؿ ماده عممية كيقكـ بتكزيع الطبلب 
 ستعداداتو.عمى األجيزة، حيث يؤدم كؿ طالب نشاط حسب قدرتو كا

 األسس النفسية كالتربكية لكسائط تكنكلكجيا التعميـ : 

نتاجيا،  يجب مراعاة بعض األسس كالمبادئ النفسية كالتربكية عند إعداد مكاد الكسائط التكنكلكجية لتعميـ كا 
 : حتى تساعد في تحقيؽ األبعاد كاألىداؼ التربكية كالتعميمية بفاعمية ككفاءة كيمكف تحديدىا في اآلتي

 .اشتراؾ الطالب في العممية التعميمية 

 .انتقاؿ أثر التعميـ، كاستخداـ أكثر مف حاسة 

 .تييئة ذىف الطالب لعممية التعمـ 

 .تنشيط استجابة الطالب كبقاء أثر التعمـ كتعزيزه 

نتاج كاستخداـ الكسائط التكنكلكجية لمتعمـ يجب  كما أف ىناؾ أسس أخرل يجب مراعاتيا عند تصميـ كا 
 يد بيا، مف طرؼ األستاذ المستخدـ ليذه الكسائط نحمميا فيما يمي:التق

 .تحديد األىداؼ التعميمية بدقة ككضكح كبشكؿ إجرائي قابؿ لمقياس كالمبلحظة 

 .مراعاة ارتباط الكسيط التكنكلكجي بخبراء المناىج كاشتراكيـ في التصميـ 

 كالتيـ.مراعاة خصائص الطبلب كقدراتيـ كمستكاىـ المعمكماتي  ك مي 

 .تجريب الكسيط التكنكلكجي قبؿ االستخداـ كالتأكد مف صبلحيتو كاجتناب العيكب 

 .تقكيـ الكسيط التكنكلكجي التعميمي كتقدير فائدتو كمدل مبلئمتو لمطبلب كتحقيؽ األىداؼ 

 .تجنب استخداـ كسائط تكنكلكجية كمتعددة بما يتماشى كاألىداؼ السمككية المحددة 
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 قناعو. األخذ بعيف اختيار  1تمكف األستاذ مف استخداـ الكسيط التكنكلكجي كا 

 

 . الصعوبات التي تواجو مؤسسات التعميم العالي ثالثا:

تعد الجماعة إحدل مؤسسات التعميـ ك التنشئة في المجتمعات، غير انيا تعيش بعض التحديات 
 ىذه الصعكبات ما يمي :كاإلشكاليات التي تقمؿ مف دكرىا كمف مكانتيا مف بيف المؤسسات كمف بيف 

الحرية األكاديمية التي تتمتع بو الجامعات تكاجو خطر تدخؿ مف جيات تحاكؿ التحكـ كمحب  .1
 االستقبللية.

 الميزانيات المعتمدة ال تكاد تكاكب مع تطمعات الجامعات في التطكير. .2

 األنظمة كالقكانيف في التعميـ العالي تجعؿ إدارة الجامعة مكمفة كصعبة. .3

 إيجاد مقاعد لمخريجيف يجعؿ المجتمع يضع الجامعات في دكر المتيـ.صعكبة  .4

 زيادة الطمب عمى التعميـ الجامعي مما أدل إلى زيادة أعداد الطبلب. .5

 االستخداـ غير الفاعؿ لممكارد المتاحة. .6

 المنافسة القكية بيف مؤسسات التعميـ الجامعي سكاء داخؿ المجتمع الكاحد أـ خارجو. .7

 بيف األستاذ كالطالب داخؿ قاعات الدراسة أك خارجيا.ضعؼ العبلقة  .8

اختبلؿ التكازف بيف النمك الكمي ألعداد الطبلب الممتحقيف بالجامعة كبيف نكعية كجكدة التعميـ  .9
 العالي.

التبعية العممية لمجامعات األجنبية، فبعض الجامعات العربية تعد امتدادا لمتقاليد الجامعية  .10
 2األكركبية ك األمريكية.

                                                           
 .12،13، ص ص، سابؽبكطالبي بف جدك، مرجع  1
، مجمة اتحاد الجامعات العربية، المؤتمر إدارة الجودة الشاممة: تطبيقات في اإلدارة الجامعيةأحمد حامد الخطيب،  2

 .86، ص 2007، بيركت، العممي نجمس اتحاد الجامعات العربية المبنانية
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اختزاؿ كظائؼ الجامعة في كظيفة كاحدة كىي كظيفة التدريس دكف الكضع في االعتبار  .11
 الكظائؼ األخرل التي يمكف أف تيـ في تأصيؿ مبدأ الكسطية لدل الطبلب.

 قمة الفعاليات بسبب ارتفاع نسبة الطبلب لكؿ عضك مف أعضاء ىيئة التدريس. .12

 في المجتمع كفي جميع المستكيات.تكفير تعميـ جامعي عالي الجكدة لجميع الطبلب  .13

كال سبيؿ إزاء ىذه التحديات كاإلشكاليات الني تكاجو نظاـ التعميـ الجامعي إال األخذ بمعايير الكفاية 
كأساليب الفعالية كمؤشرات الجكدة التعميمية حتى يحقؽ نظاـ التعميـ الجامعي أىدافو، فتجكيد التعميـ 

ادية كاالجتماعية فقط، كلكنو عامؿ محدد كمؤشر عمى مدل قدرة الجامعي ليس مفتاحا لمتنمية االقتص
 النظاـ التعميمي في تخريج أجياؿ قادرة عمى قياده المجتمع كفقا لممسار الصحيح.

كيعتمد التعميـ الجامعي عمى مدل تكافره عمى عناصر جيدة مف أعضاء ىيئة التدريس فبل كياف 
دريسية، فيي حجر الزاكية لمجامعة، بؿ أف نظاـ التعميـ العالي لمؤسسات التعميـ الجامعي بدكف الييئات الت

يقكـ بأكتافو، فالعمؿ األساسي لؤلستاذ الجامعي ىك التدريس كما يتصؿ بو لقاء الطبلب في قاعات 
عداد المحاضرات كاالختبارات كقراءة األبحاث كالقياـ بيا حيث يمثؿ البحث العممي  الدراسة كخارجيا كا 

 1ية في نشاط مؤسسات التعميـ الجامعي.الركيزة األساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11 ، ص2008، مكتبة النيضة المصرية، االعتماد وضمان الجودة في التعميم العاليعبد العزيز البيكاشي،   1
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 خالصة:

مما سبؽ عرضو نستنتج بأننا أماـ مفارقة، فرغـ التكسع الذم شيدتو مؤسسات التعميـ العالي 
كاالىتماـ الذم حظت بو تمؾ األخيرة كنجاحيا في االستمرار، كتزايد الممتحقيف بيا إال أنيا ال تزاؿ تعاني 

 تقمؿ مف مكانتيا في المجتمع خصكصا في الجزائر.بعض الصعكبات التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

الفصل الخامس : إدارة العالق ات العامة في مؤسسة  
 التعليم العالي  

 
 األول: مفهوم العالق ات العامة في الجامعة      المبحث 
     المبحث الثاني: أهداف العالق ات العامة في الجامعة 
   المبحث الثالث: مهام ووظائف العالق ات العامة في الجامعة 
 أنشطة العالق ات العامة داخل الجامعة  : الرابع المبحث 
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 : تمييد

المؤسسات ميدانا خصبا لمعبلقات العامة، كالمؤسسات الجامعية تعد مف أكثر المنظمات تعتبر 
الني تحتاج إدارة العبلقات العامة بيا لككنيا  تتعامؿ مع جماىير عديدة، لذلؾ فقد أصبحت ىذه 
المؤسسات التعميمية تتجو نحك عمؿ نشاط تنظيمي لمعبلقات العامة عف طريؽ كضعيا لتمؾ اإلدارة، 

عبلـ الجامعة لت عمؿ عمى نشر سمعتيا ككسب تأييد جميكرىا ليا بكاسطة إعبلمو بمنجزاتيا مف جية كا 
 باحتياجات جميكرىا مف جية أخرل، فيي الخيط الرابط بينيما.

 كفي ىذا الجزء سنتطرؽ إلى الحديث عف :

العبلقات العامة في الجامعة، مياـ ككظائؼ العبلقات العامة في الجامعة، أىداؼ  مفيكـ
 العبلقات العامة في الجامعة.
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 .مفيوم العالقات العامة في الجامعة المبحث األول:

إف الجامعات مؤسسات عممية عمييا أف تمتـز في إدارة شؤكنيا، كتطبيؽ المبادئ العممية 
ـ اإلدارة كاالتصاؿ، كالعبلقات العامة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا عمى أساس عممي رصيف الصحيحة لعمك 

كفعاؿ، كمع التقدـ العممي كالكـ اليائؿ مف التكنكلكجيات الحديثة فرض عمى الجامعات إيجاد نكع مف 
امة صيغ العبلقات الحميمة بينيا كبيف جميكرىا الداخمي كالخارجي، مما أدل إلى بركز العبلقات الع

 1ككظيفة اتصالية فعالة كميمة في ىذا المجاؿ.

كلذلؾ فميس مف المقبكؿ أف تبقى المؤسسات في أبراج عاجية داخؿ أسكارىا في معزؿ عف 
مجتمعاتنا التي كجدت فييا، كلـ بعد يتصكر أف يقتصر دكر الجامعات في مجتمعاتنا عمى تكفير البرامج 

يا كمعاىدىا، كتحتاج جماىير الجامعات إلى االطبلع عمى التعممية في التخصصات الني تقدميا كميات
رسالتيا، كأدكارىا كعمى سياسيات التعميـ العالي، كأىمية األبحاث كالدكر الذم تقـك بو في اإلعداد كالتأىيؿ 
لمككادر البشرية كال بد مف كجكد عبلقات عامة تتكلى ميمة التفسير كالشرح كالتنسيؽ كالتفاىـ كالتعاكف مع 

 2ىير الجامعة.جما

كبيذا فإف العبلقات العامة في الجامعة تعرؼ عمى أنيا : كظيفة إدارية تسعى مف خبلليا 
الجامعة إليجاد جك مف التفاىـ كالتقارب بيف اإلدارة كالجميكر الداخمي مف جية كالجميكر الخارجي مف 

 3جية أخرل. كذلؾ باستخداـ كسائؿ االتصاؿ المختمفة.

الني أجريناىا مع مدير المكارد البشرية برئاسة الجامعة كجدنا لديو نظرة أك كمف خبلؿ المقابمة 
فكرة عف مفيكـ العبلقات العامة، بحيث عرفيا لنا عمى أنيا : "عمـ كفف يمارسو شخص إدارم لبلتصاؿ 

 مع الجماىير الداخمية كالخارجية بالمؤسسة الجامعية".

