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  داءــــــــــــــــــــإه     
  باسم خالق اإلنسان ومنسي الهموم واألحزان

ألف شكر وحمدا لك یا رحمان على قوة ألهمتنا بها، فجعلت من أفكار كانت في طریق الظالم ها نحن بها نحقق 
  األحالم، والصالة والسالم على خیر األنام محمد بن عبد اهللا

  ...إلى بسمن الحیاة والسر الوجود ... ى معنى الحنان والتفاني إل... إلى مالكي في الحیاة 

  .إلى أغلى الحبایب أمي الغالیة أطال اهللا عمرها... إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم الجراح 

  إلى من أحمل أسمه بكل فخر

  إلى الروح التي طالما حلمت أن تراني أتخطى درجات العلم والنجاح

  إلى روح أبي الطاهرة أسكنه اهللا فسیح جنانه... ته منذ الصغر إلى من افتقد

  عزیـــــــــــــــزإلى توأم روحي البعید عن عیني والغالي عن قلبي أخي 

  إلى مدلل العائلة أخي شوقـــــــــــــــــي

  إلى من أتقاسم معهم الحیاة بحلوها ومرها

  حنان وأحالملیلى، منى، سهام، لمیاء، إلى ریاحین قلبي إخوتي 

  حفضهما اهللا محمد لؤي ووائلإلى البراعم التي أضاءت اللیل والنهار 

  إلى من شاركوني في عملي هذا زمیلتي أمیرة و خولة

  زودة مباركإلى األستاذ المشرف الذي كان عونا لي في هذا العمل 

  .إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل... إلى كل من همه وأسعده نجاحي 

  

  ـــــننسریــــــــ



  

 

  إھـــــــــــــــداء

  باسم خیر األسماء رب األرض والسماء رب البریة وخالق البشریة

باسم خالق األحزان ومنسي الهموم واألحزان، ألف شكر وحمد لك یا رحمان على القوة التي ألهمتنا بها 
  .ربي نحمدك حمدا یلیق بوجهك فال نوفیك حقك إلهي فتقبلنا في زمرة المتقین

  من ربط المولى عز وجل طاعته بطاعتها ورضاه برضاها، في قوله تعالى إلى

  "وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمها كما ربیاني صغیرا"

أمي "إلى أغلى اثنین في الحیاة إلى من سهرت وتعبت وربت إلى من أشعل أصابعه لینیر دربي إلى 
  "وأبي

إلى شمعة حیاتي ونور بسمتي ورفقاء دربي أحبائي و أخواتي تحلو حیاتي إال بوجودهم  إلى من ال
  "فؤاد، فاتح،رضوان" إلى سندي في الحیاة إخوتي" هدى،حكیمة،نادیة"

  "حوریة"إلى جدتي الغالیة أطال اهللا عمرها وٕالى خالتي الحبیبة وأمي الثانیة

كریات صدیقاتي ل الذاسي وقضیت معهم أحلى األوقات واجعإلى كل من رافقني في مشواري الدر 
  "نسرین، خولة، نبیلة، حیاة" الحبیبات 

  إلى كل من ساعدني ووقف معي ودعمني وساندني في كافة مشواري الدراسي

  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرة

 

    

                      



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )قل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون( 

  صدق اهللا العظيم

وال تطيب ... وال تطيب اآلخرة إال بعفوك... اللحظات إال بذكرك وال تطيب... النهار إال بطاعتك  وال يطيبيطيب الليل إال بشكرك  إلهي ال
 الجنة إال برؤيتك

  "اهللا جل جالله"

 إلى نبي الرحمة ونور العالمين... ونصح األمة... إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة

  "محمد صلى اهللا عليه وسلمسيدنا "

أرجو من اهللا أن يمد في عمرك لترى ... إلى من أحمل اسمه بكل اقتدار... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار
  ....ن قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األبدثمارا قد حا

  حفظه اهللا والدي العزيز أحمد

  إلى بسمة الحياة وسر الوجود... إلى معنى الحب والحنان والتفاني... إلى مالكي في الحياة

  ....ب إلى أغلى الحبايإلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

  أمي الحبيبة صليحة حفظها اهللا

  جانبي إلىمن شاركوني أفراحي وأحزاني وكانوا دعما لي في هذه الحياة وكنت دائما فخورة بوجودهم  إلىمن أعتبرهم أعز ما أنعم اهللا بهم علي ، إلى

  ي سماح وآيةاإلى من كانتا أنسا لي في حياتي أخت

  إلى أخي ورفيق دربي في هذه الحياة، أسامة

  إلى الصغير المدلل محمد فخر اإلسالم

  إلى صديقتي المقربة بل إلى أختي الغالية، هديل

باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء، إلى ينابيع الصدق الصافي، إلى من معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة إلى اإلخوة واألخوات، إلى من تحلو 
 .أميرة ،، إلى أعز صديقاتي نسرينطريق النجاحالحلوة والحزينة سرت، إلى من كانوا معي على 

ـــــخول   ةــــــ



:ملخص الدراسة  

جلهاز حاولت الدراسة املوسومة بدور العالقات العامة يف حتفيز املوظفني باملؤسسة بتشخيص الواقع الفعلي       
ىل ، وقد تعرضت الدراسة إودوره يف عملية التحفيز -قاملة–رمورة العالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة م

املوضوع قيد الدراسة، إلبراز أمهية  حتفيز العنصر البشري من خمتلف املداخل النظرية واألحباث امليدانية اليت عاجلت 
 .  أجل النهوض باملؤسسة ورفع اإلنتاجية

وقد سعت هذه الدراسة إىل تقصي دور العالقات العامة والطرق واألساليب اليت تستخدمها لتحقيق 
  .عدد من املتغريات املتعلقة مبوضوع الدراسةيف املؤسسة، وناقشت نظام حتفيز الفعال 

ت العامة ودوره يف حتفيز املوظفني اجهاز العالقحول تساؤل رئيسي  وضمن هذا السياق طرحت الدراسة
املكانة املميزة اليت حيتلها جهاز العالقات العامة يف غرفة التجارة للتحقق من  أربعة أسئلة فرعية و يف املؤسسة 

الدراسة يف تقصي فروضها وحتقيق  اعتمدت، وقد  خلق نظام حتفيز فعالودوره يف -قاملة–والصناعة مرمورة 
مثلة تقنيات البحث امليداين واملت استخدمتأهدافها على طريقة املسح الشامل كإحدى طرائق املنهج الوصفي كما 

املقابلة إضافة إىل السجالت والوثائق جلمع البيانات واملعلومات واحلقائق الالزمة عن واقع غرفة التجارة  استمارةيف 
  . -قاملة–والصناعة مرمورة 

ا بأنه يوجد جهاز عالقات عامة باملؤسسة غري وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج  مضمو
زة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة، حيث يقوم مكتب العالقات العامة وتقنيات مستقل بذاته وحيتل مكانة بار 

مبجموعة من املهام و الوظائف اليت تعكس واقع وسياسة الغرفة يف تعاملها مع اجلمهور الداخلي  االتصال
تم خبلق نظام حتفيز فعال   - قاملة– حيث أسفرت هذه الدراسة بأن غرفة التجارة والصناعة مرمورة. واخلارجي
على طرق وأساليب وأنشطة العالقات العامة، حيث تقدم الغرفة جمموعة من احلوافز أغلبها مادية  باالعتماد

  واالنتماءوأحيانا معنوية للموظفني نظرا ألمهية املوارد البشرية ودورها الفعال لتحسيسهم بأمهيتهم وخلق روح الوالء 
  . حتقيق إنتاجية جيدة للمؤسسة مما يؤدي إىل

  :يلي ومن أهم نتائج الدراسة ما

ويقوم مبجموعة من  -قاملة–يوجد جهاز عالقات عامة غري مستقل بذاته يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة -
  .املهام وفق حدوه ومسؤولياته

ادية مثل املكافآت، ومعنوية مثل م(جمموعة من احلوافز ملوظفيها  -قاملة–متنح غرفة التجارة والصناعة مرمورة -
ا )القرارات اختاذمشاركة يف  ا وقدرا   .وفقا إلمكانيا



للتعريف بنظام على طرق وأساليب وأنشطة العالقات العامة  -قاملة–تعتمد غرفة التجارة والصناعة مرمورة -
  .التحفيز ، وهو مقبول عند أغلبية املوظفني

وحيتل  -قاملة–ويف األخري نستنتج أن جلهاز للعالقات العامة دور فعال يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة        
لتحفيز املوظفني مبنحهم طرق وأساليب  ابتكاريف مكانة بارزة، ويقوم مبجموعة من املهام والوظائف، كما يساهم 

م)مادية ومعنوية(موعة من احلوافز جم   .واالقتصادية واالجتماعيةالنفسية  ، إلشباع حاجا

  

  

 



Research summary : 

The study, with describes the role of public relation in stimulating employees at 
the instituation, attemped to dignose the actual reality of public relation apparatus 
in the chamber of commerce and industry and its role in the process of 
stimulation.The study was subjected variouseoretical approaches and field reserchs 
that dealt with the subject under study, and raise productivity. 

This study sought to investigate the role of public relation and the methods and 
method used to achieve the system of effective motivation in the instituation, and 
discussed a large number of variable related to the study. 

In this context, the study raised a major question abount the public relation system 
and its role in motivation the employees of the institution and raised sub-question 
to virify the special potision held by the public relation apparatus in the chamber 
of commerce and industry, 

The study was designed to create and effective stimulus in the room,and achieve 
its objectives, create stimulus in the room and achieve it’s objectives on the 
method of omprehesitive survey as on of the methods of descriptive approach. 

The study concluded with a set of result that the public relation apparatus of the 
institution, where the office of information and communication technologies set a 
set of tasks and functions that reflect the reality and policy of the chamber in 
dealing with its extermel and internal andiences.The study in dealing with its 
external and internal andiances.The study shows that chamber is interested in 
creating and effective system and propiing incentives. 

-This study reached the following results: 

1-The chamber of commerce and industry grants a set of incentives to it’s 
employees according to their potential. 



2-The chamber of commerce and industry adopts the methods and activities of 
public relation for the definition of incentive regulation, which is acceptable to 
the majority of employees. 

3-There is a self-contained public agency that carries out a range of tasks and 
functions according to it’s boundaries and capabilities. 

Finaly, the public relation department has an active role in chamber of commerce 
and industry. 

It is prominent place in the chamber of commerce and industry. It contributes to 
the creation of ways and means to motivate employees by providing a range of 
material and moral incentives to satisfy their social, psychological and economic 
needs. 
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  :مقدمة

املتخصصني،  اليت تتمتع جباذبية لدى عامة الناس و االجتماعيةتعترب العالقات العامة من الظواهر 
األفراد فيما وظهرت العالقات العامة منذ القدمي مع ظهور احلضارات القدمية وفرضت نفسها على مستوى تعامل 

بني املؤسسات واملشروعات اخلاصة والعامة وأصبحت العالقات العامة موضوعا ذا أمهية بالغة يف البحث  بينهم أو
تمعات حيث تعترب ظاهرة   لالحتكاكحتمية البد أن توجد يف كل جمتمع نتيجة  اجتماعيةالعلمي نتيجة تطور ا

والسياسية  القتصاديةاالعالقات اإلنسانية يف شىت امليادين بني األفراد واملؤسسات واهليئات وكذلك تشعب 
أحدث قفزات وتطورات نوعية يف  االتصال تكنولوجيا اإلعالم و ة يف جمالاهلائل اتطور واالجتماعية، ونتيجة للت

االت جعلت الباحثني يدركون أن هذه العالقات جديرة بالدراسة والبحث  ، لذلك جند أن واالستسقاءشىت ا
 بالعالقات العامة كنشاط متخصص ووسيلة ضرورية ال االهتمامأغلبية التنظيمات واملؤسسات اليوم توجهت إىل 

ا الداخلية واخلارجية ومد جسور املعرفة بني  غىن عنها يف ترقية املؤسسات وتطويرها واحلفاظ على مسعتها وتعامال
  .املنظمة ومجهورها الداخلي واخلارجي

بالعنصر البشري الذي يعترب كأحد املؤثرات  االهتماممبدأ ال بد أن تتبىن  حتقق املؤسسات أهدافها وحىت
يف العشرينات األخرية أصبحت إنتاجية رأس املال البشري هي العنصر القوية اليت تعطي ميزة تنافسية، وخاصة 

 العامل حيث أن جناح املنظمة ناجح يف اقتصادوإطالة بقاء أي منظمة وأساس أي  استمراريةالرئيسي يف 
تنوع األسواق اليت تتعامل  تضمنه فقط جودة السلعة أو اخلدمة اليت تقدمها أو وإستمراريتها يف بيئة تنافسية ال

معها أو كرب أرباحها ورأمساهلا وإمنا يضمنه بقاء العاملني األكفاء فيها وتواصل مسامهتهم الناجحة يف أداء 
التنافسي ومهارات تدفع باملؤسسة حنو األمام وتقوي من مركزها  إبداعاتمونه من يقد وظائفهم من خالل ما

أغلبية املؤسسات ضرورة القيام  ارتأتوتساعدها يف مواكبة التغيري والتجديد نظرا لألمهية البالغة للعنصر البشري 
ا فمن  من بعملية حتفيز املوظفني يف العمل حيث تعترب األشياء الضرورية اليت جيب على كل مسؤول أن يقوم 

ومساعدة املوظفني من أجل الوصول إىل خالل عملية التحفيز ميكننا أن نضمن حتقيق نتائج جيدة يف العمل 
   .مستوى أفضل يف طريقة أداء وظائفهم 

املوظفني يف غرفة الصناعة تقييمية للعالقات العامة ودورها يف حتفيز  وهلذا جاءت الدراسة حتليلية و
ودورها يف حتفيز املوظفني يف املؤسسة بغية إجياد أفضل السبل  استخدامهاوالتجارة مرمورة قاملة للتأكد من واقع 
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ا ملا هلا من دور كبري وجد فعال يف جناح  االهتمامالطرق يف ممارستها وتطبيقها، وذلك إميانا بضرورة وأجنح 
   . واستمرارهااملؤسسة 

دراسة –دور العالقات العامة يف حتفيز املوظفني يف املؤسسة : قد مشلت دراستنا اليت جاءت بعنوان و 
قاملة خطة ذات أبعاد ممنهجة منطقية متثلت يف مقدمة، فصل منهجي، –التجارة مرمورة  ميدانية بغرفة الصناعة و

  .فصلني نظريني، وفصل تطبيقي وخامتة 

اإلجراءات املنهجية للدراسة تناولنا فيه حتديدا لإلشكالية، : حيث تطرقنا يف الفصل األول الذي جاء بعنوان 
الدراسة، املوضوع، أمهية وأهداف الدراسة، كما قنا بتحديد املفاهيم اليت مشلت كل متغريات  اختيارأسباب 

  .واألدوات البحثية املناسبة وصوال إىل الدراسات السابقة

الفصل الثاين فقد خصصناه للحديث عن العالقات العامة حيث تتضمن متهيد مث تعريف العالقات العامة  أما
ا وعوامل  ة، مبادئ ووظائف العالقات العامة، اخلصائص واألمهية واألهداف،  االهتمامونشأ ا، املفاهيم املشا

قات العامة يف املؤسسة وصوال إىل أنشطة وأخريا تطرقنا إىل فوائد وجود إدارة خاصة للعال االتصالووسائل 
  .العامة العالقات

التحفيز ، تعريفه والتطور  أما الفصل الثالث الذي جاء بعنوان التحفيز أسسه ونظرياته فتحدثنا فيه عن كل جوانب
أمهيته التارخيي ، أنواع التحفيز ونظرياته،مصادره وأساليبه، أسس منح احلوافز وشروط وخصائص التحفيز الفعال و 

  .وأهدافه وأخريا طرق حتفيز املوظفني

ويف األخري يأيت الفصل الرابع الذي يتضمن الدراسة امليدانية وذلك جبمع وحتليل بيانات الدراسة وصوال إىل النتائج 
  . العامة املصاحبة للتحليل، لنصل بعد ذلك إىل اخلامتة اليت حددت ما قمنا باستخالصه يف الدراسة النظرية
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  :تمهيد

يعد الفصل املنهجي للبحث ذا أمهية بالغة ينبغي على الباحث إدراكها، فهي خطوة أساسية ومهمة يف   
املوضوع وأمهيته ، إضافة إىل أسباب اختيار إشكاليته وأي عمل علمي، حيث يتم التطرق فيه إىل موضوع الدراسة 

ومصطلحات الدراسة اليت تقدم صورة واضحة  أملفاهيميأهدافه، كما يتم التطرق يف هذا الفصل إىل اإلطار  و
الغموض، كما جند أن املنهج هو أسلوب  حول املوضوع املدروس والتعرف عليه بطريقة تسمح بإزالة اللبس و

لها وعرضها وجند أن العينة هي جزء من جمتمع البحث للتفكري والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وحتلي
  .        األصلي خيتارها الباحث بأساليب خمتلفة من أجل الوصول إىل النتائج حول موضوع الدراسة
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 :شكاليتهاإ موضوع الدراسة و -1-1

  :اإلشكالية -1-1-1

االتصال والعالقات العامة موضوعان شهد عصرنا احلايل تطورا تكنولوجيا جد ملحوظ ، حيث أصبح 
ما علما قائما حبد ذاته والركيزة األساسية يف بناء أي   من أهم املوضوعات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وأ

جمتمع ، فتطور أي جمتمع مقرون بتطور مؤسساته ، وتطور هذه األخرية مقرون بنجاح العملية االتصالية 
  .والعالقات العامة

ذا أصبحت العالقات العامة من أهم النظم االتصالية، وقد أولت املنظمات و املؤسسات على  و
ا اهتماما كبريا بالعالقات العامة حىت صارت لب احلياة داخل كل مؤسسة تسعى إىل النجاح، إذ  اختالف جماال

فعال ورئيسي يف اإلدارة إذ تعترب وظيفة حيوية مهمة من وظائف املؤسسة يف العصر احلديث، ملا تقوم به من دور 
ا تقوم بتسهيل االتصال واالرتباط املتبادل بني املؤسسة و اجلمهور، وتعد ظاهرة إنسانية و اجتماعية وحضارية  أ

تمع، يف آن واحد، وال ميكن االستغناء على العالقات و الروابط اإلنسانية بني األفراد  توجد حيثما يوجد ا
تمعات واملؤسسات   .وا

العالقات العامة ذات أمهية بالغة إذا نظرنا إليها من حيث ارتكازها على البحث واألسس العلمية و  
املدروسة،املبنية على التخطيط والتحليل والتأثري،بينما تبىن املؤسسة على دراسات السيكولوجية املرتبطة باحلاجات 

 املستمر عليه، بسبب التطور التكنولوجي الدائم البشرية والدوافع الشخصية لإلنسان إلشباع حاجاته ، وكذا التأثري
وما شهده العصر احلديث من تطور كبري يف وسائل االتصال الذي أتاح إمكانية نشر وجتميع وختزين كمية هائلة 
من البيانات واملعلومات ووفر إمكانية االتصال السريع عرب األقمار واهلاتف وشبكات االنرتنيت حيث أصبح العامل 

ا تعترب أحد جماالت اإلدارة اليت ظهرت وحققت قبوال . رية واحدة تعيش يف عصر املعلوماتوكأنه ق كما أ
متسارعا يف الدول املتقدمة ويرجع ذلك إىل تعاظم أمهية كسب تأييد الرأي العام، وزيادة شعور اإلدارة باملسؤولية 

  .االجتماعية

 اقتصادية، حكومية(اح أي مؤسسة  ة دوره يف جنويعترب العنصر البشري من أهم عناصر اإلنتاج وألمهي 
ويعتربه الباحثون ركيزة من الركائز اليت تبين املؤسسة إسرتاجتيتها عليه، حيث أن هلذا العنصر الثمني ...) خدماتيةو 

القدرة على التطوير والسعي إىل حتقيق وتعظيم أهداف املؤسسة ، حيث يسعى املسؤولني إىل أن يصل العاملون يف 
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اجيتهم إىل أقصى كفاءة ممكنة، ولتحقيق هذا اهلدف تعمل هذه اإلدارات على توفري العمالة اجليدة واملؤهلة إنت
لرفع مقدرة األداء لديهم،ولكنها وحدها غري كافية لكي يعمل العامل بكل كفاءته إذا مل يكن لديه دافع قوي، 

والرغبة فيه ، وهذه األخرية تتمثل يف احلوافز اليت  املقدرة على العمل:حيث أن كفاءة الفرد تعتمد على عنصرين مها
تدفع سلوكه يف االجتاه الذي حيقق أهداف املؤسسة، واحلوافز تتمثل يف العوامل واملؤثرات اخلارجية اليت تشجع 
الفرد على زيادة أدائه ، وهي متعددة ومتنوعة حيث تلعب دور مهم يف تغيري مستوى أداء املوظف سواء بشكل 

اجيايب، وميكن أن تكون يف شكل حتفيز مادي ومعنوي، إذ مرت أساليب التحفيز مبراحل متطورة  سليب أو
وتبلورت بالصورة اليت هي عليها اآلن، فبدأت باملرحلة التقليدية واليت مت الرتكيز فيها فقط على احلوافز املادية، مث 

ا مدرسة العالقات اإلنسانية اهتمت باحلوافز املعنوية جبانب املادية، مث جاءت اليت  أعقبتها املرحلة اليت نادت 
  .املرحلة احلديثة اليت تربط بني احلوافز املادية واملعنوية معا

فاحلوافز توقظ احلماس والدافعية والرغبة يف العمل لدى الفرد مما ينعكس إجيابا على األداء العام وزيادة 
ا تساعد على حتقيق التفاعل بني ا. اإلنتاجية لفرد واملنظمة وتدفع العاملني إىل العمل بكل ما ميلك من قوة كما أ

ا تعمل على منع شعور الفرد باإلحباط وتدفعه للمثابرة يف عمله  لتحقيق األهداف املرسومة للمؤسسة، كما أ
  .وجتعل كفاءته عالية

وتتيح  وعلى اعتبار أن العالقات العامة تعد شكال للتوسط بني حاجات املؤسسة وحاجات األفراد
ا تلعب دور هام يف تكوين عالقات مهمة خارج املؤسسة وهذه العالقات  التواصل بني املوظفني ورؤسائهم كما أ
جزء ال يتجزأ من أساسيات املوارد البشرية  كما جيسده الواقع التنظيمي فهي بالتايل تساهم بشكل فعال يف 

أساليب وطرق  متطورة يف التعامل بني األفراد واجلماعات  اندماج الفرد وتعزيز ارتباطه مع أهداف املؤسسة، وختلق
عن طريق حتسني دافعيتهم كاالهتمام بزيادة اإلنتاج ومشاركة املرؤوسني يف العمل واختاذ القرارات املهمة ذات 
م مما يؤدي إىل تعديل سلوكهم والشعور التام  العالقة بالوحدة التنظيمية والعمل على تدريبهم لصقل مهارا

  .املسؤوليةب

واملؤسسة الناجحة هي اليت تعرف كيف تستغل كفاءة وفعالية عامليها من خالل التحفيز، فقد عمل 
الباحثون يف سبيل احلصول على الوصفة الكاملة لرفع الكفاءة املهنية لألفراد العاملني وقيام اإلدارة باختيار العناصر 

لعاملني اليت تنعكس إجيابيا على أدائهم وأداء املؤسسة حىت الفعالة للمؤسسة وربط أهدافها باألهداف الشخصية ل
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ا على الربح والبقاء، ومن بني هذه املؤسسات غرفة التجارة والصناعة مرمورة   ترقى إىل تطلعات اجلمهور ومساعد
  .قاملة واليت تعترب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

  :سبق ميكن طرح التساؤل التايل وبناءا على ما

  قالمة؟ ما هو دور جهاز العالقات العامة في تحفيز الموظفين في غرفة التجارة والصناعة مرمورة   

  :كما يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي هذه التساؤالت الفرعية التالية

 قالمة؟_ما هي مكانة العالقات العامة في غرفة التجارة والصناعة مرمورة   -1
 قالمة؟ ما هي المهام والوظائف الموكلة لجهاز العالقات العامة في غرفة التجارة والصناعة مرمورة   -2
 ما هي مختلف أساليب التحفيز التي تعتمد عليها غرفة التجارة والصناعة مرمورة قالمة؟  -3
قالمة في تحفيز ي غرفة التجارة والصناعة مرمورة ة جهاز العالقات العامة فما مدى مساهم  -4

   الموظفين؟

 :سباب اختيار الموضوعأ -1-1-2

 :أسباب ذاتية_ أ     

 الرغبة الذاتية لدراسة املوضوع؛ -
 مدى اقتناعنا أن العنصر البشري هو أساس جناح وفعالية املؤسسة وبقائها؛ -
تمع عامة واملؤسسات اجلزائرية خاصة؛ حث العلميحماولة إثراء الب -  وتطبيقاته مبا يفيد ا
 ._قاملة غرفة التجارة والصناعة مرمورة الرغبة يف التعرف على أمهية التحفيز يف -

  :أسباب موضوعية_ ب   

 اولة التعرف على واقع احلوافز والعالقات العامة يف املؤسسة؛حم -
 هداف؛ساس الذي يستند عليه لتحقيق األلتوجيه الفرد يف املؤسسة واأل ارتكازالتحفيز يعترب نقطة  -
 .أمهية التحفيز يف حتسني األداء يف املؤسسة -
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 :أهمية وأهداف الدراسة -1-1-3

   :أهمية الدراسة  - أ
 تنبع أمهية هذا البحث من كونه يتناول إحدى املفاهيم احلديثة اليت تندرج ضمن أساليب اإلدارة املتقدمة؛ -
 البحث فيه جانب حيوي متعلق بسياسة التحفيز وربطها مبفهوم العالقات العامة؛ -
ها من منظور متكامل أمهية الدور  الذي تلعبه سياسة احلوافز على مستوى التنظيمات ككل، فتناولنا -

  .بالتعرف على نتائجها ومتييز مواطن القوة والضعف فيهاها مما يسمح باالطالع علي

 : أهداف الدراسة_ ب

 حماولة إجياد الطريقة الناجحة لعملية حتفيز املوظفني؛ -
 النظري على أرض الواقع مما يساعدنا كطلبة على اإلملام أكثر باملوضوع؛إسقاط البحث  -
حماولة التعريف بالعالقات العامة ودورها الفعال و مبدى جناح التحفيز يف التوفيق بني أهداف املؤسسة  -

 .وأهداف املوظفني

ـــم -1-1-4 ــــ  :الدراسة مفاهيــ

  :تعريف الدور: أوال

   :التعريف اللغوي-أ

ودور املمثل هو أحد  - الطبقة من الشيء املدار بعضه فوق بعض -النَـْوبةُ  -ْوٌد الشيء إىل مكان عليهالدور هو عَ  
السياسة أي أظهر وقام بدور خطري على مسرح  -واليت تتكون منها املسرحّية - املواقف اليت يظهر فيها الرُّّكحِ 

  1.أْدوارٌ ) ج(ا يف امليدان مقُدرًة كانت ذات أثر بارز وفاعلية هلا وز 

  

  

  
                                                             

  .349م، ص1991، 7، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، طالقاموس الجديد للطالب معجم عربي مدرسي ألفبائي:علي بن هادية وآخرون - 1
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  : التعريف االصطالحي- ب

يفهم هذا التعريف أن الفرد  و 1"اجلانب الديناميكي ملركز الفرد أو وضعه أو مكانته يف اجلماعة"هو   
حرك يسمى نشاطاته فيصبح للمركز جانب ديناميكي متيقوم من خالهلا بأداء  يشغل مراكز معينة يف مجاعته، و

، "اجلماعة أو الدور الذي يلعبه الفرد يف اجلماعة أو موقف اجتماعي وظيفة الفرد يف" الدور، ويعرف أيضا بأنه
  2.وأن الدور هو الوظيفة اليت يؤديها الفرد يف موقف اجتماعي معني

  :التعريف اإلجرائي-ج

تمع، وهو جمموع الوظائف املخطط هلا واليت يتم تنظيمها وتوزيعها يف ضوء ما الدور هو منط من سلوك  األفراد وا
  .ةي غرفة التجارة والصناعة مرمورة قامليؤديه من أعمال وأقوال ووفق التنظيم اهلرمي ملوظف

  :تعريف العالقات العامة: ثانيا

  .مة جيب أن حنلل مصطلح عالقات عامةقبل التعرض لبعض التعريفات للعالقات العا :التعريف اللغوي-أ

ا عامة أما كلمة . تعين حصيلة االتصاالت اليت تتوافر بني اهليئة واجلماهري املتعامل معهاعالقات كلمة  فيقصد 
   3.مجاهريية، أي جمموعة اجلماهري املختلفة اليت يتصل عملها أو ترتبط مصاحلها بالبيئة

  4.َعَوامُّ ) ج(جاء الًقوُم عامًة أْي مجيعاً : يقال -من النَّاسهي ِخَالُف اخلاصَِّة : والَعامَّةُ 

  :للعالقات العامة منها يف تعارهناك عدة : التعريف االصطالحي- ب

ا : تعريف قاموس أكسفورد الفن القائم على أسس علمية لبحث أنسب طرق التعامل "عرف العالقات العامة بأ
ها الداخلي واخلارجي لتحقيق أهدافها ومراعاة القيم واملعايري االجتماعية الناجحة املتبادلة بني املنظمة ومجهور 

  5.والقوانني واألخالق العامة

                                                             
  .201م، ص1981املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان محاضرات في علم النفس االجتماعي:حمي الدين خمتار - 1
  .128، ص2، دار الثقافة العربية، بريوت، طالصحافة اليومية واإلعالم والمسيرة :سامي ديبان - 2
  .24م، ص2004، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةــ مصر، العالقات العامة واإلعالم في الخدمة االجتماعية :عبد احملي حممود صاحل وآخرون - 3
  .641ص، مرجع سابق، علي بن هادية وآخرون - 4
  . 02األردن، ص-، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانمفاهيم جديدة في العالقات العامة :فهمي حممد العدوي - 5
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اقاموس وبستر  لشخص أو املشروع أو اهليئة أو أشخاص ترويج االتصال والثقة بني ا عرف العالقات العامة بأ
تمع بأكمله من خالل توزيع املعلومات اليت تشرح وتفسر وتوضح نوع العالقة  آخرون أو جهود خاصة أو ا

  : املتبادلة وتقيم رد فعل من خالل

 درجة الفهم اليت حتقق بني األفراد واملنظمة؛ -
 عالقة؛تطبيق الوسائل واألساليب اليت تؤدي إىل حتقيق هذه ال -
الفن أو العلم املتعلق خبلق الفهم املتبادل أو ثقة األفراد االستشاريني احملرتمة الذين توكل إليهم هذه  -

  1.املهمة

  :التعريف اإلجرائي-ج

العالقات العامة هي وظيفة إدارية ذات طابع خاص ومستمر توجد يف معظم املنشآت واملؤسسات على اختالف 
ذه املنشأة أو طبيعتها سواء كانت اقتصادية  دف إىل كسب وفهم آراء اجلمهور املتعلقة  أو اجتماعية أو جتارية 

  .املؤسسة معتمدة يف ذلك على خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال

، إذ يوجد هناك -قاملة–والصناعة مرمورة وتنحصر العالقات العامة يف اجلهود االتصالية فقط يف غرفة التجارة 
ة هلاخلط بني مفهوم العالقا   .ت العامة واملفاهيم املشا

  :تعريف التحفيز: ثالثا

  :التعريف اللغوي-أ

حفزه إىل األمر حثه : حّفزِت القوس السهم والليل حيّفز النهار، ويقال: ويقال. من حفزه حفزًا دفعه من خلفه
  .عليه، وحافزه  واجلمع حوافز

حيث يعد التحفيز أداة مهمة لدفع اإلنسان ملزيد من  ولقد حثت الشريعة اإلسالمية على التحفيز يف مواطن كثرية،
  2.العطاء واإلبداع واالبتكار سواء كان ذلك ماديا أو معنويا

                                                             
  .37م، ص2005، دار بربر للنشر والتوزيع، عمان، العالقات العامة في التطبيق :عبد الرزاق حممد الدليمي - 1
  .09، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، صالتحفيز منك وإليك :عدنان بن أمحد الوركان -2
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  : التعريف االصطالحي- ب

هو املثري اخلارجي الذي يشبع احلاجة والرغبة املتولدة لدى الفرد من أدائه لعمل معني، تتوقف فعالية احلوافز على 
  1.وحاجته ورغبتهتوافقها مع هدف الفرد 

  : التعريف اإلجرائي-ج

هي املنحى أو الطريقة اليت تعتمد عليها املؤسسة للتأثري على مواردها البشرية باستعمال خمتلف أنواع احلوافز 
ا لغرض حتقيق أهداف العامل وتفعيل أدائه ليحقق أهداف املؤسسة   .اخلاصة 

  :تعريف الموظف: رابعا

  :التعريف اللغوي-أ

تعيني الوظيفة، وهي ما يقدر لإلنسان من عمل أو رزق أو : وّظف توظيفا وظيفة وموظفاً، والتوظيفمشتق من 
وهو الشخص الذي يدفع له  2.طعام واجلمع وظائف وتأيت مبعىن العهد والشرط ومبعىن املنصب واخلدمة املعينة

  3.ليعمل لصاحل شخص آخر

  :التعريف االصطالحي- ب

ولة أو شركة أو مؤسسة أو فرد يف حمل جتاري أو مزرعة أو مصنع أو ورشة هو من خيتص عمله بغريه من د
  4.وحنوها

  :التعريف اإلجرائي-ج

  .املوظف هو الشخص الذي يعمل يف مؤسسة أو منظمة ويتقاضى أجراً مقابل كل جهد أو عمل يقوم به

  

                                                             
  .79م، ص2008أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  ، دارإدارة الموارد البشرية :فيصل حسونة  - 3

2  - http-//ar.scripd.com/mobile/doc.12-01-2017،20 30: . 
3- oxford:learner’s Pocket ،dictionary.4thed،oxford university press،p146. 
4  - http://www.almany.com/ar/d،20-01-2017،12:00. 
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  :تعريف المؤسسة: خامسا

  : التعريف اللغوي-أ

مجع عوامل هي اسم مكان للفعل أسس ومصدره تأسيس ومعناه جعل للشيء أساسا أي قاعدة معينة ويعين 
  .معينة أو معطيات وترتيبها من أجل حتقيق هدف معني

  :التعريف االصطالحي- ب

احلقوق، هي جمموعة من األمناط التنظيمية اليت حتدد العالقات الرمسية داخلها وجتدد هذه العالقات يف الواجبات، 
  1.املسؤوليات، الوظائف، التسلسل اإلداري

  :التعريف اإلجرائي-ج

تقوم على أساس العمل اجلماعي للعاملني  البشرية و هي عبارة عن هيكل تنظيمي تضم املوارد املادية و املؤسسة
  .من أجل حتقيق أهداف املؤسسةفيها، 

  :الدراسات السابقة -1-1-5

وكذا املؤسسات العمومية فقد تعرض له العديد من الباحثني وهذا ما وجهنا للبحث نظرا ألمهية موضوع التحفيز 
تنمية العالقات العامة  سياسة التحفيز و: عن اجلوانب اليت مل يتعرض هلا نذكر من بينهم رسالة املاجستري بعنوان

  يف املؤسسة 

  .بوكرش بسمة: من إعداد الطالبة

  .د معمر داود.أ: الجهة المشرفة

  : إجراء الدراسة تاريخ

     2010جوان  24إىل غاية  2010ل أفري 21دامت فرتة البحث امليداين يف مؤسسة أرسيلور ميتال عنابة من 

                                                             
 .30م، ص1987، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، سوسيولوجية التنظيم :عبد اهللا حممود عبد الرمحان - 1
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  : طبيعة الدراسة

  -عنابة –دراسة ميدانية مبؤسسة أرسيلور ميتال 

  : اإلشكالية

متحورت إشكالية الدراسة حول سياسة التحفيز وتنمية العالقات العامة يف املؤسسة حيث يتجسد هذا   
املطلب من خالل األنشطة التنظيمية الفعالة اليت تعىن ببلوغ األهداف ومتكن من مواكبة التطور املطلوب والتحفيز 

شأنا عن باقي السياسات اإلدارية األخرى، ميثل أحد حماوره األساسية ألنه يعد من بني السياسات اليت ال تقل 
إىل التأثري اإلجيايب على األفراد يف جوانب  استغاللهأنه نشاط حيوي تسعى اإلدارة من خالله حسن  اعتبارعلى 