 

 

 

 

                                                           
 .121، ص 2005، دار جرير لمنشر كالتكزيع، عماف، العالقات العامة في التطبيقعبد الرزاؽ الدليمي،   1
، رسالة العامة في كميات مجتمع محافظة أريدكما يراىا اإلداريون والمدرسونواقع ممارسات العالقات ياسر السكراف،   2

 .98ماجستير، جامعة ؛ليركؾ، ؛ألردف، ص 
 .66، ص 2009بمقاسـ سبلطنية، العبلقات العامة في المؤسسة الجامعية، ديكاف المطبكعات،   3
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 .أىداف العالقات العامة في الجامعة المبحث الثاني:

 تنسيؽ العبلقات الثقافية كالعامة مع المؤسسات الثقافية المحمية كالدكلية. .1

تفعيؿ دكر المؤسسة في إقامة األنشطة الثقافية كالجامعية مثؿ االحتفاالت كالمعار التي تساعد  .2
 عمى تفاعؿ الجامعة مع المجتمع كتعزيز دكرىا الطبيعي فييا.

معمكمات الصادرة عف أجيزة اإلعبلـ المختمفة كالمتعمقة بالجامعة كتصنيفيا كتحميميا جمع ال .3
عبلـ مسؤكلي الجامعة بيا.  كا 

 االحتفاظ بأرشيؼ المعمكمات الخاصة بالمؤسسات الثقافية كالدكلية. .4

 تعميؽ انتماء الطمبة لجامعتيـ كحمميـ عمى االفتخار كاالعتزاز بيا. .5

 ي ) طبلب كعامميف( بالجامعة.تعزيز ثقة الجميكر الداخم .6

العمؿ عمى كسب ثقة الجماىير الخارجية بالجامعة مف خبلؿ تعميؽ التفاىـ كالتعاكف في مجاالت  .7
 مختمفة. 

إجراء الدراسات كالبحكث الميدانية إلعداد كجمع بيانات كمعمكمات لتقييـ الصكرة الذىبية المتعمقة  .8
طبلع الجامعة بيذه النتائج.  بالجامعة كا 

 يث كتطكير صفحة الجامعة عمى االنترنيت.تحد .9

 التفاعؿ مع أجيزة اإلعبلـ كالتحدث رسميا باسـ الجامعة. .10

التعرؼ عمى اتجاىات الرأم العاـ كردكد فعمو اتجاه جيكد الجامعة كمسؤكلياتيا كتقديـ  .11
 التكصيات المناسبة ليا.

 المستيدؼ. إرساء كنشر مفاىيـ كثقافة التعميـ اإللكتركني عف بعد لدل الجميكر .12

 إبراز الدكر التعميمي كاألكاديمي كالحضارم لمجامعة. .13
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العمؿ كمنسؽ بيف اإلدارات المختمفة داخؿ الجامعة لتحقيؽ االنسجاـ بيف بعضيا كبينيا كبيف  .14
 1الجميكر الخارجي.

 

 .ميام ووظائف العالقات العامة في الجامعة المبحث الثالث:

 تقـك دائرة العبلقات العامة بشكؿ عاـ بالكظائؼ الرئيسية التالية :

  العمؿ عمى تنسيؽ العبلقات بيف اإلدارات المختمفة في الجامعة، أكاديمية أك إدارية، لتحقيؽ االنسجاـ
 كالتكامؿ ألف العبلقات العامة تبدأ مف داخؿ الجامعة.

 دارييف كطمبة بالمجتمع في الداخؿ  تكثيؽ صبلت كعبلقات أفراد أسرة الجامعة بيف أكاديمييف كا 
كالخارج، لئلفادة منيا في شتى المجاالت التي تحتاجيا الجامعة، كلبلنتشار بيف مختمؼ شرائح 

 المجتمع لنسج عبلقات معيا. 

 ع المحمي كالخارجي، كتعميـ شرح سياسة الجامعة كفمسفتيا كأىدافيا كخطة عمميا كأنشطتيا لممجتم
 أم تطكير أك تعديؿ، كالتأكد مف أف ما ينشر صحيح مف جميع الكجكه.

  تزكيد رئاسة الجامعة بالبيانات كالمعمكمات الني تحدث في الرأم العاـ نحك الجامعة بصدؽ، كبأثر
 خططيا كسياستيا دكف تقميؿ أك تضخيـ.

 لثقافية كالمينية اإلعبلمية كالجيات المعنية في سفارات تنظيـ زيارات متبادلة مع المؤسسات العممية كا
 الدكؿ في الببلد كتزكيدىا بالنشرات التعريفية كالثقافية الني تصدرىا الجامعة.

 .زالة العقبات التي قد تعترض الطمبة  التعاكف مع الجيات المعنية في الجامعة لتدليؿ أية صعكبات كا 

  كاإلشراؼ عمى تنظيميا ككذلؾ أية استطبلعات أك عف الجامعة.الدعكل إلى المؤتمرات الصحفية 

  .المشاركة في اإلشراؼ عمى إعداد النشرات كالكتيبات كاألفبلـ الني تصدر عف الجامعة كتكزيعيا 

  .تكزيع بطاقات الدعكة في المناسبات 

                                                           
 . 16، ص2008لتكزيع، جامعة القاىرة، ، .الدار العربية لمنشر كافن العالقات العامة، كآخركف يكسؼ محمد  1
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الخامس:الفصل   العامة في مؤسسة التعليم العاليإدارة العالق ات     

  .قامة برامج ضيكؼ الجامعة  تنظيـ كاستقباؿ كا 

 يف كالقياـ بالمياـ البلحقة.الشائكة في اإلشراؼ عمى مكتب الخرج 

 .التنسيؽ مع الدكائر المختصة لتكفير احتياجات أنشطة مختمؼ الجيات في الجامعة 

  إعداد تقارير صحفية عف منجزات الجامعة سكاء في إقرار ببرامج جديدة أك استخداـ أقساـ اك
 مختبرات أك مشاركة الجامعة في لقاءات أك مؤتمرات دكلية.

 ا قد ينشر مف قضايا صحفية تتعمؽ بالجامعة.إعداد حمكؿ عمى م 

 التنسيؽ مع كسائؿ اإلعبلـ مف إذاعة كTV  كككالة أنباء كصحؼ في مجاؿ التغطية اإلعبلمية
لمفعاليات التي تشيدىا الجامعة حيث تسيـ الشعبية في إعداد التقارير كاألخبار الصحفية حكؿ ىذه 

 1الفعاليات لتعكس صكرة مكجبة عف الجامعة.

 

 .أنشطة العالقات العامة داخل الجامعة مبحث الرابع:ال

باإلضافة إلى الكظائؼ السابقة تقكـ دائرة العبلقات العامة باألنشطة كاألعماؿ التي ترتكز في 
معظميا عمى الجكانب اإلعبلمية كاالتصالية، باعتبارىا النشاط الرئيسي لمعبلقات العامة، كالمتمثمة فيماؿ 

 يمي :

 أنشطة رئيسية أنشطة فرعية

 

 

 أنشطة اتصالية عامة

 

 

 استقباؿ الكفكد -

 تنظيـ الزيارات -

 تنظيـ االتصاؿ بالييئات كالمؤسسات كاألجيزة األخرل. -

 الرد عمى االستفسارات -

 المشاركة في االحتفاالت العامة. -

                                                           
 .151، ص 1998، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، العالقات العامةخضر جميؿ أحمد،   1
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الخامس:الفصل   العامة في مؤسسة التعليم العاليإدارة العالق ات     

 

 

النشاط اإلعبلمي الداخمي 
 كالخارجي

 

 

 

 نشاط اجتماعي 

 تقديـ اليدايات.

 االشتراؾ في المعارض -

 إصدار مجبلت كمطبكعات كتيبات كنشرات داخمية. -

 إعداد الندكات كالمؤتمرات.  -

 تنظيـ المحاضرات. -

 القياـ بحمبلت إعبلمية. -

 الرد عمى ما ينشر في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة. -

 تنظيـ الرحبلت. -القياـ بنشاط اجتماعي عاـ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

الخامس:الفصل   العامة في مؤسسة التعليم العاليإدارة العالق ات     

 خالصة:

سبؽ عرضو فإف كجكد العبلقات العامة في المؤسسة الجامعية ىي حاجة ماسة لمتعريؼ  كمما
بنفسيا لممجتمع بصفة عامة خصكصا في ظؿ التحكالت المستمرة كشخصية متميزة عف غيرىا لمنحيا 

 القدرة عمى كسب تأييد جماىيرىا كمنافسة باقي المؤسسات الجامعية األخرل.

 

 
 

  



 

 

 

 
 

 
 الفصل السادس  : اإلطار التطبيقي والتحليلي   

 
   5491ماي   8المبحث األول: التعريف بجامعة      
      المبحث الثاني: عرض وتحليل البيانات 
    المبحث الثالث: النتائج 

 



 

 

123 

والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

 .45ماي  18المبحث األول: التعريف بجامعة قالمة 

 :1945ماي  8نشأة وتطور جامعة 

 : بقالمة بمكجب 1945مام 08أنشأت جامعة 

  المتضمف إنشاء المعيد الكطني في  1986غشت  05المؤرخ في  172/86المرسكـ رقـ
 الصناعية بقالمة.الكيمياء 

  المتضمف إنشاء المركز الجامعي في  1992يكليك  7المؤرخ في  299/92المرسكـ التنفيذم رقـ
قالمة، الذم يتككف مف ثبلثة معاىد ىي: معيد الكيمياء الصناعية، معيد اليندسة الميكانيكية، 

 معيد الميكانيؾ.

  المتضمف إنشاء جامعة قالمة،  2001سبتمبر  18المؤرخ  في  273/01المرسكـ التنفيذم رقـ
التي تتككف مف ثبلثة كميات كىي : كمية العمكـ كاليندسة، كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير، 

 كمية الحقكؽ كاآلداب كالعمـك االجتماعية.

كاليكـ الجامعة تكاصؿ مجيكداتيا سنة بعد سنة مف أجؿ تطكير آدائيا في جميع الحاالت، خاصة في 
حث العممي كالتعميمي ساعية بذلؾ إلى مكاكبة الطمب المتزايد في التعميـ العالي سكاء كاف في مجاؿ الب

مرحمة التدرج أك ما بعد التدرج كضماف تككيف أكثر مركنة كفعالية يتماشى مع متطمبات الكاقع كسكؽ 
ة جديدة انتقمت مف العمؿ كبما يساىـ في التنمية الحمية كالكطنية لمختمؼ المؤسسات، كىي اليكـ في ىيكم

 ( مديريات بمكجب :04( مديريات إلى أربعة )03( كميات مف ثبلثة )07( كميات إلى سبعة )03ثبلثة )

  المتضمف إنشاء جامعة قالمة، التي  2010يناير  12المؤرخ في  16/10المرسكـ التنفيذم رقـ
 ( كميات كىي:07تتككف مف سبعة )

 كـ المادة.كمية الرياضيات كاإلعبلـ اآللي كعم -

 كمية العمكـ كالتكنكلكجيا. -

 كمية عمـك الطبيعة كالحياة كعمـك األرض كالككف. -

 كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير. -

 كمية اآلداب كالمفات. -
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة
 كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية . -

 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية . -

  المعدؿ كالمتمـ لممرسكـ التنفيذم   2012يكنيك  28المؤرخ في  12/273كالمرسكـ التنفيذم رقـ
المتضمف إنشاء جامعة قالمة، أصبح لمجامعة  2001سبتمبر  18المؤرخ  في  01/237رقـ 

 ( مديريات ىي :04أربعة )

يف نيابة مديرية التككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصؿ كشيادات ككذا التكك  -
 العالي في التدرج.

نيابة مديرية التككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيؿ الجامعي كالبحث العممي ككذا التككيف العالي  -
 فيما بعد التدرج.

 نيابة مديرية العبلقات الخارجية كالتعاكف كالتنشيط كاالتصاؿ كالتظاىرة العممية. -

 .نيابة مديرية التنمية كاالستشراؼ كالتكجيو -
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

 الييكل التنظيمي لمرئاسة:

 رئاسة الجامعة
 

 

 مدير الجامعة

 
 

 والتظاىرات العممية نيابة مديرية الجامعة لمعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واإلتصال

 
 

 نيابة مديرية الجامعة لمتنمية واإلستشراف والتوجيو

 
 

 األمانة العامة

 
 

 المديرية الفرعية لممستخدمين والتكوين

 
 

 مكتب التنظيم
 الموزع الياتفي
 مصمحة الشبكات

 1مكتب الحراسة واألمن

                                                           
1
  http//www.w3.org/tr/rec-htm/40 ،، 00: 16ػٍٝ اٌغبػخ:  18/05/2018رّذ ص٠بسح اٌّٛلغ  ِشجغ عبثك. 

 الطابق الخامس

 الطابق الرابع
 

 الطابق الثالث
 

 الطابق الثاني
 

 الطابق األول
 

 الطابق األرضي
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

 .البياناتالمبحث الثاني: عرض وتحميل 

 .: يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس1الجدول 

 %النسبة  التكرار الجنس
 66.67 40 إناث
 33.33 20 ذكور

 100 60 المجموع
 

  فئةب مقارنة اإلناث مف العماؿ المبحكثيف،ىي فئة %66.67نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة        
كجكد  عدة أسباب منيا:إلى . كيرجع ذلؾ العماؿ المبحكثيف مف % 33.33الذككر التي تقدر نسبتيـ بػ 

،ألف سكريتيرات المدراء  إناث ال ذككر ألف الذككر ال  في اتماـ الدراسة ئلناث أكثر مف الذككررغبة ل
لتحاقو المبكر بصفكؼ الجيشيبذكف ىذه المينة  ك  إلى جانب عدـ إتماـ العنصر الذككرم الدراسة، كا 

 . الشرطة...الخ
 .: يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن2الجدول  

 %النسبة  التكرار السن
[21-29] 16 26.67 
[31-39] 33 55 
[41-49] 8 13.33 
[51-59] 3 5 
[61-69] 0 0 

 100 60 المجموع
 

سنة  39ك  30يتراكح سنيـ ما بيف األكثر تمثيبل الجدكؿ  أف العماؿ ؿ نبلحظ مف خبل              
الفئة بعدىا ك  % 26.67سنة بنسبة 29ك  20ما بيف  التي يتراكح سنيا كتمييا الفئة العمرية % 55بنسبة 

بيف  قبؿ األخيرة التي يتراكح سنيا ما الفئة العمرية ماتمييا ك  % 13.33بنسبة  49ك  40ما بيف العمرية 
، % 0   بنسبة 69ك  60مرية كالتي يتراكح سنيا ما بيف فئة ع في األخيرك  % 5بنسبة  59ك  50

سنة إلى قدرتيـ  39ك30كيرجع ذلؾ السبب لككف الفئة الشبانية ىي األكثر تمثيبل كالتي يتراكح سنيامابيف
متطمبات اإلدارة ببقدر كاؼ  كفكاع ،ك انيـالحديثة كالتميز بركح المسؤكلية عمى التحكـ في التكنكلكجيا 

 ا لمتطكرات الحاصمة في الجانب اإلدارم.كمدل مكاكبتي
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة العائمية لممبحوثين:3الجدول 

 %النسبة  التكرار اإلحتماالت
 33.33 20 أعزب
 66.67 40 متزوج
 0 0 مطمق
 0 0 أرمل

 100 60 المجموع
 

أعمى نسبة ممثمة لمجمكع العماؿ المبحكثيف، ىـ العماؿ المتزكجيف  نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  أف       
، إضافة إلى عدـ كجكد % 33.33، كتمييا فئة العماؿ العازبيف بنسبة % 66.67كالتي تقدر بنسبة

مطمقيف كأرامؿ كما يفسر أف أكبر نسبة لمعماؿ المتزكجيف يرجع ذلؾ إلى اإلستقرار في األكضاع المادية، 
مؿ السف فكؿ العماؿ في سف الزكاج، أما ما يفسر نسبة العماؿ غير المتزكجيف كالتي تقدر إضافة إلى عا

كىي نسبة كبيرة كمعتبرة كيرجع ذلؾ التأخر في سف الزكاج لدل المجتمع الجزائرم  % 33.33بنسبة 
نو المعاصر، خاصة العماؿ الجامعييف الذيف يؤجمكنو لما بعد الحصكؿ عمى كظيفة بمنصب دائـ، أم أ

يدخؿ ضمف الثقافة العامة لممجتمع الجزائرم، أما العامبلت فيعكد ذلؾ إلى النظرة السمبية لممجتمع 
 الجزائرم لمنساء العامبلت.

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعميمي ألفراد العينة.4الجدول  

 %النسبة  التكرار المستوى التعميمي
 23.33 14 بكالوريا
 50 30 ليسانس
 16.67 10 ماستر

 0 0 ماجيستير
 0 0 دكتوراه
 10 6 أخرى

 100 60 المجموع
عمى  اتحصمك  المبحكثيف ،ىـ الذيف العماؿ ممثمة مف نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  أف أكبر نسبة            

فئة العماؿ ثـ  % 23.33بنسبة  يامستكل البكالكر ال كمذالعماؿ مييا تثـ  % 50نسبة بشيادة الميسانس 
دكتكراه الماجيستير ك كم المييا ذيثـ  % 10خريجي المعاىد، بنسبة ك %16.67ذكم شيادة الماستر بنسبة
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

ىي الفئة األكثر تمثيبل كيرجع ذلؾ إلى ككف  الميسانس بنسبة معدكمة تساكم الصفر، كمنو نستنتج أف فئة
 ىذه المناصب في التكظيؼ تتطمب شيادة الميسانس ال أكثر. 

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخدمة.5الجدول 

 %النسبة  التكرار سنوات الخدمة
[1-5] 18 30 
[6-11] 19 31.67 
[11-15] 7 11.66 
[16-21] 7 11.66 
[21-25] 5 8.33 
[26-31] 4 6.66 
[31-32] 0 0 

 100 60 المجموع
 

 10ك  سنةما بيف ف تتراكح خبرتيـ مذيتعكد ل يفثك بحمأكبر فئة مف ال نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  أف     
 23.32بنسبة  سنة 20ك  11ما بيف تي تتراكح خبرتيا فئة الالكتمييا  % 61.67نسبة ب ك تقدر سنكات،

الفئة ما قبؿ األخيرة تتراكح  أما% 8.33سنة بنسبة 25ك 21ما بيف تتراكح خبرتيا  التي الفئة كبعدىا %
سنة بنسبة معدكمة  32ك  31أما الفئة األخيرة فخبرتيا مابيف %6.66سنة بنسبة  30ك26خبرتيا ما بيف 
 تساكم الصفر.

الجامعة عمما أنيا كانت قديما بالجامعة المركزية فقط، كبيذا إستقطبت في رئاسة ع يتكسالإلى ذلؾ كيرجع 
كانكا يعممكف بمؤسسات أخرل كقامكا بعممية التحكيؿ ، ليذا نجد أف معظـ عماؿ جدد أك أف ىناؾ عماؿ 

 السنكات قميمة في العمؿ داخؿ ىذه اإلدارة.

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير كيفية الحصول عمى الوظيفة.6الجدول 

 %النسبة  التكرار اإلحتماالت
 33.33 20 شيادة
 66.67 40 مسابقة
 100 60 المجموع

 

 عمى الكظيفة عف طريؽ المسابقة ك كامف المبحكثيف تحصم  % 66.67نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ اف 
كىذا راجع إلى  . % 33.33تمييا فئة المبحكثيف المتحصميف عمى الكظيفة عمى أساس الشيادة بنسبة 
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

األخيرة، كالتي  طبيعة التكظيؼ داخؿ اإلدارة كالتي تمر عبر المسابقة بالدرجة األكلى في السنكات العشرة
تمثؿ أكبر نسبة مف المكظفيف أما الفئة المكظفة عف طريؽ الشيادات فيي فئة ليا تخصصات قميمة 

 كمطمكبة في ىذا الميداف أك أنيـ عماؿ قدماء.

الجامعة عمى قسم أو مكتب خاص بالعالقات  احتواء: يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير 7الجدول 
 .العامة

النسبة  التكرار اإلحتماالت
% 

مبررات لعدم توفر مكتب أو قسم 
 %النسبة  التكرار خاص بالعالقات العامة

 75 45 ال

 44.44 20 أسباب تنظيمية
 26.67 12 أسباب إدارية

 20 9 نقص الوعي بأىمية العالقات العامة
 8.89 4 بدون إجابة
 100 45 المجموع

 25 15 نعـ
 

 111 61 المجموع
 

اإلدارة ال تحتكم عمى مكتب مف المبحكثيف صرحكا  بأف  %75أف نسبة  نسبة نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ
كما يفسر الفئة  %  25:بك الممثمة  مكتبال اتكفر ىذبت صرحتمييا الفئة التي  أك قسـ لمعبلقات العامة ك

التي أجابت بنعـ ليس ليا عمما بتكفر ىذه الكظيفة داخؿ اإلدارة، أك عدـ إجابتيا بمصداقية تامة ألف ليس 
ليا تعريؼ خاص بالعبلقات العامة كمدل أىميتيا، أك تخكفا مف رئيس اإلدارة أك ربما كجكد ضغكطات 

ما يخص الفئة التي أجابت بعدـ تكفر قسـ أك مف طرؼ اإلدارة لمتعامؿ مع البحكث بشكؿ إيجابي، أما في
مكتب خاص بالعبلقات العامة فقد بررت ذلؾ بأسباب تنظيمية كأخرل إدارية إلى جانب نقص الكعي 

 بقيمة العبلقات العامة.
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

 عمل طاقم العالقات العامة في رئاسة الجامعة.نوعية  توزيع أفراد العينة حسب متغير : يوضح8الجدول

 النسبة % التكرار تاإلحتماال
 1.67 1 جيد جدا

 23.33 14 جيد
 66.67 40 سيئ

 8.33 5 سيئ جدا
 100 60 المجموع

 

بأف طاقـ العبلقات العامة في  يركفالمبحكثيف  مف % 66.67نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  أف          
  .بأنو جيد يركف فقط ممف %23.33مقابؿ رئاسة الجامعة سيئ 

الى ككنيـ ال كيرجع ذلؾ نستنتج أف اكثر مف ثمثي المبحكثيف يقركف بأف طاقـ العبلقات العامة سيئ 
يجدكا مف يحؿ مشاكميـ، كىذا ما تؤكده سمككات كأقكاؿ عناصر األسرة الجامعية يكميا بما فييا مف 

 بعض األحياف في التي تصدر لعماؿ اإلدارة ذلؾ احتكار المعمكمات إلىشكاكم كصراعات...إلخ، ضؼ 
، أم أنيا تصؿ في كقت ضيؽ كمتأخر، أك يا في كقتيا في بعض األحياف االخرل صريح بالتعدـ ك 

 يرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد أخصائييف في ىذا المجاؿ.