هلم يف سبيل تنمية العالقات العامة الداخلية  االجتماعيباألداء الوظيفي وحتسني اجلانب  االرتقاءعدة من حيث 
  . املؤسسة ومرؤوسيها يف كافة املستويات اإلدارية ويف خمتلف األقسام والفروع اليت تلمها اليت تسود بني

كيف تكون تأثريات سياسة التحفيز على مناء العالقات العامة بأرسيلور : سبق طرح التساؤل التايل ومن خالل ما
  ميتال؟

  : التساؤالت الفرعية

  ؟واالستقرارهي مستويات تأثري احلوافز املادية على الرضا  ما_ 

  مدى مسامهة احلوافز املعنوية يف رفع الروح املعنوية؟ ما_ 

  العامل ووالءه؟ انتماءهي مستويات تأثري احلوافز غري املباشرة على  ما_ 

  : أهداف الدراسة

  تسليط الضوء على نوعية احلوافز املقدمة يف املؤسسة _ 

مالعالقات العامة السائدة من خالل آراء العينة  ضاستعرا_    حول سياسة التحفيز املعتمدة  واجتاها

م نظرة اإلدارة أو املؤسسة ككل ملستخدميها من خالل ما استنتاجحماولة _    .تقدمه من حوافز إلشباع حاجا
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  : أدوات جمع البيانات

  : هذه الدراسة عدة أدوات جلمع البيانات استخدمت

  عليها ملالحظة احلياة املهنية داخل املؤسسة  االعتماداملالحظة البسيطة مت _ 1

ا تساعد على حتصيل املعلومات قد يصعب الوصول إليها يف بعض الوثائق وهي تعد وسيلة _ 2 املقابلة أل
  .التوجه إىل مصدر املعلومة مباشرةمساعدة ختتصر الوقت واجلهد ب

  : نتائج الدراسة

ذه الدراسة هو معرفة مدى تأثري سياسة التحفيز على مناء العالقات العامة إن اهلدف _  الرئيسي من القيام 
داخل املؤسسة، ويعين هذا اخلوض يف الرتاث النظري الذي له عالقة مبوضوع البحث لإلملام مبختلف املعلومات 

  .النظرية اليت تسمح ومتهد لبناء موضوع علمي متكامل

تطبيق األدوات املنهجية اليت متكن من الكشف عن الربامج  استدعىقائق ميدانية حبتة كما أن احلصول على ح
والطرق اخلاصة باملؤسسة، املوجهة لتحفيز مواردها البشرية ومن مث ربطها مبؤشرات العالقات العامة تبيان مدى 

رئيسية تشكل التساؤالت منائها يف ظل احلوافز املعتمدة، ومن أجل ذلك كان الرتكيز منصبا على ثالث أبعاد 
  : احملورية بالنسبة هلذه الدراسة وهي

  واالستقرارفيها يرمي إىل حتديد احلوافز املادية املوجودة وكيفية تأثريها على الرضا : البعد األول

فهو يهدف إىل معرفة مستويات الروح املعنوية اليت هي صلب العالقات العامة الداخلية يف ظل تأثري : البعد الثاني
  احلوافز املعنوية 

مستخدمي املؤسسة من خالل حماور  وانتماءيهدف البعد الثالث من الدراسة إىل تبيان والء : البعد الثالث
  .احلوافز غري املباشرة
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  : التقييم

  الباحثة بالرتقيم وبرتتيب العناصر  اهتمامعدم _ 

  نتائج الدراسة غري واضحة_ 

  ختلو املذكرة من مقدمة عامة للموضوع _ 

  فصل اإلشكالية عن التساؤل الرئيسي _ 

  : من هذه الدراسة االستفادة

  .ملتعلق بالتحفيز والعالقات العامةلقد أفادتنا هذه الدراسة من ناحية اجلانب النظري لدراستنا ا

  : الدراسة الخامسة

   االقتصاديةدور العالقات العامة يف حتسني صورة املؤسسة : عنوان الدراسة

  لقصري رزيقة : من إعداد الطالبة

  حسني خريف .د: الجهة المشرفة

  الدراسة امليدانية كانت يف بداية شهر سبتمرب إىل غاية شهر ماي : تاريخ إجراء الدراسة

  مبؤسسة األمالح بقسنطينة  دراسة ميدانية: طبيعة الدراسة

  : اإلشكالية

ا نشأت حديثا يف  بالرغم من أن جذور العالقات العامة متت متتد بعيدا يف املاضي، إال أنه ميكن القول أ
، االقتصادية، ومل تكن املؤسسات االقتصاديةبداية القرن العشرين، واملنشأ األول للعالقات العامة هو املؤسسات 

ا واللصو  اهتماماتويل  دف إىل الربح دون حماولة معرفة صورة  ر املباع أو صورة  املنتجتم بتلميعها إذ كانت 
املؤسسة ككل، كما مل تكن حتاول كسب ثقة وتقدير مجهورها اخلارجي إىل غاية القرن التاسع عشر األمر الذي 

املؤسسات للعمال وتوعيتهم  أوجب تدخل الدولة وقيامها بدور العالقات العامة وذلك عن طريق شرح وضعية
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ا لتغيري وحتسني األوضاع وقصد إعطاء صورة حسنة عن املؤسسات وحماولة   باخلطوات اليت جيب أن يقوموا 
كسب تقدير مجهورها اخلارجي، ولكن لألسف ظلت مهمة العالقات العامة هامشية ومل تتوج بأي تقدير بالرغم 

ا وتعزيز مسعتها ومكانتها يف السوق وتقوية عالقتها  صاديةاالقتملا هلا من أمهية يف إبراز املؤسسة  والتعريف 
باجلمهور اخلارجي لتشكل صورة حسنة هلا ودراسة كيف حتاول املؤسسة التعريف بنفسها وحماولة كسب ثقة 

  .وتقدير مجهورها اخلارجي

  : التساؤالت الفرعية

لألمالح لدى  االقتصاديةكيف تساهم مصلحة العالقات العامة يف تشكيل صورة حسنة عن املؤسسة _ 
  مجهورها اخلارجي؟ 

  هل حتظى مؤسسة األمالح مبعرفة واسعة يف أوساط أغلب مجاهريها؟ _ 

  هل حتظى منتجات املؤسسة بتقدير مجهورها اخلارجي؟_ 

  هل حتظى مؤسسة األمالح بثقة مجهورها؟_ 

  هل ترتكز املؤسسة يف عالقتها العامة على الوسائل املطبوعة؟_ 

  : الفرضيات

يساهم نشاط العالقات العامة يف تشكيل صورة حسنة عن مؤسسة األمالح بقسنطينة لدى : الفرضية الرئيسية
  .مجهورها اخلارجي

  : الفرضيات الفرعية

  اخلارجي؛  مجهورهاحتظى مؤسسة األمالح بقسنطينة مبعرفة واسعة يف أوساط _ 

  حتظى منتجات مؤسسة األمالح بقسنطينة بتقدير مجهورها اخلارجي؛ _ 

  تفتقد مؤسسة األمالح بقسنطينة إىل ثقة مجهورها اخلارجي؛_ 
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يرتكز نشاط العالقات العامة يف مؤسسة األمالح بقسنطينة على استعمال الوسائل املطبوعة أكثر من غريها _ 
  .من الوسائل

  : سةمنهج الدرا

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي باعتباره يتالءم مع طبيعة املوضوع واملنهج األنسب ملا يتميز به من     
  .خصائص تتالءم مع طبيعة الدراسة

  : عينة الدراسة

  .العينة املستخدمة يف هذه الدراسة هي العينة الطبقية ملعرفة آراء واجتاهات كل طبقة حول املوضوع

     : أدوات جمع البيانات

  : استخدمت هذه الدراسة عدة أدوات جلمع البيانات

  .املالحظة البسيطة مت االعتماد عليها ملالحظة احلياة املهنية داخل املؤسسة

ا تساعد على حتصيل املعلومات اليت قد يصعب الوصول إليها يف بعض الوثائق وهي تعد وسيلة : املقابلة أل
  .ت واجلهد للتوجه إىل مصدر املعلومة مباشرةمساعدة ختتصر الوق

  : نتائج الدراسة

ذه الدراسة هو معرفة مدى تأثري سياسة التحفيز على مناء العالقات العامة _  إن اهلدف الرئيسي من القيام 
 داخل املؤسسة، ويعين هذا اخلوض يف الرتاث النظري الذي له عالقة مبوضوع البحث لإلملام مبختلف املعلومات

كما أن احلصول على حقائق ميدانية حبتة استدعى تطبيق النظرية اليت تسمح ومتهد لبناء موضوع علمي متكامل  
األدوات املنهجية اليت متكن من الكشف عن الربامج والطرق اخلاصة باملؤسسة، املوجهة لتحفيز مواردها البشرية 

العالقات العامة لتبيان مدى منائها يف ظل احلوافز املعتمدة، ومن أجل ذلك كان الرتكيز منصبا  ومث ربطها مبؤشرات
 : على ثالث أبعاد رئيسية تشكل التساؤالت احملورية بالنسبة هلذه الدراسة وهي

ث أبعاد العالقات العامة لتبيان مدى منائها يف ظل احلوافز املعتمدة، ومن أجل ذلك كان الرتكيز منصبا على ثال
  : رئيسية تشكل التساؤالت احملورية بالنسبة هلذه الدراسة وهي
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  .فيها يرمي إىل حتديد احلوافز املادية املوجودة وكيفية تأثريها على الرضا واالستقرار: البعد األول

ظل تأثري  فهو يهدف إىل معرفة مستويات الروح املعنوية اليت هي صلب العالقات العامة الداخلية يف: البعد الثاني
  .احلوافز املعنوية

يهدف البعد الثالث من الدراسة إىل تبيان والء وانتماء مستخدمي املؤسسة من خالل حماور : البعد الثالث
  .احلوافز غري املباشرة

  : التقييم

  عدم اهتمام الباحثة بالرتقيم وبرتتيب العناصر؛_ 

  نتائج الدراسة غري واضحة؛_ 

  عامة للموضوع؛ختلو املذكرة من مقدمة _ 

  فصل اإلشكالية عن التساؤل الرئيسي؛_ 

  : االستفادة من هذه الدراسة

 .لقد أفادتنا هذه الدراسة من ناحية اجلانب النظري لدراستنا املتعلق بالتحفيز والعالقات العامة

  : الدراسة الثانية

  .العمومية ذات الطابع اإلداريمذكرة ماجستري بعنوان فعالية نظام التحفيز يف املؤسسات :عنوان الدراسة

  مرماط نبيلة :من إعداد الطالبة

  نشنويف نور الدي.د: الجهة المشرفة

فرضت الظروف وطبيعة املوضوع الذي يبحث عنه الباحث احلصول على املعلومات : تاريخ إجراء الدراسة
  2008- 2007والبيانات اخلاصة بالسنتني األخريتني من حياة اجلامعة 
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جامعة أحممد بوقرة –دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية : ةطبيعة الدراس
  "بومرداس"

  :اإلشكالية

ضمن اإلطار الفكري والعلمي تظهر أمهية موضوع فعالية التحفيز يف املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 
للتعرف على واقع التحفيز يف املؤسسات العمومية اإلدارية اجلزائرية ومن هنا تظهر مالمح إشكالية هذا  ارتقوا

  مدى فعالية نظام احلوافز املطبق يف املؤسسات العمومية اإلدارية؟ ما  :يلي البحث واليت ميكن صياغتها كما

  : التساؤالت الفرعية

  ز؟ وما عالقته بالدافعية؟ما هي التطورات التارخيية ملفهوم التحفي_ 

  ما هي مالمح التحفيز الفعال، وما هي النواتج املرتتبة عنه؟ _ 

ا املؤسسات العمومية اإلدارية وباألخص مؤسسات التعليم العايل؟_    ما هي  اخلصوصية اليت متتاز 

  ما هو واقع التحفيز يف املؤسسات العمومية اإلدارية اجلزائرية؟_ 

  : أهداف الدراسة

  إبراز أمهية التحفيز ومدى مسامهته يف تطوير وتنمية الفرد وحتقيق رضاه؛ _ 

  معرفة مدى قدرة التحفيز على التأثري يف أداء العاملني، لتحقيق أهداف املؤسسة؛  _ 

  إبراز الدور الذي حيتله التحفيز يف املؤسسات العمومية اإلدارية يف الوقت احلايل؛ _ 

ذا السلوك وتعديله وتوجيهه تسليط الضوء على أمهية ف_  هم سلوك العاملني من قبل اإلدارة، من أجل التنبؤ 
   . بشكل يساهم يف حتقيق األهداف
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  : منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على كل من املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، حيث يسمح املنهج الوصفي   
احلوافز املستعملة وغريها من املفاهيم اخلاصة باحلوافز، باإلضافة بعرض خمتلف التطورات الفكرية للتحفيز وأنواع 

واملنهج .إىل عرض بعض مفاهيم قطاع اخلدمات، وكذا املؤسسات العمومية اإلدارية وخمتلف القوانني املنظمة هلا
  .ةالتحليلي لشرح وحماولة حتليل بعض األفكار وبعض القوانني املنظمة واستنباط توليفة احلوافز املقدم

  : عينة الدراسة

وعلوم التسيري  االقتصاديةيف هذه الدراسة مت اختيار العينة املالئمة ملوضوع البحث وتتمثل يف موظفي كلية العلوم 
ا املهنية، مع الرتكيز أكثر على فئة األساتذة اختالفوالعلوم التجارية جبامعة بومرداس، على    .تصنيفا

  : أدوات جمع البيانات

املعاينة، املقابلة، : فيما يلية يف هذه الدراسة على جمموعة من أدوات مجع البيانات واملتمثلة الباحث اعتمدت
   .االستبيان

  :نتائج الدراسة

وعلوم التسيري والعلوم التجارية جبامعة بومرداس  االقتصاديةتأكدنا من الدراسة امليدانية، من خالل كلية العلوم _ 
  تستغين عن حتفيز أفرادها؛نها أن كتوجد مؤسسة مي أنه ال

معنوية وهذا حسب ما أورده املشرع اجلزائري، إذ  هذه اجلامعة عدة أنواع من احلوافز، سواء مادية أو استعمال_ 
 االجتماعيةتتمثل أهم احلوافز املادية يف الرواتب، املنح واملكافئات املتنوعة، ظروف العمل املادية، اخلدمات 

نوية فهي حتاول دائما توفريها لألفراد من خالل الرتقية، التكوين الذي يتنوع بني القصري وغريها، أما احلوافز املع
الداخلي، العطل واإلجازات املتنوعة، حماوالت إشراك  االتصالواملتوسط وطويل املدى، وكذلك من خالل نظام 

  ح والثناء يف بعض املواقف وغريها؛ القرارات، املد  اختاذالعاملني يف 

البعض منها،كالظروف املادية  باستثناءمن وجود عدة حوافز يف اجلامعة، جند أن أفرادها غري راضني عنها وبالرغم 
للعمل، العالقات مع الزمالء واملشرفني، اإلحباط من الوظيفة مؤكدين أن األساليب املتبعة يف منح احلوافز غري 
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سلبا على والئهم هلا وشعورهم  انعكسذلك ونتيجة لعدم رضاهم عن احلوافز املقدمة هلم جند أن . الفعالة
أغلبهم لرتك مناصبهم يف حال إجياد  واستعدادوكذا امللل، ويظهر ذلك من خالل معدل دوران العمل  باالنتماء

وظائف أخرى خارج اجلامعة، إضافة إىل وجود عدة صراعات وشكاوي ناجتة عن إحساسهم بعدم وجود إنصافا 
  .وبالتايل على أداء اجلامعة ككل مهذا يؤثر بشكل سليب على أدائه يف منح احلوافز املختلفة وكل

وجامعة  ومن خالل حماولة تطبيق املفاهيم النظرية للتحفيز على املؤسسات العمومية اإلدارية اجلزائرية بصفة عامة،
  .أحممد بوقرة بصفة خاصة

يفسر عدم رضاهم عن  التوقع، وهذا ما جند أن املوظفني اجلزائريني ينتهجون مبادئ نظرية اإلنصاف وكذا نظرية
  صلوا عليه أقل بكثري مما توقعوا؛ توليفة احلوافز املقدمة هلم ذلك لشعورهم بعدم إنصافهم وأن املقابل الذي حت

وعلوم التسيري والعلوم التجارية بصفة خاصة  االقتصاديةومنه فالتحفيز إىل حد اآلن يعترب غري فعال يف كلية العلوم 
العمومية اإلدارية يعترب من بني أكرب املشاكل اليت تعاين منها املؤسسات  بومرداس بصفة عامة وهو ما ويف جامعة

  .اجلزائرية

   :التقييم

  ؛عدم وضع خطة عمل للموضوع املدروس_ 

  عدم التطرق لعينة الدراسة بوضوح؛ _

ال الزمين للدراسةوجو _    .د غموض يف ا

  :من هذه الدراسة  االستفادة

ا تتشابه نوعا ما مع دراستنا من حيث تناوهلا ملختلف أنواع احلوافز  استعنا املعنوية  املادية أو سواءذه الدراسة أل
  .ها على أداء املوظفني يف املؤسسةوتأثري 

  .أفادتنا كذلك بشرح بعض املصطلحات اخلاصة بالتحفيز وخمتلف النظريات املفسرة له
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  :الدراسة الثالثة

  .ماجستري بعنوان التحفيز وأداء املمرضنيمذكرة : العنوان

  الطاهر الوايف: من إعداد

  .د يامسينة غضابنة فرشيشي.أ: الجهة المشرفة

غلى  2012دامت فرتة البحث امليداين يف هذه الدراسة باملؤسسة اإلستشفائية من جوان : تاريخ إجراء الدراسة
  .2012سبتمرب  2غاية 

  .مبدينة تبسة - عالية الصاحل–ؤسسة العمومية اإلستشفائية دراسة ميدانية بامل: طبيعة الدراسة

  : اإلشكالية

عناصر اإلنتاج، ولذلك تسعى كل املنظمات إىل توفري قوة عمل كافية  أهميعترب العنصر البشري من 
موضوع احلوافز مكانا بارزا يف الفكر  احتلومؤهلة وبالشكل الذي ميكنها من أداء الواجبات واملهام، وبذلك 

لبشري جتاه العمل، وبروز العديد من النظريات سامهت يف تطوير مفهوم الفرد العامل وكيفية التعامل معه داخل ا
  .املنظمة وظهرت بذلك حركة العالقات اإلنسانية النيت أكدت على أمهية العامل البشري يف اإلدارة وجناح املنظمة

ية اليت تلعب دورا حيويا يف حتقيق التنمية والتوازن املؤسسة اإلستشفائية من أهم املؤسسات العموم وباعتبار
تمع وبالرغم من التطورات والتغريات اليت مبا تقدمه من رعاية عالجية و إ االجتماعي ستشفائية ووقاية ألفراد ا

ا ا تعرف حاليا عدة تناقضات حالت دون حتقيق األهداف والغايات  شاهد ، ومرتبطة االجتماعيةاملؤسسة إال أ
مبشاكل عديدة من بينها مشكلة حتفيز العاملني حنو أداء جيد حيث تعترب فئة املمرضني من أهم الفئات العاملة يف 

الصحية العمومية  باملؤسسةمستويات األداء  ارتباطاملؤسسة اإلستشفائية العمومية، ومن أجل الوقوف على مدى 
  :ؤل التايلونظام احلوافز الذي تتبناه ميكننا طرح التسا

  ؟ لعالقة بني احلوافز املقدمة للممرضني ومستوى أدائهم يف املؤسسة العمومية اإلستشفائيةا ما -
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  :التساؤالت الفرعية

مبستوى أداء املمرضني يف املؤسسة العمومية ) االجتماعيةاألجر، املكافآت، واخلدمات (ما عالقة احلوافز املادية  -
  ؟ اإلستشفائية

  ؟استقرارهم مبستوى رضا املمرضني و ) القرار والتدريب اختاذالرتقية، املشاركة يف (وافز املعنوية عالقة احل ما -

  :أهداف الدراسة

  .التعرف على حقيقة نظام احلوافز املعمول به يف املؤسسة اإلستشفائية العمومية اجلزائرية  -

  .حتديد عناصر ومكونات كل من احلوافز املادية واملعنوية -

بأداء املمرضني باملؤسسة  االجتماعيةالتعرف على عالقة احلوافز املادية كاألجر واملكافآت واخلدمات  -
  .اإلستشفائية العمومية اجلزائرية

الوظيفي  واالستقرارالقرار بالرضا  اختاذالتعرف على عالقة احلوافز املعنوية كالرتقية والتدريب واملشاركة يف  -
 .للممرضني

  :منهج الدراسة

هذه الدراسة على املنهج الوصفي من خالل مجع بيانات حول احلوافز السائدة يف املؤسسة، األداء  اعتمدت
  .هذين املتغريين مع بعضهما البعض ارتباطالوظيفي للمرضني، وذلك حملاولة التعرف على مدى 

  :عينة الدراسة

تمع البحث وتعطي أفراد  ألنالعينة املستخدمة يف هذه الدراسة هي العينة الطبقية العشوائية  - هذه العينة ممثلة 
تمع املدروس فرصا متساوية يف    .االختيارا
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  :أدوات جمع البيانات

وتفيد يف مالحظة سلوك األفراد مالحظة واقعية أثناء إجراءات املقابالت، واملساعدة يف التعرف : المالحظة -
  .على ميدان الدراسة

  .مجع املعلومات عن املؤسسة اإلستشفائية يف ميدان الدراسةواهلدف منها هو : المقابلة -

وتفيد يف طرح جمموعة من األسئلة توجه األفراد من أجل احلصول على املعلومات حول موضوع أو : االستمارة -
إما عن طريق املقابلة الشخصية أو أن ترسل إىل املبحوث عرب الربيد  االستمارةمشكل أو موقف ويتم تنفيذ 

  .ويناإللكرت 

  :نتائج الدراسة

  ):01(نتائج الفرضية 

  .إىل زيادة مستوى األداء) االجتماعيةاألجر، املكافآت،اخلدمات (تؤدي احلوافز املادية  -

ذه الفرضية، خاصة فيما يتعلق باألجر، فإن املمرضني باملؤسسة العمومية  - بالنظر إىل البيانات املتعلقة 
م اليومية الخنفاضية، نظرا اإلستشفائية يعيشون ظروف غري عاد   .أجورهم وعدم كفايتها ملتطلبا

هذه الوضعية ناجتة عن عدم وجود نظام مرن لألجور واملكافآت يراعي األعباء الوظيفية ومتطلبات احلياة اليومية  -
عامة للمرضني والعمل بصفة عامة، وهذا راجع إىل املركزية الشديدة لنظام األجور يف القطاع العمومي بصفة 

  .وقطاع الصحة العمومية بصفة خاصة

م داخل املؤسسة، إضافة  - إن املكافآت تشبع احلاجات النفسية واملادية للمرضني وبالتايل تساهم يف رفع معنويا
إىل أنه كلما كانت املكافآت موضوعية زادت ثقة املمرضني مبؤسستهم وسامهت بشكل مباشر يف مضاعفة 

م   .وى األداء يف العملوبالتايل رفع مست جمهدا

األجر، املكافآت، اخلدمات (مما سبق ميكن اإلجابة على التساؤل الفرعي األول حول عالقة احلوافز املادية  -
األجور يف املؤسسة الصحية العمومية وعدم فاعلية نظام املكافآت والذي  فاخنفاضبأداء املمرضني، ) االجتماعية

  .دافعيتهم اخنفاضوضعية أدت إىل ال يستجيب لتطلعات املمرضني، هذه ال
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  ):02(نتائج فرضية 

  .واالستقراريف زيادة الشعور بالرضا ) القرار، الرتقية ، التدريب اختاذاملشاركة يف (تساهم احلوافز املعنوية -

 واملقابلة، إن احلوافز املعنوية االستمارةيتضح من خالل الدراسة امليدانية وبعد اإلطالع على أجوبة املبحوثني يف -
داخل املؤسسة وزيادة مستوى  االستقرارتلعب دورا هاما يف حتقيق ) القرار، الرتقية، التدريب اختاذاملشاركة يف (

الشعور بالرضا لدى املوظفني، فكلما حتصل املمرض على هذه احلوافز املعنوية، كلما شجعه ذلك على بذل 
  .لق لديه رضا عن الوظيفة مما يدفعه إىل زيادة اإلنتاجية يف العملجمهودات أكرب يف العمل وخي

م - ا حافز قوي يساهم يف إبراز قدرا مإن للرتقية أمهية بالغة لدى املمرضني أل م املادية  وكفاء ويشبع حاجا
  .واملعنوية

كبريا بالتدريب رغم أمهية القصوى يف تنمية   اهتمامامن امللفت أن املؤسسة العمومية اإلستشفائية ال تويل -
  .العاملني وبعث روح التنافس بينهم

مشاركة يف إختاذ القرار، ( مما سبق ميكن اإلجابة على التساؤل الفرعي الثاين الذي خيص عالقة احلوافز املعنوية-
  ).واالستقرارالرتقية، التدريب، الرضا 

  :نتائج دراسة بناءا على الفرضية العامة

  .هناك عالقة ذات دالله إحصائية بني احلوافز اليت تقدمها املؤسسة وبني أداء املمرضني -

  :التقييم

الباحث يف موضوع حبثه التحفيز وأداء املمرضني إىل احلوافز بنوعيها املادية واملعنوية و أمهل احلوافز  استعان -
خاص ومالئم، وتوفري خدمات طبية وما إىل ، توفري سكن االسرتاحةأوقات  الستخدامأمكنة خاصة ( االجتماعية

  .ال تقل أمهية عن احلوافز األخرى باعتبارها) ذلك

وهذا ) ، مالحظة، مقابلة، سجالت ووثائقاستبيان استمارة(الباحث بعدة أدوات جلمع البيانات  استعانكما -
  .مابني جهد ورغبة الباحث يف مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول موضوع حبثه
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التحفيز، األداء، األداء الوظيفي، : تطرق الباحث يف ضبط إشكالية إىل مجيع املتغريات املتعلقة بالدراسة وهي -
  ).املؤسسة العمومية اإلستشفائية، املمرض

ا -   .بالنسبة لنتائج الدراسة فلم يضع الباحث نتائج عامة للدراسة ككل وإمنا وضع لكل فرضية نتائج خاصة 

  :دراسةمن ال االستفادة

  .من هذه الدراسة بالتعرف على احلوافز بنوعيها املادية واملعنوية وحتديد جمال دراستنا استفدنا -

  .املقابلة كأداة جلمع البيانات استمارةكما ساعدتنا هذه الدراسة يف بناء  -

  .حتديد النهج والعينة املناسبني للدراسة -

  .فيما يتعلق بتحفيز املوظفني وجتنب هذه األخطاءسة لثغرات اليت غفلت عنها هذه الدراا اكتشاف -

  .النقطة العلمية اليت سنبين عليها مادتنا املعرفية حتديد -

  : الدراسة الرابعة

مذكرة ماجستري بعنوان أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام يف : عنوان الدراسة
  األردن 

  غازي حسن عودة احلاليبة : من إعداد الطالب

  : تاريخ إجراء الدراسة

، واحلصول على النتائج، حيث ترتاوح مابني أواخر واسرتجاعهاالدراسة امليدانية يف إجراءات توزيع األداة  استغرقت
  .2013-2012عام 

  دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكربى: طبيعة الدراسة
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  : اإلشكالية

يف ضرورة حتسني رواتب املوظفني، وإعادة النظر يف نظام التحفيز املعمول به، يف حني  تظهر أمهية موضوع الدراسة
متت املالحظة من خالل عمل الباحث كموظف يف القطاع العام يف األردن، بأن هناك مؤشرات تدل على قصور 

ن أجلها هذه احلوافز يؤثر على حتقيق األهداف اليت وضعت م يف نظم وأساليب احلوافز املطبقة على املوظفني، ما
أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف  ما: يلي تقدم ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف ما بناءا على ما

  القطاع العام لألردن؟

  : التساؤالت الفرعية

  احلوافز املادية لدى موظفي أمانة عمان الكربى؟ استخدامما أثر _ 

  وية لدى موظفي أمانة عمان الكربى؟احلوافز املعن استخدامما أثر _ 

  لدى موظفي أمانة عمان الكربى؟  االجتماعيةما أثر احلوافز _ 

  ما مستوى حتسني األداء لدى موظفي أمانة عمان الكربى؟ _ 

احلوافز وحتسني األداء لدى موظفي أمانة  استخدامأفراد عينة الدراسة بني  استجاباتهل يوجد عالقة يف _ 
  عمان الكربى؟ 

أفراد العينة حول أثر احلوافز يف حتسني مستوى األداء لدى  استجابةذات داللة إحصائية يف  هل توجد فروق_ 
اجلنس، واملؤهل العلمي، واملسمى الوظيفي، وسنوات : (موظفي أمانة عمان الكربى تعزى للمتغريات الدميوغرافية

  ) اخلربة

  : أهداف الدراسة

  تقصي أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى موظفي أمانة عمان الكربى _ 

  التعرف على مستوى األداء لدى موظفي أمانة عمان الكربى _ 

  حتديد العالقة بني احلوافز وحتسني األداء لدى موظفي أمانة عمان الكربى _ 
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ل أثر احلوافز يف حتسني مستوى األداء أفراد العينة حو  استجابةالكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف _ 
   .لدى موظفي أمانة عمان الكربى، وفقا للمتغريات الدميوغرافية

  : منهج الدراسة

الفرضيات،  واختبارهذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، لغرض اإلجابة على تساؤالت الدراسة،  اعتمدت
ى دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا حيث أشري إىل أن املنهج الوصفي التحليلي يعتمد عل

  .كميا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو

  : عينة الدراسة

  هذه الدراسة العينة العشوائية املنتظمة  استخدمت

  : نتائج الدراسة

املعنوية إذ بلغ  احلوافز املادية واحلوافز: مستوى بعدي املتغري املستقل ومها اخنفاضأظهرت نتائج الدراسة _ 
   2.24وبلغ للحوافز املعنوية  1.84املتوسط احلسايب للتحفيز املادي 

   2.86على املستوى املتوسط مبتوسط حسايب  االجتماعيةأظهرت نتائج الدراسة حيازة بعض احلوافز _ 

ودراية ومعرفة من قبل موظفي أمانة عمان الكربى،  استخداماهو األكثر  االجتماعيةتبني أن بعد احلوافز _ 
مقارنة باألبعاد األخرى للحوافز ويليه احلوافز  2.86وذلك حليازته على الرتبة األوىل يف خانة املستوى املتوسط 

  .املعنوية

ودراية ومعرفة من قبل موظفي أمانة عمان الكربى، وذلك  استخداماكما تبني أن بعد احلوافز املادية هو األقل _ 
   1.84حليازته على الرتبة األخرية يف خانة املتوسط املنخفض 

   3.15أظهرت نتائج الدراسة حيازة األداء على املستوى املتوسط، مبتوسط حسايب بلغ _ 

حول العالقة بني املغري املستقل واملتغري  )أفراد عينة الدراسة(أظهرت نتائج الدراسة أيضا وفق قناعات املبحوثني _ 
ا عالقة خطية وترابطية  التابع للدراسة املتمثلة يف أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى موظفي أمانة عمان الكربى بأ

احلوافز وحتسني األداء لدى موظفي  استخداماملبحوثني بني  استجاباتقوية متثلت بوجود عالقة دالة إحصائية يف 
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، إذ تؤثر )األداء(يؤثر على املتغري التابع ) التحفيز(ة عمان الكربى، حيث أظهرت النتائج أن املتغري املستقلأمان
  . %59فتؤثر بنسبة  االجتماعية، أما احلوافز %57وتؤثر احلوافز املعنوية بنسبة  %37احلوافز املادية بنسبة 

  يد فرضيات الدراسة بعدم وجود فروق ذات داللةكما أظهرت نتائج الدراسة تبعا لقناعات املبحوثني تأك_ 
أفراد العينة ألثر احلوافز يف حتسني األداء لدى موظفي  استجاباتيف  (a≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

  . ن الكربى تعزى إىل املؤهل العلميأمانة عما

ديلة بوجود فروق ذات داللة يف حني أظهرت نتائج الدراسة تبعا لقناعات املبحوثني قبول الفرضيات الب_ 
أفراد العينة ألثر احلوافز يف حتسني األداء لدى موظفي  استجاباتيف ) a≤0.05(إحصائية عند مستوى الداللة

اجلنس لصاحل الذكور، وتعزى إىل املسمى الوظيفي لصاحل رئيس القسم، : أمانة عمان الكربى تعزى إىل املتغريات
  .ي اخلربة القليلةوتعزى إىل سنوات اخلربة لصاحل ذو 

  : التقييم

  عدم وجود أدوات مجع البيانات _ 

  منها موضوع دراسته  استقىمل يتطرق الباحث إىل ذكر املراجع واملصادر اليت _ 

  : من هذه الدراسة االستفادة

ذه الدراسة يف فهم اإلطار العام للموضوع ووضع خطة للبحث، كذلك معرفة احلوافز املقدمة يف  استعنا_ 
  .املؤسسة وتأثريها على أداء العاملني

  من املصادر واملراجع هلذه املذكرة  االستفادة_ 

  .أحذ فكرة عن أمهية نظام التحفيز ومدى مسامهته يف حتسني أداء العاملني_ 

  :الدراسة الخامسة

  .االقتصاديةدور العالقات العامة يف حتسني صورة املؤسسة : عنوان الدراسة

  .لقصري رزيقة :من إعداد
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  .الدراسة امليدانية كانت يف بداية شهر سبتمرب إىل غاية شهر ماي :تاريخ إجراء الدراسة

  .دراسة ميدانية مبؤسسة األمالح بقسنطينة :طبيعة الدراسة

  :اإلشكالية

ا نشأت حديثا يف بداية     بالرغم أن جذور العالقات العامة متتد بعيدا يف املاضي إال أنه ميكن القول أ
تويل  االقتصادية، ومل تكن املؤسسات االقتصاديةالقرن العشرين، واملنشأ األول للعالقات العامة هو املؤسسات 

تم بتلميعه اهتماما ا وال  دف إىل الربح دلصور املباع أو صورة املؤسسة   املنتجحماولة معرفة صورة  ونا إذ كانت 
  .ككل، كما مل تكن حتاول كسب ثقة وتقدير مجهورها اخلارجي إىل غاية القرن التاسع عشر

األمر الذي أوجب تدخل الدولة وقيامها بدور العالقات العامة وذلك عن طريق شرح وضعية املؤسسات للعمال 
ا لتغيري وحتسني  وقصد إعطاء صورة حسنة عن املؤسسات  األوضاعوتوعيتهم باخلطوات اليت جيب أن يقوموا 

العامة هامشية ومل تتوج بأي تقدير وحماولة كسب تقدير مجهورها اخلارجي، ولكن لألسف ظلت مهمة العالقات 
ا وتعزيز مسعتها ومكانتها يف السوق وتقوية عالقتها  االقتصاديةبالرغم ماهلا من أمهية يف إبراز املؤسسة  والتعريف 

باجلمهور اخلارجي لتشكل صورة حسنة هلا ودراسة كيف حتاول املؤسسة التعريف بنفسها وحماولة كسب ثقة 
جي، ولكن لألسف ظلت مهمة العالقات العامة هامشية ومل تتوج بأي تقدير بالرغم ماهلا وتقدير مجهورها اخلار 

ا وتعزيز مسعنها ومكانتها يف السوق وتقوية عالقتها باجلمهور  االقتصاديةمن أمهية يف إبراز املؤسسة  والتعريف 
اولة كسب ثقة وتقدير اخلارجي لتشكل صورة حسنة هلا ودراسة كيف حتاول املؤسسة والتعريف بنفسها وحم

  .مجهورها اخلارجي

  :التساؤالت الفرعية

لألمالح لدى مجهورها  االقتصاديةكيف تساهم مصلحة العالقات العامة يف تشكيل صورة حسنة عن املؤسسة   -
  اخلارجي؟

  أغلب مجاهريها؟ أوساطهل حتظى مؤسسة األمالح مبعرفة واسعة يف  -

  مجهورها اخلارجي؟هل حتظى منتجات املؤسسة بتقدير  -
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ا العامة على الوسائل املطبوعة؟هل تركز املؤ  -   سسة يف عالقا

  :الفرضيات

يساهم نشاط العالقات العامة يف تشكيل صورة حسنة عن مؤسسة األمالح بقسنطينة لدى : الفرضية الرئيسية
  .مجهورها اخلارجي

  :الفرضيات الفرعية

  .ة يف أوساط مجهورها اخلارجيحتظى مؤسسة األمالح بقسنطينة مبعرفة واسع -

  .حتظى منتجات مؤسسة األمالح بقسنطينة بتقدير مجهورها اخلارجي -

  .تفتقد مؤسسة األمالح بقسنطينة إىل ثقة مجهورها اخلارجي -

الوسائل املطبوعة أكثر من غريها  استعماليرتكز نشاط العالقات العامة يف مؤسسة األمالح بقسنطينة على  -
  .من الوسائل

  :أهداف الدراسة 

  .االقتصاديةبدور العالقات العامة يف حتسني صورة املؤسسة  املسئولنيالكشف عن مدى وعي  -

  .االقتصاديةإظهار مدى مسامهة العالقات العامة يف حتسني صورة املؤسسة  -

  .االقتصاديةالكشف عن واقع دور العالقات العامة يف حتسني صورة املؤسسة  -

  :منهج الدراسة

مع طبيعة املوضوع واملنهج األنسب ملا يتميز به من  يتالءم باعتبارههذه الدراسة على املنهج الوصفي  مدتاعت
  .مع طبيعة الدراسة تتالءمخصائص 

  :عينة الدراسة

  .املنتظمةالعينة املستخدمة يف هذه الدراسة هي العينة الدائرية 
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 - املقابلة - دة أدوات جلمع البيانات، املالحظةالباحثة يف هذه الدراسة ع استخدمت: أدوات جمع البيانات
  .استبيان استمارة

  :نتائج الدراسة

 نتائج الفرضية الرئيسية:  

  .يساهم نشاط العالقات العامة يف تشكيل صورة حسنة عن مؤسسة األمالح بقسنطينة لدى مجهورها اخلارجي 

وشعار املؤسسة بالنسبتني ز أن اغلب الزبائن ال يعرفون رم) 10(و ) 9(نالحظ من اجلدولني -
على أن املؤسسة معروفة يف أوساط مجاهريها وذلك بنسبة ) 11(يف حني يؤكد اجلدول رقم % 100و78,33%
على أن منتجات املؤسسة حتتل املكانة األوىل بني منتجات مؤسسات ) 12(كما يؤكد اجلدول رقم % 86,66

ليس هناك أي تراجع يف نوعية املنتجات بنسبة  على أنه) 13(ويشري اجلدول رقم  %85أخرى وذلك بنسبة 
أما اجلدول رقم % 98،82يؤكد رضا الزبون عن منتجات املؤسسة بنسبة ) 14(، كما أن اجلدول رقم % 95

واجلدول % 88،83فيشري أن مستوى اخلدمات جيد داخل املؤسسات جيد داخل املؤسسات بنسبة ) 15(
و ) 17(بينما يدل اجلدولني % 88،33مع مجهورها اخلارجي بنسبة يؤكد مصداقية املؤسسة يف التعامل ) 16(
ويشري اجلدول رقم % 95،  %80على أن املؤسسة متفهمة ووفية جلمهورها بالنسبتني على الرتتيب ) 19(
  .%75العالقة مع الزبون بنسبة  استمراريةأن املؤسسة تعمل على حماولة احملافظة على ) 20(

) 23) (22(كما يؤكد اجلدول رقم   %88،33أن الزبون يثق باملؤسسة بنسبة ) 12(كما يؤكد اجلدول رقم 
ا املؤسسة ) 25(  %71،66نطباع جيد حنوها وذلك بالنسب على الرتتيب وهناك اأن هناك معارض تقوم 

أن هناك مطبوعات خاصة باملؤسسة يتصفحها أغلب ) 38) (27(ويشري اجلدولني % 86،04،  100%
ا توفر هلم  جيد، وسعر  منتجالزبائن ، تضيف معلومات جديدة جتعل الزبون يستمر يف التعامل مع املؤسسة أل

، رةاالستماهذا فيما خيص % 71،66و %100يف املستوى املطلوب بالنسبتني على الرتتيب  واستقبالمعقول 
م حياولون  مسئولأما فيها خيص املقابالت فيؤكد  واألحباث  واملعارضإرضاء الزبون،  باستمرارالعالقات العامة أ

الدراسية والندوات وامللتقيات و إصدار جريدة املؤسسة، ويؤكد كل من قسم العالقات العامة وأعضاء قسم 
مالتسويق على وجود حبوث اجلمهور، حياولون فيها معرفة رغ   .با
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  .من كل هذه اجلداول واملقابالت نستخلص صدق الفرضية الرئيسية

  ):01(نتائج الفرضية 

    حتظى مؤسسة األمالح بقسنطينة مبعرفة واسعة يف أوساط اجلمهور اخلارجي،

تبني أن الزبون مل يتعامل ألول مرة مع املؤسسة و أنه ميلك على األقل معرفة ) 6) (5(من خالل اجلدولني -
  .%78،33و  %100بالنسبتني على الرتتيب سة ال، تقل عن سنة، وذلك املؤس

ا املؤسسة وذلك بنسبة يتبني لنا أن الزبون ميتلك فكرة عن بعض املنتجات اليت تقدمه) 07(ومن اجلدول رقم -
) 10(و ) 09(، إال أنه زبائن املؤسسة ال يعرف رمز املؤسسة اليت يتعامل معها من خالل اجلدولني 100%

، إال أن أغلب الزبائن يعتقدون بأن املؤسسة معروفة جيدا %100و   %78،33وبالنسبتني على الرتتيب 
تؤكد أغلب النسب صدق الفرضية األوىل ، وبذلك %86،66النسبة ب) 11(لديهم، وذلك حسب اجلدول رقم 

  .ميكن أن نقول أن املؤسسة معروفة لدى أغلب مجاهريها

  ):02(نتائج الفرضية رقم 

أن الزبون ) 12(ظى منتجات مؤسسة األمالح بقسنطينة بتقدير مجهورها اخلارجي نالحظ اجلدول رقم حت
يقر أنه ) 13(، أما اجلدول رقم  %85يضع منتجات املؤسسة يف املرتبة األوىل مقارنة مع منتجات أخرى بنسبة 

د أن الزبون راض عن منتجات فيؤك) 14(، أما اجلدول رقم  %95ليس هناك تراجع يف منتجات املؤسسة بنسبة 
،  % 88،33أن مستوى اخلدمات جيد يف املؤسسة بنسبة ) 15(ويشري اجلدول رقم  %98،32املؤسسة بنسبة 

ا توفر هلم منتجات جيدة بنسبة  استمراريصرح بنية ) 38(كما أن اجلدول رقم  الزبائن يف العالقة مع املؤسسة أل
65،11%.  

  .الفرضية إذ حتظى منتجات املؤسسة بتقدير مجهورها اخلارجي من خالل هذه النسب نستنتج صدق

  ):03(نتائج الفرضية رقم 

  .تفتقد مؤسسة األمالح بقسنطينة إىل ثقة مجهورها اخلارجي
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أن املؤسسة هلا مصداقية يف التعامل مع مجهورها اخلارجي بنسبة ) 16(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
على ) 18(، كما يؤكد اجلدول %80ملؤسسة تتفهم مجاهريها بنسبة أن ا) 17(ويشري اجلدول رقم  88،33%

سة وفية أن املؤس) 19(، يف حني يقر اجلدول رقم %96،66ن طرف املؤسسة بنسبة عدم ممارسة أي إغراء م
 75عالقة مع زبائنها بنسبة ال استمراريةيؤكد حماولة املؤسسة احملافظة على ) 20(واجلدول  %95جلمهورها بنسبة 

  .%100بنسبة )37(اجلدول رقم  وهذا يؤكد أيضا %

  .، إذ حتظى املؤسسة بثقة مجهورها اخلارجي)03(من خالل هذه اجلداول يبني عدم صدق الفرضية رقم 

  ):04(نتائج الفرضية رقم 

الوسائل املطبوعة أكثر من غريها من  استعماليرتكز نشاط العالقات العامة يف مؤسسة األمالح بقسنطينة على 
  .لوسائلا

ا املؤسسة خالف املطبوعات وهي امل) 23(، )22(نالحظ من اجلدولني  عارض أن هناك نشاطات أخرى تقوم 
من الزبائن حتصلوا على % 76،66أن ) 27(اجلدول رقم ونالحظ من  %100و %71،66وذلك بنسبتني 

الزبائن على حمتويات  يؤكدون إطالع) 30(و ) 29(و ) 28(مطبوعات ومنشورات خاصة باملؤسسة واجلداول 
ا أضافت معلومات جديدة جيهله ا هذه املطبوعات وأن هذه املطبوعات حتتوي على معلومات غري كافية ، إال أ

تؤكد وضوح شكل الكتابة ) 38(، )32(، )31(أما اجلداول   %62،79، %100الزبون، وذلك بالنسب 
، )34(يف حني يؤكد اجلدولني  %100و  %80و %38،76ان جذابة وذلك بنسب الصور وألو  واستعمال

 %100بالنسبتني على الرتتيب على صورة معربة  واحتوائهاوضوح اللغة املستعملة يف املطبوعات ) 35(
  .%67،44بنسبة ) 36(دول رقم ألوان أكثر جاذبية يف اجل استعمالالزبون  اقرتحوقد 87،55%

  :التقييم

  .بذكر التساؤالت الفرعية فقط واكتفىبالنسبة إلشكالية الدراسة فقد ختلت الباحثة عن التساؤل الرئيسي -

جلمع كافة املعلومات والبيانات ) استمارةمالحظة، مقابلة، (الباحث بعدة أدوات جلمع البيانات  استعانكما -
  .املتعلقة مبوضوع الدراسة
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احثة على نتائج عامة بل فصلت يف وضع نتائج متعلقة بالفرضية الرئيسية أما بالنسبة للنتائج فلم تعتمد الب-
  .والفرضيات الفرعية

  .إضافة إىل عدم ترقيم الباحثة لصفحات املذكرة-

  :من هذه الدراسة االستفادة

  .من هذه الدراسة يف اإلطار النظري خاصة يف جمال العالقات العامة وأهدافها يف املؤسسة استفدنا -

احتديد  -   .وبلورة املشكلة البحثية وحتديد أبعادها وجماال

  .معرفة التطور التارخيي للموضوع قيد الدراسة وتناوله من جهة أخرى حسب أهداف الدراسة -

  .حتديد الفجوات املعرفية اليت مل حتظى بالبحث الكايف -

  .جتنب تكرارها يف دراستناالتعلم من األخطاء اليت لوحظت يف هذه الدراسة وخاصة يف اإلطار املنهجي و  -

ـــجي -1-2 ــــ   :اإلطار المنـــهـــ

  :مجال الدراسة -1-2-1

 : المجال المكاني للدراسة  - أ

. لقد قمنا بإجراء دراستنا امليدانية بغرفة التجارة والصناعة مرمورة، واليت يقع مقرها حبي مباركي السعيد قاملة    
وجتاري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتتكون وهي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 

مصلحة اإلدارة واملال تنقسم إىل : غرفة التجارة والصناعة من ثالث مصاحل وكل مصلحة مقسمة إىل فرعني كالتايل
فرع مكلف باإلدارة وفرع مكلف باملالية ومصلحة اإلعالم وتقنيات االتصال مقسمة إىل فرع مكلف باإلعالم 
وفرع مكلف بتقنيات االتصال والعالقات العامة، إضافة إىل مصلحة الدراسات والرتخيص والنشاط االقتصادي 

  .الذي ينقسم إىل فرع الدراسات والرتخيص وفرع مكلف بالنشاط االقتصادي
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  :ماني للدراسةالمجال الز - ب

م، حيث قمنا جبمع كافة 2017انطلقت دراستنا يف اجلانب النظري من شهر فيفري إىل غاية شهر ماي    
  09أفريل إىل غاية  16البيانات واملعلومات اليت ختص موضوع دراستنا، أما اجلانب التطبيقي فقد باشرناه من يوم 

يارات استطالعية والتعرف على املؤسسة قيد م وخالل هذه الفرتة قمنا بالنزول إىل امليدان وإجراء ز 2017ماي 
  .الدراسة ألخذ صورة عامة

، باإلضافة إىل -قاملة–كما قمنا بإجراء مقابالت مع كافة املوظفني املوجودين بغرفة التجارة والصناعة مرمورة      
ا واملهام واألدوار اليت تق منا حول الغرفة ونشاطا ا واليت ختدم موضوع مجع كافة البيانات واملعلومات اليت  وم 

 .دراستنا

  :المجال البشري للدراسة -ج

ال البشري لدراستنا      يف املوظفني املوجودين " دور العالقات العامة يف حتفيز املوظفني يف املؤسسة"يتمثل ا
  .موظفني) 10(والبالغ عددها  -قاملة–والعاملني بغرفة التجارة والصناعة مرمورة 

  :اسة وأدواتهامنهج الدر  -1-2-2

  :منهج الدراسة  - أ

إن ازدياد املشاكل اليت يواجهها اإلنسان اقتضت تطوير وسائل وأساليب تساعده يف فهم تلك املشاكل واقرتاح 
ن احللول املناسبة هلا، ومع تطوير احلياة وتقدم العلم واملعرفة اهتدى اإلنسان إىل أساليب تساعده يف الكشف ع

  . جيهلهاالعديد من الظواهر اليت 

، 1ا حييط بهوتلعب مناهج البحث العلمي دورا أساسيا يف الكشف عن تلك الظواهر ومساعدة اإلنسان يف فهم م
حيث يعترب املنهج عبارة عن مجلة من اخلطوات املنظمة اليت جيب على الباحث إتباعها يف إطار االلتزام بتطبيق 
قواعد معينة متكنه من الوصول إىل النتيجة املسطرة أي أن املنهج عبارة عن إخضاع الباحث لنشاطه البحثي إىل 

                                                             
  .5ص  م،2001، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، إعداد البحوثمناهج البحث العلمي وطرق  :عمار بوحوش، حممد حممود الذنيبات - 1
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حثي ، من حيث نقطة االنطالق و خط السري تنظيم دقيق، يف شكل خطوات معلومة حيددها يف مساره الب
  .1ج بالطريق الواضح احملدد املراحلونقطة الوصول مما جعل العديد من الباحثني يشبهون املنه

الذي  المنهج الوصفيوقد اعتمدنا يف دراستنا ملوضوع دور العالقات العامة يف حتفيز املوظفني يف املؤسسة على 
ل علمي ، للوصول إىل أغراض حمددة لوضعية اجتماعية معينة، واملنهج هو يعتمد على التحليل والتفسري بشك

ليلها طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها وحت
  .وإخضاعها للدراسة الدقيقة

تمع كامال ويقوم املنهج الوصفي مبسح الظاهرة على جمتمع العينة سواء كان صغري      ا أم كبريا باستجواب ا
  . أو بأخذ عينة منه للوصول إىل وصف دقيق لظاهرة معينة) املسح الشامل(

ومن خصائص املنهج الوصفي أنه من أنسب وأكثر املناهج استخداما يف الظواهر اإلنسانية واالجتماعية، كما     
ومن مزايا هذا املنهج أنه يساعد على التنبؤ مبستقبل  أنه يتسم بالواقعية ألنه يدرس الظاهرة كما هي يف الواقع،

الظواهر املختلفة، كما أنه يوفر بيانات دقيقة عن واقع الظواهر أو األحداث، إال أن استخدام هذا املنهج يف 
الدراسات قد يواجه العديد من الصعوبات اليت تقلل من شأن وقيمة هذه الدراسات ومن بينها صعوبة تعميم 

ذلك ألن الدراسات اليت تستخدم املنهج الوصفي تركز على زمان ومكان حمددين وبالتايل من الصعوبة النتائج و 
ا تتم بواسطة املالحظة ومجع البيانات  واختبارتعميم النتائج، إضافة إىل صعوبة فرض  الفرضيات، وذلك أل

  . املؤيدة واملعارضة للفروض

املسح (على املنهج الوصفي" قات العامة يف حتفيز املوظفني يف املؤسسةدور العال"ولقد اعتمدنا يف دراستنا ملوضوع 
ألنه يقوم جبمع املعلومات والبيانات عن هذه الظواهر وحتليلها للوصول إىل استنتاجات تساهم يف فهم ) الشامل

  2.الواقع وتطويره

  

  

                                                             
  .72م، ص2007، 2، القاهرة، طمنهجية البحث العلمي :حسان هشام - 1
  .159م، ص2014 ، دار الكتاب الحدیث، القاھرة،أدوات البحث العلمي وخطة إعداده :عبد الباسط متولي خضر.د.أ -  2
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  : أدوات جمع البيانات- ب

 المقابلة :  

  1...تعترب املقابلة إحدى طرق مجع البيانات اليت تشمل أسئلة حمددة للحصول على إجابات دقيقة 

و تعد املقابلة عبارة عن تبادل لفظي وجها لوجه بني الباحث أو القائم باملقابلة والفرد للحصول على املعلومات 
  2.يف املاضي أو احلاضر اإلدراكات أو املشاعر أو الدوافع اليت تعرب عن اآلراء واالجتاهات و

ا تتيح للباحث فرصة االجتماع مع املبحوث وجها لوجه ومالحظة سلوكه وإجاباته والتغريات  ومن مزايا املقابلة أ
ا قد تثري إجابات عضو العينة أسئلة جديدة تثري البيانات، ورغم هذه املميزات إال  اليت تطرأ عليه، إضافة إىل أ

ا تتخللها جمموعة من  العيوب إذ تتطلب جهدا وماال أكثر من الوسائل األخرى خاصة يف الدراسات املسحية أ
م الثقافية  ذات العينات الكثرية، كذلك تتعرض نتائج املقابلة إىل أخطاء ناجتة عن تعدد املقابلني وتعدد مستويا

م الذاتية    .وأدوارهم االجتماعية وقدرا

فصول أفراد عينة الدراسة، وبناءا على جلمع البيانات واملعلومات من استمارة مقابلة وذلك  لقد قمنا بإعداد
الدراسة اليت تتكون من حمورين رئيسيني تتماشى وفق طبيعة فصول الدراسة وهي أساسية داخل البحث، قسمت  

  : كما يلي

  -قاملة– مرمورة مكانة وأمهية العالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة خصص ملعرفة : احملور األول

  .واشتمل هذا احملور على مخسة عشر سؤال

قاملة والذي اشتمل على  –تناولنا فيه سريورة نظام التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : أما احملور الثاين
  .مخسة عشر سؤال كذلك

ستفسار عن خمتلف وقد مكنتنا هذه التقنية جبمع كافة املعلومات والبيانات املهمة عن املؤسسة، إضافة إىل اال
  .املهام واخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة ودور العالقات العامة فيها والطرق واألساليب اليت تستخدمها

  
                                                             

  .40ص ،مرجع سابق عمار بوحوش، -1 
   .287ص م،2016عمان،  ، دار دجلة للنشر والتوزیع،البحث العلمي مناھجھ أقسامھ :یوسف الزم كماش.د -2



 اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول
 

 
39 

 

  :مجتمع الدراسة والعينة -1-2-3

  :مجتمع الدراسة  - أ

تمع األصلي وما حيتويه من مفردات ويتمثل يف كافة      تمع املتاح والذي يقوم أساسا على حتديد حجم ا هو ا
اليت تعترب مؤسسة عمومية ذات طابع  -قاملة-العاملني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة ) موظفني 10(املوظفني

ملايل والغرفة مؤسسة متثل لدى السلطات العمومية، صناعي وجتاري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل ا
وتتكون الغرفة من ثالثة مصاحل . املصاحل العامة لقطاعات التجارة والصناعة واخلدمات يف إطار دوائرها اإلقليمية

مصلحة اإلدارة واألعمال، مصلحة اإلعالم والتقنيات االتصال ومصلحة الدراسات والترخيص : وهي
  .والنشاط االقتصادي

  :عينة الدراسة- ب

ا أيسر للتطبيق وأقل      ا الباحث، أل إن اختيار العينة اليت ستجرى عليها الدراسة من أهم األعمال اليت يقوم 
تمع األصلي بشرط أن تكون ممثلة له ا . تكلفة من دراسة ا جزء من جمتمع البحث "وتعرف العينة على أ

تمع األصلي وحتقق أغراض البحث وتغين الباحث من األصلي خيتارها الباحث بأساليب خمتلفة  وبطريقة متثل ا
تمع األصلي   1".مشقات دراسة ا

وإن اختيارنا للعينة كان له عالقة مباشرة بإشكالية البحث وعينة الدراسة أخذت بناءا على مجيع املوظفني يف      
اليت  العينة المتاحةوهم عشرة موظفني واعتمدنا يف هذه الدراسة على  -قاملة–غرفة الصناعة والتجارة مرمورة 

ارا وتعتمد العينة على مبدأ ما هو متاح، حبيث خيتار تعترب أكثر أساليب املعاينة غري االحتمالية شيوعا وانتش
موعة من املفردات اليت ميكن للباحث الباحث املفردات املتوفرة،  والعينات املتاحة غالبا ما تتكون من تلك ا

ا ميكن أن تقدم للباحث بيانات ذات أمهية ، أو اليت يتاح للباحث الوصول إليها،  الوصول إليها بسهولة كما أ
ائدة كبرية قد تساعده يف إزالة أو التخلص من العقبات الكامنة واليت قد تواجهه خالل املراحل املختلفة إلجراء وف

          2.دراسته

                                                             
  .112ص م،2015الثقافة للنشر والتوزيع،  دار ،وطرقه اإلحصائية أساليب البحث العلمي مفاهيمه وأدواته :جودت عزت عطوي - 1
  .352م، ص2015عمان، -األردن دار وائل للنشر والتوزيع، ،وتطبيقاتهأساسيات مناهج البحث العلمي  :عمر نصر اهللا.د - 2
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 10تتناسب مع موضوع الدراسة، وعليه فقد اخرتنا عينة تتكون من  باعتبارهاومت اختيار هذا النوع من العينة      
 2017أفريل 16وقد متت عملية إجراء املقابالت يف الفرتة مابني  -قاملة–مرمورة موظفني بغرفة الصناعة والتجارة 

  .م2017ماي 09إىل غاية 
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  :الصةخ

التعرض  من خالل هذا الفصل حاولنا توضيح أهم اخلطوات املنهجية اليت مت استخدامها يف الدراسة و  
وحتليل البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسة ومن مث التوصل إىل نتائج ألهم األدوات املنهجية اليت استخدمت يف مجع 

  .صادقة وإجابات مقنعة ألسئلة الدراسة
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  :تمهيـــــــــــــــــد     
حتتل العالقات العامة أمهية بالغة يف كافة املؤسسات والشركات فهي تعد احللقة اليت تقوم بربط املؤسسة  

ا تقوم مبجموعة من األدوار واألنشطة تتعلق بإعطاء صورة مشرقة عن ما  جبمهورها الداخلي واخلارجي، كما أ
تفاعل نشطة داخل املؤسسة  وأداةوتواصل  اتصالتقدمه املؤسسة من خدمات وهي بذلك تشكل حلقة 

فنجاح أي مؤسسة ال يتوقف على ما حتققه من إجنازات إذا مل تتمكن من إيصاله إىل مجاهريها . وخارجها
  .واملتعاملني معها من خالل عرض براجمها وأنشطتها

ا وبعض املفاهيم املشاوفيما يلي نبذة عن العالقات الع       .ة هلاامة ونشأ
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  :ماهية العالقات العامة -2-1
تعددت تعريفات العالقات العامة واختلفت فيما بينها طبقا هلدف من يقوم بالتعريف، ونوع الوسائل 

واختلف املؤلفون والكتاب فيما بينهم حول تعريف هذا املفهوم، . والطرق اليت تستخدم لتحقيق اهلدف واألدوات
وم وركز البعض اآلخر على اجلوانب االجتماعية واالقتصادية، واجته للمفه اإلدارييف حني اهتم بعضهم بالبعد 

آخرون إىل دراسة اجلوانب القانونية، كما ذهب بعض الكتاب يف حماولتهم لتحديد مفهوم العالقات العامة 
 وتعريفها إىل تصور ما ميكن أن يكون عليه نشاط العالقات العامة، ورمسوا له صورة مثالية ناجحة من إدراكهم
م الشخصية، ويف ضوء ما تعلموه منها  ورؤيتهم، كما عرف كتاب آخرون العالقات العامة من منظار خربا

  .والشمولية باالتساع اتسمتجاءت تعريفات معربة عن تلك اخلربات، والبعض اآلخر قدم تعريفات 
العالقات العامة هي الفن القائم على أسس علمية لبحث  :أكسفوردتعريف العالقات العامة في قاموس  

مع مراعاة القيم واملعايري والسنن  ومجهورها الداخلي واخلارجيأنسب طرق العمل الناجحة املتبادلة بني املنظمة 
تمع االجتماعية   )1(.والقوانني واألخالق العامة با

هي اجلهود اليت يبذهلا فريق ما، إلقامة عالقات الثقة : افتها على أفعر  الفرنسية للعالقات العامةالجمعية أما 
بني أعضائه وبني الفريق واجلماهري املختلفة اليت تندفع بصورة مباشرة أو غري مباشرة من اخلدمات  واستمرارها
    2.ةاليت حتققها املؤسس واالجتماعية االقتصادية

ا عهد الربيطاينامل ويعرفها   دف إىل إقامة عالقات طيبة واحلفاظ تلك اجلهود : بأ اإلدارية املخططة واملستمرة 
 3.على التفاهم املشرتك بني املنظمة ومجاهريها

ا هيئة أو احتاد أو حكومة أو  بأنها رف العالقات العامةعفقد  وبسترقاموس  أما جمموعة من النشاطات تقوم 
أي تنظيم يف البناء االجتماعي، من أجل خلق عالقات جيدة وطيبة وسليمة مع اجلماهري املختلفة، اليت تتعامل 
معها، كجمهور املستهلكني واملستخدمني وكذلك اجلمهور بوجه عام وذلك لتفسري نفسها للمجتمع حىت 

  4.تكتسب رضاه

                                                             
   .28.29ص  ، ص2015التوزيع والطباعة، عمان، ، دار املسرية للنشر و إدارة العالقات العامة وتنظيمها: منال هالل املزاهرة.د -1

.24ص م،2012النويري،  -، دار املنهل اللبناين، بريوتالعالقات العامة بين تكنولوجيا االتصال واألزمات: حممد مصطفى كمال - 2  
.07م، ص2006، مؤسسة لورد العاملية، البحرين، إدارة العالقات العامة :أسامة كامل - 3  

4 - Webster’s third New international dictionary.unabridged.vol2 (spring field.massachusetts :g2 
c.merriam(company.1971).p1836.   
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ا  الجمعية األمريكية العالقات العامةكما عرفت  نشاط أي صناعة أو مهنة أو حكومة يف "على أ
أن مجعية  نالحظ و. إنشاء وتعزيز عالقات جيدة بينها وبني مجهورها كالزبائن واملوظفني واملسامهني واجلمهور العام

مجاهريها اخلارجية كالزبائن واجلمهور العام بل العالقات العامة األمريكية مل تقتصر على عالقات املنظمة مع 
ا مع مجاهريها الداخلية أيضا   ".تشمل عالقا

ا  الجمعية الدولية للعالقات العامةوعرفت   وظيفة إدارية ذات طابع خمطط "العالقات العامة على أ
دف من خالهلا املنظمات واهليئات العامة واخلاصة إىل كسب تعاطف وتأييد أ م ومستمر  تم  ولئك الذين 

ا قدر اإلمكان، ومن  ا من أجل ربط سياستها وإجراءا وحتافظ على ثقتهم، عن طريق تقييم الرأي العام املتعلق 
أجل حتقيق تعاون مثمر أكثر، ومن أجل مقابلة املصاحل العامة بدرجة أكثر كفاءة عن طريق ختطيط املعلومات 

  1.ونشرها
يرى أن  Edward Robinson :ات خمتلفة للعالقات العامة، فنجد مثالكما قدم الباحثون تعريف     

العالقات العامة كعلم سلوكي اجتماعي تطبيقي وتفسري اجتاهات اجلماهري املختلفة اليت هلا عالقة باملنشأة 
ا ومساعدة اإلدارة يف حتديد األهداف املتعلقة بزيادة تفهم اجلماهري وتقبلها ملنتجات املنظمة وخططها وس ياسا

   2.وموظفيها
احممود اجلوهري كما قام    علم يدرس سلوك األفراد : "بإعطاء تعريف العالقات العامة، حيث يرى أ

على أساس التعاون واحملبة ويهدف هذا العلم إىل رعاية واجلماعات دراسة علمية بغية تنظيم العالقات اإلنسانية 
تمع، وكسب ود    3.اجلماهري اليت تتعامل معها من جهة أخرى، والتفاهم عملية متبادلةالعالقات اإلنسانية يف ا

لإلدارة، وهلذه الفلسفة العامة مبادئ  اجتماعيةفلسفة : أما مفهوم العالقات العامة يف املؤسسة فهي
وتتيح التوجه إىل ماليني الناس خارج املؤسسة، فضال عن اجلمهور داخل  واالجتاهاتواضحة حتدد اإلطار 

إىل  جتزئتهاسة، يف ذات الوقت يتم التعامل من خالل إطار مهين أخالقي، ووفق خطوات مدروسة ميكن املؤس
   4.البحث، التنسيق، التخطيط، اإلدارة واإلنتاج: مخسة أقسام هي

    

                                                             
.12.13ص م، ص 2016للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار األياموالتطبيق االبتكارإدارة العالقات العامة بين : علي عبودي نعمة اجلبوري - 1  

Edward.Robinson. communication and public Relation .charlesemerrillo ohio.1966.p115. - 2   
.09م، ص1986، مكتب األجنلو املصرية، القاهرة، العالقات العامة بين اإلدارة واإلعالم :حممود حممد اجلوهري - 3  
.65م، ص2009، عمان، وموزعونمبادئ العالقات العامة، دار البلدية ناشرون  :سعاد راغب اخلطيب - 4  
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  :االهتمام بهانشأة العالقات العامة وعوامل  -2-2
  :نشأة العالقات العامة وتطورها  - أ

، فقد كان االجتماعيةلقد جتسدت دالئل العالقات العامة يف خمتلف األمكنة واألزمنة منذ بدأ اإلنسان حياته    
تمعات اإلنسانية البدائية هو الذي ينظم العالقات العامة بني أفرادها مث  هذه  انتقلترب األسرة منذ نشأة ا

 يف الشؤون اليت ختص القبيلة، حىت أفراد قبيلته للتداولاملهمة إىل رئيس القبيلة أو العشرية،الذي كان جيتمع ب
ن قبيلته، كما كان يقوم باإلبالغ عن أخبار احلروب أو اختاذ القرارات املناسبة يف شؤو يتمكن على ضوء ذلك من 

ىل الزواج أو الوفاة أو العمل معتمدا يف توصيل رسالته على الطبول أو الرقص أو لون املالبس ونوعيتها، إضافة إ
       1.الكلمات واحلركات اجلسمانية

م الذاتية ومصاحلهم      برأي  فاهتمواوكم حاول القادة يف التاريخ أن يكسبوا ثقة ووالء التابعني هلم لضمان قو
ففي احلضارة . وكيفوا أعماهلم مبا يضمن إرضاءه، وحاولوا أن يغريوا لصاحلهم مواقف الكثري من الناس 2اجلمهور،
مكان ملوك الفراعنة حيرصون على عرض الفرعونية   وتصوير األسرى األعداء على واجهات القصور ويف  انتصارا

الساحات ويف الشوارع، إلثارة إعجاب اجلماهري وضمان تأييدهم، كما كان للكهنة ميثلون الواسطة اليت تتوىل 
اليت كانت تعقد يف  تماعاتاالجملكا وبني أفراد الشعب، وذلك من خالل  باعتبارهبني فرعون  االتصاالت

موع الشعب، إضافة إىل تسجيل األعمال املهمة  واختياراملعابد،  املناسبات الشعبية والدينية لتوصيل املعلومات 
  .املقابرلكل فرعون على جدران املعابد الكبرية وداخل 

قبل  1800وقد عرف العراق هذا النشاط أيضا، فلقد وجد علماء اآلثار نشرة زراعية يعود تارخيها إىل     
امليالد، ترشد املزارعني إىل كيفية بذر بذورهم والتخلص من فئران احلقل إىل كيفية حصاد حمصوهلم، وال خيتلف 

    3.املسؤولة عن اإلرشاد الزراعي اليومهذا اجلهد اإلعالمي يف جوهره عن النشرات اليت تصدها الدوائر 
وشهدت العالقات العامة يف احلضارة الرومانية قفزة نوعية جراء النظام الدميقراطي الذي ساهم كثريا يف تطور     

، وحني سيطر الدين )جملس الشيوخ والشعب الروماين(العالقات العامة، فكتب عن جملس الشيوخ الروماين عبارة 
لس املسيحي على ال ولعب الشعر يف احلضارة العربية ) صوت الشعب من صوت اهللا(سلطة، كتب على واجهة ا

                                                             
.13.14م، ص ص 2007مصر، -، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرةالعالقات العامة في المؤسسات الحديثة :حجاب حممد منري - 1  
. 07م، ص1984لبنان، -، منشورات عويدات، بريوتمبادئ في العالقات العامة :احللي حسن - 2  

.15.16ص ص ،مرجع نفسه حجاب حممد منري، -  3  
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ا، وهلذا فقد كان ميثل  دور املدافع ألجماد القبيلة واملهاجم للقبائل املعادية وقد سخر للرتويج للسلطة وإظهار قو
  .جيهه ضد اخلصومالسلطة إىل اجلمهور ألجل حتريك مشاعره وتو  واجتاهاتوسيلة إرسال آراء 

يف العصور اإلسالمية مبثابة منتديات ثقافية وإذاعية لبث التوجهات السياسية املختلفة وقد  وكانت املساجد    
املؤيدين للحركات الفكرية املختلفة، كما سامهت  اخلطب اإلعالنية منها والسرية يف كثري من املرات استخدمت

م نشر الدعوة  واستطاع أنفسهم املساجد يف تطوير العالقات بني املسلمني قادة املسلمني بأخالقهم وعالقا
اإلسالمية طوال الفرتات األوىل للحكم اإلسالمي، حيث كانوا خيتلطون جبمهور املسلمني ويتعرفون على مطالبهم 

وة التأثري ومشاكلهم وشكاويهم، وقد كان القرآن الكرمي وال يزال ميثل أكرب أثر إعالمي من حيث بالغة التعبري وق
أجناسهم  باختالفمل تبلغه أي وسيلة إعالمية عرفها البشر، فقد مجع بني املاليني من الناس  ما واتساعه

م، ووحد بني مشاعرهم وأهدافهم بشكل تعجز عنه وسائل اإلعالم يف العصر احلديث    .وحضارا
ويعترب اجلامع األزهر من أعظم اآلثار اليت تدل على عبقرية الفاطميني يف إدارة العالقات العامة، حيث مت     

وعالقات طيبة مع سائر املسلمني من شىت التوجهات، مث حوله الفاطميون  اتصاالتهذا اجلامع إلنشاء  استعمال
وكان جيري أرزاقا على طالب  1ذلك للمذهب الشيعي،بعد ذلك إىل جامعة تدرس العلوم املختلفة وتروج يف ثنايا 

العلم الذين وفدوا من مجيع أحناء العامل اإلسالمي، وهذا ما يشبه املنح الدراسية اليت تقدمها الدولة للطلبة 
ا   . األجانب املمتازين كي يلتحقون جبامعا

إثر حماضرة  19نوات األخرية من القرن وقد استخدم مصطلح العالقات العامة مبعناه احلديث ألول مرة يف الس    
م، وكان 1882يف قاعة كلية احلقوق، جامعة نيل يف مستهل عام " دورمان إيبتون"ألقاها حمامي يف نيويورك يدعى 

تيودور فيل رئيس شركة التليفون  استخدمم 1908موضوعها العالقات العامة وواجبات املهنة القانونية، ويف عام 
ألول مرة على رأس تقرير الشركة هلذا العام، وقد أصبح املصطلح شائعا ومألوفا بعد ذلك يف والتلغراف األهلية 

  2.العشرينيات
 : بالعالقات العامة االهتمامعوامل _ ب

ا كنشاط  االهتماملقد ظهرت العالقات العامة كمهنة وذلك نتيجة للعديد من العوامل اليت أدت إىل زيادة     
ا متداخلة يف  باهتمامإداري متخصص حيظى  اإلدارة العليا يف معظم املؤسسات وما يالحظ على هذه العوامل أ

 : طبيعتها وتأثريها على تزايد أمهية هذا النشاط وميكن أن نوجز هذه العوامل يف اآليت
                                                             

.19م، ص2000األردن، -، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمانمدخل إلى العالقات العامة :اخلطيب سعاد راغب - 1  
.18.20، ص صمرجع سابقحجاب منري،  - 2  
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 : الثورة الصناعية واإلنتاج الكبير -1
مهدت الثورة الصناعية يف أوائل القرن التاسع عشر الفرصة لتطبيق مبادئ اإلدارة العلمية، وذلك ملا نتج       