قيام قسم العالقات العامة داخل رئاسة الجامعة توزيع أفراد العينة حسب متغير مدى : يوضح 9الجدول 
 من خالل نشاطاتو.بتحسين صورة المؤسسة 

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 38.33 23 نعم
 61.67 37 ال

 100 60 المجموع
المبحكثيف أقركا بأف قسـ العبلقات العامة مف % 61.67نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  بأف              

ك المقدرة بنسبة  أما الفئة األخرل، داخؿ رئاسة الجامعة ال يقكـ بتحسيف صكرتيا مف خبلؿ نشاطاتيا 
 التي تقـك بيا.       مف خبلؿ النشاطات ك ذلؾ صكرة الجامعةل%  فقد أقرت بأف ىناؾ تحسيف  38.33

كيرجع ذلؾ نستنتج اف الذيف اسندت الييـ كظيفة العبلقات العامة ال يقكمكف بتحسيف صكرة المؤسسة    
المكاف المناسب، كىذا ال يرقى إلى المستكل صيف في الميداف أم الرجؿ المناسب في تخككنيـ غير مإلى 

سكاء الداخمي أك  ،لجامعة لدل جميكرىاعف اإعطاء صكرة طيبة  االداء بما في ذلؾ المطمكب في
 الخارجي.



 

 

131 

والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

 باستطالعات توزيع أفراد العينة حسب متغير مدى قيام طاقم العالقات العامة  : يوضح11الجدول 
 مي .ياألكاد يمنشاط و يمكوينلموظفين حول تا أراء تكشف من خالليا

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 1.67 1 دائما
 20 12 عادة
 43.33 26 نادرا
 35 21 أبدا

 100 60 المجموع
%مف المبحكثيف يركف بأف طاقـ العبلقات العامة نادرا ما  43.33 نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  أف       
يا الفئة ي، كتم ميياألكاد يـنشاط ك يـلمكظفيف حكؿ تككينا أراء تكشؼ مف خبلليا باستطبلعات يقـك 

ك ما يقكـ بذلؾ  عادة بانو الفئة التي أقرت ثـ%  35 تيا ب:أبدا كقد قدرت بنسبال يقكـ بذلؾ التي قالت 
 . %  1.67% كأخر فئة قالت دائما ،قدرت نسبتيا ب  20قدرت نسبتيا ب 

كيرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد كعي بعدـ كجكد استطبلعات ،  نستنج أف أغمبية المبحكثيف يصرحكف بندرة اك
النشاط الميـ الذم مف شأنو يخمؽ جك مف التفاعؿ اإليجابي بيف  حكؿ ىذا لدل الطاقـ كافي أك إدراؾ

 اإلدارة كالمكظفيف.

مدى حرص العالقات العامة عمى تزويد توزيع أفراد العينة حسب متغير : يوضح  11الجدول 
  .الجامعة ومستجداتياالموظفين بأخبار 

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 8.33 5 دائما
 50 30 عادة
 28.34 17 نادرا
 13.33 8 أبدا

 100 60 المجموع
بتزكيد  العبلقات العامةطاقـ قـك يأحيانا ما نو قالكا أمف المبحكثيف % ، 50 اف نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ 

تزكدىـ  قالكا أنو نادرا ماالمبحكثيف % مف  28.34نسبة تمييا  المكظفيف بأخبار الجامعة مستجداتيا،
% قالكا أبدا أم أنو ال تزكدىـ العبلقات العامة باألخبار أما الفئة األخيرة مف المبحكثيف  13.33، ك ذلؾب

 كالمستجدات. دىـ باألخباريتزك  يمكمةدب  % أقرت 8.33كالتي قدرت بنسبة 
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

بتزكيد المكظفيف بمستجدات كأخبار الجامعة، لكف ليس بالقدر الكافي نستنتج أف العبلقات العامة تقكـ 
نسابالمكمفة بكظيفة العبلقات العامة  المصمحة كثرة مياـلكالمطمكب كيمكف إرجاع ذلؾ  لغير   ياكا 

 .لدييـ كعدـ قدرتيـ عمى التكفيؽ بيف عدة مياـ يا أك قمة الكقتفيالمختصيف 

مدى إقامة العالقات العامة بإجراء بحوث حول توزيع أفراد العينة حسب متغير : يوضح 12الجدول 
 كل التي تواجو الموظفين.االمش

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 18.33 11 نعم
 81.67 49 ال

 100 60 المجموع
 الموظفين. وانتقاداتيوضح ما إذا كانت العالقات العامة تأخذ بعين اإلعتبار مشكالت  -

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 63.64 7 نعم
 36.36 4 ال

 100 11 المجموع
بإجراء أف العبلقات العامة ال تقكـ ب% مف المبحكثيف قالكا  81.67 يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف 

اقركا بأف طاقـ العبلقات العامة يقكـ بذلؾ،  % فقط18.33حكؿ المشاكؿ التي تكاجييـ، مقابؿ بحكث 
 .% منيـ يصرحكف أف  أف العبلقات العامة تأخذ ىذه البحكث بعيف اإلعتبار 63.64ك

 كىذا ما يدؿ عمى عدـ اإلىتماـنستنتج اف أغمبية المبحكثيف يقركف بعدـ كجكد بحكث حكؿ مشاكميـ،  
لعدـ كجكد أخصائييف في . كيعكد ذلؾ مف طرؼ المصمحة المكمفة بالعبلقات العامة بمشاكؿ المكظفيف

يركرة إدارة األنشطة كالمياـ الكظيفية سينعكس سمبا عمى  كىذا مافي إدارة الجامعة  . أمىذا المجاؿ
 لئلدارييف.
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

 طبيعة العالقة مع الرئيس . توزيع أفراد العينة حسب متغير : يوضح 13الجدول 

 النسبة % التكرار إلحتماالتا
 33.33 20 جيدة جدا

 60 36 جيدة
 5 3 سيئة

 1.67 1 سيئة جدا
 100 60 المجموع

أف العبلقة مع الرئيس جيدة، كتمييا الفئة التي يركف % مف المبحكثيف  60نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف 
%، أما الفئة األخيرة فقد  5سيئة بنسبة الفئة التي تقكؿ بأنيا ثـ %  33.33تقكؿ بأنيا جيدة جدا بنسبة 

 .% 1.67أقرت بأف العبلقة مع الرئيس سيئة جدا كقدرت بنسبة 

 93بأكثر مف جيدة كجيدة جدا كالتي تقدر أف أغمبية المبحكثيف عبلقتيـ مع الرئيس تتركاح بيف  نستنتج
مع ىذه البحكث  لتعامؿتفرض اتخكؼ مف الرئيس أك كجكد ضغكطات مف اإلدارة لم ذلؾ%  كيرجع 

ألنو يكشؼ  منبكذبشكؿ ال يضر سمعة المؤسسة  كخاصة أف عمـ اإلجتماع في نظر األغمبية، ىك عمـ 
 كيدلي بالحقيقة.الكاقع 

 العالقة مع الزمالء .توزيع أفراد العينة حسب متغير : يوضح  14الجدول 

 النسبة % التكرار التبريرات النسبة % التكرار اإلحتماالت
 18.33 11 إحترام متبادل 36.68 22 جدا جيدة

 1.66 1 تقارب السن 63.33 38 جيدة
 10 6 كفريق عمل واحد 0 0 سيئة

 1.67 1 العالقة تؤثر عمى العمل والمردود 0 0 سيئة جدا
 3.33 2 حسن العالقة والتشاور والبحث 100 60 المجموع

 

 1.67 1 الدين المعاممة
 1.67 1 التنسيق في العمل

 1.67 1 تبادل األراء والمعارف
 60 36 بدون إجابة
 100 60 المجموع
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  الذم يكضح طبيعة العبلقة مع الزمبلء أف أكبر فئة مف المبحكثيف أجابت بأف 
ثـ تمييا الفئة التي اقرت باف العبلقة مع الزمبلء جيدة جدا    %63.33ك قدرت بنسبة  العبلقة جيدة

 %.36.68بنسبة 
 االحتراـإلى  يـكىذا راجع حسب تبريراتنستنتج اف العبلقات بيف المبحكثيف إما جيدة أك جيدة جدا، 

المتبادؿ، كتقارب في السف كالعمؿ كفريؽ كاحد ألف في نظرىـ العبلقة تؤثر عمى المردكد إلى جانب 
كالمعارؼ أك ربما عدـ اإلجابة بمصداقية تامة أك كجكد ضغكطات مف  اآلراءالتنسيؽ في العمؿ، كتبادؿ 

 .إلعطاء صكرة إجابية عف الجامعةطرؼ اإلدارة 

 نوع العمل المفضل .توزيع أفراد العينة حسب متغير : يوضح  15الجدول 

 النسبة % التكرار المبررات النسبة % التكرار اإلحتماالت

 33.33 20 فردي

 35 7 حب العمل الفردي
 45 9 التعود عمى حل المشكالت

 20 4 بدون إجابة
 100 20 المجموع

 66.67 40 جماعي
 37.50 15 تبادل الخبرات والمعارف

 57.50 23 تسييل الميام
 5 2 بدون إجابة

 100 40 المجموع 100 60 المجموع

%  66.67 ك قدرت بػ:أكبر نسبة مف المبحكثيف تفضؿ العمؿ الجماعي  افنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  
 فنجد انيا ممثمة بػ: كقد بررت ذلؾ بتبادؿ الخبرة كتسييؿ المياـ أما الفئة التي تفضؿ العمؿ الفردم

 % كقد بررت ذلؾ بأنيا تحب العمؿ الفردم، كتتعكد عمى حؿ المشكبلت بنفسيا 33.33
حيث  15مبحكثيف يفضمكف العمؿ الجماعي كىذاما تؤكده نتائج الجدكؿ رقـ نستنتج أف أكثر مف ثمثي ال

أثبتت أف العبلقات بيف المبحكثيف إما جيدة أك جيدة جدا، مايعني أنو ليس ىناؾ صراعات أك مشاكؿ 
 بينيـ كالتي قد تؤدم إلى تفضيؿ العمؿ الفردم.
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

 الرئيس في إتخاذ القرارات .مشاركة توزيع أفراد العينة حسب متغير : يوضح  16الجدول 

 النسبة % التكرار المبررات في حالة اإلجابة بنعم النسبة % التكرار اإلحتماالت

 36.67 22 نعم
 68.18 15 عن طريق اإلقتراحات
 31.82 7 عن طريق اإلجتماعات

 100 22 المجموع
  63.33 38 ال

  100 60 المجموع
إتخاذ القرارات، نجد أكبر فئة مف المبحكثيف أقرت  بأنيا ال تشارؾ يكضح الجدكؿ مشاركة الرئيس في 

 % 36.67رل ك التي قدرت بػ:% أما الفئة األخ 63.33الرئيس في إتخاذ القرارات، ك قدرت بنسبة 
إما عف طريؽ اإلقترحات أك عف ذلؾ إتخاذ القرارات ك في ليا فرصة في مشاركة الرئيس  ففقالت بأ

إتساـ  يرجع ذلؾ إلى  في اتخاذ القرارات ما الفئة التي قالت أنيا ال تشارؾ الرئيسأ .طريؽ اإلجتماعات
 االدارة الجزائرية عمى العمـك بالمركزية.