وأجريت دراسات خمتلفة للوقت واحلركة، ساعدت على التغلب  1.عنها من تطور هائل يف أدوات اإلنتاج وأساليبه
 2.الف العمال واملاليني من املستهلكنيآ استعملتعلى مشكلة ندرة اإلنتاج وظهور الصناعات الضخمة اليت 

والعمال داخل املصانع، وصاحب هذا  –جملس اإلدارة  –فظهرت مشاكل يف العالقات بني صاحب العمل 
اإلدارة العليا، وقامت اإلضرابات من وقت آلخر  اجتاهالتطور تكوين نقابات للعمال للدفاع عن مصاحلهم 

توفري ظروف عمل أفضل أو نظم للدفع تتناسب مع اجلهد املبذول، ومن مث على سوء املعاملة واملطالبة ب احتجاجا
بني اإلدارة والعمال  اتصالزاد ضغط الرأي العام إلنصاف العمال وتلبية مطالبهم وهلذا أظهرت أمهية وجود حلقة 

ا -اجلمهور الداخلي –   3.لشرح وجهة نظر املنظمة فيما يتعلق بإجراءا
 االتصالج أدت إىل توسيع الفجوة بني املنتج واملستهلك، لتسهيل عملية كما أن ضخامة حجم اإلنتا 

وبالتايل تضيق هذه اهلوة، وظهر أفراد ومنظمات مبثابة وسطاء بني املؤسسة ومجهورها كما سهل للمستهلكني 
 حيازة خمتلف السلع وهذا وطد الصلة وطيب العالقات بني الطرفني أدت إىل حتقيق أهداف املؤسسة وإرضاء

   4.، قصد زيادة عدد اجلماهري اليت تتعامل مع املؤسسةاحتياجاتهاجلمهور بتوفري 
شديد فإن الثورة الصناعية وما حققته من تطورات يف جماالت عديدة أدت إىل   وباختصارويف ضوء ما سبق 

العامة،  أهداف املؤسسة يف نفس الوقت، وكان ذلك مكسبا كبريا للعالقات وحتقيقكسب الرضا لدى اجلماهري 
ا كجهاز ال غىن عنه داخل كل مؤسسة االهتمامحيث زاد    .بالرعاية 

 : زيادة حدة التنافس -2
وقد نتج عن التطور يف اإلنتاج زيادة حدة التنافس بني الشركات يف حماولة إلرضاء املستهلك وإشباع رغباته، 

أيضا إىل الصناعات املختلفة، كاملنافسة بني الصناعات  امتدتومل تقتصر املنافسة على الشركات فقط بل 
الكيميائية وصناعة املنسوجات من األلياف الصناعية، وبني صناعات الورق والزجاج والبالستيك بالنسبة لعدد  

  5.كبري من املنتجات
                                                             

.36م، ص2004اجلامعية، اإلسكندرية، ، دار املعرفة العالقات العامة واإلعالم في الخدمة االجتماعية :عبد احملي حممود صاحل وآخرون - 1  
.264ص م،2004، املكتب اجلامعي،االتصال بين النظري والتطبيق :هناء حافظ بدوي - 2  
.36.37ه، ص صمرجع نفسعبد احملي حممود صاحل وآخرون،  - 3  
.196م، ص1997، دار جمدالوي، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة:حممود جودت ناصر - 4  

.37، ص، مرجع سابقاحملي حممود صاحل وآخرونعبد  - 5  
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االت األساس االهتماموقد أدت هذه املنافسة إىل   ية ألي بإرضاء حاجات ورغبات املستهلكني كأحد ا
بإقامة  باالهتماممنظمة وجعلها يف املقام األول عند وضع وإعداد خطط املشروع، حيث بدأت الشركات املختلفة 

ا، ومجاهري الرأي العام حملاولة كسب ثقة وتأييده، والعمل على خلق  عالقات طيبة مع مجاهري الشركة املتصلة 
وال شك أن هذه األسباب مجيعها  مقارنة بالشركات األخرى،صورة ذهنية جيدة للشركة يف أذهان وأعني اجلماهري 

  .بالعالقات العامة كأحد وظائف اإلدارة املتخصصة واليت تسعى لتحقيق هذه األهداف االهتمامقد أدت إىل 
 : تزايد الوعي من جانب جماهير الرأي العام  -3
تمعالتعليم والثقافة بني فئات  وانتشارأدى تزايد الوعي   املختلفة إىل تزايد احلاجة للمعلومات الصحيحة  ا

 االقتصاديةالوحدة مستوى ية اليت تتبعها املنظمة على وملزيد من التفسريات واإليضاحات املتعلقة بالقرارات السياس
تمع بأكمله أما على مستوى املنظمة فقد أدى تزايد الوعي . والقرارات السياسية اخلاصة بالدولة على مستوى ا

ولذا فقد ظهرت العديد من اجلمعيات اليت . التعليم إىل زيادة احلاجة للمعلومات الكاملة اخلاصة باملنتج نتشاروا
تدعوا للمحافظة على مصاحل املستهلكني ومحاية حقوقهم ورفض التعامل مع الشركات اليت ال تعمل على إشباع 

ا سواء خالل اإلعالن والبيانات املستهلكني، إذا تقوم بإمدادهم مبعلومات خ واحتياجاترغبات  اطئة عن منتجا
املدونة على غالف السلعة، ومن هنا ظهرت أمهية دور العالقات العامة يف بناء جسر من الثقة والتفاهم بني 

وهو ما أكده هارولد تشايلدر  1املنظمة ومجاهريها وشرح أبعاد أي قرار تتخذه فيما خيص املنتجات اليت تقدمها،
إن مسؤولية العالقات العامة أن حتدد إلدارة األعمال : م حيث قال1940م السياسية األمريكية سنة أستاذ العلو 

تمع، وعليها أن تستبعد من هذه األعمال والسياسات ما يتع ارض مع مصلحة والسياسات اليت تؤثر على ا
ماهري، ولكي يتحقق ذلك البد أن ومصلحة اجل اجلمهور أو تعديلها مبا حيقق التوافق بني مصلحة الفرد أو املنظمة

والثقافية اليت حترك  واالقتصاديةوالسياسية  االجتماعيةللعوامل يفهم رجال العالقات العامة املبادئ األساسية 
تمع يف الوقت احلاضر   2.ا

احلكومات  اهتماموعلى مستوى الدولة ككل أدى تزايد الوعي السياسي وإنشاء النظم الدميقراطية إىل  
بالتأثري على الرأي العام سواء على املستوى احمللي أو الدويل من خالل وسائل األعالم املختلفة أو التنظيمات 

ة أساليب التأثري واالستمالة وأنشئت وحدات متخصصة لتحليل دراسوث إىل السياسية القائمة، ووجهت البح

                                                             
  .39.40اإلسكندرية، ص ص ، دار املعرفة اجلامعية،مناهج العالقات العامة :مسري حسن منصور -1

.167م، ص 2004القاهرة، ، عامل الكتب،اإلعالم وقضايا التنمية :علي عجوة - 2  



 مدخل عام للعالقات العامة: الفصل الثاني
 

 
50 

 

املشكالت املثارة لوضعها يف االعتبار عند اختاذ القرارات الرأي العام والتعرف على آراء األفراد يف القضايا و 
   1.السياسية املختلفة

 : طور وسائل االتصالت  -4
يف تقريب املسافات بني بقاع العامل املختلفة، حىت أصبح العامل  االتصالفقد ساهم التقدم اهلائل يف وسائل 

املعلومات واآلراء، وكان ذلك سبب  وانتقالنتيجة لسرعة تناول األنباء من الناحية اإلعالمية أصغر مما هو عليه 
ال الدويل، واحلرص على كسب  االهتماممن أسباب  تأييد الرأي العام العاملي، ويف نفس بالعالقات العامة يف ا

ال الداخلي سواء على مستوى املنظمات أو على مس االهتمامهذا  انعكسالوقت  تمع  مرة ثانية على ا توى ا
  2.ككل
 : االعتماديةتزايد عالقات  -5

واملنظمات فاألفراد يف سعيهم املتواصل والتبعية املتبادلة بني خمتلف األفراد  باالعتماديةيتميز عصرنا اليوم 
مإلشباع خمتلف  والروحية، أصبحوا يعتمدون إىل حد بعيد على تعاون اآلخرين  واالجتماعية االقتصادية احتياجا

أو إعالمية أو سياسية أو دينية  اجتماعيةسواء أفراد أو منظمات وباملقابل فإن التنظيمات املختلفة سواء كانت 
ني األفراد املتبادلة ب االعتماديةاملشاعر الطيبة لألفراد، وال شك أن هذه العالقات تعتمد يف نشاطها وبقائها على 

  .بالعالقات العامة كفلسفة ووظيفة حتكم نشاط أي منظمة االهتماموالتنظيمات املختلفة أدت إىل خلق وزيادة 
ويف ضوء ما سبق نستشف أن كل هذه العوامل جمتمعة ساعدت على هيكلة ونضج الرأي العام يف كثري من 

اصلة على البيئة اليت هلا اثر كبري على نشاط دول العامل، وأصبح من الواجب حتقيق التكيف مع التغريات احل
   .املنظمة
  
  
  
  
  

  
                                                             

.40، صمرجع سابق مسري حسن منصور، - 1  
.38، صمرجع سابق ،صاحل وآخرونعبد احملي حممود  - 2  
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  : المفاهيم المشابهة للعالقات العامة -2-3
املقاربة هلا أدى يف أغلب األحيان إىل صعوبة  االتصالإن التشابه الكبري بني مفهوم العالقات العامة، ومفاهيم     

  : داالفرق بني خمتلف املفاهيم حاولنا توضيح كل مفهوم على ح التماسالتفريق واخللط بينهما، وقصد 
ــــ_ أ ــــ ـــاإلعــــ ــــ   : ـالمــــ

دف إىل نشر البيانات واملعلومات، بني اجلماهري الداخلية هو عبارة عن جمموعة من اجلهود املب  ذولة 
صادقة، وتساعد على تكوين آراء شريطة أن تكون تلك األخبار للمنظمة، وكذلك أطراف التعامل اخلارجي 

  1.صائبة عن مشكلة أو قصة معينة
باجلماهري وهذا من خالل  لالتصالومنه نقول أن اإلعالم هو وظيفة وليس أداة من أدوات العالقات العامة 

نشر املعلومات والبيانات، عن سلع وخدمات وأفكار تقدمها املنظمة جلماهريها، بطريقة غري منحازة وموضوعية 
  .نسبيا

ـــــار_ ب ــــ ــــ ــــ   :اإلشهـ
ع هو ذلك اجلزء اهلام من نظام اإلنتاج والتوزيع اجلماهريي، الذي يرتجم يف شكل إعالم وتذكري بالسل     

واخلدمات وتروجيها، بواسطة  واملنتجاتواخلدمات اليت ينظمها السوق، فهو وسيلة غري شخصية تقدم األفكار 
  .جهة معلومة مقابل أجر مدفوع

يشمل خمتلف نواحي النشاط اليت تؤدي إىل نشر وإذاعة الرسائل واخلدمات "على أنه  محمود عسافويعرفه     
  2".ر معلوموتروجيها بواسطة جهة معلومة مقابل أج

أن اإلشهار يهدف إىل زيادة : بني العالقات العامة واإلشهار يف االختالفكما حدد حممد طلعت عيسى      
يت تقوم املؤسسة بإنتاجها من املؤسسة نفسها أي يركز على العالقات املبيعات والرتكيز على السلع واخلدمات ال

  3.التجارية
تمع الذي ينتمي إليه،        أما اهلدف من العالقات العامة فهو التعريف باملؤسسة وتعزيز مسعتها ومكانتها يف ا

ما خي تلفان يف طبيعة اجلمهور املستهدف، فجمهور العالقات العامة حمدد وحمدود يشمل مجهور املتعاملني كما أ
مع املؤسسة، أما اإلشهار فجمهوره واسع غري متخصص وليس إال وسيلة من وسائل العالقات العامة، وبالتايل 

                                                             
.175ص م، 1998عمان، ،دار جمدالوي،الدعاية والعالقات العامة :حممد حممود جودة ناصر - 1  
.45ص ،اجلزائر دار الفجر للنشر والتوزيع، ،اتصاالت المؤسسة اإلشهار والعالقات العامة مع الصحافة :حممود عساف، فيضل دليو - 2  
.76ص م،3،1996مصر،ط مكتبة القاهرة، ،العالقات العامة واإلعالم أصولها وتطبيقاته :حممد طلعت عيسى - 3  
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العامة إذا ضرب ونوع من اإلشهار اليت تعرف باملؤسسة فالعالقات  االتصاليةفهو يتدرج ضمن جمموعة السياسات 
  .املؤسسايت

ـــاية - ج ــــ ــــ ــــ   :الدعــــــــ
ا عملية : "عرفها جون ميشال دومينيك     تمع قصد  اتصاليةأ هدفها التأثري على الرأي العام والضغط على ا

    1".فرض آراء وسلوكات معينة
ا محمد سيد محمدكما عرفها      علم صناعة التأثري وصرف النظر عن احلقيقة وهل هي موجودة : "بأ

بكاملها ومتامها يف املادة اليت يراد إحداث التأثري بواسطتها أو أن احلقيقة يف هذه املادة جزئية أو منعدمة، والدعاية 
  ."املقصودة االنطباعاتهي مجيع 

هدفيهما وتباين النظرة اليت  اختالفيرتكز على والدعاية  التمييز بني العالقات العامة: "ويرى حسن حليب أن    
دف إىل الضغط املباشر على األفكار لتحقيق تأييد األفراد واجلماعات  تتم من خالهلا حتديد اجلمهور، فالدعاية 

ا ال تأخذ بعني  بشىت  مصاحل الفرد وتطلعاته وإمنا ختضعه االعتباربصورة مطلقة وغري مشروطة، وهذا مع العلم أ
، إذ تتميز العالقات العامة عن الدعاية كون الطرق إىل ضعف نفسي ال يرحم وإمهال أبسط القواعد األخالقية

، بينما الدعاية تركز اجتاهها، أي يعمل على إيصال الرسائل والتعرف على ردود أفعال اجتاهنياألوىل طريق ذو 
ا فكرة اجلميع فكرة معينة وحماولة فرضها العتناقجهودها على األفراد    2.على أ

ـــالن -د ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :اإلعـــــ
 واجتاهاتغري الشخصي، مدفوع القيمة يستهدف التأثري اإلجيايب على سلوك  االتصالهو شكل من أشكال     

  3.اجلمهور بشأن سلعة أو خدمة ما
ا وبالرغم من أن لكل      فهو أداة تستخدم لتحقيق أهداف برنامج العالقات العامة، وتقوم بإبراز دورها ومهارا

ومع ذلك فأن من  4.معا ارتباطهمامن العالقات العامة واإلعالن طبيعته املختلفة، إال أننا جند فائدة كبرية من 
الالزمة،  االتصاالتالعامة ينبغي أن يقوم بإعداد وسائل  الصعوبة حتديد اخلط الفاصل بينهما، فخبري العالقات

                                                             
.175ص ،مرجع سابق حممود جودة ناصر،حممد  - 1  
  2  .222ص ،م1999، القاهرة ، دار املعرفة اجلامعية،الخدمة االجتماعية في مجال العالقات العامة :دحممد سيد حمم -
. 12ص م،1980بريوت، ،دار منشورات عويدات،العالقات العامةمبادئ  :حسني احلليب - 3  
.11ص ،م1994، بريوت الدار اجلامعية، ،محاضرات في العالقات العامة :عبد السالم أبو قحف - 4  
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واليت تتضمن العنصر اإلعالين، لذا يتعني عليه أن جيمع خربات العالقات العامة وفنون اإلعالن وفقا ملا يستطيع 
الأ   .ن يؤديه كل منهما يف هذا ا

اهلدف،فهدف اإلعالن هو إعالمي  االختالف الكامن بني مفهوم العالقات العامة واإلعالن هو يف و
  1.تكميلي، يعمل على تنشيط املبيعات، أما العالقات العامة فهدفها التعريف باملؤسسة، وهذا لتعزيز مكانتها

تمعات،   :االجتماعيةالعالقات  -د تعترب العالقات االجتماعية أساس التفاعل االجتماعي وركيزة التواصل يف ا
تمع حبكم تفاعلهم االجتماعي، وتكون دائمة وطويلة أو وقتية تنتهي  فهي عبارة عن عالقات تنشأ بني أفراد ا

باجلماهري املكونة للمجتمع، ال ميكنها أن تستغين عن  اتصالأداة  وباعتبارهابعد احلدث، فالعالقات العامة 
  2.االجتماعيةالعالقات 

  : العالقات الصناعية -ه
هي العالقات اليت تنشأ بني اإلدارة والعاملني باملؤسسة الصناعية، وبني هؤالء ببعضهم البعض وتعترب العالقات     

عالقات يف حميط الصناعة واملؤسسة الصناعية، وختتلف الصناعية أساس العالقات العامة من خالل تعميم ممارسة ال
دف إىل  عن العالقات العامةالعالقات الصناعية  القوى البشرية والرقابة  استخداميف كون العالقات الصناعية 

  3.عليها

  :مبادئ العـــــــــــــــــــالقات العامة -2-4
ممارستها وتطبيقها على العديد من األسس واملرتكزات اليت ميكن تستند يف إن العالقات العامة كغريها من العلوم 

  :يلي أن نشملها فيما
 : انطالق نشاطها في أية منظمة من داخل المنظمة -1

اجليد عن املنظمة وبالتايل ال ميكن ألية  واالنطباعفجميع العاملني يف املنظمة يسامهوا يف تكوين السمعة الطيبة     
ا مع الوسط اخلارجي م منظمة مهما كانت أن تقو  مل تكن العالقات فيما بني اجلمهور  إنبتحسني عالقا

  .املتبادل واالحرتامالداخلي على أحسن وجه ومبنية على احملبة والتعاون 
 

                                                             
 مصر، احلديثة، مكتبة القاهرة  ترمجة حسني الديب، ،العالقات العامة في مجال التطبيق العلمي :خنبة من خرباء العالقات العامة بإجنلرتا -1

  . 45ص م،1967
.175،صمرجع سابقحممد حممود جودة ناصر، - 2  
.89ص م،1999مؤسسة الوراق، ،العالقات العامة وإدارتها مدخل وظيفي :كنجوإبراهيم وهيب فهد،كنجو عبود   - 3  
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 : واالستمراريةالديمومة  -2
للعالقات  والد ؤوبر يتحقق إال عن طريق العمل املستم لن) الداخلية واخلارجية(ثقة اجلماهري اكتسابإن     

من أجل احلفاظ على صلة التواصل لتبادل اآلراء واملعلومات والسعي  انقطاعالعامة ويف كافة األوقات ودون 
  .لتحقيق ما يطلبه اجلمهور

ـــاون المتبادل بين المنظمات -3 ــــ ــــ   :  التعــــ
ا مع مجاهريها الداخلية      واخلارجية ال يكفي يف غالب األحيان إن ممارسة أية منظمة لنشاطها وتوطيد عالقا

ا وتضافرها مع املنظمات األخرى لذلك أصبح هذا  لنجاحها يف تأدية رسالتها وخاصة إذا كانت قد أغفلت تعاو
  .التعاون أحد مرتكزات وأسس العالقات العامة نظرا ألمهيته وضرورته

ـــــامة -4  :شمولية العالقات العــــ
االت وأال يقتصر على جماالت معينة أو حمددة، ألن  إن نشاط العالقات العامة     جيب أن يشمل مجيع ا

العالقات العامة ضرورية وال بد منها يف كافة امليادين التجارية والصناعية واإلدارية والتعليمية والصحية وحىت على 
   1.املستويني العام واخلاص وبكل الفروع التابعة هلما وعلى الصعيد الداخلي واخلارجي

  

  :وظــــــــــــــــــــــــــــــائف العالقات العامة -2-5
يف  توظيفهاعن طريق هلا صلة وثيقة بالعالقات العامة وهذا يتم  االتصاليشري عدد من الباحثني أن وظائف     

  :بدرجات متقاربة وظروف خمتلفة وهذه الوظائف هي االتصالعملية 
 : الوظيفة اإلخبارية -1
جبماهريها وتزويدهم بأخبار املنظمة احلقيقية لذا فإن  لالتصالوتعد أداة فعالة من أدوات العالقات العامة  

وضع الشرط األساسي لنجاح برامج عمل العالقات العامة باإلخبار الصادق ) إيفي يل(خبري العالقات العامة 
ـــريف ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .وبدون حتـ

 : الوظيفة الترفيهية -2
 واجتاهاتمليول  استمالتهاهي بالغة األمهية يف حتقيق أهداف العالقات العامة وهذا ما يتم عن طريق  

  .اجلمهور الذي هو جوهر عمل العالقات العامة يف حتقيق الرفاهية وتلبية حاجات مجاهريها ودوافعهم النفسية

                                                             
. 39ص م،2016األردن،-عمان دار احلامد للنشر والتوزيع، ،العالقات العامة واالتصال في الخدمة االجتماعية :أنعام حسن أيوب وآخرون.د - 1  
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 : الوظيفة الثقافية -3
دف إىل نشر الثقافة العامة يف مجاهري  وهو ما معينة لعادات وأمناط ها عن طريق التوجيه واإلرشاد وهي اليت 

يرمي أساسا إىل اإلسهام يف رفع  لالتصاليراد حتقيقه يف عمل العالقات العامة، إذ أن النظام العاملي اجلديد 
  .مستوى اإلنسان الذهين بتشجيع اخللق واإلبداع الثقايف ومتكني الثقافات من التكافل

  
    : الوظيفة اإلعالنية -4
لتحفيزهم تعد وسيلة فعالة من وسائل العالقات العامة اليت ميكن عن طريقها إيصال الرسالة إىل اجلمهور  

  .أو اإلنتاجي وتكوين صورة جيدة عن املؤسسة وهذا ما تسعى إىل حتقيقه االستهالكيعلى ممارسة السلوك 
 : الوظيفة اإلدارية -5

كثريا من العلماء وجدوا أنه من الصعب رسم نظام معني للوظائف اإلدارية للعالقات العامة يف مؤسسة    
فقد متثل إدارة عامة عملها، النظام أو التنظيم حسب حجم املؤسسة وأنواع مجهورها وطبيعة  الختالفما وذلك 

  1.أو يف مستوى قسم أو شعبة أو يف مستوى إداري بسيط
  : وهناك جمموعة من الوظائف األساسية للعالقات العامة وهي 

 .الرأي العام بني مجاهري املنظمة الداخلية واخلارجية اجتاهاتالدراسة اخلاصة بقياس  :البحث - 1
رسم السياسة بالنسبة للمنظمة وذلك بتحديد األهداف وتعميم برامج الدعاية واإلعالم  :التخطيط - 2

 .االختصاصات وحتديد امليزانيةحيث التوقيت وتوزيع 
االتصال مع املسؤولني يف الداخل واالتصال باملنظمات واجلماهري يف اخلارج وتزويدهم  :التنسيق - 3

وخاصة ما يؤثر على مسعة املنظمة  باملعلومات واألخبار والبيانات واإلحصاءات املتعلقة بالعالقات العامة
ا  .وشهر

ا على إدارة وظائفها املتصلة باجلماهريوتعين تقدمي اخلدمات لبقية اإلدارات األخرى  :اإلدارة - 4  .ومساعد
مإنتاج األفالم السينمائية املوجهة إىل  :اإلنتاج - 5  .العاملني بغية توعيتهم وزيادة معلوما
  :  أن وظائف العالقات العامة تكمن يف  v.burnetteفيرن بيرنت  ويرى
  اهليئة وأعماهلا إىل مجاهريهاتفسري سياسة. 

                                                             
.43.44ص ص م،2016عمان،-األردن ، دار أسامة للنشر والتوزيع،العالقات العامة والتنمية :عرسان يوسف الزوبعي.د.م.أ - 1  



 مدخل عام للعالقات العامة: الفصل الثاني
 

 
56 

 

 ا  1.تفسري ردود الفعل احلالية واملستقبلية هلذه اجلماهري إىل اهليئة ذا
 

  :خصائص العــــــــــــــــــــــالقات العامة -2-6
  تعترب فلسفة لإلدارة تفرتض أن أي مؤسسة ال تنشأ فقط من أجل حتقيق األهداف إن العالقات العامة

ا، بل جيب أن تصلب دورا  وهلذا عليها أن تضع صاحل اجلمهور يف  اجتماعيااملالية اليت ينص عليها قانو
 .املقام األول بالنسبة ملا يتعلق بسلوك املؤسسة

  تمع احلديثإن العالقات العامة تشكل عنصر أساسيا يف أنش  .طة املؤسسات، فهي ضرورة يفرضها ا
  إن العالقات العامة وظيفة إدارية، فهي نشاط متارسه كل إدارة، وجيب على اإلدارة أن تستخدمه يف كل

 .ما تقوله أو تفعله والوصول إىل عالقات عامة طيبة
  سسات واجلماهري اليت تتعامل إن العالقات العامة عملية اتصال دائم ومستمر بني طرفني أساسيني مها املؤ

بالتايل فإن  و. معها، سواء اجلماهري الداخلية للمؤسسة أو اخلارجية، وكالمها مؤثر ومتأثر يف نفس الوقت
 .وقوة الفعالية بني الطرفني واالستمراريةالعالقات العامة تتسم بالديناميكية واحليوية 

  حتقيق أهدافها بأقل جهد وأقصر وقت وأخفض لتضمن تستخدم فلسفة العالقات العامة بأسلوب علمي
 .تكلفة

 إن العالقات العامة تضمن التفاهم املسرت بني املؤسسات واجلماهري وحتقق الرتابط والتعاون فيما بينهم. 
 ي ا وسيلة تدريب هامة إلعداد اجلماهري و مطلوب  األفكار والقيام مبا هو تهم على تقبل اآلراء وئإ

  .منهم
  وتستخدم متخصصني  باالستمراريةوتتصف  االجتماعيةإن العالقات العامة تعد عمليات تطبيقية للعلوم

   2.على مستويات خمتلفة من املعرفة مؤهلني من املعاهد والكليات املتخصصة
  
  
  

                                                             
.252.253ص ص عمان، والتوزيع،دار صفاء للنشر  ،االتصال والعالقات العامة :عدنان حممود الطوباسي.رحبي مصطفى عليان ود.د- 1  

.23.24ص ص م،2011عمان،- األردن دار الراية للنشر والتوزيع، ،إدارة العالقات العامة والبروتوكوالت :هاشم محدي رضا - 2  
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  : أهمية وأهداف العالقات العامة -2-7
 : أهمية العالقات العامة  - أ
االت الوظيفية اليت ظهرت وحققت قبوال إداريا داخل املؤسسات وميكن توضيح متثل العالقات العامة أحد      ا

  :أمهية العالقات العامة فيما يلي
ا على كسب رضا اجلمهور   - 1 وتأييده لتحقيق مصاحل مشركة وخاصة احلكومات اليت تستمد قدر

ا على تأييد الشعب االستمرار  .يف ممارسة سلطا
السوق وزيادة حجم اإلنتاج وتعاظم النفقات مع وجود منافسة حادة هدفها جذب أكرب عدد  اتساع  - 2

 .من املستهلكني
تمع ومصاحل أفراده وذلك بالرقابة على أسعار الغذاء أو السلع واخلدمات  االهتمام  - 3 املتزايد با

 . لالستعمالوصالحيتها 
الدولة ومؤسسات  اتصالثقافة اجلمهور مما تطلب  ادوازديالدميقراطية  وانتشارتعاظم قوة الرأي العام   - 4

 .األعمال جبمهورها
تمع، و  - 5 دف  التواصل مع كافة شرائح ا هذا بإطالعه بكل األنشطة والسياسات املوجهة خلدمته واليت 

 1.إىل تأمني السعادة والرفاهية له
اجلمهور الداخلي من املوظفني والعمال وربطهم باملنشأة وأهدافهم وحيببهم فيما يزيد من  احتياجاتتلبية  - 6

 .إخالصهم ووالئهم هلا
 .وتكوين اآلراء حول السلع اليت تنتجها املؤسسة االتصاالتتنمية   - 7
تقوم العالقات العامة يف املنظمات احلكومية بتحسني العالقات بني احلكومة والوزارة واجلمهور وتنمية   - 8

 2.الشعور باملسؤولية لدى املوظفني وبالتايل حتويلهم إىل مجهور إجيايب
  :أهداف العالقات العامة- ب

ب ما تراه وتلتزم به منظمات العالقات العامة حسب ما تراه ومتارسه الدولة وحسوانطالقا من مفهوم     
  : األعمال يف القطاع اخلاص ميكن حتديد أهداف العالقات العامة على النحو التايل

  
                                                             

.22.23ص ص م،2016األردن،-عمان دار األيام للنشر والتوزيع، ،والتطبيق االبتكارإدارة العالقات العامة بين  :علي عبودي نعمة اجلبوري - 1  
.32.33ص ص م،2002اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، ،العالقات العامة بين النظري والتطبيق :منال طلعت حممود - 2  
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 : أهداف العالقات العامة على المستوى القومي -1
  ا املختلفة مع الصحافة أن الصحافة هي مرآة الرأي  باعتبارإجياد نوع من التعاون بني احلكومة وأجهز

تمع  .العام وا
 ا بعض أجهزة اإلعالم اخلارجية أو  الرد على اإلشاعات و األكاذيب واحلمالت الدعائية اليت قد تقوم 

 .رضة الداخليةابعض اجلماعات املع
 كومة السعي الدؤوب حنو كسب رضا وتأييد املواطنني حىت ميكن حتقيق نوع من التعاون والتنسيق بني احل

 .ومواطنيها
  ا وتفهم أبعادها القيام نيابة عن احلكومة بشرح وتفسري القوانني واألنظمة اجلديدة للمواطنني ملعرفة أسبا

 .بالنسبة هلم
 :أهداف العالقات العامة على المستوى منظمات العمل -2

  من إيصال  إعالمبني املنظمة وعمالئها مبا ميكن األوىل من  االجتاهنيإحداث نوع من االتصال ذو
م إىل اإلدارة العليا م وطلبا  .رغبا

 العاملني يف املنظمة من الزاوية الثقافية والرتوجييةبرغبات وحاجات  االهتمام. 
 فعالة ومستمرة لصاحل مجيع  اتصالبالعالقات بني املنظمة واملنظمات األخرى وتنمية وسائل  االهتمام

 .األطراف
  تشجيع وتنمية التعاون بني خمتلف اإلدارات واألقسام باملنظمة وبينهم وبني اإلدارة العليا مبا يؤدي إىل

 1.توفري املعلومات وعدم الرتدد يف تقدمي النصح واملشورة
 : وهناك عدة أهداف أخرى من بينها

م مبا ال يتعارض مع األنظمة والقوانني  اهتماماتالتفاعل اإلجيايب مع األحداث ومسايرة   - 1 الناس ورغبا
 .السائدة اليت تنظم احلياة العامة

 االجتاهاتحتسري الفجوة بني األفراد واجلماعات وحتقيق اإلدماج وخلق حالة من املعرفة والفهم لتوحيد   - 2
 .والقناعات

 .زرع الثقة بني املؤسسات واألفراد من خالل مد جسور التواصل  - 3

                                                             
.262.263ص ص ،م2013ناعم دار قنديل للنشر والتوزيع، ،وظائف منظمات األعمال :ألصربيحممد عبد الفتاح  - 1  
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تمع التعاون والتنسيقالسعي   - 4 ا، والطلب من أفراد ا  .للتعريف جبهود املؤسسات وخدما
  واالستفادةالتأثري على الرأي العام والعمل على احملافظة على وجود رأي عام مرغوب فيه جتاه املؤسسة   - 5

 .من البيانات بعد حتليلها يف ترشيد القرارات
اليت تساعد املؤسسة على تنفيذ براجمها والتخطيط ملشاريعها  ةاالستشاريتقدمي املهام اإلدارية واخلدمات   - 6

  1.وفق تصور كاف ودراسة متأنية

  :العالقات العامة اتصالوسائل  -2-8
ــــم تصنيفها كالتايل اتصالتستخدم املؤسسة وسائل      ــ ـــ ــ ــ   : خمتلفة، ت
  :الوسائل المقروءة والمكتوبة: أوال

ـــرائد  - أ   :الجـــــ
واليت ميكن أن تستخدمها  االنتشارلقد كانت الصحافة لفرتة طويلة من الزمن هي الوسيلة الوحيدة الواسعة 

إدارة العالقات العامة يف نقل األخبار والرسائل اإلعالمية إىل مجهور املتعاملني معها، من خمتلف املستويات 
مع خلق الرغبة لديهم للتعاون وإقامة الثقة فيما تقدمه  اهتمامهموحتريك  انتباههم اجتذابواألنواع مع ضرورة 

 .مراقبة أثر هذه الوسيلة يف حتقيق النتائج املطلوبةاملؤسسة وأخريا  
 : المجالت - ب

جملة املؤسسة دورية تصدرها اإلدارة يف مؤسسة األعمال سواء كانت هذه حكومية أو خاصة، وهي أكثر     
  : وسنتعرض للمجلة من حيث اآليت وانتشاراأدوات العالقات العامة شيوعا 

  ميكن أن منيز ثالثة أنواع من جمالت املؤسسات : أنـواع مجـالت المؤسسة -1ب
 مجلة المؤسسة الداخلية : 
بعض مؤسسات األعمال بإصدار جمالت ختص أساسا العاملني فيها، ويطلق عليها جمالت املؤسسة تقوم  

الت ميتد ليصل إىل اجلماهري اخلارجية ذات العالقة باملؤسسة واجلماعات واألفراد الداخلية، إال أن توزيع هذه  ا
  .املختلفني الذين يرتبطون بعالقات باملؤسسة

  
  

                                                             
.18.19ص ص م،2011عمان،-األردن ، دار الراية للنشر والتوزيع،العالقات العامة والبروتوكوالتإدارة  :هشام محدي رضا - 1  
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 مجلة المؤسسة الخارجية : 
أفضل أنواع  باستخدامتقوم بعض املؤسسات الكبرية بإصدار جمالت ختصص للجمهور اخلارجي، تطبع 

م، وتستعني بأفضل الكتاب  اهتماموحتتوي على موضوعات تثري الورق، وبأفضل املطابع  اجلمهور وتليب رغبا
ا واحملررين، كما تستخدم الصور والرسوم البيانية وغريها،  الت توزيعا واسعا لدعم مسعة املؤسسة وصور وتوزع ا

  .الذهنية
 مجلة موجهة للجمهورين معا : 

الت تصدر أساسا للج     موجهة لكل من اجلمهورين مهور الداخلي إال أنه حتول إىل جملة هذا النوع من ا
  1.الداخلي واخلارجي، فاقدا بذلك صفته الداخلية

  :مطبوعات المؤسسة -ج
هي مطبوعات خاصة يعدها متخصصون يف العالقات العامة هلم مستوى راق يف اإلخراج الفين، ومثل هذه     

  : املطبوعات قد تأخذ عدة أشكال
ــرات -1ج ــــ   : النشــــــ

حتتوي على بعض البيانات عن املؤسسة ومواقع عملها، واخلدمات عادة ما تكون هذه النشرات اإلعالمية     
  .تتضمن إعالنا عن نشاط املؤسسة باعتبارهاوالسلع اليت تقدمها، وأهم العالقات العامة بإخراج النشرات 

  : الموجـز المصور المطبوع -2ج
يوضع يف أماكن معينة كاملعارض مثال، حيوي صورا ملونة  باعتبارهوهو املوجز املصور املطبوع، بعد إعداد جيد     

 .أو خمتارة بدقة كبرية، والبعض يتضمن رسوما توضيحية أو صور مأخوذة من عدة زوايا للسلعة
ــبات -د ــــ   :الكتيـــــ

، استفاضةتصدرها املؤسسة على فرتات متباعدة وحتوي بيانات أكثر ومن الوسائل املقروءة تلك الكتيبات اليت     
ا وأسواقها وتعرض من هذه الكتيبات أو تقدم لزوار املوقع ا ومنتجا   .وتوسعا عن املؤسسة وخدما

  
  
  

                                                             
.68.69م، ص ص2000، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، األردن، وسائل االتصال في العالقات العامة: حممد ناجي اجلوهر  -1  
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  : الوسائل المسموعة: ثانيا
ــــة  - أ ــــ ــــ  :اإلذاعـــ
منها  االستفادةتعترب اإلذاعة من الوسائل احلديثة واهلامة يف الوقت احلاضر، ميكن لرجال العالقات العامة     