 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير مدى إتاحة الفرصة لمتعبير عن الرأي .17الجدول 

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 53.33 32 نعم
 46.67 28 ال

 100 60 المجموع
، ك قدرت ـفرصة في التعبير عف رأييـ لينسبة تعكد لممبحكثيف الذيف نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر 

 .%  46.67بنسبة  كاقدر ك  أرائيـفرصة في التعبير عف أما الباقي فنجد انو ليس لدييـ %  53.33 :ب

ال  كيرجع ذلؾ إلى أف الرئيس أرائيـ ، أف تقريبا نصؼ المبحكثيف ليست ليـ فرصة لمتعبير عف نستنتج 
الى ما ذلؾ إلى كجكد خمؿ في الييكؿ اإلدارم أك في اإلتصاؿ أك ك ك  يفتح ليـ مجاؿ لمتعبير عف أرائيـ،

 كجكد تسيب إدارم.كالمتمثؿ في مركزية إتخاذ القرار، أك  16اشرنا اليو في الجدكؿ 
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

في غالبية  الموظفين  تقييم المسؤول ألداء حسب متغيرأفراد : يوضح توزيع العينة 18الجدول
 األحيان.

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 5 3 تقييم سمبي
 95 57 تقييم إيجابي

 100 60 المجموع
المسؤكؿ ألدائيـ يـ يتق و في غالبية األحياف بأنغمبية المبحكثيف أقركا أ أفنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  

 ، كقدرتسمبيالمسؤكؿ ليا في غالبية االحياف ـ يتقيبأف  أقرت % أما الفئة التي 95بنسبة  ا، كذلؾإيجابي
 .%  5 ػ:ب

نستنتج أف األغمبية مف المبحكثيف يصرحكف بأنيـ يقيمكف مف طرؼ المسؤكؿ تقييما إيجابيا كقد يعكد ذلؾ 
اإلدالء بما قد يمس  إلى عدـ اإلجابة بمصدقية كىذا نتيجة لكجكد ضغكطات مف طرؼ اإلدارة لعدـ

 بسمعة الجامعة .

بين الرئيس والموظف عمى  نوعية العالقة تأثيرر العينة حسب متغي أفراد : يوضح توزيع 19الجدول 
 األداء.

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 3.33 2 تأثير سمبي
 96.67 58 تأثير إيجابي

 100 60 المجموع
بأف العبلقة بيف الرئيس كالمكظؼ تأثر عمى األداء  كاالمبحكثيف، أقر  أغمبيةنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف 

مجمكعة مف المظاىر التي يتجمى فييا  مف خبلؿذلؾ  كا% كقد برر  96.67بنسبة  ا كقدركاإيجابي اتأثير 
التحفيز المعنكم مف قبؿ الرئيس كمقابمة العماؿ بكجو بشكش، العبلقة بيف الرئيس  ىذا التأثير كىي:

يخمؽ ليـ جك ال يسكده الخكؼ لكي يتكقع منيـ في األخير  الرئيس ال يحكميا إلى القانكف، كالمرؤكس
 .أداء أفضؿ

عمى أدائيـ كقد يرجع  نستنتج أف أغمبية المبحكثيف صرحكا بأف العبلقة بينيـ كبيف الرئيس تؤثر إجابيا
ذلؾ إلى أف إجاباتيـ غير مكضكعية لككنيا صادرة عف تخكؼ أك ضغكطات تمارس عمييـ مف طرؼ 

 -18-اإلدارة ،كقد سبؽ كأف اشرنا إلى ذلؾ في الجدكؿ السابؽ، كأف ىذا الجدكؿ لو عبلقة بالجدكؿ رقـ
 في غالبية األحياف ظفيف المك  العينة حسب متغير تقييـ المسؤكؿ ألداءأفراد تكزيع ب الخاص
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والتحليلي    اإلطار التطبيفي              الفصل السادس: 
 للدراسة

العينة حسب متغير تنوع وسائل اإلتصال مع الموظفين في العالقات  أفراد يوضح توزيع : 21الجدول 
 .العامة

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 66.67 40 نعم
 33.33 20 ال

 100 60 المجموع
قالكا أف العبلقات   % 66.67كالتي تقدر بنسبة  نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  أف أكبر فئة مف المبحكثيف

،  أما الفئة التي قالت ال يكجد تنكيع في اإلتصاؿ بالعبلقات  تنكع في كسائؿ إتصاليا بالمكظفيف العامة
 %  33.33العامة فقد قدرت بنسبة 

مفيف نستنج أف ثمثي المبحكثيف صرحكا بأف ىناؾ تنكيع في كسائؿ اإلتصاؿ بالمكظفيف مف طرؼ المك
بالعبلقات العامة، كالباقي أم  ثمث المبحكثيف صرحكا بعكس ذلؾ،إال أنو اليمكف االستيانة بيذا التصريح 
إذا اعتبرنا أف ثمث المبحكثيف يعانكف مف عدـ الحصكؿ عمى المعمكمات كاممة أك كصكليا متأخرة مما ال 

كسائؿ ال  إستغبلؿ ذه األسباب إلى عدـكترجع كؿ ى يتيح ليـ  فرصة االستفادة منيا  كتكظيفيا في كقتيا.
 الحديثة كغياب العنصر الفعاؿ أك الطاقـ الذم يخدـ ىذا الدكر أم غياب أخصائي في العبلقات العامة.

يا ليا يالعينة حسب متغير وسائل اإلتصال وحسب األولوية التي تعطأفراد : يوضح توزيع  21الجدول 
 اإلدارة في عممية اإلتصال.

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 0 0 صحف ومجالت
 63.33 38 ىواتف ثابتة
 0 0 ىواتف نقالة

 25 15 شبكة األنترنيت
 11.67 7 البريد اإللكتروني

 100 60 المجموع
ما صرح  التي تعطي ليا اإلدارة أكلكية في عممية االتصاؿ حسب  كسيمةال أف نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ

% كالبريد  25شبكة األنترنيت بنسبة  كتمييا% 63.33الثابتة ك بنسبةالمبحكثيف ىي اليكاتؼ بو 
 فبل تكلي ليا أىمية. %، أما الصحؼ كاليكاتؼ النقالة 11.67اإللكتركني بنسبة 
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نستنتج أف تقريبا ثمثي المبحكثيف يصرحكف بأف الكسيمة التي تعطي ليا اإلدارة أكلكية في عممية االتصاؿ 
ا ما يعبر عمى أف رئاسة الجامعة مازاليا تعتمد بالدرجة األكلى في عممية ىي اليكاتؼ الثابتة، كىذ

 .التكمؼ كقت كالجيد ألنيا تقنية سيمة كسريعة لدل الجميع إتصاليا بمكظفييا عمى الكسيمة التقميدية

لموسائل المستخدمة من طرف المصمحة  يمالعينة حسب متغير تقييمأفراد : يوضح توزيع  22الجدول 
 بالعالقات العامة . المكمفة

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 10 6 جيدة جدا

 53.33 32 جيدة
 25 15 سيئة

 11.67 7 سيئة جدا
 100 60 المجموع

المستخدمة مف طرؼ المصمحة % مف المبحكثيف يركف اف الكسائؿ 53.33أف نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  
% ، ثـ الذيف 25المبحكثيف الذيف يركا بأنيا سيئة كقدركا بنسبةجيدة ، كيمييـ  المكمفة بالعبلقات العامة

ركنيا جيدة جدا كقدركا بنسبة %،كفي المرتبة األخيرة يأتي الذيف ي11.67يركنيا سيئة جدا كبنسبة 
10%. 

يشككف مف الكسائؿ المستخدمة مف طرؼ المصمحة المكمفة بالعبلقات  نستنتج أف أكثر ثمث المبحكثيف
العامة حيث أف تقييميـ ليا جاء بيف سيئة كسيئة جدا ، ما قد ينجر عميو خمؿ ك تأخر في االتصاؿ 

 .كالتكاصؿ ، كىذا ما قد يؤدم إلى خبلفات كصراعات بيف عناصر رئاسة الجامعة

حسب متغير الصعوبة في اإلتصال بإدارة المصمحة المكمفة  العينةأفراد : يوضح توزيع  23الجدول 
 بالعالقات العامة.

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 26.67 16 نعم
 73.33 44 ال

 100 60 المجموع
المصمحة باإلتصاؿ أف معظـ المبكحيثيف يصرحكف بعدـ كجكد صعكبات في  ؿنبلحظ مف خبلؿ الجدك 

إال أف ىذه النسبة ال تعكس الكاقع إذا ما  % ، 73.33 ب: نسبتيـ تقدر  كالمكمفة بالعبلقات العامة ،
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بالمصمحة  في اإلتصاؿ ، كالباقي يصرحكف بكجكد صعكبات 23، 22، 18ربطناىا بناتج الجداكؿ رقـ 
  .% 26.67 ةسببن كاقدر ك  المكمفة بالعبلقات العامة

إجاباتيـ غير مكضكعية قد يعكد ذلؾ إلى  اغمبية المبحكثيف لـ يجيبكا بمكضكعية مايعني أفنستنتج أف 
ما سبؽ كأشرنا إليو في بعض الجداكؿ السابقة كالمتمثؿ في تخكؼ المبحكثيف مف الرئيس اك اصدار 
تعميمات تجبرىـ عمى تقديـ معمكمات ايجابية لمباحثيف. كما أف الباقي كالذيف يمثمكف أكثر مف ربع 

يعانكف مف صعكبات في االتصاؿ بالمصمحة المكمفة بالعبلقات المبحكثيف ال يمكف اإلستيانة بيا لككنيـ 
العامة ،عمما أف ىذه المصمحة مف مياميا معالجة مشاكميـ كالقضاء عمى الصعكبات التي يعانكف منيا. 

 كيرجع كؿ ىذا لعدـ تخصص المصمحة المكمفة بالعبلقات العامة في كظيفة العبلقات العامة.    

 حسب متغير الوسيمة األكثر إستخداما من طرف الرئيس. أفراد العينة أفراد : يوضح توزيع 24الجدول 

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 0 0 صحف ومجالت
 63.34 38 ىواتف ثابتة
 28.33 17 ىواتف نقالة

 8.33 5 شبكة األنترنيت
 0 0 الفاكس

 0 0 البريد اإللكتروني
 100 60 المجموع

 حسب ماصرح بو المبحكثيف ؿ الجدكؿ  أف الكسيمة األكثر إستخداما مف طرؼ الرئيسنبلحظ مف خبل
 %  8.33كشبكة األنترنيت بنسبة  28.33% كىكاتؼ نقالة بنسبة  63.34ىي اليكاتؼ الثابتة بنسبة 

 . فنجدىـ مغيبة تمامالكتركني اإلبريد الفاكس ك المجبلت ك الصحؼ ك بينما ال

يندرجاف في نفس السياؽ .  الككنيم -21 -كؿ مقاربة جدا مع نتائج الجدكؿ رقـنستنتج اف نتائج ىذا الجد
ليكاتؼ أكثر إستخداما ألنيا كسيمة سيمة كغير معقدة كال تأخذ أم جيد ككقت في فبيذا نجد أف ا

كىذا ما يعبر عمى اف ادارة الجامعة تركز في عممية اتصاليا بمكظفييا عمى الياتؼ الثابت، اإلستخداـ .
درجة االكلى، الذم يعتبر كسيمة تقميدية، كالياتؼ النقاؿ بالدرجةالثانية كال تكلي ام اىتماـ بالكسائؿ بال

 االخرل ما يعني عدـ التنكيع في استعماؿ كسائؿ االتصاؿ المتكفرة كما ىك معمكؿ بو في االدارة الحديثة.
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 إستخدام من طرف  رئاسة الجامعةالعينة حسب متغير الطرق األكثر أفراد : يوضح توزيع  25الجدول 
 .في عممية االتصال

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 68.33 41 اتصال مباشر 

 31.67 19 اتصال غير مباشر 
 100 60 المجموع

األكثر إستخداما مف طرؼ  تصاؿ المباشر ىك االيركف باف  %68.33أف الجدكؿ نبلحظ مف خبلؿ
يركف االتصاؿ غير المباشر ىك االكثر % 31.67كالباقي أم ، في عممية االتصاؿرئاسة الجامعة 

 استخداما مف طرؼ رئاسة الجامعة في عممية االتصاؿ .

نستنتج أف أكثر مف ثمثي المبحكثيف يأكدكف أف االتصاؿ المباشر ىك  األكثر إستخدما مف طرؼ رئاسة 
ا ما إتبع مطبقييا التعاليـ التي الجامعة في عممية االتصاؿ، عمما أف ىذه الطريقة  تككف مناسبة إذ

سيكلة اإلتصاؿ المباشر ألنو تؤطرىا، كتككف غير مناسبة في حالة ما إذا لـ تخضع لمتعاليـ ،إلى جانب 
أف االتصاؿ غير المباشر  الباقي ما يمثؿ أقؿ مف ثمث المبحكثيف يركفال يكمؼ الجامعة أم تكمفة ، أما 

امعة في عممية االتصاؿ ، رئاسة الجامعة ال تعطي أىمية كبيرة ىك األكثر إستخداما مف طرؼ رئاسة الج
ليذا النكع مف االتصاؿ الذم يعتمد عمى مجمكعة مف الكسائؿ كالتي منيا االنترنيت كالفاكس كالبريد 

بعد  . كما أنو جد مناسب في حالة  – 24-االلكتركني، كىذا يتماشى مع ما ذكرناه في تحميؿ الجدكؿ رقـ
لرئاسة الجامعة التي تحتكم عمى فرع بالجامعة  مثمما ىك الحاؿ بالنسبة مختمؼ المصالحالمسافة بيف 

 لذلؾ تمجأ إلى إستعماؿ كسائؿ اإلتصاؿ السابقة. المركزية

 رض لممشاكل داخل رئاسة الجامعة .عتالالعينة حسب متغير أفراد : يوضح توزيع  26الجدول 

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 91.67 55 نعم
 8.33 5 ال

 100 60 المجموع
%مف المبحكثيف يصرحكف بتعرضيـ لممشاكؿ داخؿ رئاسة الجامعة  91.67أفنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ 

  داخؿ رئاسة الجامعةبعدـ تعرضيـ لممشاكؿ  يصرحكف مف المبحكثيف %8.33مقابؿ ، 
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ما يؤكد ما سبؽ ذكره مف  نستنتج أف أغمبية المبحكثيف يصرحكف بتعرضيـ لممشاكؿ داخؿ الجامعة كىذا
غياب مكتب خاص بالعبلقات العامة ك كذلؾ عدـ كفاءة المصمحة المكمفة بالعبلقات العامة لككنيا أعدت 

 لمياـ أخرل كالمتمثمة في تسيير مصمحة المستخدميف. 

 العينة حسب متغير معالجة المشكمة.أفراد : يوضح توزيع  27الجدول 

 النسبة % التكرار اإلحتماالت
 96.67 58 بنفسك

 3.33 2 عن طريق وساطة
 100 60 المجموع

 إذا كانت ىناك وساطة من أي جية.   -  

 النسبة% التكرار اإلحتماالت
 0 0 من داخل الجامعة
 100 2 من خارج الجامعة

 100 2 المجموع
مقابؿ  بنفسيـ، يـكمامعالجة مشب %مف المبحكثيف يقركف 96.67 أف نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ

 . يقركف بمعالجة مشاكميـ عف طريؽ الكساطةالمبحكثيف %مف 3.33

نستنتج أف أغمبية المبحكثيف يصرحكف بأنيـ يعالجكف مشاكميـ بأنفسيـ ،إال أف تصريحاتيـ بعيدة عف 
الكاقع المعاش، كىذا  كفقا لما نسمعو يكميا، سكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا ،حكؿ المشاكؿ التي تعاني 

باعتبارىا  )الفرزة(ناصر األسرة الجامعية بما فييـ مكظفي رئاسة الجامعة، إذ يمجؤكف لمكساطة منيا ع
 . ثقافة راسخة في مجتمعنا كظاىرة إيجابية
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 المبحث الثالث: النتائج.

 .النتائج عمى أساس الفرضياتأوال: 

  .ىناؾ عبلقات عامة جيدة داخؿ رئاسة الجامعة :  الفرضية األولى

 بناءا عمى النتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ:

اإلدارة ال تحتكم عمى مكتب أك قسـ مف المبحكثيف صرحكا  بأف  %75أف نسبة نجد  حيث 7الجدكؿ
ذلؾ بأسباب تنظيمية كأخرل إدارية إلى جانب نقص الكعي بقيمة العبلقات  كابرر  ك لمعبلقات العامة

إال أف إجاباتيـ متناقضة مع السؤاؿ الذيف طرحناه  مكتبال اتكفر ىذب % فقط صرحكا25مقابؿ العامة. 
ليـ حكؿ معنى العبلقات العامة حيث كانت إجاباتيـ تتمحكر حكؿ فكرتيف األكلى أف العبلقات العامة 

  .يذه الكظيفةبعمما لدييا   ليس  تتمثؿ في االتصاؿ كالثانية أف

بأف طاقـ العبلقات العامة في رئاسة الجامعة سيئ  يركفالمبحكثيف  مف % 66.67أف حيث 8الجدكؿ 
.كما يفسر ذلؾ ىك أنيـ اليجدكا مف يحؿ مشاكميـ، كىذا ما بأنو جيد يركف فقط ممف %23.33مقابؿ 

 إلىتؤكده سمككات كأقكاؿ عناصر األسرة الجامعية يكميا بما فييا مف شكاكم كصراعات...إلخ، ضؼ 
يا في كقتيا في صريح بالتعدـ ك  في بعض األحياف ماؿ اإلدارةالتي تصدر لع ذلؾ احتكار المعمكمات
، أم أنيا تصؿ في كقت ضيؽ كمتأخر، أك يرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد أخصائييف بعض األحياف االخرل 

 في ىذا المجاؿ.

المبحكثيف أقركا بأف قسـ العبلقات العامة داخؿ رئاسة الجامعة ال مف % 61.67أف حيث   9الجدكؿ 
ك  صكرة الجامعةلبأف ىناؾ تحسيف  كا%  أقر  38.33، مقابؿيف صكرتيا مف خبلؿ نشاطاتيا يقـك بتحس

التي تقكـ بيا. ما يعني اف الذيف اسندت الييـ كظيفة العبلقات العامة ال يقكمكف  مف خبلؿ النشاطات ذلؾ
في المكاف صيف في الميداف أم الرجؿ المناسب تخككنيـ غير مكيرجع ذلؾ إلى بتحسيف صكرة المؤسسة 

لجامعة عف اإعطاء صكرة طيبة  االداء بما في ذلؾ المناسب، كىذا ال يرقى إلى المستكل المطمكب في
 سكاء الداخمي أك الخارجي. ،لدل جميكرىا

 %مف المبحكثيف يركف بأف طاقـ العبلقات العامة نادرا ما  يقـك 78.33 أف  حيث  10الجدكؿ 
 أك اليقكـ بذلؾ أبدا، ميياألكاد يـنشاط ك يـلمكظفيف حكؿ تككينا أراء تكشؼ مف خبلليا باستطبلعات

إلى عدـ كجكد  ىذاكيرجع أك دائما ما يقكـ بذلؾ ،  ىذا الطاقـ عادة أف % فقط ممف يركف 21.67مقابؿ
النشاط الميـ الذم مف شأنو يخمؽ جك مف التفاعؿ اإليجابي  حكؿ ىذا لدل الطاقـ كعي كافي أك إدراؾ

 المكظفيف.بيف اإلدارة ك 
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، كجيدة جدا  جيدة بيف معبلقة مع الرئيسجاء تقييميـ ل% مف المبحكثيف  93.33أف  حيث  13الجدكؿ 
تخكؼ مف لم ذلؾكيرجع مف المبحكثيف فقط جاء تقييميـ لمعبلقة بيف سيئة كسيئة جدا ،   % 6.67مقابؿ 

  جامعةال يضر سمعة ال لتعامؿ مع ىذه البحكث بشكؿتفرض االرئيس أك كجكد ضغكطات مف اإلدارة 
           .كيدلي بالحقيقةالكاقع ألنو يكشؼ  منبكذكخاصة أف عمـ اإلجتماع في نظر األغمبية، ىك عمـ 

ليذه العبلقة جاء كمو المبحكثيف  لنا أف تقييـ يبف الذم يكضح طبيعة العبلقة مع الزمبلء 14الجدكؿ 
المتبادؿ، كتقارب  االحتراـإلى  يـحسب تبريراتذا ىجع % ، كير 100إجابيا بيف جيدة كجيدة جدا بنسبة 

التنسيؽ في العمؿ، كتبادؿ  كألف في نظرىـ العبلقة تؤثر عمى المردكد  ،كالعمؿ كفريؽ كاحد ،في السف
إلعطاء أك ربما عدـ اإلجابة بمصداقية تامة أك كجكد ضغكطات مف طرؼ اإلدارة  ،كالمعارؼ اآلراء

 .مثمما أشرنا اليو سابقاصكرة إيجابية عف الجامعة 

ذلؾ بتبادؿ الخبرة  كاالعمؿ الجماعي كقد برر  يفضمكفمف المبحكثيف %  66.67 حيث أف 15الجدكؿ 
تعكد عمى كالحب العمؿ الفردم، بذلؾ  كاقد برر  يفضمكف العمؿ الفردم  %33.33 مقابؿ ،كتسييؿ المياـ
أثبتت أف العبلقات بيف المبحكثيف إما جيدة حيث  14ك كؿ ىذا تؤكده نتائج الجدكؿ رقـ  ، حؿ المشكبلت

أك جيدة جدا، ما يعني أنو ليس ىناؾ صراعات أك مشاكؿ بينيـ كالتي قد تؤدم إلى تفضيؿ العمؿ 
 الفردم.