  .جبمهور املؤسسة عن طريق إذاعة األخبار واملعلومات والربامج اخلاصة والندوات اإلذاعية لالتصال
ــــــاتف- ب ــــ ــــ املواعيد وإبالغ الرسائل واألخبار وحتديد ، االجتماعاتيلعب أمهية خاصة يف عقد  :الهــــــ

ـــوالبيانات الالزمة ألدا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   1.لء العمــ
ــــة: ثالثا   :يتمثل هذا النوع من الوسائل يف:  الوسائل المرئيـــــ

 : التلفزيون  - أ
الصور املتحركة واأللوان، ويعترب التلفزيون من  استخدامله نفس خصائص اإلذاعة، إضافة إىل قدرته على 

إال أن التلفزيون يبقى أهم وسائل النشر، حبيث يستطيع الدخول إىل مجيع البحوث وخماطبة مجيع الفئات، 
ا إنفاق  استخدامهباهظ الثمن، وال ميكن  يف العالقات العامة، إال بالنسبة للمؤسسات الكبرية اليت بإمكا

 .برامج العالقات العامة املال الكثري على
  :السينما _ ب

تعد هي األخرى باهظة التكاليف يف جمال العالقات العامة، خاصة إذا كانت يف شكل أفالم سينمائية     
على اإلمكانيات املتوفرة إلدارة العالقات العامة، باإلضافة إىل أهداف االتصال  استخدامهاكاملة، ويتوقف 

   .وخصائص اجلمهور املستهدف وطبيعة املوضوع والفكرة
  : أجهزة الفيديو -ج

الفيديو من ضمن وسائل االتصال املرئية واملسموعة بإمداد إدارة العالقات أجهزة  استخدام اتسعلقد  
جمالس اإلدارة، وكبار املديرين، وإعادة إذاعتها  واجتماعاتيو، لتصوير احلفالت واملناسبات، العامة بأجهزة الفيد

  2.النتائج واآلراء اليت عرضت فيها الستخالصأو عرضها 
ـــايل     ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــل أخرى نذكر منها بالرتتيب كالتـــ ـــ ــ ــ ـــ   : وهناك وسائــ

  
  

                                                             
.144.152م، ص ص1998 ، امليسرة للنشر والتوزيع،العالقات العامة: مجيل أمحد خضر  - 1  
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 : الحفالت والدعوات الخاصةتنظيم  -1
العالقات العامة، وميثل نوع من االتصال املباشر مع اجلماهري،  اختصاصإن تنظيم احلفالت يدخل ضمن  

سواء كانت هذه احلفالت للعاملني داخل املؤسسة واجلمهور املتعامل معها، أو عمالء املؤسسة ويف احلفالت يتم 
مة واملدعوين إىل احلفل ويتبادلون مع بعضهم آرائهم التعارف بني كبار املسؤولني يف املؤسس   .واجتاها

ــــبة -2 ــــ  : الخطــــ
من وسائل االتصال املباشر اليت قد تعىن بإجراء احلوار إليهم يف شكل خطاب معني، يلقيه أحد   تعترب اخلطبة 

  .اجلمهوركبار املسؤولني ويوضح فيها وجهة النظر اليت ترغب املؤسسة يف تعريفها هلذا 
 : المقابالت الشخصية -3
جيب أن يتقنها املقابل، أي الذي جيري املقابلة، ومن املبادئ املقابالت الشخصية مهمة جدا وهلا أصول  

األساسية يف املقابلة أن تكون شخصية املسؤول باالستقبال قوية، ألنه قد يتوقف عن هذه املقابلة تكوين رأي من 
  .متاما عن وجود عالقة االنصرافالطرفني أي يف إقامة عالقة طيبة، أويف 

ــــــارات -4 ــــ ــــ  :الزيــــــ
االت اهلامة اليت تعمل فيها إدارة العالقات العامة، إذ تعمل على تنظيم زيارات      الزيارات تعترب من ا

  .اجلمهور ملواقع املؤسسة، كما تشجعه على التعامل مع املؤسسة
كما ال ننسى وسائل االتصال احلديثة اليت تدعى وسائط االتصال املتعددة اليت تقوم بدمج عدة معطيات  

، االنرتنيتويف مقدمة هذه الوسائل . نص، صوت، صورة، رسم: مثلمنفصلة كانت حىت املاضي القريب تستثمر 
اء العالقات العامة على معرفة والذي يعد أهم الوسائل احلديثة اليت أدخلت إىل املؤسسات، فهو يساعد خرب 

  .هو عصري وحديث الساعة املستجدات على مستوى السلع واخلدمات إذ تزودهم بكل ما
الت،  ومن هنا نستنتج أن وسائل العالقات العامة تنقسم إىل وسائل مقروءة ومكتوبة كاجلرائد و ا

كالتلفزيون، السينما، أجهزة الفيديو،   ومطبوعات املؤسسة، ووسائل مسموعة كاإلذاعة واهلاتف، ووسائل مرئية
باإلضافة إىل تنظيم احلفالت والدعوات اخلاصة، واخلطبة واملقابالت الشخصية والزيارات، كما ال ننسى وسائط 
اإلعالم املتعددة فهو يساعد على تزويد املؤسسات بكل ما هو عصري وحديث الساعة، إال أننا نالحظ قصور 
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والتلفزيون ونادرا ما يستخدم سائل احلديثة، فنالحظ أن أغلبها ال يستعمل اإلذاعة الو  استعمالاملؤسسات على 
  1.يف مؤسستنا االستخدامقليلة  فاالنرتنيتوسائط اإلعالم املتعددة، 

  

ــــي :أنشطة العالقات العامة -2-9 ـــ ــ ــ ـــ ــ   :من أهم أنشطة العالقات العامة احلديثة اآلتـ
 : التخطيط واإلدارة -1

املراقبة والتقييم، كما يتمثل يف التعريف مبهام العالقات العامة  ويتمثل هذا الدور يف التنظيم والتنسيق و    
ا  االتصالالتسويقية وحتديد أهدافها ومجهورها املستهدف ودورها يف مزيج  التسويقي، وكيفية اإلعداد حلمال

  .وتقييم مدى فعاليتها
 : توطيد العالقة مع وسائل اإلعالم -2

هو جانب هام من جوانب العالقات العامة التسويقية املرتبطة بأعمال النشر والتغطية اإلعالمية، وتنمية     
العالقة مع وسائل اإلعالم املختلفة كالصحف والتلفزيون واإلذاعة وغريها واليت ميكن من خالهلا القيام 

ــــي ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   :باآلتـ
 نشر املعلومات؛ 
  إجيابية لدى مجاهري املنظمة املختلفة؛ اجتاهاتبناء 
 خلق صورة ذهنية طيبة عن املؤسسة وما تقدمه من منتجات؛ 
 الرتويج لسياسات املنظمة وكسب التأييد هلا؛ 
 ا التجارية وتقدمي املنتجات اجلديدة؛  ترويج املنتجات وعالما
  اليت تشرتك فيها؛التغطية اإلعالمية ألحداث املؤسسة املختلفة وبرامج الرعاية 
 توطيد العالقة مع الكتاب والصحفيني ورجال األعمال. 
ــر -3 ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  :النشـــــ

وهذه املهمة غالبا ما ترتبط بالصحافة ووسائل اإلعالم املذاعة واملرئية األخرى، وتعتمد على نشر املعلومات     
ا واحلد من تأث ري الدعاية املضادة، وميكن للنشر أن يكون أداة مؤثرة وفعالة للغاية يف اإلجيابية عن املنظمة ومنتجا

   .التسويقية عندما يتمتع باملصداقية ووفرة املعلومات وتنوعها وحتري الدقة يف التقدمي والتحليل االتصاالت

                                                             
.07م، ص2001لبنان، -، بريوتوسائل االتصال المتعددة: شهنيفؤاد  - 1  
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عن املنظمة أو املنتج أو احلدث املراد الرتويج له، كما إجيابية  انطباعاتوبذلك تستطيع أنشطة النشر خلق     
 اتصاليةولكن ال جيب اخللط بني النشر واإلعالن، فالنشر أداة . ختلق قدرا من التصديق لدى اجلمهور املستهدف

ا والتحكم فيها بنفس أسلوب إدارة وتقدمي اإل عالن،  خمتلفة هلا أساليبها اخلاصة، فالتغطية اإلعالمية ال ميكن إدار
كما أنه حيتاج إىل إدارة وختطيط مثله مثل باقي عناصر املزيج التسويقي األخرى، كما جيب تقدميه بعناية ومراقبته 

  .أيضا
ـــــوعات -4 ــــ ــــ ــــ  :إصدار المطبــ

للني إنتاج املطبوعات من أهم أنشطة العالقات العامة التسويقية وتقدم من خالل املوظفني، حملل األخبار، واحمل    
املاليني مثل الكتيبات والنشرات واخلطابات والتقارير املالية والدعوات وغريها كما ميكن أن تصدر املطبوعات 

  .بالصوت والصورة
ـــــالرعـــــ -5 ــــ ــــ ــــ ــــ  :ايةــــ

تمع كاألحداث ال     رياضية تم الكثري من املؤسسات بأسلوب الرعاية حيث ترعى بعض األحداث اهلامة يف ا
دف الرتويج  وصورة املؤسسة  السموالفنية والثقافية والسياحية أو رعاية بعض الربامج التلفزيونية واإلذاعية، 

ا من سلع وخدمات املؤسسات يف بعض  اشرتاككما يندرج حتت أنشطة العالقات العامة التسويقية . وملنتجا
تمع واجلمهور، وذلك من خالل تقدمي منح  االجتماعيةاألعمال اخلريية واإلنسانية كجزء من املسؤولية  هلا حنو ا

أو هبات يف صورة نقدية أو عينية للمؤسسات اخلريية أو املؤسسات العالجية أو التعليمية أو رعاية بعض 
  . املشروعات القومية اهلامة

 :المنـظـــمة اتصاالت -6
ا يندرج حتت أنشطة العالقات العامة التسويقية، املنظمة هلا فروع وجماالت عديدة ليست مجيعه اتصاالت    

ا الذهنية، باإلضافة  الداخلية  لالتصاالتفالعالقات العامة التسويقية ختتص بربامج التعريف باملؤسسة ورسم صور
  .مع أصحاب املعامالت التجارية االتصاالتوبعض 
ــــــة العالقات بالمجتمع -7  :تنميـ

تمع احمللي واجلهات احلكومية واخلاصة واجلمعيات األهلية جزء منها يندرج حتت بناء وتنمية العالقة مع ا    
دف هذه األنشطة إىل دراسة  العالقة مع احلكومة وصناع القرار،  اجتاهأنشطة العالقات العامة التسويقية، حيث 

تمع . الرأي العام اجتاهاتوكذلك  دف إىل كسب تأييد اجلمهور العام وا   .احملليكما 
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 :جمـــــاعات الضغـط -8
تمع، وذلك لبناء وتأكيد العالقات اإلجيابية مع خمتلف      هذا املدخل يرتبط بالعالقة مع وسائل اإلعالم وا

تمع مثل قادة الرأي، رجال الدين، اإلعالميني، وصناع القرار  مجاهري غري مباشرة للمنظمة  باعتبارهمفئات ا
  .وهذه العالقات تعتمد على احلوار املتبادل واإلقناع لكسب تأييد هذه الفئات

 :إدارة األحداث الخاصة -9
تم بإدارة وتنظيم األحداث اخلاصة، فهناك أحداث داخلية     أنشطة العالقات العامة التسويقية غالبا ما 

بإنتاج منتج جديد، وهناك أحداث خارجية تشرتك فيها  االحتفالأو  تواالجتماعاخاصة باملنظمة مثل املؤمترات 
من التغطية اإلعالمية هلذه األحداث مثل البطوالت الرياضية أو  واالستفادةوسائل اإلعالم  انتباهاملنظمة جلذب 

  .األحداث الفنية والثقافية أو السياحية
ــوم : تنمية العالقة مع الجمهور الداخلي - 10 ــ العالقات العامة بتوطيد عالقة املنظمة فتعمـل على تقــــ

ــــي ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   :اآلتـ
 ا ودورهم يف تنفيذ هذه السياسات؛ ا وإسرتاتيجيا  إعالم موظفي املؤسسة بسياسا
 م من الناحية الصحية والرتفيهية؛ واالعتناءبتدريب املوظفني  االهتمام  م وبعائال
 قية وما يرتتب عليها من تغيري يف السياسات والقرارات التسويقية للمنظمة إعالمهم بالتغريات التسوي

م على فهم   .هذه التغيريات وقبوهلا وتنفيذها واستيعابومساعد
  : تنمية العالقة مع الجمهور المالي للمؤسسة- 11
تمع املايل للمنظمة وهم      عادة الشركاء، املستثمرون تم العالقات العامة التسويقية بتنمية العالقة مع ا

ــــياحلاليون واحملتملون، البنوك، شركات التأمني، واملستشارون واحملللون املاليون، و  ــ ـــ ــ ــ   :تقوم باآلتـ
 بناء وترسيخ العالقة مع اجلمهور لكسب ثقته وتقديره وتأييده؛ 
 إمداده باملعلومات الالزمة عن أنشطة الشركة وموقعها املايل؛ 
  تمع املايل التزامهااملنظمة لديه من خالل حتسني صورة  .مبسؤوليتها ومصداقيتها داخل هذا ا

ــــة - 12 ــــ ــــ   :إدارة األزمــــــ
أو األحداث الطارئة للعالقات العامة دورا هاما وحيويا يف كيفية مواجهة املؤسسات والشركات لألزمات  

العالقات العامة اجلديدة هي  وإسرتاجتيةواألزمة قد تكون حدثا واحدا أو جمموعة من األحداث، . اليت تواجهها
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وأهم عامل يف إدارة األزمة هو . وتستعد للتعامل معها ومواجهتها اعتبارهاحدوث األزمة يف  احتمالاليت تضع 
، فال جيب التقليل من خطورة املوقف أو التظاهر بأن املشكلة مل يعد أسلوب التعامل معها منذ الساعات األوىل

ا، بل البد من التعامل معها جبدية من البداية وإعطاء معلومات حقيقية وصادقة عنها  هلا وجودا أو االستخفاف 
ا، وتوقع هل واالستعداداملنظمة نفسها حلدوث أشياء غري متوقعة  يئ أنكما البد من . للجماهري املختلفة

ا ومسعتها عند اجلماهري إذا مت التعامل مع األزمة بشكل خاطئ   .حدوث تأثري سليب على صور
ـــل - 13 ــــ ــــ ــــ   :البحـــــث والتحليــ

تم  االتصاليعد البحث والتحليل من أهم أنشطة  التسويقي مبا فيها العالقات العامة التسويقية، واليت 
 1.يف عملية اإلدارة والتخطيط والتنفيذ والرقابة والتقييم الستخدامهاجبمع وحتليل املعلومات 

  
  :فوائد وجود إدارة خاصة للعالقات العامة في المنظمات والمؤسسات -2-10 

إدارة مستقلة ختص العالقات العامة يف أية مؤسسة يتميز عن الطرق األخرى ملمارسة العالقات إن إنشاء     
  :حيقق هلا فوائد كثرية نذكر منهاالعامة بشكل كبري ألنه 

إحاطة اإلدارة العليا بردود الفعل اليت حتدثها سياسة املؤسسة على نفوس اجلماهري، الن وجود إدارة   - 1
 اجلمهور الداخلي واخلارجي مباشرة؛متخصصة تسهل عملية احلصول على البيانات واحلقائق من 

 املؤسسة وأثرها على طريق شرح السياسة املتبعة يف توفري الوقت واخلربة مما يسمح بتوجيه اجلمهور عن  - 2
 مصاحلهم؛

اإلشراف على  داخل املؤسسة بني خمتلف مستويات التنظيم، إضافة إىل االتصالاملساعدة يف ختطيط   - 3
   اخلارجية؛ االتصاالت

تعاب اليت التوفري يف النفقات ألن أجور العاملني يف إدارة العالقات العامة باملؤسسة أقل بكثري من األ  - 4
 ؛االستشاريةتتقاضاها املكاتب 

الدائم  االحتكاكاملسامهة يف تكوين اإلطار املتخصص وإجياد جمموعة من اخلرباء الذين يتعاونون نتيجة   - 5
ا    2.مع كافة العاملني باملؤسسة، واإلطالع على كافة النشاطات واملعرفة الدقيقة إلمكانيا

  
                                                             

.102-98ص ص م،2012املشرقة ناشرون،فاق دار األ ،مقدمة في العالقات العامة واإلعالن :ياسني خضري البياين وآخرون.د.أ - 1  

.33.34ص ص م،2015عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ،إدارة العالقات العامة وتنظيمها :منال هالل املزاهرة - 2  
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 : خالصة    
جهاز العالقات العامة ال ميكن االستغناء عنه بالنسبة ألي مؤسسة فهي تعترب وظيفة إدارية تعمل ميكن القول أن       

ا باجلماهري سواء كانت داخلية أو خارجية  على تقريب اجلماهري من املؤسسة وبناء عالقات ودية حيث تسعى إىل تدعيم عالقا

  .رية وقوة الفعالية بني الطرفنيومن مث فإن العالقات العامة تتسم بالديناميكية واالستمرا
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  :تمهـــــــیــــد
الصحيح ألهم مورد متلكه  تأطريها و اهتمامها وعلى مدى حتكمها مات املعاصرة املنظيرتكز جناح أو فشل 

وهو العنصر البشري ، والذي يعترب الثروة النادرة اليت تتسابق املنظمات لتوفريها كما ونوعا بالشكل الذي يزيد من 
من بني العوامل اليت حتقق ذلك  ، والبقاء يف السوق يف ظل املنافسة فاملنظمات حتاول تعظيم أرباحها وفعاليتها ، 

هذا من خالل  ، ورضاهم كيفية التأثري على نفسيتهم بالشكل الذي يزيد من والئهم و ودراسة سلوك العاملني 
م و م مبا يضمن توجيه جهودهم خلدمة أهداف املنظمة حبيث ال إشباع حاجيا م  حتقيق رغبا يتعارض مع رغبا

 . صيةوأهدافهم الشخ
دوافع  استثارةنظام احلوافز الذي بواسطته ميكن  استعمال ولعلى السبيل الوحيد للوصول إىل أداء عال وراقي هو

العاملني والتأثري عليها مبا خيدم مصاحل العمال فاحلوافز بنوعيها املادية واملعنوية تلعب دورا بالغ األمهية يف تشجيع 
 .  العاملني ومن أجل التوضيح أكثر سنتطرق يف هذا الفصل إىل خمتلف مفاهيم التحفيز وأسسه ونظرياته 
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  :التحفيزتعريف  -3-1
ا ذلك الشعور اخلارجي لدى الفرد يولد فيه الرغبة يف القيام بنشاط أو اجناز عمل أو سلوك  تعرف احلوافز بأ

  .معني يسعى من ورائه إىل حتقيق أهداف معينة
م يتفقون يف كونه شيء خارجي يف  من الناحية االصطالحية جند أن مفهوم التحفيز خيتلف من باحث ألخر غري أ

تمع أو البيئة احمليطة بالفرد  إذ هو العامل الذي تستغله اإلدارة يف جذب الفرد إليها باعتباره وسيلة إلثارة القوى ا
  . عن طريق إشباع حاجاتهاحلركية فيه و اليت تؤثر على سلوكه و تصرفاته 

م و ختلق لديهم الدفع من أجل  ا لتثري رغبا و هناك من يرى أن احلوافز هي فرص توفرها املنظمة للموظفني العاملني 
 1.و العمل املنتج و السلوك السليماحلصول عليها عن طريق اجلهد 

ا جمموعة الظروف اليت تتوفر يف جو العمل و تشبع رغ بات األفراد اليت يسعون إلشباعها عن طريق و تعرف أيضا بأ
ا جمموعة العوامل و املؤثرات اليت تدفع العامل سواء كان مديرا أو منفذا { : و هناك تعريف أخر للحوافز. العمل إ

ا } حنو بذل جهد أكرب يف عمله و عدم الوقوع يف اخلطأ مغريات تستخدمها  {و ميكن تعريف احلوافز أيضا بأ
  .املوظفني و العاملني على العمل و زيادة اإلنتاج و حتسني النوعية اإلدارة حلث

ا حث :وميكن إعطاء تعريف أكثر عمومية ومشولية للحوافز كما يأيت ا كل الوسائل والعوامل اليت يكون من شأ أ
م جبد وإخالص وتشجيعهم على ما املعدل يف جمال بذلوه فعال من جهد زائد عن  املوظفني والعمال على أداء واجبا

  .اإلنتاج واخلدمات لتحقيق أهداف املنظمات 
وتأسيسا لكل ما تقدم من تعريفات ميكننا القول أن احلوافز هي مجيع العوامل واإلمكانيات والوسائل اليت تستخدمها 

م وحثهم على املزيد من اجلهد املخلص والعمل املنتج  سواء يف جمال اإلدارة يف التأثري على سلوك العاملني وتصرفا
    2.ق أهداف املنظمة وأهداف العاملنياإلنتاج أو اخلدمات ومبا حيق

ا رغبته وختلق لديه الدافعية من  ،هو فرصة ووسيلة مثل املكافأة والعالوة وغريها الحافز     وتوفرها أمام الفرد لتثري 
ا ويريد  أو الوسيلة أن وهنا البد من أجل احلصول على احلافز  إشباعهاأجل احلصول عليها وإشباع حاجة حيس 

                                                             
  .116.117، دار األمة للطباعة والرتمجة والتوزيع، ص صإدارة الموارد البشرية :نور الدين حاروش -  1
- ، دار األيام للنشر والتوزيع،عمانمبادئ إدارة األعمال بمنظور منهجي متقدم :رائد عبد اخلالق عبد اهللا العبيدي.املشهداين ودخالد أمحد فرحان .د -  2

 .87.88م،ص ص2013األردن،
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شيء أساسي كنجاحه يف حتقيق يكون السبيل حمصور يف األداء اجليد والسلوك السليم وبالتايل ربط احلافز بعمل 
   1.غايته

ا أي أ ،احلوافز هي عبارة عن عوامل خارجية وتشري إىل املكافآت اليت يتوقعها الفرد من قيامه بعمل معني
ذا املعىن فإن احلوافز هي املثري اخلارجي الذي يشبع احلاجة  متثل اليت يتم من خالهلا استثارة الدوافع وحتريكها ،و

قها مع هدف الفرد وحاجاته والرغبة املتولدة لدى الفرد من أدائه لعمل معني، وتتوقف فاعلية احلوافز على تواف
     2.ورغبته

ا  وميكن تقدمي تعريف شامل للحوافز وسائل وفرص مادية ومعنوية وإجيابية وسلبية توفرها إدارة املنظمة أمام :على أ
إشباعها عن طريق حتسني مستوى أدائهم ، واستقامة سلوكهم ووالئهم اجتاه ، لتحرك فيهم الرغبة من أجل العاملني
ه سلوكه واستثارة رغبته حنو القيام بعمل هي كل الوسائل املتاحة يف البيئة احمليطة للفرد واليت متكن من توجي ، واملنظمة

هداف املؤسسة ورفع حاجته أو جتنب ضرر حىت يتم حتقيق أ إشباعحمدد أو االبتعاد عن فعل معني وذلك بغرض 
 3.مستوى أدائها

 : مرت احلوافز بثالث مراحل: زالتطور التاريخي للتحفي -3-2
    :المرحلة األولى

مثالية ال عالقة هلا  اقتصاديةؤسسة وحدة املرحلة املدرسة التقليدية اليت ترى أن املمتثل هذه :املدرسة التقليدية 
مع البيئة اخلارجية هدفها تعظيم األرباح فقط ظهرت مع بداية الثورة الصناعية بأوروبا، حيث رأى أصحاب هذه 

العمل الشاق، والعامل غري على وضع سياستها بأن العامل كسول وال حيب العمل ، و املصانع واملديرون املهنيون 
الطموح وأنه دائما يتجنب املسؤولية والعامل جيب أن يشرف عليه مباشرة لكي يعفى من املسألة ، وبناءا على ذلك 

األجر قل احلافز وبالعكس وقد بينوا  ارتفعيبذله من طاقة وجهد يرتبط ارتباطا سلبيا مع مستوى األجر ، كلما  فإن ما
  .  عالقة بني األجر واجلهد املبذول تكون موجبةرأيهم على أساس أن ال

  
                                                             

 .140م، ص2010األردن، - ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمانتنمية وبناء نظام الموارد البشرية :رضا هامش محدي -  1
 .216ص م،2009األردن، - ، عامل الكتب احلديث، إربدتنمية الموارد البشرية :الظاهر نعيم إبراهيم  -  2
 .15.16م،ص ص1999معهد العلوم، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، ،التحفيز بوحدة نوميديا :ديب نورة -  3



 التحفيز و أسسه و نظرياته: الفصل الثالث
 

 
72 
 

   :المرحلة الثانية
وأنه يستمتع بالعمل وحتقيق اإلجناز  اقتصادينظرت هذه املدرسة لإلنسان على أنه خملوق : املدرسة اإلنسانية

م مبدعون يف حني توفر الفرصة ا،  املهم كاألجر متاما للعامل والعاملون ملتزمون بطبيعتهم ملناسبة وعليه فإن كما أ
 :   اإلدارة يكون عملها كاآليت

، كما تساعدهم على التطور وتشجيعهم على للعمل باالنتماءالقرارات بالتشاور مع العاملني لتشعر العامل  اختاذ
 .وىل وكزت على املاديةوركزت هذه املدرسة على احلوافز املعنوية عكس املرحلة األالعمل اجلماعي 

  :الثالثة المرحلة 
تمع الذي : املدرسة املعاصرة      وهي جتسد الفكر اإلداري السائد حاليا فاملؤسسة يف هذه املدرسة مفتوحة وتتأثر با

ا ، وباعتبار األفراد  م تعيش فيه والفرد هو جوهر املؤسسة وركيز متباينون يف خصائصهم ، دوافعهم ، حاجا
م فاحلوافز يف هذه املرحلة    1.مدى حتقيقه لألهداف املرتبطة بهمتباينة ومتنوعة ومقرتنة بأداء الفرد و وإبداعا

  

  :هناك ثالث أنواع للتحفيز وهي  :أنواع الحوافز -3-3
   :حافز البقاء األساسي - 1

وهذا النوع من التحفيز يغطي كل احلاجات األولية "إن أهم حافز حيرك البشر هو حافز البقاء :" يقول أبراهام ماسلو
الغذاء ، املاء واهلواء ، وإذا فقدت أي من هذه احلاجات فسيكون دافعا أساسيا يتشكل داخل املرء ، فيتحفز : مثل 

  . يتطلبها املرء إلشباع هذه احلاجة  لفعل كل ما
  :يالتحفيز الخارج - 2

األصدقاء واألسرة أو املقالة يف جملة أو من خالل وسيلة :هذا النوع من التحفيز يأيت من احمليط اخلارجي ، مثال 
يستمر أثرها فرتة طويلة ، فتخبو قوة دفعها  إعالمية  أو من الرئيس يف العمل ، ومشكلة احملفزات اخلارجية أنه عادة ال

    .عى ملا يكمن يف ذاته ال ملا يكمن يف ذات اآلخرينبعد فرتة قصرية ، لذلك على املرء أن يس
  

                                                             
  .406م، ص2005اإلسكندرية، الوراق للنشر والتوزيع،مؤسسة  ،إدارة الموارد البشرية :يوسف جحيم الطائي -  1
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  : التحفيز الداخلي - 3
يعد هذا النوع من التحفيز أكثر األنواع الثالثة قوة واستمرارا يف التأثري و الفاعلية ، ويرجع السبب يف ذلك إىل     

  1.الساميةه الذاتية لتحقيق أهدافه طبيعة هذا النوع ، ألن املرء يكون مدفوعا بقوت
منها، ومن حيث  ، ومن حيث املستفيدينمن حيث الفعالية: تصنف احلوافز من عدة جوانب أمههاو 

   2:يليكما،طبيعتها
 

   
 
 
  
 
  
 
  
     
 
  
  
  
  
  

                                                             
  .307.308ص ص عمان،- األردن دار احلامد للنشر والتوزيع، ،اإلدارة الفعالة للموارد البشرية :صاحل علي عودة اهلالالت -  1
  .233ص م،2012 األردن،- دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،األساسيات في اإلدارة المعاصرة :درة عبد الباري وآخرون  -  2

 جوانب أنواع التحفيز

 من حيث طبيعتها     حيث المستفيدين منها  من من حيث الفعالية

 معنوية مادية  جماعية  فردية سلبية  إیجابیة 

  جوانب أنواع التحفيز               
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 : وتقسم إىل نوعني :أنواع الحوافز من حيث الفعالية: أوال
دف إىل تشجيع السلوك املرغوب فيه وحتسني األداء وتعكس مبدأ الثواب للعاملني: الحوافز اإليجابية - 1 ، حيث 

 . بية الراتب و املكافآت التشجيعيةأهم األمثلة على احلوافز اإلجياومن 
، وافز النقديةاحل: تتكون من إن احلوافز اإلجيابية اليت تستخدمها املشروعات التجارية والصناعية على نطاق واسع 

وب ، حتسني ومعرفة نتائج على السلوك املرغ للحثاألمن واالستقرار يف العمل ، املديح والثناء ، املنافسة كحافز فعال 
 .شاركة بالقرارات وسياسات التغيرياألداء وامل

دف ملنع حدوث سلوك غري مرغوب فيه ، حيث وتعكس مبدأ العقاب للعاملني: الحوافز السلبية  - 2 ، حيث 
ميكن تعديله للوصول إىل حتسني األداء ومن األمثلة على ذلك حجب العالوة السنوية أو اخلصم من الراتب ، ومن 

ن أن يقوم املدراء باستخدام احلوافز السلبية إىل جانب احلوافز االجيابية ، ألن احلوافز السلبية حتدث نوعا مالضروري 
 . لضعيف باإلضافة إىل تشجيع األداءالتوازن وتذكر بالردع يف حالة األداء ا

  :أنواع الحوافز من حيث المستفيدين: ثانيا
 :مها طراف املستفيدة منها إىل نوعني،ألتقسم احلوافز من حيث ا     

هذا األساس ، واحلوافز اليت تتعلق بالفرد الواحد حيث يؤدي عمال جيدا فإنه مينح حافزا على  : الحوافز الفردية - 1
الفردية ختلق جوا من التنافس لصاحل العمل ، لكنها يف بعض األحيان تؤدي إىل وجود نوع من التنافس غري الشريف 

 .بني العاملني 
من األفراد أو فريق عمل معني ، وعادة ماحتدد إلدارة  وهي اليت تعتمد على أداء جمموعة :الحوافز الجماعية  - 2

موعة من األفراد أو لدائرة معينة ، وعند ختطي هذه املستويات متنح هلا احلوافز ، واحلوافز  مستويات معينة من اإلنتاج 
مو    1.عةاجلماعية تشجع على التعاون البناء وروح الفريق بني أعضاء ا

  
  

                                                             
دار الفكر ناشرون وموزعون،  ،اإلدارة أصالة المبادئ واألسس ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات القرن الحادي والعشرين :املغريب كامل حممد - 1

  .263م،ص2007األردن، - عمان
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  : إىل نوعني أساسيني مهاميكن تقسيم احلوافز من حيث طبيعتها  و :أنواع الحوافز من حيث طبيعتها :ثالثا
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 أشكال الحوافز من حیث طبیعتھا

 الحوافز المعنویة الحوافز المادیة    

المكافآت 
 التشجیعیة

أقساط مدارس 
 وجامعات 

مشاركة في 
 األرباح

منح أسھم 
 مجانیة 

 االعتراف باإلنجاز 

االستقاللیة  في 
 العمل 

ظروف العمل 
 المادیة 

 فرص الترقیة 

االستقرار في 
 العمل 

 أشكال الحوافز من حیث طبیعتھا
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، وسعيا لتحفيزهم للعملرا جلهودهم حيث تقوم املنظمة بدفع حوافز مادية للعاملني تقدي:  الحوافز المادية-1
  :ية عدة أشكال أمههاوتشمل احلوافز املاد

توى معني من اإلنتاج أو ومتنح تشجيعا للموظف على أدائه املتميز، أو عند حتقيقه مس: المكافآت التشجيعية
  .ون املكافأة يف هذه احلالة نقدية، أو إذا حقق وفرا للمنظمة، وتكاملبيعات

 ،والتعليم ، أو تسمح للموظف باجلمع بني العملدفع أقساط التعليم ألبناء املوظفك:أقسام المدارس و الجامعات
بدون فوائد على  سلفهاجلامعية أو تعطيه ، وقد تغطي عنه األقساط غيب ألوقات معينة ملتابعة دراستهوتسمح له بالت 

  . ددها من راتبه بعد انتهاء تعليمهأن يس
إعطاء العاملني نسب مئوية من األرباح اليت حققتها املنظمة أو من الوافرات وذلك من خالل : المشاركة في األرباح 

يف تكاليف العمل ، وهذه تشجع كثريا على بذل املزيد من اجلهود الفردية واجلماعية من أجل زيادة إيرادات املنظمة 
  . يؤثر على زيادة األرباح احملققة وختفيض التكاليف ، وبالتايل

، حبيث تقوم مبنح املوظف أسهم جمانية كجزء من املكافأة وتعتمد ذلك بعض املنظمات :وظفسهم مجانية للممنح أ
  . جة إجنازاته ومستوى أدائه العايلاليت يستحقها نتي

، ومن أهم أشكال احلوافز املعنوية و االجتماعيةوهي تعىن بإشباع حاجات الفرد النفسية : الحوافز المعنوية - 2
  : اآليت

منح  من الضروري أن تقدر اإلدارة إجنازات عامليها بوسائل متعددة مثل كتب الشكر أو :باإلنجاز االعتراف
  .الشهادات التقديرية و غريها

املوظف فيما يتعلق بقرارات التخطيط للمهام وتنفيذها و مراقبتها  استقالليةفكلما زادت  :في العمل االستقاللية
ال كلما أدى ذلك إىل املوظف يف هذا  استقالليةوكلما زادت    .يف العمل  االستقرارا

 و النظافة االسرتاحةالشك بأن ظروف العمل املادية مثل اإلضاءة و احلرارة و الرطوبة وفرتات :ظروف العمل المادية 
يعيش تلك   واملوظف يوليها أمهية كبرية ألنهو التلوث البيئي ، كلها تؤثر على مدى تقبل املوظف لتلك الظروف ، 

  1.ف يوميا ويف كل حلظة أثناء العملالظرو 

                                                             
  .310.311ص ص األردن،- والتوزيع،عماندار احلامد للنشر  ،اإلدارة الفعالة للموارد البشرية :صاحل علي عودة اهلالالت -  1



 التحفيز و أسسه و نظرياته: الفصل الثالث
 

 
77 
 

  وجود فرص الرتقية يف املنظمة يعد حافزا قويا للعمل فيسعى املوظفون وراء حتقيق مركز وظيفي أعلى : فرص الترقية 
س يولد فيهم خيبة و الرضا ، والعك باالرتياحمرموقة بني زمالئهم ، وذلك يشعر املوظف  اجتماعيةو بالتايل مكانة 

  .واإلحباطاألمل 
وبالتايل يؤثر يف إنتاجيتهم ، يف العمل يعد حافزا مؤثرا يف معنويات العاملني االستقرارإن وجود : في العمل االستقرار

على دخله و معيشته وميكنه بالتايل من العمل بظروف  باالطمئنانيف العمل يشعر الفرد  فاالستقرارومستوى أدائهم ، 
  .أفضل

مهما جدا يف حتقيق مستويات عالية من األداء ، وكذلك حتقيق الوافرات املالية يف تكاليف  إن احلوافز تعد عامال
ملا هلا من تأثري على معنويات العاملني ورضاهم  االهتمامالعمل و اإلنتاج لذلك البد وأن توليها املنظمات كل 

ي أعلى و احلوافز حبسن األداء وتوخ على ربط نظام ا لكافأتالوظيفي وتعزيز والئهم للمنظمة ، كما يتوجب احلرص 
    1.درجات العدالة يف توزيعها

احلوافز املادية واملعنوية حلفز املدراء أيضا ، فال جيوز أن يغيب عن بال  استخدامالواقع أنه جيب : الحوافز اإلدارية 
إىل هذه  استناداالقائمني على املؤسسة أن املدراء بشر أيضا وأن هلم مشاعرهم وأحاسيسهم فينبغي التعامل معهم 

حبجم ونشاط وطبيعة  تباطهالر ىل أخرى القاعدة ، ومما ال شك فيه أن الدور الذي يقوم به املدراء خيتلف من مؤسسة إ
احلوافز األنفة الذكر بشكل أو آخر ، مثل منح املكافآت  استخدامالعمل الذي تؤديه املؤسسة ، ومع هذا فإنه جيب 