 ا،كذلؾإيجابيالمسؤكؿ ألدائيـ يـ يتق و في غالبية األحياف بأنغمبية المبحكثيف أقركا أ حيث أف 18الجدكؿ 
. %  5 :ب ،كقدرتسمبيالمسؤكؿ ليا في غالبية االحياف ـ يتقيبأف  أقرت % أما الفئة التي 95بنسبة 

كقد يعكد ذلؾ إلى عدـ اإلجابة بمصدقية كىذا نتيجة لكجكد ضغكطات مف طرؼ اإلدارة لعدـ اإلدالء بما 
 صعكبات البحث. قد يمس بسمعة الجامعة ، كقد سبؽ كاف اشرنا الى ذلؾ في مقدمة بحثنا في اطار

بأف العبلقة بيف الرئيس كالمكظؼ تأثر عمى األداء  كاالمبحكثيف أقر  % مف96.67حيث أف  19الجدكؿ
التحفيز  مجمكعة مف المظاىر التي يتجمى فييا ىذا التأثير كىي: مف خبلؿذلؾ  كاكقد برر ا إيجابي اتأثير 

بيف الرئيس كالمرؤكس ال يحكميا إلى المعنكم مف قبؿ الرئيس كمقابمة العماؿ بكجو بشكش، العبلقة 
. إال أف إجابات يخمؽ ليـ جك ال يسكده الخكؼ لكي يتكقع منيـ في األخير أداء أفضؿ الرئيسالقانكف،

المبحكثيف الخاصة بيذا الجدكؿ  غير مكضكعية لككنيا صادرة عف تخكؼ أك ضغكطات تمارس عمييـ 
الجدكؿ السابؽ،كأف ىذا الجدكؿ لو عبلقة بالجدكؿ مف طرؼ اإلدارة ،كقد سبؽ كأف اشرنا إلى ذلؾ في 

 .في غالبية األحياف المكظفيف  العينة حسب متغير تقييـ المسؤكؿ ألداءأفراد تكزيع ب الخاص -18-رقـ

 محققة.داخؿ رئاسة الجامعة<< جيدة  ليست  ىناؾ عبلقات عامة الفرضية التي تقكؿ :>> نستنتج أف
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التي تستخدميا العبلقات العامة لئلتصاؿ داخؿ رئاسة الكسائؿ ك الطرؽ ىناؾ تنكع في  الفرضية الثانية:
  .الجامعة

  :بناءا عمى النتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ

التي  كسيمةال الثابتة ىياليكاتؼ % مف المبحكثيف صرحكا بأف 63.33أف نسبة نجد  حيث 21الجدكؿ
% كالبريد اإللكتركني  25شبكة األنترنيت بنسبة  اؿ، كتميياتعطي ليا اإلدارة أكلكية في عممية االتص

فبل تكلي ليا أىمية ، كىذا ما يعبر عمى أف رئاسة  %، أما الصحؼ كاليكاتؼ النقالة 11.67بنسبة 
ألنيا تقنية سيمة  الجامعة مازاليا تعتمد بالدرجة األكلى في عممية إتصاليا بمكظفييا عمى الكسيمة التقميدية

  .ال تكمؼ كقت كال جيد ل الجميعكسريعة لد

ىي  حسب ماصرح بو المبحكثيف أف الكسيمة األكثر إستخداما مف طرؼ الرئيسحيث  24الجدكؿ 
بينما  %  8.33كشبكة األنترنيت بنسبة  28.33% كىكاتؼ نقالة بنسبة  63.34اليكاتؼ الثابتة بنسبة 

 . مغيبة تمامافنجدىا لكتركني اإلبريد الفاكس ك المجبلت ك الصحؼ ك ال
يندرجاف في نفس السياؽ . فبيذا  الككنيم -21 -اف نتائج ىذا الجدكؿ متقاربة جدا مع نتائج الجدكؿ رقـ

ليكاتؼ أكثر إستخداما ألنيا كسيمة سيمة كغير معقدة كال تأخذ أم جيد ككقت في اإلستخداـ نجد أف ا
كىذا ما يعبر عمى اف ادارة الجامعة تركز في عممية اتصاليا بمكظفييا عمى الياتؼ الثابت، بالدرجة .

االكلى، الذم يعتبر كسيمة تقميدية، كالياتؼ النقاؿ بالدرجةالثانية كال تكلي ام اىتماـ بالكسائؿ االخرل ما 
 ؿ بو في االدارة الحديثة.يعني عدـ التنكيع في استعماؿ كسائؿ االتصاؿ المتكفرة كما ىك معمك 

األكثر إستخداما مف طرؼ رئاسة  تصاؿ المباشر ىك االيركف باف  %68.33أف حيث 25الجدكؿ 
يركف االتصاؿ غير المباشر ىك االكثر استخداما مف % 31.67كالباقي أم ، في عممية االتصاؿالجامعة 

 طرؼ رئاسة الجامعة في عممية االتصاؿ .

األكثر إستخدما مف طرؼ رئاسة الجامعة في عممية االتصاؿ، عمما أف ىذه  إف االتصاؿ المباشر ىك 
الطريقة  تككف مناسبة إذا ما إتبع مطبقييا التعاليـ التي تؤطرىا، كتككف غير مناسبة في حالة ما إذا لـ 

يمثؿ  الباقي ماسيكلة اإلتصاؿ المباشر ألنو ال يكمؼ الجامعة أم تكمفة ، أما تخضع لمتعاليـ ،إلى جانب 
أف االتصاؿ غير المباشر ىك األكثر إستخداما مف طرؼ رئاسة الجامعة  أقؿ مف ثمث المبحكثيف يركف

في عممية االتصاؿ ، ك رئاسة الجامعة ال تعطي أىمية كبيرة ليذا النكع مف االتصاؿ الذم يعتمد عمى 
ذا يتماشى مع ما ذكرناه في مجمكعة مف الكسائؿ كالتي منيا االنترنيت كالفاكس كالبريد االلكتركني، كى

مثمما ىك  بعد المسافة بيف مختمؼ المصالح . كما أنو جد مناسب في حالة  – 24-تحميؿ الجدكؿ رقـ
لذلؾ تمجأ إلى إستعماؿ كسائؿ  لرئاسة الجامعة التي تحتكم عمى فرع بالجامعة المركزية الحاؿ بالنسبة

 اإلتصاؿ السابقة.
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الطرؽ التي تستخدميا العبلقات العامة  كسائؿ ك ىناؾ تنكع في >الفرضية التي تقكؿ :> نستنتج أف
<< محققة، إال أف ىذا التنكع لـ يستغؿ بطريقة مكضكعية ككفقا لنكعية لئلتصاؿ داخؿ رئاسة الجامعة

االتصاؿ كالكسيمة المبلئمة لو، ما يعني أف ىناؾ كسائؿ جد فعالة في عممية االتصاؿ كالمصمحة المكمفة 
 العامة ال تكلي ليا أىمية قصكل .بالعبلقات 

 .ىناؾ جممة مف المعكقات تككف سبب في عرقمة العبلقات العامة داخؿ رئاسة الجامعة الفرضية الثالثة:

 :بناءا عمى النتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ

بأف طاقـ العبلقات العامة في رئاسة الجامعة سيئ  يركفالمبحكثيف  مف % 66.67أف حيث 8الجدكؿ 
.كما يفسر ذلؾ ىك أنيـ اليجدكا مف يحؿ مشاكميـ، كىذا ما بأنو جيد يركف فقط ممف %23.33مقابؿ 

 إلىتؤكده سمككات كأقكاؿ عناصر األسرة الجامعية يكميا بما فييا مف شكاكم كصراعات...إلخ، ضؼ 
كقتيا في  يا فيصريح بالتعدـ ك  في بعض األحياف التي تصدر لعماؿ اإلدارة ذلؾ احتكار المعمكمات
، أم أنيا تصؿ في كقت ضيؽ كمتأخر، أك يرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد أخصائييف بعض األحياف االخرل 

 في ىذا المجاؿ.

حكؿ بحكث بإجراء أف العبلقات العامة ال تقكـ ب% مف المبحكثيف قالكا  81.67 حيث أف  12الجدكؿ 
% 63.64بلقات العامة يقـك بذلؾ، ك% فقط اقركا بأف طاقـ الع18.33المشاكؿ التي تكاجييـ،مقابؿ 

 .منيـ يصرحكف أف  أف العبلقات العامة تأخذ ىذه البحكث بعيف اإلعتبار 
.كيعكد ذلؾ مف طرؼ المصمحة المكمفة بالعبلقات العامة بمشاكؿ المكظفيف عدـ اإلىتماـ كيرجع ذلؾ إلى

يركرة إدارة سينعكس سمبا عمى  كىذا مافي إدارة الجامعة  .أملعدـ كجكد أخصائييف في ىذا المجاؿ
                                 األنشطة كالمياـ الكظيفية لئلدارييف.

 مقابؿالرئيس في إتخاذ القرارات،  كاشاركيال  ـبأني  كامف المبحكثيف أقر % 63.33 حيث أف 16الجدكؿ 
إما عف طريؽ ذلؾ ك ، إتخاذ القرارات في فرصة في مشاركة الرئيس  ـليأقركا بأف %  36.67

فإنيا   في اتخاذ القرارات أما الفئة التي قالت أنيا ال تشارؾ الرئيس .اإلقترحات أك عف طريؽ اإلجتماعات
 إتساـ االدارة الجزائرية عمى العمكـ بالمركزية. رجع ذلؾ إلى ت

  ـفرصة في التعبير عف رأييـ ليمف المبحكثيف أقركا بأف  %  53.33  حيث أف 17الجدكؿ 

 رأييـ.فرصة في التعبير عف مف المبحكثيف ليس لدييـ %  46.67 مقابؿ
لى كجكد خمؿ في الييكؿ اإلدارم أك ك  يفتح ليـ مجاؿ لمتعبير عف أرائيـ،ال  كيرجع ذلؾ إلى أف الرئيس  ا 

كجكد تسيب كالمتمثؿ في مركزية إتخاذ القرار،اك  16الى ما اشرنا اليو في الجدكؿ في اإلتصاؿ أك 
 إدارم.
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تنكع في كسائؿ إتصاليا  مف المبحكثيف قالكا أف العبلقات العامة  % 66.67أف   حيث 20 الجدكؿ
 ،ال يكجد تنكيع في اإلتصاؿ بالعبلقات العامةقالكا  مف المبحكثيف % 33.33مقابؿ ،   بالمكظفيف

يخدـ ىذا الدكر كسائؿ الحديثة كغياب العنصر الفعاؿ أك الطاقـ الذم ال إستغبلؿإلى عدـ  كف ذلؾرجعيك 
 أم غياب أخصائي في العبلقات العامة.

المصمحة باإلتصاؿ المبكحيثيف يصرحكف بعدـ كجكد صعكبات في  مف%  73.33حيث أف 23الجدكؿ 
، 22، 18إال أف ىذه النسبة ال تعكس الكاقع إذا ما ربطناىا بناتج الجداكؿ رقـ المكمفة بالعبلقات العامة  

بالمصمحة المكمفة  في اإلتصاؿ يصرحكف بكجكد صعكبات  كثيفمف المبح % 26.67مقابؿ 23
  . بالعبلقات العامة

يعكد ذلؾ إلى ما سبؽ كأشرنا إليو في بعض الجداكؿ السابقة كالمتمثؿ في تخكؼ المبحكثيف مف الرئيس 
اك اصدار تعميمات تجبرىـ عمى تقديـ معمكمات اجابية لمباحثيف أك لعدـ تخصص المصمحة المكمفة 

 عبلقات العامة في كظيفة العبلقات العامة.    بال

، %مف المبحكثيف يصرحكف بتعرضيـ لممشاكؿ داخؿ رئاسة الجامعة  91.67أف حيث  26الجدكؿ 
  داخؿ رئاسة الجامعةبعدـ تعرضيـ لممشاكؿ  يصرحكف مف المبحكثيف %8.33مقابؿ 
ذلؾ إلى ما سبؽ ذكره مف غياب مكتب خاص بالعبلقات العامة ك كذلؾ عدـ كفاءة المصمحة  كيرجع

 المكمفة بالعبلقات العامة لككنيا أعدت لمياـ أخرل كالمتمثمة في تسيير مصمحة المستخدميف. 

%مف 3.33مقابؿ  بنفسيـ، يـكمامعالجة مشب %مف المبحكثيف يقركف 96.67 أف حيث 27الجدكؿ 
 . يقركف بمعالجة مشاكميـ عف طريؽ الكساطة المبحكثيف

المبحكثيف بعيدة عف الكاقع المعاش، كىذا   كيعكد ذلؾ لعدـ كجكد مصداقية في االجابات ، ألف تصريحات
كفقا لما نسمعو يكميا، سكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا ،حكؿ المشاكؿ التي تعاني منيا عناصر األسرة 

، كالتي إيجابيةالتي يعتبركنيا  )الفرزة(الجامعة، إذ يمجؤكف لمكساطة  الجامعية بما فييـ مكظفي رئاسة
              نجدىا راسخة في مجتمعنا كثقافة .      

ىناؾ جممة مف المعكقات تككف سبب في عرقمة العبلقات العامة داخؿ >> نستنتج أف الفرضية التي تقكؿ:
 <<محققة.رئاسة الجامعة
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 العامة. ثانيا: النتائج
إنطبلقا مف المعطيات المتحصؿ عمييا مف البيانات المستقاة مف خبلؿ إستمارة اإلستبياف كمقرنتيا 

 بالمعطيات النظرية المتكفرة لدينا خمصنا إلى النتائج التالية.
 . لعبلقات العامةاكمكتب خاص با إنعداـ قسـ-1
كىذا مايتنافي مع المقاربة البيركقراطية  عدـ كجكد أخصائييف لمعبلقات العامة يسيركف ىذه الكظيفة-2

 )التخصص في العمؿ(كالعممية اإلدارية 
إنعداـ إستراتيجية اإلتصاؿ المتكازف ، حيث نجد أف اإلتصاؿ في رئاسة الجامعة يغمب عميو الطابع -3

 ،األحادم أم مف طرؼ كاحد، كأف اإلدارة ىي التي مف تفرض كسائؿ كطرؽ اإلتصاؿ
العبلقات العامة كلكف بدكف إتقاف مع دمجيا باإلتصاؿ بكظيفة  محة المستخدميف مص يقكـ مكظيفي-4

 كىذا ال يخدـ العبلقات العامة بالمعنى الحديث ليا.
عمى  اال انيا تركز أكثر العبلقات العامة في رئاسة الجامعة عدة كسائؿب المصمحة المكمفة تستعمؿ-5

 . ت فقط الياتؼ النقاؿ كالثاب
، كىذا ما مباشرةالمباشرة كغير ال :لئلتصاؿ تيفقيالعبلقات العامة طر المصمحة المكمفة بتستخدـ -6

 يتماشى مع مقاربة العبلقات االنسانية تحسيف االتصاؿ كالتكاصؿ.
خمط مفيكـ العبلقات العامة باإلتصاؿ كدمجو بصكرة كبأخرل  في النشاطات اإلتصالية كحصره  -7

 فييا.
، كلكجيا الحديثة بطريقة تكفؿ خدمة نشاط العبلقات العامة داخؿ رئاسة الجامعةإىماؿ إستخداـ التكن -8

 ك ىذا ما يتنافى مع مقاربة العبلقات اإلنسانية التي مف مبادئيا تحسيف االتصاؿ كالتكاصؿ.
كجكد خمؿ كبير عمى مستكل الييكؿ اإلدارم كيتجمى بدمج كظيفة العبلقات العامة بغير مكقعيا -9

 ما يتنافى مع المقاربة البيركقراطية بحيث ترتكز عمى التخصص في المياـ. ؛ كىذاالخاص
في خاصة  بالرغـ مف كجكد عبلقات عامة إال أف ىناؾ جممة مف المعكقات كالمشاكؿ التي تكاجييا -10

، ضؼ إلى ذلؾ عدـ إسنادىا إلى مختصيف فييا، ك ىذا ما يتنافى مع مقاربة عبلقة العماؿ مع رؤسائيـ
 ات االنسانية التي تنظر الى الفرد عمى أنو كائف بشرم لو قيـ ،كأحاسيس يجب مراعاتياالعبلق
 كجكد جممة مف المعكقات كالمشاكؿ التي تكاجو عممية اإلتصاؿ .-11
 عدـ فيـ أغمية العماؿ لمفيـك العبلقات العامة ككظائفيا.-12
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 خ       اتم                                 ة         

  خـــــــــــــــــــاتمة 
 

كفي ختاـ بحثنا ىذا الذم كاف عنكانو " كاقع العبلقات العامة في الجامعات الجزائرية " دراسة 
بكالية قالمة، تكصمنا إلى أف إدارة العبلقات العامة لـ تتطمع  1945مام  8ميدانية برئاسة الجامعة 

المراحؿ في إتقاف لمتطكير في التنظيمات اإلدارية، كالرفع مف مستكل كفاءة المؤسسة، لمكصكؿ ألفضؿ 
العمؿ، كتطبيؽ المياـ كالكاجبات عمى أعمى معايير الجكدة في األداء، كالتميز في تقديـ الخدمات 
كالتنظيـ، كما أنيا لـ تسعى إلقامة سمعة طيبة ليا في أكساط العمؿ كالمحافظة عمى إستمرار اإلتصاؿ 

ع اإلدارية بالجامعة، إلى جانب فقدانيا لكد مع الجماىير الداخمية كتسييؿ عممية التكاصؿ بيف جميع الفرك 
 كتعاطؼ العامميف فيما بينيـ مف أجؿ تحسيف صكرة المؤسسة الجامعية لدل جماىيرىا الداخمية خاصة .

كبالرغـ مف غياب قسـ مخصص لمعبلقات العامةػ، إال أف ىناؾ العديد مف اإلدارات التي تقـك 
لمديرية الفرعية لممستخدميف، بحيث أف لكؿ إدارة أىداؼ ببعض مياـ كأنشطة العبلقات العامة خاصة ا

تسعى إلى تحقيقيا كفؽ إستراتيجية عمؿ كأساليب إتصالية بغية إقامة عبلقات عمؿ كخمؽ نكع مف التفاىـ 
كالتبادؿ المعمكماتي الذم يؤدم إلى إشعار العامميف باإلنتماء إلى المؤسسة  كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد 

تجاكز العقبات كاألزمات التي تحد مف سيركرة العمؿ اإلدارم كلتحقيؽ أداء فعاؿ لممؤسسة  حتى يسيؿ ليـ
كىذا ما يستدعي كجكد قسـ خاص لمعبلقات العامة لكي ترتقي إلى أحسف ماىي عميو اآلف كحتى تقترب 

 مف الجماىير الداخمية خاصة . 
دارة لتنظيـ أساسيا مدخبل كتشكؿ مستمرة، عممية العامة العبلقات فكظيفة  الحديثة المؤسسات كا 

 كرؤسائيـ، العماؿ كبيف بينيـ فيما العماؿ بيف كاإلنسانية، االجتماعية العبلقات تحسيف عمى تعمؿ فيي
 .المراتب أعمى إلى لمكصكؿ المؤسسة داخؿ كالتكاصؿ االتصاؿ تحسيف مثؿ

 العبلقات مقاربة أف لناإلى غاية الخاتمة تبيف  كتحميؿ عرض مف ذكره سبؽ ما عمى كبناءا
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 كأداء فعالية فيـ في ساعدتنا قد باإلدارة الخاصة المقاربات بعض عرض أف كما المكضكع، تناسب تخدـ
 مع كالمبادئ العناصر بعض في لتقاطعيا جزئي بشكؿ عمييا اعتمدنا حيث العامة، العبلقات كظيفة
 .العامة العبلقات كظيفة
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أطجبػبره ٚأسائه حٛي اٌزى٠ٛٓ ٚإٌشبط ً٘ رجشٞ  اٌؼاللبد اٌؼبِخ اعزطالػبد رىشف ِٓ خالٌٙب  -13

 االوبد٠ّٟ ؟

 دائّب                    أح١بٔب                                ٔبدسا                      أثذا         .

 ً٘ رحشص اٌؼاللبد اٌؼبِخ ػٍٝ رض٠ٚذوُ ثأخجبس اٌجبِؼخ ِٚغزجذارٙب ؟ -14

 أح١بٔب                                 ٔبدسا                      أثذا         .                   دائّب 

 ً٘ رمَٛ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثئجشاء ثحٛس حٛي اٌّشىالد اٌزٟ  رٛاجٙىُ  ؟  ٔؼُ              ال        . -15

 ىب٠ٚىُ ثؼ١ٓ االػزجبس ؟   ٔؼُ        ال        .إرا وبٔذ االجبثخ ثٕؼُ  ً٘ رأخز ِشىالرىُ ٚأزمبدارىُ ٚش -16
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