  2.يافة أو إعطائهم نسبة من األرباحالتشجيعية أو بدالت مثل بدل الض
  :وتتمثل أهم أنواع احلوافز اإلنسانية كالتايل 

  .بالزيادات و املكافآت والرتقيات واليت تتمثل :الحوافز النقدية  - 1
  .اهلدايا و األعطيات غري النقدية واليت تتمثل يف: الحوافز العينية  - 2
  .ل باألومسة وكتب الشكر و التقديرواليت تتمث: الحوافز المعنوية - 3
  3.و عيين أو معنوين على شكل مادي أواليت تتمثل يف اجلوائز التنافسية وقد تكو : الحوافز الجماعية - 4

                                                             
  .311.312ص ص ،مرجع سابق صاحل علي عودة اهلالالت، -  1
  .136م،ص2014، 3ط عمان،- األردن دار احلامد للنشر والتوزيع، ،إدارة الموارد البشرية :حممد فاحل صاحل -  2
  .186ص م،2013األردن،-عمان والتوزيع،دار املناهج للنشر  ،مبادئ إدارة األعمال :فيصل حممود الشواورة -  3
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  : نظريات الحوافز -3-4
معرفة طبيعة اإلنسان معرفة تامة أو  أنه من الصعبمن النتائج اليت توصلت إليها نظريات علم النفس احلديثة     

خيضع لقواعد  فسلوكه ال. واالنفعاليةشعورية  والعقلية تداخل بني العوامل الشعورية والاللل نتيجةالتنبؤ بسلوكه ، وذلك 
هذا كما أن الشخصيات البشرية متمايزة لوجود فوارق فيما . الزمان واملكان واملوضوع  باختالفحمددة بل خيتلف 

مبا نادت  االسرتشادبينها تنمو وتتسع مع منو الشخصية والتجارب واخلربة ورغم كل هذه النتائج كان البد لإلدارة من 
    1.لعاملني ودفعهم للعمل حنو األفضلجهود وقدرات ا الستثماربه النظريات 

   : نظرية تايلور  _ أ
هي نظرية مدرسة اإلدارة العلمية اليت طبق فيها فريدريك تايلور اإلنسانية العلمية اليت ساعدت اإلدارة على    

  : زيادة اإلنتاج يف زمن أقل وجبهد معقول مع جتاهل آدمية الفرد وأساسها 
يؤدي تطبيق األساليب العلمية يف العمل إىل الكفاية يف اإلنتاج وإجياد مقاييس ومعايري دقيقة لتأدية وتنفيذ العمل يف 

  . الزمن واحلركة يف حتديد مستويات العمل  استخدامزمن أقل وجهد حمدود عن طريق 
ساس حلفز األفراد ن احلوافز املادية هي األإن تطبيق احلوافز النقدية يؤدي إىل زيادة اإلنتاج مبجهود وزمن معقولني وإ

  2.وزيادة اإلنتاج
على اإلنتاج والتحكم فيه من خالل نظام األجور ، فكل زيادة يف ولقد أثبت تايلور أنه ميكن زيادة احلافز 

وافز األجر يصاحبها زيادة يف اإلنتاجية ، وكل إنتاجية أعلى يصاحبها أو يقابلها أجر أعلى وهكذا ، وال متنح احل
يصل  املادية إال للفرد املمتاز الذي حيقق املستويات احملددة لإلنتاج أو يزيد عليها ، أما الفرد املنخفض األداء الذي ال

إنتاجه إىل املستوى فعلى اإلدارة تدريبه أو نقله أو فصله ، وأثناء دراسته قام بدراسة دقيقة للعمل الصناعي يف كل 
احلركات الزائدة و الغري ضرورية مث  استبعادمرحلة من مراحله ، ذلك بتحليل العمل إىل حركاته وعملياته األولية ، مث 

، مث التأليف بني احلركات تقديرا دقيقا بواسطة الكرونومرت احلركات الضرورية تقدير الزمن الذي يلزم لكل حركة من

                                                             
  .129ص ،مرجع سابقحممد فاحل صاحل،  -  1

2 - MC. FORSON. JE: IMPACT OF MOTIVATION ON THE PRODUCTIVITY OF EMPLOYERS BANK 
GHANA.P34.38. 
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يف جمموعات تكون أفضل طريقة وأسرعها يف أداء العمل وتكون هذه الطريقة املثلى الوحيدة اليت  الضرورية األولية 
  1".دراسة احلركة و الزمن"باسم جيب أن يتبعها العامل يف عمله وقد عرفت دراسته هذه 

  : ظرية الحاجات اإلنسانية لماسلون - ب
يكون سلوك الفرد  أن العلوم اإلنسانية يوجد جمموعة من كبار الباحثني وماسلو واحد من هؤالء قال ماسلويف ميدان 

رم يبدأ بقمة وينتهي بقاعدة  حمكوما خبمس حاجات مرتبة حسب األولوية ، حيث قام برتتيب احلاجات اإلنسانية 
والشكل التايل يبني هذه  حيث تقع حاجات إشباع الذات يف قمة اهلرم ، بينما تقع احلاجات الفيزيولوجية يف القاعدة

  : احلاجات

  
  لحاجات لماسلو سلم ا: 02الشكل رقم 

  
،  ه حنو إشباع احلاجات الغري مشبعةماسلو احلاجات إىل مخس جمموعات ويؤكد على أن السلوك يتوج صنف    

كذلك يؤكد بأن إشباع احلاجات الفيزيولوجية تظهر احلاجة إلشباع حاجات األمان وهكذا كما تفرتض النظرية بأن 

                                                             
  .103ص م،2008والنشر،املؤسسة اجلامعية للدراسات  ،إدارة الموارد البشرية اتجاهات وممارسات :كامل بربر   -  1

 تقدیر

الذات

حاجات التقدیر واحترام 
الذات

الحاجات االجتماعیة الحب والتفاعل مع 
اآلخرین

حاجات األمن المادیة والمعنویة والصحیة

الحاجات الفیزیولوجیة الطعام والشراب واللباس والراحة
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إىل احلاجات الغري مشبعة ، لذا فإن جناح عملية التحفيز يعتمد على قدرة املنظمة يف عملية التحفيز جيب أن توجه 
  1.حلاجات وتوجيه احملفزات إلشباعهاهذه ا اكتشاف

هودات اليت يقدمها العامل واملكافأة اليت ميكنه : نظرية التوقيع و األداء  -ج تقوم هذه النظرية على الربط بني ا
  .قيقه املستوى املطلوب من األداء احلصول عليها يف حالة حت

ويطالب أصحاب هذه النظرية أن تتعرف على حاجات الفرد ورغباته اليت يسعى إىل حتقيقها ومساعدته يف توضيح 
  .صية للفرد هي اليت حتدد سلوكياتهنوع األداء الذي يتوجب عليه القيام به ليتمكن من إشباع حاجاته ، فاملنفعة الشخ

 باالستحسانأن جمهوداته لن تضيع سدى ، بل ستقابل  اعتقادهيدفع الفرد إىل العمل هو  أن ما: القول وأخريا ميكننا 
  .من اإلدارة وسيتم مكافأته عليها

، نتاج وهو مصور العملية اإلداريةالعنصر اإلنساين هو العنصر األهم يف عناصر اإل: نظرية العالقات اإلنسانية  -د
  : يلي  قات اإلنسانية حيث ركزت على ماهذا ما نادت به نظرية العال

   .أمهية العامل اإلنساين يف املنشأة - 1
ر يف سبيل احلصول التنسيق بني جهود األفراد املختلفني وخلق جو عمل حيفزهم على األداء اجليد والتعاون املستم - 2

  .على نتائج أفضل
م  اختالفالتعرف على أساليب السلوك اإلنساين يف التنظيم وأمناط العالقات بني األفراد على  ضرورة - 3 مستويا

  .أثري تلك العالقات على اإلنتاجيةوت
، اإلدارة يف زيادة اإلنتاج والربحتماعية والنفسية وحتقيق أهداف االقتصادية واالجالسعي إىل حتقيق أهداف العاملني  - 4

  .ة العالقة بني اإلدارة والعاملنياألهداف على طبيعويعتمد حتقيق تلك 
  : نظرية اإلدارة باألهداف  -ه

ينعكس  ، ممات ووضع األهداف الرئيسية للمؤسسةالقرارا اختاذتقوم هذه النظرية على مشاركة املرؤوسني يف  
، القاعدة إىل قمة اهلرم التنظيمي إجيابا على رفع روحهم املعنوية وزيادة اإلنتاجية لديهم ، فحيت يشرتك املرؤوسني من

                                                             
                  م،2006األردن،- ، الوراق للنشر والتوزيع، عمانإدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي متكامل :يوسف حجيم الطائي وآخرون -  1

  .368.369ص ص
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م يشرتكون يف رسم  م شاركوا يف . أهداف تصب يف اهلدف العام يف وضع األهداف الفرعية للمؤسسة فإ وبنا أ
م يسعون جاهدين لتحقيقها وتنفيذها دون تردد    .وضع تلك األهداف فإ

عمله وإتقانه  املالحظ أن مجيع نظريات احلفز تركز على كيفية التعامل مع العامل اإلنساين وكيفية دفعه ألداء من و
  1.على أكمل وجه ممكن

م يتع    املون مع بشر خيتلفون وهذا يضع عبئا كبريا على املشرفني والرؤساء يف فهم السلوك اإلنساين وإدراك أ
ا على أساسها االختالفاتالرؤساء واملشرفني فهم هذه  ، مما يتطلب من أولئكفيما بينهم  أن ما. والتعامل مع أصحا

يعطي النتيجة  حيفز فردا للعمل قد ال حيفز فردا آخر ، فاحلافز املادي قد يؤتى مثاره مع أحد العاملني احملتاجني لكنه ال
يبة أكرب من دفع العامل احلافز املادي  نفسها مع عامل آخر يف نفس املستوى من احلاجة ، بل قد يكون وقع كلمة ط

كله ، وهنا يتوجب على الرؤساء إقامة عالقات طيبة مع املرؤوسني ومعاملتهم كبشر هلم عواطفهم ومشاعرهم 
  .االنتظار ألن يطلبها أولئك العاملوناحلساسة ، وإعطائهم حقوقهم دون 

  : التحفيز وأساليب مصادر -3-5
  :مصادر التحفيز_ أ

  :  ، عوائد داخلية وأخرى خارجيةجزأينتنقسم املكافآت إىل 
ة ميكن أن صعب، أو إجناز مهمة الشخص حينما يقوم بأداء عمل معنيهي الرضا الذي يتلقاه : العوائد الذاتية-1

  . مهمة شخصية) حتقق(ميكن أن تليب  ، أو حل مشكلة اليت تفيد اآلخرينتعطي شعور حسن اإلجناز
تعطى من قبل شخص آخر كنتيجة ألداء املوظف لعمل معني مثل إجناز مهمة ، األداء اجليد : العوائد الخارجية -2

ني الذين يؤدوا أعماهلم دفع زيادات للموظف يوصي برتقية أو، السلوك اإلجيايب على سبيل املثال فإن املدير ميكن أن 
   . بشكل جيد

وظروف وطبيعة كل منها،  يتالءم خيتلف من منظمة إىل أخرى حسب ماومنه ميكن القول بأن تصنيف احلوافز 
  2.ت لتشجيع العمال لتحقيق األهداففاحلوافز هي أداة متاحة لدى خمتلف املنظما

  : إن احلوافز عدة أساليب نذكر منها :أساليب التحفيز_ ب
                                                             

  .131.132صص  ،3ط ، دار حامد للنشر والتوزيع،مدخل تطبيقي-إدارة الموارد البشرية :حممد فاحل صاحل -  1
  . 40ص م،2007عمان، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، ،اإلدارة بالحوافز التحفيز والمكافآت :هيثم العاين -  2
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تعددت وسائل التحفيز اإلداري مع هذا فيمكن ذكر البعض منها يف : أساليب التحفيز اإلنساني : الفرع األول 
ال    : هذا ا

اعلى السلطة يف  واالعتمادتؤمن بالتسلط  وهي فلسفة ال: إتباع نظرية اإلدارة باألهداف -1 جلهود العاملني  إدارا
م  ا تأخذ بعني أو مكافأ م من املكافآت نتيجة تقييم اجلهود ، بل إ  واعتباراتعوامل سلوكية  عتباراالأو حرما

نفسية يف متابعة سلوك األفراد وهي من الوسائل احلديثة يف التحفيز فهي تشرك الفرد يف متابعة أدائه وإقرار شكل هذا 
   : األداء وهي من الطرق الدميقراطية يف اإلدارة ومفادها 

ا حتاكي العاملني بأهداف حتدد معهم سلفا إذ يتفق الرئيس وامل - ج املتوقعة خال فرتة زمنية رؤوس على حتديد النتائأ
  .مقبلة

فيسجل الرئيس كل عثرة أو مبادرة خالل العام وهو يراقب يبقى كل من الرئيس واملرؤوس ملتزمني بتلك األهداف ،  -
  .اليت حددها مع الرئيس  اللتزاماتهمدى وفاء الفرد 

اية السنة التقييمية بتقابل الرئيس واملرؤ  - وس ليدل الرئيس املرؤوس عن هفواته خالل العام وتعثره يف أداء ويف 
  .أو يبني له مدى إبداعه يف العمل خالل تلك الفرتة  التزاماته

وتنتج هذه املشاركة يف إشراك العاملني القرار اإلداري  اختاذوهي إشراك العاملني يف عملية : المشاركة في اإلدارة -2
جملس اإلدارة وبذلك حتقق إشباع احلاجة إىل الذات وتدفع العاملني للمزيد من العمل يف اللجان أو املشاركة يف 

  .املستمر 
نعين به توسيع العمل أفقيا وبذلك نبعد الضجر وامللل ونشجع على اإلبداع ، وتثري يف : إغناء العمل وتوسيعه -3

العمل عموديا وهو زيادة مسؤوليات األفراد  والرغبة يف حتقيق األهداف أما إمناء العمل فهو توسيع االهتمامالفرد 
ا توفر للفرد فرصة منو بقيمة العمل كما أليكون العمل نوعا من التحدي ووسيلة إلثبات الذات وخلق شعور 

  1.الشخصية
  
  
  

                                                             
  .420.442ص ص ،مرجع سابق يوسف حجيم الطائي، -  1
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  : حديثة للتحفيز تتمثل في أساليبوهناك     
بزيادة اإلنتاج أدى إىل زيادة مسامهة العاملني من ذلك اإلنتاج وجعل  االهتمام :أسلوب الحفز عن طريق المشاركة 

القرارات وفكرة  اختاذالباحثني إىل تبين بعض األساليب اجلديدة يف احلفز اليت تقوم على زيادة مشاركة املرؤوسني يف 
ا أيضا    .اإلدارة باملشاركة على أساس فكرة أن املشاركني يف القرارات يدعمو

وهي إضافة مهام جديدة إىل العمل الذي يقوم به الفرد العامل مثال شخص يقبل الودائع قسم : التوسعأسلوب -1
وهذا األسلوب هو الرجوع عن مبدأ . وألجل مثال احلسابات مقيل ودائع التوفري مضافة إليه مهام قبول الودائع اجلارية 
والروتني واحلفز على ف الرغبة يف العمل وإزالة امللل التخصص يف العمل اإلداري واإلضافات اجلديدة على العمل يضي

  .أداء العمال
هي إعطاء العمال فرصة أكثر من احلرية وختطيط العمل وتنظيمه وهذا يزيد من التوسع : أسلوب إثراء العمل-2

وهي إعطاء املرؤوسني مهمات وواجبات اليت . ل هو الزيادة األفقية يف األعمالالعمودي رغم أن أسلوب توسيع العم
املرؤوس بالعمل وهذا يرفع من درجة  ارتباطالقرارات وهذا األسلوب يزيد  اختاذيقوم به رئيسهم وهي زيادة املشاركة يف 

  .روحه املعنوية وزيادة إنتاجيته 
القرارات وهو أحد أساليب تقييم  ذاختاهو آخر أسلوب من أساليب اإلدارة باملشاركة يف : أسلوب اإلدارة باألهداف 
  .هداف العامة لتحفيز أداء العملاألداء من خالل حتديد األ

بالروح  االهتمامهناك أساليب تعمل على زيادة فهم اإلدارة للعاملني ومن مث حفز هؤالء العاملني وهو أسلوب و  
  : املعنوية للعاملني عن طريق قيامهم بالتايل 

  .واجتاهات العاملني جتاه املنشأةعمل مسح إحصائي ملعرفة آراء  -
    .مشاكله وآرائه ووضع صندوق االقرتاحات لكي يعرب الفرد عن نفسه  -
   .وضع نظام فاعل حلل الشكاوي والنزاعات -
  1.اب املفتوح بني املدير واملرؤوسسياسة الب -
  

                                                             
  .122- 112ص ص م،2011األردن،- عمان إدارة عامل الثقافة للنشر والتوزيع، ،إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية :طاهر الكاللده. د  -  1
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   :أسس منح الحوافز -3-6
معايري أخرى  استخداممينح األمر من  ، والالتميز يف األداء ر على اإلطالق مينح احلوافز هوأهم أساس أو معيا إن     

هود و   : يلي عرض هلذه األسس واملعايري األقدمية وفيما مثل ا
  :األداء: النوع األول

يزيد عن  بعض احلاالت وهو يعين مايعترب التميز يف األداء املعيار األساسي ، ورمبا األوحد لدى البعض ويف     
وفر يف التكاليف أو وفر يف  وفر يف وقت العمل أو املعدل النمطي لألداء ، سواء كان ذلك يف الكمية أو اجلودة أو

عايري على اإلطالق أي مورد آخر ، ويعرب األداء فوق العادي أو التميز يف األداء أو الناتج النهائي للعمل أهم امل
  . احلوافزحلساب 

  :المجهود: الفرع الثاني
يصعب أحيانا قياس ناتج العمل ، وذلك ألنه غري ملموس وواضح يف أداء وظائف اخلدمات ، واألعمال  

احلدوث ، مثل الفوز بعرض يف إحدى املناقصات أو املسابقات وبالتايل فإن  احتمايلاحلكومية ، أو ألن الناتج شيء 
هود أو األسلوب أو الوسيلة اليت  العربة أحيانا باحملاولة وليس  استخدمهابالنتيجة أو قد ميكن يف احلسبان ومكافآت ا

بأن هذا املعيار أقل أمهية كثريا من معيار األداء أو الناتج النهائي  االعرتافالفرد لكي يصل إىل الناتج واألداء ، وجيب 
  .دم موضوعيته يف كثري من األحيانوعلصعوبة قياسه 

  :األقدمية: الثالث الفرع
ا طول الفرتة اليت قضاها الفرد يف العمل وهي تشري إىل حد  ، والذي جيب  واالنتماءما إىل الوالء  ويقصد 

مكافئته بشكل ما وهي تأيت يف شكل عالوات يف الغالب ملكافآت األقدمية وتظهر أمهية عالوات األقدمية يف 
  . حلكومة بشكل أكرب من العمل اخلاصا
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  :المهارة:  ع الرابعالفر 
بعض املنظمات تعوض وتكافئ الفرد على ما حيصل عليه من شهادات أعلى أو رخص أو براءات أ إجازات  

در ضئيل يف حساب أو دوريات تدريبية ، وكما نالحظ يف نصيب هذا املعيار األخري حمدود جدا وال يساهم إال بق
  1.حوافز العاملني

  : الفعالالتحفيز وخصائص شروط  -3-7
  :شروط التحفيز الفعال_ أ

، وبعدها ع ، حيث يقتنع اجلميع مبوضوعيتهاإن مهارة احلفز والتشجيع تعتمد على وجود نظم متقنة واضحة للجمي    
  : يلي عن التحفيز الشخصي للمدير ، وتتمثل شروط التطبيق السليم ملهارة احلفز والتشجيع فيما

  ".أو األداء املعني"األداء املتميز  ، والكشف عنمتابعة أداء املرؤوسني - 1
  ".واالحنراف يكون سلبيا ، وعند اخلطأيكون احلافز اجيابيا  اإلجادةعند "سرعة تقدير احلافز  - 2
  .بالنسبة جلميع العاملني، ولكن أيضا وح الربط بني األداء وبني احلافز، ليس فقط بالنسبة ملن حيصل عليهوض - 3
على العمل معا   واإلقباللما أمكن ذلك ، من أجل حفز املرؤوسني على التعاون تأكيد الصفة اجلماعية يف احلوافز ك - 4

   .كفريق
أمهية إشراك املرؤوسني أنفسهم يف احلكم على نتائج العمل ، وتقدير احلوافز املناسبة من خالل جلنة للحوافز يشارك  - 5

   .فيها املرؤوسني جنبا إىل جنب مع املديرين املختصني
  .و اخلطأ يف حالة احلوافز السلبية، أيف حجم األداء، أو من حجم املخالفة من حيث النوع واملستوىأمهية تناسب احلافز  - 6
  2.حتقق احلوافز تأثريها املستهدف أمهية تناسب احلوافز مع رغبات العاملني حىت - 7

  : خصائص التحفيز الفعال _ ب
   .زيادة اإلنتاجية -
م يف الوصول  -    .إىل النتائج وحتقيقهاتدعيم قدرات العاملني وقدرا
   .ربط مصاحل الفرد وأهدافه باملنظمة وأهدافها -

                                                             
  .350.351ص ص م،2007اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، الدار ،إدارة الموارد البشرية :أمحد ماهر -  1
  .14.15ص ص م،2011مثرات للنشرات والتوزيع، القاهرة، ،قوة التحفيز كيف تحفز اآلخرين وتحصل على أفضل ما لديهم :إبراهيم الفقي - 2
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   .حل املشاكل املتعلقة برضا العاملني -
  : يا في تحديد مستوى إنتاجية الفردهناك عوامل أخرى تلعب دورا جوهر 

   .التقنية املتاحة تؤثر على كفاءة الفرد للقيام بعمله -
  .إنتاجية الفرد تتأثر بقدراته -
  .جبها اإلطار العام لسلوك أعضاءهامجاعة العمل تضع أمناطا سلوكية معينة حتدد مبو  -
   .معطيات البيئة الداخلية للعمل تؤثر على أداء الفرد -
   1.مع األفراد االجتماعيةالتفاعالت  -

  : أهمية وأهداف الحوافز  -3-8
  : تربز أمهية احلوافز من خالل الفوائد التالية : أهمية الحوافز  -أ

ميكن من  ، لتحقيق أهداف املنظمة بأقل مارة على التأثري يف سلوك العاملنينظم احلوافز اإلدا تساعد - 1
   .اإلمكانيات

   .بتحسني ظروف العمل االهتمام، وذلك من خالل افز يف زيادة اإلنتاجية للعاملنيتساهم نظم احلو  - 2
   .احلوافز على تطوير أساليب العملتساعد  - 3
   .ختفيض كلفة اإلنتاج وبالتايل زيادة األرباح - 4
   .الدوام انتظام، كالغيابات وعدم على الكثري من األخطاء واملشاكل القضاء - 5
   .تساهم نظم احلوافز يف تنمية العالقات اإلنسانية داخل املنظمة - 6
   .العاملنيتسهم نظم احلوافز يف إشباع بعض حاجات  - 7
م ، مث تكوين روح اإلبداع  استغالل - 8    .لديهم واالبتكارإمكانيات العاملني لزيادة اإلنتاج وزيادة كفاء
م ومتنحهم املكافآتتساعد احلوافز يف إشعار العاملني بأن اإلدارة تقدر جهودهم  - 9    .وحترتم مبادرا

  2.حتسن يف إنتاج املنظمة ينعكس عليهم مباشرة باإلجياب تساعد احلوافز يف إشعار العاملني بأن كل تقدم أو -10

                                                             
تمع العريب للنشر والتوزيع، ،المفاهيم اإلدارية الحديثة :يوسف كايف وآخرونمصطفى  -  1   .298ص األردن،- عمان مكتبة ا
ص  م، 2013األردن،-،عمانمبادئ إدارة األعمال بمنظور منهجي متقدم،دار األيام للنشر والتوزيع :خالد أمحد فرحان وآخرون املشهداين -  2

  .88.89ص
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  :أهداف الحوافز  - ب
أهداف تسعى املؤسسة إىل  ، واإلجيابية أو السلبيةنظام احلوافز يف املؤسسات، املادية منها واملعنوية الستخدام     

  : حتقيقها، أمهها
  :ف المؤسسة بأهداف العاملين فيهاربط أهدا - 1

فبينما تسعى املؤسسة إىل حتقيق أفضل اإلنتاج كما ونوعا وتقدمي أفضل اخلدمات ملوظفيها فإن للحوافز املادية  
ا متكنه من إذاالجيابية أثرا طيبا على رفع مستوى معيشة العامل وزيادة دخله    .الوفاء ببعض التزاماته املادية أ

  .، والتفاين يف خدمة املؤسسة الروح املعنوية للعاملني بإخالص احلوافز املعنوية االجيابية إىل رفع استخدامكما يؤدي 
  :ة والعاملين فيها بأهداف المجتمعربط أهداف المؤسس -2

أسلوب احلوافز دفع العاملني للعمل وترغيبهم فيه حبيث يؤدي ذلك إىل  استخدامفمن النتائج اليت ترتتب على  
تمع يف الزمان واملكان املناسبني إنتاج أكرب ك   .مية وأفضل نوعية ، سواء من السلع أو اخلدمات، وتوفريها ألفراد ا

تمع الذي تعمل فيه وهذا بدوره ينعكس إجيابا على مسعة املؤسسة تمع للتعاميف أوساط ا ل مع ، فيدفع أفراد هذا ا
  1.املؤسسة وتفضيلها على غريها

  

اء العمل وإجنازه بكل كفاءة هذه الطرق ميكن بواسطتها حفز املوظفني ألد :الموظفينطرق تحفيز  -3-9
   :وهي

إشعار املوظفني بأمهيتهم يف املؤسسة عن طريق إشعارهم بأمهية العمل الذي يقومون به وأنه ضروري لتحقيق  - 1
القرارات وهذه األمور تشعر  اختاذاألهداف عن طريق تفويض السلطة ومنحهم مسؤوليات إضافية وإشراكهم يف 

  .زه على العمل بالكفاءة املطلوبةاملوظف بأمهيته وحتف
أسلوب التوجيه واإلرشاد وهذا األسلوب جيب أن يكون املدير على قدر من األمهية يف جذب العامل  استخدام - 2

  .واحرتامه ملديرهمإىل العمل ليس بالتخويف أو الرتغيب ولكن حببه لعمله 

                                                             
  .136.137ص ص م،3،2014األردن،ط- دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان ،إدارة الموارد البشرية :حممد فاحل صاحل -  1
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رة معدالت األجور وضعت اإلدا إن يستحق و ر العادل للموظفني حيث يشعر املوظف بأنه يأخذ مامنح األج - 3
  .ملختلف األعمال

  .لبقية املوظفني يف املؤسسةللموظفني ليكونوا قدوة  استثنائيةتشجيعية منح حوافز مادية  - 4
  .االستثنائيةتوفري بعض احلوافز املعنوية وفرص الرتقيات  - 5
ا  - 6   .االجتماعية والصحيةتوفري اخلدمات واملزايا اإلضافية يف خمتلف جماال
وتقدير وحماولة تفهم مشاكلهم  احرتامإظهار روح الصداقة من قبل الرئيس للموظفني يف العمل ومعاملتهم بكل  - 7

  .هم اخلاصة لوضع احللول املناسبةيف العمل ومشاكل
  1.ظفني وجتنب احملاباة واحملسوبيةة املو إتباع املدير أسلوب العدالة يف معامل- 8
  

  :طرق وأساليب العالقات العامة في تحفيز العاملين وتحسين دافعيتهم -3-10
  :يلي من أهم الطرق واألساليب املستخدمة يف العالقات العامة لتحفيز العاملني وتطويرهم ما 
  إن مشاركة الفرد يف وضع أهداف ونتائج للعمل سيزيد من حتقيق دافعيته وخاصة إذا   :ووضع األهدافتخطيط

 .كانت هذه األهداف واضحة، وحمددة، وقابلة للقياس، وترضي طموحه، وذات قيمة عالية للفرد
 ا إن مشاركة الفرد يف القرارات واألمور ذات عالقة بعمله وبالوحدة التنظيمية اليت يع :المشاركة في العمل مل 

 .والتزاماته وانتمائهليزيد من محاسه 
 حيث يتم تغيري أفعال العاملني وسلوكهم بالتشجيع املنتظم لألفعال املرغوبة وتنشيط تلك األفعال  :تعديل السلوك

بتت غري املرغوب فيها، ويبدأ املديرون بتحديد أي من األفعال املرغوبة والغري مرغوبة واليت حتتاج إىل التغيري، ولقد أث
أسلوب العقاب وتستخدم املنظمات  استخدامالدراسات أن الثناء والتقدير جلهود العاملني يكون أكثر فاعلية من 

تهدين   .أنواع عديدة من املكافآت لتدعيم سلوك العاملني ا
  
 

                                                             
  .123ص م،2011األردن،- عمان دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع، ،إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية :طاهر حممود الكاللده.د -  1
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 التدريب وإعادة التدريب:  
الشعور بعدم األمان ميكن أن يؤدي إىل يشعر الكثري من األفراد اليوم بتهديد من احتمال فقدان وظائفهم وهذا     

حتفيز أقل للعامل كما يهدد إنتاجية املنظمة، كما ميكن أن تؤدي خماوف العمل إىل حدوث مشاكل شخصية تعوق 
م أو  بدورها أداء الفرد أثناء العمل، وإحدى الطرق لتحفيز هؤالء العاملني هي توفري التدريب الذي يصقل مهارا

وقد أشارت الدراسات أنه كلما تقبل العاملون برامج .ب والذي ميد العاملني مبهارات جديدة متاماإتاحة إعادة التدري
م الذاتية كلما كانت الفوائد الناجتة كبرية ومن أمهها زيادة الوالء للمنظمة وحتسني  ا تطوير لقدرا التدريب على أ

ريب اص للعاملني والبحث عن أساليب جديدة يف التدالتدريب باجلانب اخلاألداء واإلنتاجية وهناك جيب مراعاة ربط 
  .يف الوقت املناسب

 : توفير الحوافز -1
إن توفري احلوافز مبين على املقدمة املنطقية اليت تفرتض أن األفراد سوف يبذلون جهود إضافية عند تقدمي جائزة 
ا أن تعمل على إشعار   رمزية، أو بتشجيع عيين على حسن أدائهم، ومن األمور اهلامة اليت جيب على اإلدارة مراعا

سيط، وتشعر بأن عمله يشكل حلقة يف سلسلة متكاملة، كل من عامل فيها بأمهية عمله مهما كان هذا العمل ب
السلسلة سوف يعكس على العمل بأكمله، كما على اإلدارة أن تعطي الفرد صورة أكرب وأي عاطل أو خلل يف هذه 

عن العمل بشكل عام وعن دوره بشكل خاص، إن ظروف العمل احملسنة حتقق النفع لكل من الفرد واملنظمة على 
م كما تظفر املنظمة خباصية املنظمة األكثر  استخدامل تتوفر هلم فرصة حد سواء فالعما م اخلاصة وتطوير مهارا قدرا

  1.حتفيزا
  

  : خطوات العالقات العامة المساعدة على تحفيز العاملين لتحسين إنتاجيتهم -3-11
جمموعة من اخلطوات اليت تساعد املدير للتفاعل مع العاملني حنو أداء أفضل، كما حتفزهم للعمل بشكل  هناك    

  : يربطون معه مصاحلهم الشخصية وأهدافهم مع مصاحل العمل وأهدافه، وهذه اخلطوات هي

                                                             
كلية العلوم االقتصادية والتجارية  مذكرة لنيل شهادة ليسانس،ختصص تسيري مؤسسات، ،العامليندور نظام الحوافز في تحسين أداء  :هاجر زمويل -  1

  .57ص ،2013- 2012قاملة،  1945ماي 8وعلوم التسيري جامعة 
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ن عن ذلك إذا كان فالعاملني لديهم الرغبة يف التطور والتحسن ولكنهم حيجمو : مساعدة العاملين على التوسع -1
مفروض عليهم من أعلى، وعلى املدير أن يريهم ما أضافوه للمنظمة عندما حيفزهم لإلجناز عمل يتعدى األهداف 

  .املطلوبة
قياسا على املخرجات اليت متيز األداء، وما إذا كان هذا األداء جيد : وضع مستويات وقياسات واضحة للعمل -2

إىل أرائهم، وتشجيعهم على أن يعطوا املواصفات  واالستماعأو غري مقبول، مع مراعاة مناقشة هذا األمر مع العاملني 
ا واقعية لقياس األداء، وهذه املناقشة ترتك  حماولة تطوير ذه القياسات و هلأثر طيبا لدى العاملني يف تقبلهم اليت يرو

   .أدائهم
وهذا من ضمن أهم العوامل اليت تضعف التحفيز عند العاملني هو عدم وضوح : تعيين حجم مسؤولية العاملين -3

  .مبا هو متوقع منهم عمله،فإذا ذلك سوف يزيد من شعوره باملسؤولية وبالتايل يزيد من حتفزه لألداء اجليد 
يرغب أغلب العاملني بشدة أن يكون هلم دور يف : مستويات أعلى لألداء اكتسابمساعدة العاملين على  -4

ذا يصبح من الضروري  املداخالتتوقعات األداء، ويف  يف وضع العاملني  إشراكاليت حتسن مستويات األداء، و
عن رفع مستويات  التصورات واملقرتحات عن توقعات األداء ألنه رمبا جيد املدير عند العاملني تصورات ومعلومات

  .األداء
يتوقعه هو  على املدير أن يدون قائمة باملعلومات عند قياسات ومستويات ما: عليه مع العاملين اتفقتوثيق ما  -5

                      .مث توثيق ذلكالعاملون من أداء، وحتديد الوقت الذي يستغرق الوصول إىل هذه املستويات ألنواع معينة من العمل 
مت إجنازه، ومتابعة أداء العاملني، تقدمي املساعدة والتوجيه  جيب على املدير مراقبة ما: والمتابعة المالحظة -6

م أهال للثقة   .للعاملني القليل خربة، والتأكد للعاملني اجليدين أ
وخاصة ملن حيقق من العاملني نتائج جيدة تفوق األداء املتوقع، وتتنوع : أسلوب واضح في المكافآت استخدام -7

هذه املكافآت مابني احلوافز املادية كالعالوات واحلوافز املعنوية كإبراز مكانة العامل املتميز أو إصدار شهادة تقدير 
  1.مناسبةجلهوده املتميزة أو إعطائه ترقية 

  
                                                             

ختصص إدارة  املاسرت،مذكرة لنيل شهادة  ،دور التحفيز في تحقيق الرضا الوظيفي لدى األفراد العاملين في المؤسسات االقتصادية :مرمي بوعالق - 1
  .61، ص2014- 2013، 1945ماي 8جامعة  مالية،
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  : الصةخ
ا التعترب احلوافز هي    كامل ميكن ألي مؤسسة أن تقوم بتحقيق   إحدى مقومات العمل املؤسسي واليت بدو
فاحلوافز هي الطريقة اليت من خالهلا تعرب املؤسسة للموظف عن مدى تقديرها ألدائه املتميز وعمله املتقن  ، أهدافها

ا تساهم يف حتقيق أهداف املؤسسة وذلك جبانب توافر اإلمكانيات املادي العاملني باملؤسسة   ة للمؤسسة وخربةكما أ
  .كال يف جماله
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:تمهيد  

ميثل اإلطار التطبيقي أو امليداين للدراسة املرحلة األخرية واملهمة من البحث، واليت من خالهلا يتم النزول 
البحث العلمي األمر الذي للميدان إلثراء املعلومات اليت مت مجعها كمادة خام للموضوع، ذلك بإتباع خطوات 

يعطي الدراسة طابعا علميا وموضوعيا أكثر، إذ يتم من خالل هذا اجلانب اإلجابة على إشكالية الدراسة 
ا، مبطابقتها مع ما مت تناوله يف اجلانب النظري من جهة ومع ما أسفر عليه العمل امليداين من  والتحقق من فرضيا

اية املرحلةجهة أخرى، من خالل النتائج اليت ي  .تم احلصول عليها يف 
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  :-قالمة–نبذة عن غرفة التجارة والصناعة مرمورة  -4-1

  :-قالمة–تعريف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  -4-1-1

الغرفة . املايل واالستقاللالغرفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، تتمتع بالشخصية املعنوية 
يف إطار دوائرها مؤسسة متثل لدى السلطات العمومية، املصاحل العامة لقطاعات التجارة والصناعة واخلدمات 

  .اإلقليمية

 العنوان املعلومات
غرفة التجارة  اسم

 والصناعة
 الوالية اسم

 037.26.13.94:هاتف
 037.26.55.90:فاكس

 :الربيد اإللكرتوين
Email protected 

مباركي سعيد حي 
 -قاملة–فوبورك 

غرفة التجارة والصناعة 
 -مرموة–

 قاملة

- قالمة–يمثل بطاقة فنية حول غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 01جدول رقم   
 

  :نشأة الغرفة  - أ
 14املؤرخ يف ( 93-96وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية  -قاملة–مت تأسيس غرفة التجارة والصناعة مرمورة    

ا، )1996مارس  3املوافق ل  1416شوال  ، وختضع ألكام هذا املرسوم والقوانني والتنظيمات املعمول 
ها الرئيسي وحدود دوائرها ومقر " الغرف"حتدد عن طريق التنظيم تسمية " الغرف"وتدعى يف صلب النص 

يف شارع مباركي السعيد فوبورك قاملة  وتشمل التقسيم  -قاملة–اإلقليمية، وتقع غرفة التجارة والصناعة مرمورة 
 .اإلقليمي لوالية قاملة
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  :الهيكل التنظيمي للغرفة   - ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التنظيمي لغرفة التجارة والصناعة من إنجاز الطلبةالهيكل : 01الشكل

  

  :-قالمة–التجارة والصناعة مرمورة أجهزة غرفة  -4-2-1

قليمية للغرفة، ومن تتكون اجلمعية العامة للغرفة من أعضاء دائمني ينتخبهم منتمو الدائرة اإل :الجمعية العامة-
ضاء اجلمعية العامة ملدة أربع عضاء الغرفة و ينتخب أعأعضاء شركاء، يأخذ أعضاء اجلمعية العامة للغرفة صفة أ

وميثل أعضاء الغرفة املنتخبون خالل نيابة عامة مجيع املنتمني مهما تكن أصنافهم املهنية . سنوات قابلة للتجديد
  .ومكان تواجدهم

 المدیر

مصلحة اإلدارة و 
 األعمال 

مصلحة اإلعالم 
تقنیات االتصالو  

 

مصلحة الدراسات 
والترخیص والنشاط 

 االقتصادي

فرع المكلف 
 باإلدارة

فرع المكلف 
 بالمالیة

فرع 
المكلف 
 باإلعالم

فرع المكلف 
بتقنیات االتصال 
 والعالقات العامة

فرع الدراسات 
 والترخیص

فرع مكلف 
بالنشاط 
 اإلقتصادي
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يتكون مكتب الغرفة من أعضاء ينتخبون من بني أعضاء اجلمعية العامة للغرفة الدائمني ملدة  :مكتب الغرفة-
  .سنتني قابلة للتجديد

  :يكلف مكتب الغرفة املنتخبة بقيادة رئيس الغرفة، السيما مبا يأيت 

  متثيل أجهزة الغرفة املنتخبة لدى السلطات العمومية احمللية،-

ا، وهلذا الغرض يتخذ املبادرات والتدابري املالئمة الالزمة يف هذه الفرتة،متثيل اجلمعية العامة للغرف-   ة خالل دورا

ا، تنفيذ -   التوجيهات اجلمعية العامة للغرفة وإرشادا

  لجان التقنية وتنسيقها،متابعة أشغال خمتلف ال -

  .تقدمي تقرير عن نشاطاته إىل اجلمعية العامة للغرفة -

اهي أجهزة دائمة للتفكري والدراسة تتوىل ضبط آراء الغرفة  :اللجان التقنية - وتوصيلتها وصياغتها فيما  واقرتاحا
ا باالستشارات، وذلك بعد فحصها وبعد القيام اختصاصهاخيص املسائل املتعلقة جبمال    .الضرورية بشأ

  :تتكون اللجان التقنية مما يلي  

  .اجلمعية العامة للغرفة أعضاء يعينهم األعضاء الدائمون من بينهم يف

  .أعضاء شركاء يف الغرفة ال يتجاوز عددهم عدد األعضاء الدائمني

  .مقرر اللجنة التقنية، خيتار من املستخدمني الدائمني يف الغرفة

  .ويعني األعضاء الدائمون يف اللجنة التقنية من بينهم رئيس اللجنة التقنية ونائبه

  : -قالمة–والصناعة مرمورة أهداف غرفة التجارة  -4-2-3

   ؛والدفاع عنها والعمل على ترقيتهاتنظيم املصاحل التجارية والصناعية ومتثيلها  -

م التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها؛ -   مجع كافة املعلومات واإلحصاءات اليت 

  اعية؛املتعلقة باملسائل التجارية والصن واآلراءبالبيانات واملعلومات  احلكومةإمداد  -
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  ؛دمات األعضاءتوسيع دائرة خ -

  ؛ني بيئة األعمال والظروف املعيشةحتس -

  ؛االستثماراتتنمية العالقات وجذب  -

  .تنمية وتنوع مصادر الدخل  -

  :خدمات الغرفة -4-2-4

  ؛ترويج التجارة -

  ؛تدريب وتطوير األعمال -

  ؛خدمات املعلومات -

  ؛خدمات االستشارات -

  ؛مصاحل التجارخدمات الدفاع عن  -

  ؛ريبية وتكوينية للخرجيني والطلبةدورات تد -

  .خدمات أخرى -

  :قالمة–مهام غرفة الصناعة والتجارة مرمورة  -4-2-5

  التجارة والصناعة واخلدمات يف دوائرها؛ ازدهاروزيادة  االقتصاديتعرض آرائها يف وسائل تطوير النشاط  -

تعرض على السلطات العمومية، بالتنسيق مع الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، كل التوصيات واملقرتحات  -
  اجلبائي واجلمركي خصوصا؛ يف التغريات يف جمال التشريع والتنظيم التجاري والصناعي و واالقرتاحات

  احمللية ؛ واالستشارةالتشاور  تضمن متثيل منتميها لدى السلطات العمومية وتعيني ممثلني لدى هيئات -

  ؛غرفة اجلزائرية للتجارة والصناعةوالوطنية والدولية أو بالتنسيق مع ال االقتصاديةيف التظاهرات  االشرتاك تنظيم و -
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م مع متعامليهم اجلزائريني األجانب وتعلم الغرفة اجلزائرية  - م وعالقا ترشد وتساعد املنتمني يف ميادين نشاطا
  ؛والصناعة وإن اقتضت الضرورةجارة للت

ا؛ -   تزود املستثمرين اجلزائريني واألجانب بكل املعلومات واملعطيات اليت يطلبو

تشرع سواء مببادرة منها أو بالتنسيق مع الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، يف أي عمل من أعمال الرتقية والدعم  -
  ير؛يف جمال التصد االقتصادينيلصاحل املتعاملني 

أو تصدق عليها واليت تكون  تؤشر هايقدمها أو يطلبها املنتمون أو  استمارةتصدر أي وثيقة أو شهادة أو  -
  يف اجلزائر أو اخلارج وتعلم الغرفة اجلزائرية للتجارة بذلك؛ لالستعمالموجهة 

دفها وتوزعها؛ أوتنشر كل وثيقة  -   جملة أو دورية هلا عالقة 

  ؛التمثيلية، اليت هلا نفس األهدافيئات تشارك يف مبادرات اهل -

  تقوم بأعمال التكوين وحتسني املستوى وجتديد املعلومات لصاحل املؤسسات التابعة لدوائرها اإلقليمية ؛ -

  تتدخل يف ميدان التهيئة العمرانية والتعمري يف طابعه التجاري ؛ -

التعاون والتبادل وذلك بعد موافقة الغرفة  االتفاقياتتقيم عالقات مع اهليئات األجنبية املماثلة وتربم معها  -
  ؛لتجارة والصناعةاجلزائرية ل

  .األهدافوالدولية من نفس الطبيعة أو اليت هلا نفس  اإلقليميةتنخرط يف اهليئات  -

  :يلي وزيادة على ذلك يمكن للغرفة أن تقوم بما

  ؛كاتب يف مناطق دوائرها اإلقليميةمفتح فروع أو  -

ا صاحبة  -   ؛امتياز املرافق العموميةيصرح بأ

  .على دفرت للشروط يعد حسب الشكل القانوين املطلوب اعتمادا االمتيازويف هذه احلالة يؤسس 
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تنشأ مؤسسات يف جمال التجارة والصناعة واخلدمات كمدارس التكوين وحتسني املستوى، ومؤسسات ترقية  -
ا ومؤسسات دعم نشاط ا واهلياكل األساسية ذات الطابع التجاري والصناعي، السيما الشركات ومساعد ا

  .املخازن العامة ومناطق العبور، واملناطق الصناعية وتديرها أو تسريها

املذكورة يف املادة السابقة هيئة للمصاحلة والتحكيم قصد التدخل يف  مهامهاميكن للغرفة أن حتدد زيادة عمل  -
ا التجارية الو    .طنية وذلك بناءا على طلب املتعاملنيتسوية نزاعا

  : - قالمة–في غرفة التجارة والصناعة مرمورة  واالنخراط االنتماء -4-2-6

ينتمي إىل الغرفة كل األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين ميارسون نشاطا جتاريا أو صناعيا أو خدميا سجلوا يف 
  .هذا السجل التجاري

منخرطني  يعتربون. الذين ميارسون نشاطا فالحيا، حرفيا، أو مهنيا االقتصاديونوال يعترب منتمني إىل الغرفة األعوان 
  .سنويا حيدد مبلغه بقرار الوزير املكلف بالتجارة اشرتاكايف الغرفة املنتمون الذين يدفعون 

  : - قالمة–صالحيات غرفة التجارة والصناعة مرمورة  -4-2-7

  .حتديد العرف التجاري والصناعي -

  .التصديق على شهادات املنشأ أو املصدر ومنحها -

  .التصديق على فواتري البضائع بعد تدقيقها -

  .التصديق على الكفاالت وعلى مقدرة الكفالء املالية -

  .التصديق على صفة املستدعني وهو يهتم من التجار وأرباب الصناعة -

  .ق املسجلة لدى الغرفةالتصديق على صور األورا -

  .التصديق على تواريخ األوراق املربزة للغرفة -

  .تسجيل أمساء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات -
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 .متثيل اهليئات التجارية والصناعية يف اللجان واهليئات و املؤسسات اليت تستدعي مصلحتها إشراكها فيها -

  :اإلطار التحليلي للدراسة -ثانيا 

  .محمد ياسين قيراطي: مع 01المقابلة

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول 

  هل يوجد جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟ - 1س

  .نعم،  يوجد: 1ج

  .وجود مكتب عالقات عامة باملؤسسة دليل على أن املؤسسة تويل أمهية هلذا املكتب: التعليق

  هل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة ؟ - 2س

  .االتصالال يوجد مكتب مستقل خاص بالعالقات العامة وإمنا ينتمي إىل قسم اإلعالم وتقنيات : 2ج

مكتب العالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة بقاملة ليس مستقل بذاته وإمنا ينتمي إىل قسم : التعليق
  .ولكن من األفضل أن يكون له مكتب مستقل عن أي قسم يف املؤسسة االتصالالم وتقنيات اإلع

  هي مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ضمن الهيكل العام للمؤسسة ؟ ما - 3س

  ).أي يف أعلى اهليكل(مكانة هذا املكتب حتت مكتب املدير مباشرة : 3ج

لعالقات العامة هو أعلى اهليكل التنظيمي وهذا لكونه يتمتع مبسؤوليات وا االتصالاملكان الطبيعي ملكتب :التعليق
  .واسعة وسلطات كبرية داخل الغرفة، هلذا فهو حيتل املكانة الالئقة به

  هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات العامة بمؤسستكم ؟ - 4س

  .لعامة يف املؤسسةنعم، من الضروري وجود قسم خاص بالعالقات ا: 4ج

مبا أن املؤسسة ترى أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص بالعالقات العامة فهذا الشيء جيد فهي تويل : التعليق
  .- قاملة –جد كبري وتعي أمهيته الكبرية يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  اهتمام
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  امة بمؤسستكم ؟هي الجهات التي تتحكم في إدارة مكتب االتصال و العالقات الع ما - 5س

  .اجلهة اليت تتحكم يف إدارة مكتب العالقات العامة هو مدير املؤسسة وال توجد جهات أخرى تتحكم فيه: 5ج

و العالقات العامة إىل  االتصاليرجع التحكم يف مكتب  –قاملة  –يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .القرارات والتخطيط اختاذمدير املؤسسة يف 

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .موظف واحد ميثل املؤسسة: والعالقات العامة االتصالعدد املوظفني يف مكتب : 6ج

والعالقات العامة يف هذه العملية املهمة خاصة يف غرفة التجارة والصناعة  االتصالكيف ميكن ملكتب : التعليق
أن يقوم بتسيريها موظف واحد بينما حيتاج هذا القسم إىل أكثر من موظف وذلك على حسب  –قاملة  –مرمورة 

ا   .املهام والوظائف املكلف 

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .ختصص هندسة الوسائط :7ج

 اختصاصوالعالقات العامة وذلك يتضح من خالل وضع موظفني ذوي  االتصالهناك خلط يف مفهوم : التعليق
  .والعالقات العامة االتصالهندسة الوسائط إلدارة مكتب 

  العالقات العامة ؟ هي المهام الموكلة لمكتب االتصال و ما - 8س

الناطق الرمسي للمؤسسة كما أنه حيسن صورة املؤسسة مع مجهورها  التصالااإلعالم وتقنيات  يعترب مكتب: 8ج
ا وامللتقيات اإلذاعية والصحفية   .اخلارجي عن طريق النشاطات اليت يقوم 

كون هذا املكتب يسريه موظف واحد، فهذا يقلص من املهام املوكلة له، وتقتصر مهمته األساسية يف : التعليق
  .احلفاظ على صورة املؤسسة
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  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

والعالقات العامة يكون حسب متطلبات غرفة التجارة والصناعة  االتصالالوظائف اليت يؤديها مكتب : 9ج
  .- قاملة  –مرمورة 

املؤسسة،  حسب متطلباتوالعالقات العامة يكون  االتصالجيب أن تتعدى الوظائف اليت يؤديها مكتب : التعليق
  .وجيب أن تسعى إىل تطلعات مستقبلية

  هي حدود مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ ما -10س

والعالقات العامة حسب وظيفته وحسب حدود عمله وال يتعداها  االتصالتكون حدود مسؤولية مكتب : 10ج
  .وال يتدخل يف عمل األقسام األخرى

دى اخلرباء واملتخصصني يف العالقات العامة أن لكل قسم حدود وسلطة  وجمال يتحرك من املعروف ل: التعليق
ا لضمان   انتقالوفقه، وباألخص بالنسبة جلهاز العالقات العامة نظرا للوظائف واألدوار الكبرية اليت يقوم 

  .املعلومات ووصوهلا من وإىل كل قسم، لذا متنح له سلطة توازي سلطة املدير

  كتب العالقات العامة عالقة بباقي اإلدارات األخرى؟هل لم-11س

 –جارة و الصناعة مرمورة والعالقات العامة عالقة بباقي األقسام األخرى يف غرفة الت االتصالملكتب : 11ج
  .قاملة

والعالقات العامة النواة يف املؤسسة حيث يقوم جبمع البيانات وإيصال املعلومات من  االتصاليعد مكتب : التعليق
ا الرمسية، باإلضافة إىل التنسيق بني خمتلف أقسام اإلدارة ويتوىل كافة املشروعات اجلدية،  وإىل كافة األقسام بصور

  .وتنظيم خمتلف الدورات العلمية

  ت العامة في غرفة الصناعة والتجارة ؟هو دور مكتب االتصال و العالقا ما -12س

والعالقات العامة يف املؤسسة على حتسني صورة املؤسسة والقيام بأيام حتسيسية  االتصاليعمل مكتب : 12ج
  .االقتصادينيوجذب أكرب قدر ممكن من املتعاملني  االنتباهوأبواب مفتوحة للفت 
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بدور مهم يف املؤسسة ولكن إضافة إىل هذه األدوار جيب  والعالقات العامة يقوم االتصالنرى أن مكتب : التعليق
  .أن يقوم بدراسات للجمهور إضافة إىل القيام حبمالت إعالنية

  فيما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟ -13س

الت والصور والعالقات العامة بعدة نشاطات من بينها تنظيم املعارض، صياغة املقا االتصاليقوم مكتب : 13ج
  ).جملة املؤسسة(املختلفة، حترير منشورات 

والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة يقوم بعدة نشاطات وذلك حسب  االتصالإن مكتب : التعليق
  .املؤسسة احتياجاتإمكانيات و 

  كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟  -14س

  .- قاملة  –والعالقات العامة هو نظام فعال يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصالظام ن: 14ج

  web، جملة مؤسسة و صفحة  emailو fb بالنظر إىل اإلمكانيات البسيطة اليت متتلكها املؤسسة من : التعليق
  .والعالقات العامة فعال جدا وهذا أمر جيد لوجود إمكانيات بسيطة االتصالباإلضافة إىل أن نظام 

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى تأثيرها  -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 

و العالقات العامة وهي تؤثر على حتفيز املوظفني بدرجة   االتصالنعم، تطبق املؤسسة سياسة ناجحة يف : 15ج
  .كبرية جدا

 االتصاليةكافة الوسائل   واستخداموالعالقات العامة  االتصالمبا أن املؤسسة تطبق سياسة ناجحة يف : التعليق
يف  والقت تقدما باهرا فهي بذلك تؤثر على حتفيز املوظفني وتعطيهم ثقة أكرب االجتماعيةالشبكات : مثل

  .املؤسسة وبالتايل يقومون بإعطاء املزيد لرتتقي وتزدهر مؤسستكم
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  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور الثاني 

  هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسستكم ؟ وما نوعها ؟ - 1س

فأحيانا تكون مادية : أما نوعها –قاملة  –نعم يوجد حتفيزات للعمال يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 1ج
  .وأحيانا معنوية معا

مادية ( التحفيزنرى بأن غرفة التجارة والصناعة تقوم بتحفيز العمال واملوظفني فيها عن طريق خمتلف : التعليق
  .االجتماعيولكنها أمهلت نوع مهم من أنواع التحفيز أال وهو التحفيز ) ومعنوية ، مادية ومعنوية معا

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

  .نعم حتصلت على حوافز باملؤسسة، وهي حوافز مادية وبالتأكيد فهي مشجعة: 2ج

م وختلق لديهم  –قاملة  –نرى أن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق تتعامل مع موظفيها باحلوافز لتثري رغبا
  .ول عليها عن طريق اجلهد والعمل املنتجالدفع من أجل احلص

  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  .نعم هي عملية ال بد منها: 3ج

إخل لرفع معنوياته ...سواء كانت مادية أو معنوية التحفيزمن البديهي أن أي إنسان حيتاج إىل مثل هذه : التعليق
  .حاجاتهوإثارة سلوكاته وتصرفاته عن طريق إشباع 

  أي نوع من الحوافز يفضل الموظفين ؟ - 4س

  .احلوافز املادية هي اليت يفضلها املوظفون: 4ج

نرى بأن املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة يفضلون التحفيزات املادية أكثر من التحفيزات األخرى وهذا : التعليق
املادي وهي بالتايل أسهل وسيلة للتأثري على أمر بديهي ألن يف وقتنا احلايل أصبح كل شيء يعتمد على اجلانب 

  .املوظفني
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  على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

على أساس األداء املتميز للموظفني  -قاملة –تقدم احلوافز للموظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 5ج
  .واملهارة يف العمل

تقدم على أساس األداء اجليد واملهارة يف  -قاملة –التجارة والصناعة مرمورة نرى بأن احلوافز يف غرفة : التعليق
العمل ، ولكن هذا غري كايف لكي تقدم حوافز من أجله فذلك املوظف الذي يبذل قصارى جهده إلعطاء كل ما 

  .لديه حيتاج إىل حتفيزات حىت لو كانت معنوية كي حيافظ على نشاطه يف العمل و يعطي أقصى ميلك

  هل يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد إضافي مميز ؟ - 6س

  .مقابل كل عمل إضايف مكافآتليس دائما حيصل املوظف على : 6ج

كما يقال أن العمل عبادة ومن املفروض أن يؤدي املوظف عمله على أكمل وجه دون أن ينتظر مقابل : التعليق
  . من أحد

  من أرباحها السنوية على الموظفين ؟هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء  - 7س

  .نعم تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على املوظفني: 7ج

توزيع املؤسسة جلزء من أرباحها السنوية على املوظفني دليل على حتفيز املؤسسة ملوظفيها لكي يعطوا كل : التعليق
  .ملردودما لديهم من طاقات وجمهودات للمؤسسة لزيادة األرباح وا

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .نظام منح احلوافز يف املؤسسة مقبول إىل حد ما: 8ج

نرى أن نظام منح احلوافز مقبول إىل حد ما لذلك من األفضل على املؤسسة أن تسعى جاهدة إىل : التعليق
  .حتسينه إىل أقصى حد

  م تلبية حاجات الموظفين ؟هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسستك - 9س

  .نعم، نظام احلوافز املطبق يف املؤسسة يليب حاجات املوظفني: 9ج
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يليب حاجات املوظفني وهو شيء إجيايب  –قاملة  –نرى بأن نظام احلوافز يف غرفة التجارة و الصناعة : التعليق
  .حيث أن املوظفني راضني عن احلوافز اليت تقدمها املؤسسة

  ال ؟ أمقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مقبول على ماذا ي -10س

  .يقوم نظام الرتقية يف املؤسسة على عدة سنوات و األقدمية للموظفني وهو مقبول إىل حد ما: 10ج

يقوم على نظام احلوافز فيها على أقدمية املوظفني  –قاملة  –نرى أن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
كن من األفضل أن ينظر كذلك إىل شهادة املوظف وسنة خترجه ألن التكنولوجيا يف تطور ول. وسنوات العمل

  .مستمر ورغم عدم أقدمية املوظف إال أنه يستطيع إعطاء أفضل من املوظفني القدامى

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟  -11س

  .التحفيز ال حتتاج املؤسسة إىل حتسني سياسة: 11ج

راضني عن سياسة التحفيز اليت تقدمها  -قاملة –نرى أن املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .املؤسسة وبالتايل ال حتتاج إىل حتسني أو تعديل

  هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟  -12س

  .تقدمهاال مل يرتاجع مستوى احلوافز اليت : 12ج

  .من الواضح أن املؤسسة حافظت على مستوى نظام احلوافز فيها مل ترتاجع: التعليق

  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟  -13س

  .نظام احلوافز الذي تعتمد عليه الغرفة هو نظام حتفيز جيد: 13ج

عن احلوافز اليت تعتمد عليه املؤسسة وهذا دليل على أن املؤسسة تعتمد على  نرى أن املوظفني راضني: التعليق
  .التحفيز لتشجيع العمال مبختلف الطرق لتحقيق أهدافها
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  هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟ ما -14س

  .املؤسسةال توجد مشاكل تواجه عملية التحفيز يف :14ج

دليل على حسن  –قاملة  –عدم وجود مشاكل تواجه عملية التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
 .تسيري املؤسسة وتعظيم عملية التحفيز

  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ ما -15س

 –جهاز العالقات العامة للتعريف بنظام التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة الطرق اليت يستخدمها : 15ج
  .تتمثل يف تزويد املؤسسة باملعلومات كافة واالستفادة من التكوين –قاملة 

على االهتمام باملورد البشري وذلك عن طريق تفعيل نظام  -قاملة–تركز غرفة التجارة والصناعة مرمورة : : التعليق
  .افز يف املؤسسة وتوظيف أنشطة العالقات العامة واإلمكانيات املتاحة لتحفيز املوظفنياحلو 
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  .مومــني شهرزاد: مع 02المقابلة 

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول

  هل يوجد جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟ - 1س

  .القات عامة مبؤسستنانعم يوجد جهاز ع: 1ج

ا الداخلية واخلارجية لذلك خصصت : التعليق ا وعالقا هذه املؤسسة أنشطة العالقات العامة ضروري يف تعامال
  .جهاز خاص بالعالقات العامة

  المؤسسة؟ إداراتهل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى إدارة من  - 2س

  .االتصالال يوجد له مكتب مستقل وإمنا تابع لقسم اإلعالم وتقنيات : 1ج

نتيجة لصغر حجم الغرفة حيث حتتوي على أربعة  واالتصالال يوجد مكتب مستقل للعالقات العامة : التعليق
  .مكاتب فقط وكل مكتب حيتوي جمموعة من املوظفني

  ن الهيكل العام للمؤسسة ؟هي مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ضم ما -3س 

  .والعالقات العامة حتت مكتب املدير يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة االتصالمكانة مكتب : 3ج

والعالقات العامة ملا هلا من دور أساسي  لالتصالبالنظر إىل هذه املكانة نرى أن املؤسسة تويل أمهية بالغة : التعليق
  .يف العملية التنظيمية و اإلدارية

  هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات العامة بمؤسستكم ؟ - 4س

 االتصاليةألنه يؤدي خمتلف املهام  واالتصالنعم هناك ضرورة بالغة لوجود قسم خاص بالعالقات العامة : 4ج
  .باملؤسسة

وأنشطة العالقات العامة وخاصة فيما خيص إعالم وإخبار املتعامل  االتصالحتتاج هذه املؤسسة إىل : التعليق
  .مبختلف التحديثات و األخبار عن طريق صفحة الفايسبوك و اإلميايل االقتصادي



 اإلطار الميداني للدراسة: الفصل الرابع
 

 
109 

 

  صال و العالقات العامة بمؤسستكم؟هي الجهات التي تتحكم في إدارة مكتب االت ما - 5س

  .و إمنا املدير هو املسؤول جد جهات خارجية تتحكم يف إدارة املكتبال تو : 5ج

ا الداخلية و اخلارجية لذلك فإن أي معلومة يتحكم املدير يف القرارات امل: يقالتعل علقة بأنشطة الغرفة وتعامال
  .تصدر ال تكون إال مبوافقة املدير

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .واحد ااملكتب موظف يبلغ عدد املوظفني يف: 6ج

وهو املسؤول عن حتديث صفحة الفايسبوك  واالتصاليوجد موظف واحد يف مكتب العالقات العامة : التعليق
عن طريق اإلميايل والفاكس واهلاتف وهذا  االقتصادياخلاصة بالغرفة والتواصل مع العاملني واملنخرطني واملتعامل 

من طرف أغلبية املؤسسات  ةزال مهمشوالعالقات العامة ال ت االتصالختصص  املؤسسة أنالعدد يدل على 
  .اجلزائرية ونقص اخلربة والوعي بأمهيته يف تطوير املؤسسات

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .ختصص املوظف هو هندسة الوسائط: 7ج

 اتصالمة من األفضل لو كان ختصص املوظفني هو والعالقات العا االتصالمبا أن املكتب خمتص يف : التعليق
تقزمي أمهيته على الرغم  وعالقات عامة وهذا جنده يف أغلبية املؤسسات اجلزائرية وهذا راجع إىل إمهال التخصص و

  .االتصالاحلديث للمؤسسات قائم على حسن  االجتاهمن أن 

  هي المهام الموكلة لمكتب االتصال والعالقات العامة ؟ ما - 8س

  .املهام املوكلة إليه هي التنسيق واإلعالم و اإلخبار داخل وخارج املؤسسة: 8ج

  .تعترب هذه املهام هي سريورة العمل اجليد وحتقيق األهداف املسطرة: التعليق

  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

  .الوظائف اليت يؤديها املكتب تكون حسب ما تتطلبه املؤسسة : 9ج
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  .نرى أن املؤسسة إذا قامت بتأدية هذه الوظائف على أكمل وجه بالتأكيد سوف حتقق جناحات كبرية: قالتعلي

  هي حدود مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ ما -10س

  .تتمثل حدود مسؤولية املكتب يف التنسيق و الربط بني خمتلف األقسام و حدوده: 10ج

و العالقات العامة مبثابة احملرك الرئيسي الذي يضمن سريورة وجناح عمل بقية  التصالايعترب مكتب : التعليق
  .جهها حنو الطريق الصحيح لذلك ال ميكن التخلي عنه أو وضع حدود لهو املكاتب و ي

  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي اإلدارات األخرى؟-11س

  .نعم له عالقة بباقي اإلدارات األخرى: 11ج

يعترب مكتب العالقات العامة مبثابة العصب الذي يربط خمتلف األقسام و املكاتب فيما بينها من أجل : التعليق
  .فعال اتصالتبادل املعلومات وحتقيق 

 هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة ؟ ما -12س

وزيادة  االقتصادية التجارة والصناعة هو جذب املتعامل و العالقات العامة يف غرف واالتصالدور مكتب : 12ج
  .عدد املنخرطني

على جذب املتعامل  -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصاليعمل مكتب : التعليق
   ظفنيفهو بالتايل ركز على اجلمهور اخلارجي أكثر من اجلمهور الداخلي الذي يتمثل يف املو  االقتصادي

 فيما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟  -13س

 وتنظيم أبواب مفتوحة وبعثات إىل اخلارج  )أشهر  3(تصدر كل  تتمثل األنشطة يف إنشاء جملة دورية : 13ج

  .اخل...ضو معار 

العامة نتيجة لغياب التخصص كافة أنشطة العالقات   -قاملة–مل توظف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .ونقص اخلربة وضعف اإلمكانيات
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  كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟  -14س

  .تطبق غرفة التجارة والصناعة سياسة ناجحة إىل حد ما : 14ج

والعالقات العامة وأمهلت بعض  التصالاناجحة يف  -قاملة–تعترب سياسة غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .األنشطة واملهام األخرى

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى تأثيرها  -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 

دي هذه ؤ والعالقات العامة حيث تِ  االتصالنعم تطبق غرفة التجارة والصناعة سياسة ناجحة نوعا ما يف : 15ج
  .السياسة إىل حتفيز املوظفني

وأنشطة العالقات العامة ولكنها حتتاج لفهم  االتصالعلى  -قاملة–تعتمد غرفة التجارة والصناعة مرمورة :  التعليق
  .زيادة مردودية العمال وإنتاجيتهمأكثر هذه األنشطة وتطبيقها يف امليدان ل

  .ورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمةسير : المحور الثاني 

  هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسستكم ؟ وما نوعها ؟ - 1س

  .نعم يوجد حتفيزات يف املؤسسة ونوعها حوافز مادية: 1ج

م من أجل مبوظفيها وهذا من خالل التحفيزات اليت تقدمها هل - قاملة–تم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .تشجيعهم و زيادة إنتاجيتهم

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

  .مشجعة القرار وهي اختاذنعم حتصلت على حوافز باملؤسسة ونوعها حوافز معنوية تتمثل يف املشاركة يف : 2ج

وظفني حتفيزا معنوي حيث نرى أن املسؤولني يولون بتحفيز امل - قاملة–تم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  . بالغا لشعور العامل بأمهيته يف املِؤسسة اهتماما
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  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  .نعم التحفيز ضروري يف كل مؤسسة مهما كان نوعها: 3ج

يهتمون بعملية التحفيز ملا له من أمهية  -قاملة–نستنج أن العمال يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .تنعكس إجيابا على العاملني واملؤسسة

  أي نوع من الحوافز يفضل الموظفين ؟ - 4س

  .يفضل املوظفون احلوافز املادية أكثر من احلوافز املعنوية: 4ج

: ذات الطابع النقدي مثلختتلف احلوافز من مؤسسة إىل أخرى لكن أغلبية املوظفني يفضلون احلوافز : التعليق
  .العالوات وهي من أهم احلوافز إلرضاء املوظف يف هذا الوقت

 على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

  .على أساس اجلهد املبذول - قاملة–تقوم احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 5ج

يف تقدميها للحوافز على اجلهد املبذول حيث جند أن املدير  -قاملة–تعتمد غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .بعملهم واجلدية يف العمل على هذا األساس يلقى املوظف التحفيزات والتزامهمالعمال  انضباطيالحظ ويراقب 

  إضافي مميز ؟هل يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد  - 6س

ألن املؤسسة تلتزم بتوقيت العمل اليومي وال يكلف املوظفني فوق طاقتهم  مكافآتال حيصل املوظفون على : 6ج
  .إال يف حاالت نادرة

تلتزم بالنظام الساعي اليومي يف العمل وتكلف كل  - قاملة–نرى بأن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
دون بذل جهد إضايف وهذا جنده أكثر يف املؤسسات ذات الطابع اإلنتاجي نتيجة موظف مبهام يف نطاق عمله 

  .رفع املبيعات 

  هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟ - 7س

  .نعم تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على املوظفني: 7ج
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تم بتحفيز العاملني وذلك من خالل تقدمي جزء من  -قاملة–نرى أن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .وروح املسؤولية اجلماعية االنتماءاألرباح وذلك من لزيادة ثقة املوظفني يف املؤسسة وخلق 

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .مقبول يف املؤسسةيعترب نظام منح احلوافز : 8ج

مقبول ألنه يعتمد على تكافئ الفرص  -قاملة–يعترب نظام منح احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .على عدة عوامل أمهها اجلهد املبذول  باالعتماداملادية أو املعنوية للموظفني  سواءملنح احلوافز 

  تكم تلبية حاجات الموظفين ؟هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسس - 9س

  .نعم يساعد نظام منح احلوافز إىل حد ما يف تلبية حاجات املوظفني: 9ج

يعتمد بدرجة اكرب على احلوافز املعنوية  -قاملة–نرى بأن نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .اكثر من احلوافز املادية اليت يفضلها أغلبية املوظفني

  ال ؟ أم على ماذا يقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مقبوال -10س

  .أغلبية املوظفني مقبوال عنديقوم نظام احلوافز باملؤسسة على أساس اخلربة وهو ليس : 10ج

كأغلبية املؤسسات الرتقية تكون على أساس اخلربة وهو غري   - قاملة–تعتمد غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
ول عند أغلبية املوظفني حيث أن اخلربة وحدها ال تعد مقياسا لكفاءة املوظف ألن هذا يعد إجحافا يف حق مقب

تهدين واملتمكنني يف جمال ختصصهم   .بعض املوظفني ا

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟  -11س

  .فيزنعم سياسة التحفيز يف املؤسسة حتتاج إىل حت: 11ج

تم أكثر  - قاملة–تعتمد غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق على احلوافز املعنوية لذلك على املؤسسة أن 
يف العمل إلرضاء  واالجتهاد واالنضباطباجلانب املادي للموظفني عن طريق منح عالوات مقابل اجلهد املبذول 

  .املوظفني
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  هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟  -12س

  .ال مل يرتاجع مستوى احلوافز ومل يتطور بل هو مستمر يف نفس الوترية: 12ج

تم بتحديث نظام احلوافز لتحقيق التفاعل ورفع  -قاملة–جيب على غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق أن 
  . من أجل زيادة إنتاجية كل عامل مما يعود باملنفعة على كافة األعضاءروح الوالء يف املؤسسة 

  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟  -13س

  .نظام احلوافز مقبول إىل حد ما لكنه حيتاج إىل تطوير يف عملية التحفيز حسب عدة معايري: 13ج

 احتياجاتطرق ووسائل حديثة تتماشى مع  ابتكار - قاملة–جيب على غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
م جبد و إخالص ا حث املوظفني والعمال على أداء واجبا   .العاملني اليت من شأ

  مة ؟هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قال ما -14س

من أهم املشاكل و املعوقات هو نقص اإلمكانيات وكثرة العمل والضغط واملشاكل اليومية يف احلياة : 14ج
  .العملية اليت تواجه اإلدارة والعاملني

خيلق بعض املشكالت يف التنظيم  -قاملة–نرى أن نظام احلوافز املتبع يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
ملادية او املعنوية املوجهة غلى موظف دون أخر ختلق نوعا من الشعور بالتهميش لدى بقية املوظفني ألن احلوافز ا

  .مما ينعكس سلبا على العمل واألداء

  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ ما -15س

لتحفيز يف املؤسسة بتشجيع العاملني على العمل وتقدمي يعتمد جهاز العالقات العامة للتعريف بنظام ا: 15ج
  .احلوافز املناسبة لكل جهد مبذول

باملورد البشري وذلك عن طريق تفعيل نظام  االهتمامعلى  -قاملة–تركز غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .احلوافز يف املؤسسة وتوظيف أنشطة العالقات العامة واإلمكانيات املتاحة لتحفيز املوظفني
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 عوامري زينب: مع 03المقابلة رقم 

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول

  عالقات عامة بمؤسستكم ؟ هل يوجد جهاز - 1س

  .نعم يوجد: 1ج

  .إن وجود جهاز للعالقات العامة باملؤسسة يدل على وعي املؤسسة بأمهية هذا اجلهاز ودوره الفعال: التعليق

  هل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة؟ - 2س

  .االتصالي إىل قسم اإلعالم وتقنيات ال يوجد مكتب مستقل خاص بالعالقات العامة باملؤسسة وإمنا ينتم: 2ج

نالحظ أن العالقات العامة كتخصص ال يزال جمهول عند معظم املؤسسات اجلزائرية وهذا واضح من : التعليق
  .االتصالخالل عدم وجود مكتب مستقل للعالقات العامة ودجمها مع قسم اإلعالم وتقنيات 

  ضمن الهيكل العام للمؤسسة ؟ هي مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ما -3س 

  .والعالقات العامة يف أعلى اهليكل أي حتت مكتب املدير مباشرة  االتصاليقع مكتب : 3ج

له أمهية كبرية يف املؤسسة ويتضح ذلك من وجوده حتت مكتب  واالتصالنالحظ أن مكتب اإلعالم : التعليق
  .املدير مباشرة

  خاص باالتصال والعالقات العامة بمؤسستكم ؟ هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم - 4س

  .نعم من الضروري وجود قسم خاص بالعالقات العامة باملؤسسة: 4ج

مبا أن املؤسسة ترى أن هناك ضرورة لوجود مكتب خاص بالعالقات العامة هذا دليل على وعي املؤسسة : التعليق
ذا القسم اهتمامهاو    .الكبري 

  م في إدارة مكتب االتصال و العالقات العامة بمؤسستكم ؟هي الجهات التي تتحك ما - 5س

  .املدير: والعالقات العامة هي االتصالاجلهة اليت تتحكم يف إدارة مكتب : 5ج
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نالحظ أن املدير له السلطة املطلقة ويتمتع بكافة الصالحيات وهو الذي يتحكم يف إدارة مكتب : التعليق
  .أي قرار إال بالرجوع إليه اذاختو العالقات العامة وال يتم  االتصال

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .والعالقات العامة االتصاليوجد موظف واحد يف مكتب : 6ج

والعالقات العامة يتمتع مبهام ومسؤولية كبرية فمن الصعب على موظف واحد  االتصالمبا أن مكتب : التعليق
  .كما جيب  وتسيريهالتحكم فيه 

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .التخصص هو هندسة الوسائط: 7ج

بناءا على ختصصهم إذ أن ختصص  مال تضع املوظفني يف مكا -قاملة–غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .والعالقات العامة االتصالهندسة الوسائط ال يتماشى مع وظائف ومهام مكتب 

  هي المهام الموكلة لمكتب االتصال والعالقات العامة ؟ ما - 8س

 يف املؤسسة وإيصال خمتلف املعلومات األقساموالعالقات العامة بالتنسيق بني خمتلف  االتصاليعمل مكتب : 8ج
  .إليها باإلضافة إىل كسب ثقة عامليها وكذلك املتعاملني معها

  .جيد عن املؤسسة لدى اجلماهري اخلارجية انطباعوالعالقات العامة على تشكيل  باالتصاليعمل املكلف : التعليق

  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

  .والعالقات العامة بعدة وظائف من بينها التخطيط والتنسيق والرقابة االتصاليقوم مكتب : 9ج

والعالقات العامة بوظائفه على أكمل وجه تسمح له بالنجاح أكثر فأكثر وكذلك  االتصالقيام مكتب : التعليق
  .زيادة معدل أرباحه
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  هي حدود مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ ما -10س

ا االتصال يتعدى مكتب ال: 10ج   .و العالقات العامة املهام املكلف 

والعالقات العامة على القيام مبهامه ومسؤولياته فقط مع ضرورة عدم التدخل يف  االتصاليعمل مكتب : التعليق
  .عمل األقسام األخرى

  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي اإلدارات األخرى؟-11س

  .والعالقات العامة عالقة بباقي اإلدارات األخرى االتصالنعم ملكتب : 11ج

والعالقات العامة مهزة وصل حيث يقوم بإيصال كافة املعلومات إىل األقسام  االتصاليعترب مكتب : التعليق
  .األخرى مع ضرورة التنسيق معها يف أي شيء

  تجارة ؟هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة في غرفة الصناعة وال ما -12س

والعالقات العامة على حتسني صورة املؤسسة وكسب ثقة اجلماهري الداخلية  االتصاليعمل مكتب : 12ج
  .واخلارجية

  .والعالقات العامة دور بالغ األمهية يف املؤسسة االتصالملكتب : التعليق

  فيما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟ -13س

والعالقات العامة باملؤسسة يف تنظيم املعارض، الندوات، املؤمترات، حترير  االتصالتتمثل نشاطات : 13ج
  .النشرية

بالعديد من النشاطات  -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصاليقوم مكتب : التعليق
  .وذلك حسب ما تتطلبه املؤسسة

  والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال   -14س

  .والعالقات العامة فعال يف غرفة التجارة والصناعة االتصاليعترب تنظيم : 14ج
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ا تساهم يف أداء دور فعال يف : التعليق بالرغم من أن اإلمكانيات اليت متتلكها غرفة الصناعة والتجارة بسيطة إال أ
  .املؤسسة

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى تأثيرها  -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 

  .والعالقات العامة وهي تؤثر على حتفيز املوظفني االتصالنعم تطبق املؤسسة سياسة ناجحة يف : 15ج

والعالقات العامة وبالتايل التأثري على حتفيز  صالاالتنالحظ أن املؤسسة تطبق سياسة ناجحة يف : التعليق
  .املؤسسة ازدهاراملوظفني وإعطائهم رغبة أكثر للعمل من أجل جناح و 

  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور الثاني 

  هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسستكم ؟ وما نوعها ؟ - 1س

  .زات للعمال وهي حتفيزات ماديةنعم يوجد حتفي: 1ج

  .على حتفيز موظفيها ماديا -قاملة–تعمل غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

  .نعم حتصلت على حوافز باملؤسسة وهي حوافز مادية، وهي مشجعة بالتأكيد: 2ج

الصناعة والتجارة على حتفيز موظفيها من أجل تشجيعهم وخلق رغبة للعمل وبذل جهد تعتمد غرفة : التعليق
  .أكرب

  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  .نعم حتفيز العاملني عملية ال بد منها: 3ج

وتة داخل األفراد تعترب عملية التحفيز من املهام الالزمة يف املؤسسة فهي تقوم بتحريك الدوافع املكب: التعليق
  .العاملني
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  أي نوع من الحوافز يفضل الموظفين ؟ - 4س

  .احلوافز املاديةيفضل املوظفون : 4ج

احلوافز املادية أكثر ألن هذه األخرية تقوم بتلبية  -قاملة–يفضل املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
م   .احتياجا

  للموظفين بمؤسستكم ؟على أي أساس تقدم الحوافز  - 5س

  . تقدم احلوافز للموظفني يف املؤسسة على أساس اجلهد املبذول األداء املتميز يف العمل: 5ج

حتفيزات للموظفني على أساس جهدهم املبذول يف تأدية  -قاملة–متنح غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .العمل إضافة إىل إتقانه

  فآت مقابل كل عمل أو جهد إضافي مميز ؟هل يحصل الموظف على مكا - 6س

  .ضايف مبذولمكافآت مقابل كل عمل أو جهد إأحيانا حيصل املوظف على : 6ج

  .من املفروض أن يقوم كل موظف بعمله على أكمل وجه دون أن ينتظر مقابال منه: التعليق

  هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟ - 7س

  .تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على املوظفني نعم: 7ج

نالحظ أن غرفة التجارة والصناعة تقوم بتوزيع جزء من أرباحها على املوظفني من أجل إعطاء مردود : التعليق
  .للمؤسسة أفضل

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .انظام احلوافز يف املؤسسة مقبول إىل حد م: 8ج

مقبول إىل حد ما وال بد على املؤسسة أن  - قاملة–نرى أن نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .وحتسينه بتطويرهتقوم 
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  هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسستكم تلبية حاجات الموظفين ؟ - 9س

  .جات املوظفنينعم يساعد نظام احلوافز املطبق يف املؤسسة على تلبية حا: 9ج

املوظفني يف املؤسسة و بالتايل هم راضني كل الرضا وهذا  احتياجاتنالحظ أن نظام منح احلوافز يليب : التعليق
  .شيء إجيايب بالنسبة للمؤسسة

  على ماذا يقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مقبول ام ال ؟ -10س

  .نعم هو مقبوليقوم نظام الرتقية يف املؤسسة على األقدمية، : 10ج

يقوم على أقدمية املوظف أي على مدة  -قاملة–نالحظ أن نظام الرتقية يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .خدمته وعطائه يف املؤسسة وأمهلت جوانب أخري يف ترقية املوظفني مثل اجلهد املبذول

  ال ؟  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم -11س

  .نعم حتتاج سياسة التحفيز يف املؤسسة إىل حتسني: 11ج

تكون  أنالعاملني يف غرفة التجارة والصناعة راضني بالتحفيزات املقدمة هلم لكن من األفضل  أننالحظ : التعليق
  .هنالك زيادات لتشجيع العاملني أكثر

   هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟ -12س

  .ال، مل يرتاجع مستوى احلوافز اليت تقدمها املؤسسة: 12ج

بقيت حمافظة على مستوى احلوافز اليت تقدمها للموظفني  -قاملة–نرى أن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .ومل تشهد تراجعا

  ؟  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة -13س

  .نظام جد فعال -قاملة–نظام التحفيز الذي تعتمد عليه غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 13ج

  .حتياجات املوظفني وبالتايل فهو نظام جيدنرى أن التحفيزات تليب مجيع ا: يقالتعل
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  هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟ ما -14س

  .ال توجد أي مشاكل تواجه عملية التحفيز: 14ج

ال تواجه أي مشاكل و بالتايل فهي  -قاملة–نرى أن عملية التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .تسري بطريقة جيدة

  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ ما -15س

الطرق اليت يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعريف بنظام التحفيز يف املؤسسة هو إشعار املوظف : 15ج
  .القرارات اختاذبأمهيته من خالل العمل الذي يقوم به، وإشراكهم يف 

  .وبةفزه على العمل بالكفاءة املطلحت نرى بأن كل هذه األمور تشعر املوظف بأمهيته و: التعليق
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  مجدوب منى : مع 04المقابلة رقم 

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول

  هل يوجد جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟ - 1س

  .نعم يوجد: 1ج

  .الفعال يف املؤسسةاملؤسسة تويل أمهية بالغة للعالقات العامة لذلك رأت ضرورة وجود هذا اجلهاز ودوره : التعليق

  هل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة؟ - 2س

  .االتصالليس له مكتب مستقل وإمنا هو تابع لقسم اإلعالم وتقنيات : 2ج

لكي  آخرمن األفضل أن تكون املؤسسة بتخصيص مكتب مستقل للعالقات العامة وال تدجمها مع قسم : التعليق
  .لديه من أنشطة ووظائف لعامة بإعطاء كل مايقوم جهاز العالقات ا

  هي مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ضمن الهيكل العام للمؤسسة ؟ ما -3س 

  .والعالقات العامة حتت مكتب املدير االتصاليقع مكتب  -قاملة–يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 3ج

والعالقات العامة يف املؤسسة مكانة عالية يف اهليكل العام للمؤسسة ويقع حتت  االتصالحيتل مكتب : التعليق
  .مكتب املدير مباشرة

  هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات العامة بمؤسستكم ؟ - 4س

  .قسم خاص بالعالقات العامة يف املؤسسة نعم، من الضروري وجود: 4ج

ا وهلذا ترى بأن من األفضل أن ختصص هلا  اهتمامسسة تعي معىن العالقات العامة وتويل نرى أن املؤ : التعليق
ا   .مكتب خاص 

  هي الجهات التي تتحكم في إدارة مكتب االتصال و العالقات العامة بمؤسستكم ؟ ما - 5س

  .املدير هو الذي يتحكم مبكتب العالقات العامة يف املؤسسة: 5ج
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ذا املكتب ال توجد جهات : التعليق خارجية تتحكم مبكتب العالقات العامة و إمنا املدير هو الذي يتحكم 
  .ويتدخل يف كافة القرارات اليت يصدرها املكتب أي أن هذا املكتب ال يتصرف من تلقاء نفسه

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .يف املؤسسة واالتصالن مكتب العالقات العامة يوجد موظف واحد هو املسؤول ع: 6ج

  .و اإلعالم االتصالنرى بأن موظف واحد يف مكتب العالقات العامة غري كايف خاصة أنه تابع لقسم : التعليق

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .الوسائطختصص املوظف يف مكتب العالقات العامة هو هندسة : 7ج

باملؤسسة من األفضل لو كان ختصص القات العامة الوسائط ال يناسب كثريا مكتب العختصص هندسة : التعليق
تصال وعالقات عامة أحسن وكما يقال الرجل املناسب يف املكان املناسب وهنا تكون هنالك سهولة يف تسيري ا

  .املكتب

  ات العامة ؟العالق هي المهام الموكلة لمكتب االتصال و ما - 8س

والعالقات العامة الناطق الرمسي للمؤسسة كما أنه حيسن صورة املؤسسة مع مجهورها  االتصاليعترب مكتب : 8ج
  .اخلارجي

  .والعالقات العامة يسريه موظف واحد يقوم باملهام الرئيسية للغرفة االتصالنرى بأن مكتب : التعليق

  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

  .يؤدي مكتب العالقات العامة عدة وظائف من بينها اإلعالم واإلخبار وإيصال املعلومات الصحيحة: 9ج

نرى بأن مكتب العالقات العامة يهتم جبانب اإلعالم واإلخبار وإيصال املعلومات الصحيحة وهي : التعليق
  .ومات اليت يريدهاوإعطائه كافة املعل انتباههولفت  االقتصاديجلذب املتعامل  ألجنحالطريقة 
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  هي حدود مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ ما -10س

  .يقوم مكتب العالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة باملهام املفروضة عليه وال يتعداها: 10ج

قط وال يتعدى حدود إن مكتب العالقات العامة باملؤسسة ال يتدخل فيما ال يعنيه يقوم بأعماله ف: التعليق
  .مسؤوليته إال بالرجوع إىل املدير وأخذ املوافقة منه

  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي اإلدارات األخرى؟-11س

  .نعم له عالقة بباقي اإلدارات األخرى باملؤسسة: 11ج

ضع فيه وتعود إليه وهو تو  مكتب العالقات العامة له عالقة بباقي اإلدارات األخرى ألن كافة املعلومات: التعليق
  .كافة املكاتب و األقسام  يوصلها إىل

  هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة ؟ ما -12س

والعالقات العامة باملؤسسة هو حماولة جذب أكرب قدر ممكن من املتعاملني  االتصالدور مكتب : 12ج
  .االقتصاديني

 االقتصادييف الغرفة يركز على اجلهات اخلارجية وهي املتعامل  واالتصالب العالقات العامة نرى بأن مكت: التعليق
  .يف الغرفة لالخنراطوحماولة جذبه 

  فيما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة؟ -13س

إجيابية لدى  اجتاهاتوالعالقات العامة بعدة أنشطة أمهها نشر املعلومات و بناء  االتصاليقوم مكتب : 13ج
  .اجلماهري يف املؤسسة كما يقوم بعملية التنظيم والتنسيق

والعالقات العامة يقوم بعدة أنشطة وذلك جلذب اجلماهري وبناء صورة جيدة  االتصالنرى بأن مكتب : التعليق
  .وإجيابية حول املؤسسة

  ى إمكانياتكم؟كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إل  -14س

  .والعالقات العامة جيدة وجد فعالة بالنظر إىل اإلمكانيات املتاحة االتصالعملية : 14ج
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والعالقات العامة تسري  االتصالبغض النظر عن اإلمكانيات البسيطة اليت تتيحها املؤسسة إال أن عملية : التعليق
  .بشكل جيد وهي فعالة جدا وهلا أثر قوي

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى تأثيرها  -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 

والعالقات العامة، وهي  االتصالسياسة ناجحة يف  -قاملة–نعم، تطبق غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 15ج
  .تؤثر على حتفيز املوظفني

والعالقات العامة  االتصالتطبق سياسة ناجحة يف جمال  - قاملة–ة التجارة والصناعة مرمورة أن غرفنرى : التعليق
  .وهذا ينعكس إجيابا على املوظفني وحتفزهم وتعطيهم ثقة يف املؤسسة

  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور الثاني 

  تكم ؟ وما نوعها ؟هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسس - 1س

  .نعم يوجد باملؤسسة حتفيزات للعمال: 1ج

بتقدمي حتفيزات للموظفني، وهذا أمر طبيعي ألن معظم  -قاملة–تقوم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .املؤسسات تعتمد على نظام احلوافز مع موظفيها

  ة ؟هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجع - 2س

  .، وهي مشجعة)ترقية(نعم، حتصلت على حوافز باملؤسسة وهي حوافز مادية ومعنوية : 2ج

على جمموعة من احلوافز مع موظفيها لكي تؤثر على سلوك - قاملة–إن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
م وبالتايل زيادة يف اإلنتاج وحتقيق أهداف املؤسسة   .املوظفني وإشباع حاجا

  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  . نعم، إن عملية حتفيز املوظفني عملية ال بد منها: 3ج
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ااملوظفني عملية ضرورية يف كل مؤسسة حسب  ومكافأةإن عملية حتفيز : التعليق هذه العملية  أن، إال  إمكانيا
  .ختلق أثرا جيدا، وتعمل على رفع الروح املعنوية للعاملني

  أي نوع من الحوافز يفضل الموظفين ؟ - 4س

  .احلوافز املادية -قاملة–يفضل املوظفون يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 4ج

مبا أن اجلانب املادي يعد من ضروريات احلياة ويعمل على رفع مستوى معيشة العامل وزيادة دخله، لذا : التعليق
  .األخرىيفضله أغلب العاملني عن بقية التحفيزات 

  على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

  .على أساس اجلهد املبذول -قاملة–تقدم احلوافز للموظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 5ج

نرى بأن تقدمي احلوافز للموظف عن طريق اجلهد املبذول يكون غري عادل ألنه يصعب أحيانا قياس ناتج : التعليق
  .ر لتقدمي احلوافزمات لذا يستحسن عدم اعتباره كمعيالك ألنه غري ملموس وواضح كما يف أداء وظائف اخلدالعمل وذ

  هل يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد إضافي مميز ؟ - 6س

فردية أخرى  مكافآتمقابل كل عمل أو جهد إضايف يقوم به وهناك  مكافآت، حيصل املوظف على نعم: 6ج
  .مجاعية

مقابل كل عمل أو جهد  مكافآتحيصلون على  -قاملة–إن املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
إضايف يقوم به وهذا أمر جيد بالنسبة للموظفني اجليدين على عكس املوظفني الكساىل فهي تساعد على زيادة 

  .محاسهم وبالتايل زيادة إنتاج املؤسسة وزيادة أرباحها

  تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟هل  - 7س

  .نعم، تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على املوظفني: 7ج

إن إعطاء العاملني نسبة من األرباح اليت حققتها املؤسسة تشجع كثريا على بذل املزيد من اجلهود الفردية : التعليق
  .احملققة وزيادة اإلنتاج األرباحواجلماعية مما يؤثر على زيادة 
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  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .مقبول -قاملة–ورة نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرم: 8ج

راضني عن نظام احلوافز الذي تقدمه  -قاملة–نرى بأن املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .املؤسسة

  هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسستكم تلبية حاجات الموظفين ؟ - 9س

  ,نعم، نظام احلوافز يف املؤسسة يليب حاجات املوظفني: 9ج

راضني عن نظام احلوافز املطبق يف مؤسستهم ألنه  -قاملة–إن املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  :التعليق
م م ورغبا   .يليب حاجيا

  على ماذا يقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مقبول ام ال ؟ -10س

  .يقوم نظام الرتقية يف املؤسسة على األقدمية وهو مقبول: 10ج

قدمية وعدد سنوات اخلربة األمتنح على أساس  -قاملة–ترقية املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة إن : التعليق
  .و جمهوداته كل ما لديه ويرى أن املؤسسة تقدر تعبه  قدمي يف العمل حتفزه على إعطاءألن ترقية موظف 

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟  -11س

  .ال حتتاج سياسة التحفيز يف املؤسسة إىل حتسني: 11ج

يرون بأنه ال توجد ضرورة لتحسني نظام احلوافز يف  - قاملة–إن املوظفني بغرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
تم مبوظفيها وتقدم هلم كل ما حيتاجون إليه   .املؤسسة ألنه جيد وهذا دليل على أن املؤسسة 

  مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟ هل تراجع  -12س

  .قدمة من طرف املؤسسة ال، مل يرتاجع مستوى احلوافز امل: 12ج
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ة على حسن حتافظ املؤسسة على نفس املستوى يف تقدمي احلوافز وعدم تراجعه دليل على أن املؤسس: التعليق
  .والتحفيزات اليت تقدمها املكافأةعيها بأمهية الكبري مبوظفيها وو  واهتمامهاظام تسيري املؤسسة هلذا الن

  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟  -13س

  .نظام احلوافز الذي تعتمد عليه املؤسسة هو نظام جيد: 13ج

حلوافز املطبق يف املؤسسة نظام جيد يرون أن نظام ا - قاملة–إن املوظفني بغرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .وهذا دليل على أن املؤسسة تعتمد على شىت األنواع لتكسب رضا موظفيها وتكسب ثقتهم

  هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟ ما -14س

  .ال توجد مشاكل تواجه عملية التحفيز يف املؤسسة: 14ج

مثلها مثل أي مؤسسة تقوم بعملية التحفيز ملوظفيها وتستعمل   -قاملة–إن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .كافة الطرق احملفزة وهذا دليل على عدم وجود مشاكل ختص هذا النظام

  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ ما -15س

الطرق اليت يستخدمها جهاز العالقات العامة يف املؤسسة للتعريف بنظام التحفيز تتمثل يف إشعار : 15ج
املوظفني بأمهيتهم باملؤسسة وتوفري بعض احلوافز املعنوية وفرص الرتقيات، إضافة إىل إتباع املدير أسلوب العدل يف 

  .معاملة املوظفني

تركز أكثر على موظفيها ألن املورد البشري عنصر مهم وفعال  -قاملة–ورة إن غرفة التجارة والصناعة مرم: التعليق
ا   .يف أي مؤسسة لذلك فهي تسعى جاهدة إلعطاء كل ما لديها وحسب إمكانيا
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  بن عثمان رشيدة: مع 05المقابلة رقم 

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول

  هل يوجد جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟ - 1س

  .والعالقات العامة يف املؤسسة باالتصالنعم يوجد قسم خاص : 1ج

  .جهاز العالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة يلعب دور فعال يف املؤسسة: التعليق

  هل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة؟ - 2س

  .االتصالات العامة إىل قسم اإلعالم وتقنيات ينتمي قسم العالق: 2ج

  .والعالقات العامة مستقل بذاته باالتصالمل تقم غرفة التجارة والصناعة على ختصيص قسم خاص : التعليق

  هي مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ضمن الهيكل العام للمؤسسة ؟ ما -3س 

  .والعالقات العامة حتت مكتب املدير االتصالمكتب : 3ج

والعالقات العامة يلعب دور بالغ األمهية يف املؤسسة ويساهم يف حتسني صورة  االتصالمبا أن مكتب : التعليق
  .يكون أعلى اهليكل التنظيمي للمؤسسة أناملؤسسة فمن األفضل 

  عامة بمؤسستكم ؟هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات ال - 4س

  .والعالقات العامة  باالتصالمن الضروري وجود قسم خاص : 4ج

والعالقات العامة يف املؤسسة يف إعطاء نظرة جيدة للجمهور اخلارجي عن املؤسسة  االتصاليساهم قسم : التعليق
لي من خالل من خالل التقدمي اجليد للمؤسسة وشرح سياستها وأهدافها إضافة إىل كسب ثقة مجهورها الداخ

  .واملسامهة يف حل مشاكلهم اخلاصة باالنتماءحتسيسهم 

  هي الجهات التي تتحكم في إدارة مكتب االتصال و العالقات العامة بمؤسستكم ؟ ما - 5س

  .والعالقات العامة االتصالاملدير هو الذي يتحكم يف إدارة مكتب : 5ج
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ذا املكتب صغرية كانت أم كبرية ويف حالة  باالهتماميقوم مدير غرفة الصناعة والتجارة : التعليق بكل ما يتعلق 
  .والعالقات العامة باالتصالغيابه فهو يعطي كافة الصالحيات للمكلف 

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .والعالقات العامة موظف واحد االتصاليتوىل إدارة قسم : 6ج

الرغم من أن قسم العالقات العامة يف املؤسسة يقوم بالكثري من املهام والنشاطات غال أن هذا على : التعليق
  .املوظف يسريه بطريقة جيدة وناجحة

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .التخصص هو هندسة الوسائط: 7ج

 باالتصاللتخصص املوظف بوضعه مكلف  اهتمامتويل  مل -قاملة–غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .والعالقات العامة

  العالقات العامة ؟ هي المهام الموكلة لمكتب االتصال و ما - 8س

  .الثقة باجلماهري الداخلية واخلارجية االتصال والعالقات العامة ببعثيقوم مكتب : 8ج

  .قة اجلماهري الداخلية واخلارجيةوالعالقات العامة على كسب ث االتصاليعمل مكتب : التعليق

  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

  والعالقات العامة هي البحث والتخطيط والتنسيق و الرقابة واإلدارة االتصالالوظائف اليت يؤديها مكتب : 9ج

  .و اإلنتاج 

هذه الوظائف وسريها بطريقة تسمح للمؤسسة بإعطاء صورة حسنة  جناح املؤسسة مرهون بتطبيق: التعليق
  .اخلارجية للجماهري
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  هي حدود مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ ما -10س

ا االتصالال يتجاوز مكتب : 10ج   .والعالقات العامة الوظائف املكلف 

ا فقط دون أن يتعداها االتصاليهتم مكتب : التعليق   .والعالقات العامة باألمور املكلف 

  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي اإلدارات األخرى؟-11س

والعالقات العامة بتوطيد العالقة بني املؤسسة واجلمهور اخلارجي وكذلك العاملني  االتصاليقوم مكتب : 11ج
  .داخل املؤسسة

  .والعالقات العامة يف غرفة الصناعة والتجارة دور مهم وفعال يف تسيري أنشطة املؤسسةتصال ملكتب اال: التعليق

  العامة في غرفة الصناعة والتجارة ؟هو دور مكتب االتصال و العالقات  ما -12س

  .والعالقات العامة له عالقة بباقي األقسام األخرى يف املؤسسة االتصالمكتب : 12ج

  .ز العالقات العامة يقوم بإعالم خمتلف باقي األقسام بكل املعلومات املهمةميكن القول أن جها: التعليق

  فيما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟ -13س

  .والعالقات العامة يف املؤسسة هي تنظيم املؤمترات والندوات واللقاءات االتصالنشاطات : 13ج

والعالقات العامة على تعزيز معرفة اجلماهري وإطالعهم على منجزات املؤسسة من  االتصاليعمل مكتب : التعليق
  .خالل هذه األنشطة

  كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟  -14س

  .عالنظام ف -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصاليعترب نظام : 14ج

لة إضافة إىل اهلاتف و الفايسبوك  إيصالوالعالقات العامة وسائل  االتصاليستخدم مكتب : التعليق خمتلفة كا
  .وسامهت كل هذه يف تفعيل دور املكتب يف املؤسسة وتسيريه على أكمل وجه
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دى تأثيرها هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما م -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 

  .والعالقات العامة، وهي تؤثر على حتفيز املوظفني االتصاللغرفة التجارة والصناعة سياسة ناجحة يف : 15ج

ا  االتصاليتبني جناح سياسة : التعليق والعالقات العامة يف املؤسسة من خالل تأدية املهام والوظائف املعنية 
ا إضافةكذلك على املوظفني الو  إىل جمموعة األنشطة اليت تدعم جناحها وتزيد من ثقة مجاهريها  عاملني 

  .واملتعاملني معها

  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور الثاني 

 هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسستكم ؟ وما نوعها ؟ - 1س

  .وهي حتفيزات ماديةيوجد حتفيزات للعمال يف املؤسسة، : 1ج

م املبذولة مكافآتحتفز غرفة التجارة والصناعة موظفيها مبنحهم : التعليق هودا   .أو عالوات تقديرا 

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

عة بغض النظر نعم حتصلت على حوافز باملؤسسة مرة كانت مادية ومرة كانت معنوية وبالتأكيد هي مشج: 2ج
  .عن نوعها

تقوم التحفيزات بتشجيع أداء املوظفني وخلق نوع من الرغبة واحلماس يف إعطاء جمهود أكرب يف العمل : التعليق
  .يعود بالنفع على املؤسسة

  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  .نعم، هي عملية البد منها: 3ج

قدير والشكر الذي يزيد من والئه يف املؤسسة وبالتايل يعزز ثقته بنفسه ويقدم املوظف بطبيعته حيب الت: التعليق
  . جمهود أفضل

  



 اإلطار الميداني للدراسة: الفصل الرابع
 

 
133 

 

  أي نوع من الحوافز يفضل الموظفين ؟ - 4س

  .أغلبية املوظفني يفضلون احلوافز املادية: 4ج

تعتري احلوافز املادية من أهم طرق التحفيز يف وقتنا احلايل ألن النقود تشبع كل حاجات اإلنسان تقريبا  : التعليق
  .وهي حقيقية ذات أثر ملموس بعكس الوسائل األخرى

  على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

  .واملهارة يف العملتقدم احلوافز للموظفني يف املؤسسة على أساس التميز يف األداء : 5ج

يف  األساسيالذي يعترب معيار  األداءمتنح غرفة التجارة والصناعة ملوظفيها حتفيزات على أساس التميز يف : التعليق
  .ميتلكه من شهادات وخربات تفيده يف جمال عمله بعض احلاالت إضافة إىل املهارة أي ما

  إضافي مميز ؟هل يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد  - 6س

  .إذا كان هناك عمل إضايف مكافآتحيصل املوظف على : 6ج

  .ساعات العمل احملددة بالتأكيد سوف يتقاضى عليه أجرا ام املوظف بأي عمل إضايف خارج عنإذا ق: التعليق

  هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟ - 7س

  .أرباحها السنوية على املوظفني تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من: 7ج

على قدر ال بأس به من األرباح السنوية  -قاملة–يتحصل املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .للمؤسسة

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .نظام احلوافز نظام فعال يف املؤسسة: 8ج

فة التجارة والصناعة يف زيادة أرباح املؤسسة وبالتايل احلفاظ على صورة املؤسسة يساهم نظام احلوافز يف غر : التعليق
  .باملقارنة مع املؤسسات املنافسة هلا يف السوق
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  هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسستكم تلبية حاجات الموظفين ؟ - 9س

  .نعم يساعد نظام احلوافز يف املؤسسة على تلبية حاجات املوظفني: 9ج

 واالحرتاميعمل نظام احلوافز على إشباع حاجات العاملني بشىت أنواعها وعلى األخص ما يسمى التقدير : ليقالتع
  .والشعور باملكانة

  ال ؟ أمعلى ماذا يقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مقبول  -10س

  .يقوم نظام الرتقية يف املؤسسة على األقدمية، مقبول بالتأكيد: 10ج

  .ية يف العملاملوظفني الرتقية على حساب األقدمل ينا: التعليق

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟  -11س

  .يف املؤسسة إىل حتسني ال حتتاج سياسة التحفيز: 11ج

  .املوظفون يف غرفة التجارة والصناعة راضني كل الرضا عن التحفيزات املقدمة هلم: التعليق

  هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟  -12س

  .ال مل يرتاجع مستوى احلوافز اليت تقدمها املؤسسة: 12ج

  .بقي نظام احلوافز حمافظ على مكانته يف املؤسسة: التعليق

  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟  -13س

  .نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مقبول إىل حد ما: 13ج

مالتحفيزات اليت تقدم للموظفني تغطي مجيع : التعليق عن نظام التحفيز يف  اعرتاضهناك وبالتايل ليس  احتياجا
  .املؤسسة

  لمة ؟هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قا ما -14س

  .ال يوجد أي مشاكل تواجه عملية التحفيز: 14ج
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  .بطريقة جيدة -قاملة–تسري عملية التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  ماهي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ -15س

  .هم مشاكلهم واملساواة بينهموحماولة تف باحرتامالتعامل مع املوظفني : 15ج

   .نرى بأن هذه الطرق كفيلة من أجل حتفيز املوظفني و إشعارهم بأمهيتهم يف املؤسسة: التعليق
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  فهيمهمقراني : مع 06المقابلة رقم 

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول

  جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟هل يوجد  - 1س

  .نعم يوجد جهاز عالقات عامة يف املؤسسة: 1ج

دليل على أنه يلعب دور مهم يف  -قاملة–وجود مكتب للعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .املؤسسة

  هل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة؟ - 2س

  . االتصالستقل بل ينتمي إىل قسم اإلعالم وتقنيات ليس له مكتب م: 2ج

  .واالتصالمع قسم اإلعالم  أدجمتهمل ختصص غرفة التجارة والصناعة قسم خمتص بالعالقات العامة وإمنا : التعليق

  هي مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ضمن الهيكل العام للمؤسسة؟ ما -3س 

  .باشرةيقع حتت مكتب املدير م ةوالعالقات العام االتصالمكتب : 3ج

والعالقات العامة أعلى اهليكل التنظيمي للمؤسسة ألنه يتمتع  االتصالمن املستحسن أن يكون مكتب : التعليق
  .بإمكانيات وأنشطة هامة تساهم يف حتسني صورة ومسعة غرفة التجارة والصناعة

  والعالقات العامة بمؤسستكم ؟هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال  - 4س

  .تصال والعالقات العامةنعم، من املؤكد وجود قسم خاص باال: 4ج

والعالقات العامة داخل املؤسسة بإعطاء صورة جيدة للجمهور وكذلك العمل على   االتصاليهتم مكتب : التعليق
  .كسب ثقتهم

  العامة بمؤسستكم ؟ هي الجهات التي تتحكم في إدارة مكتب االتصال و العالقات ما - 5س

  .تصال والعالقات العامةيتحكم باألمور اليت ختص مكتب اال املدير هو الذي: 5ج
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  .والعالقات العامة االتصاليف مكتب  -قاملة–ر غرفة التجارة والصناعة مرمورة يتحكم مدي: التعليق

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .والعالقات العامة موظف واحد االتصالل يف مكتب يعم: 6ج

ا مهمة صعبة ال بد  االتصالليس من السهل أن يقوم املوظف واحد بإدارة مكتب : التعليق والعالقات العامة أل
  .آخرينمن مساعدته من قبل موظفني 

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .هندسة الوسائط هواملوظف ختصص : 7ج

رغم ختصص هذا املوظف الذي ال يتماشى مع مهام هذا املكتب إال أنه قادر على التحكم فيه والقيام : التعليق
  .اخلاصة به األنشطةبكل 

  العالقات العامة ؟ هي المهام الموكلة لمكتب االتصال و ما - 8س

من خالل مد جسور التواصل بينها وبني  والعالقات العامة بتنظيم أعمال املؤسسة االتصاليقوم مكتب : 8ج
  .مجاهريها الداخلية و اخلارجية

مبا أن مهام هذا املكتب تقع على عاتق واحد فهو يهتم دائما بإعطاء صورة جيدة عن املؤسسة واحلفاظ : التعليق
  .عليها

  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

لعالقات العامة هي إعالم اجلماهري اخلارجية بكافة األنشطة اليت وا االتصالالوظائف اليت يؤديها مكتب : 9ج
ا املؤسسة كذلك توثيق الصلة معهم لزيادة الثقة وحتقيق التعاون   .تقوم 

قيام مكتب العالقات العامة بالوظائف املوكلة له بالطريقة سليمة تسمح له بالوصول إىل أعلى الدرجات : التعليق
  .والنجاح يف مهمته
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  هي حدود مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ ما -10س

ا فقط االتصاليقوم مكتب : 10ج   .والعالقات العامة باملهام املوكلة 

والعالقات العامة وظائفه حمددة ال يتعداها إىل مهام أخرى مع ضرورة التنسيق مع  االتصالمكتب : التعليق
  .املعلوماتاألقسام األخرى عن طريق تزويدهم ب

  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي األقسام األخرى؟-11س

  .والعالقات العامة عالقة بباقي األقسام األخرى االتصالنعم ملكتب : 11ج

والعالقات العامة على ضمان وصول املعلومة املناسبة إىل كل قسم من أقسام  االتصاليعمل مكتب : التعليق
  .  باملؤسسة ويف الوقت املناس

  هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة ؟ ما -12س

والعالقات العامة مهزة وصل بني مجيع األقسام يف املؤسسة حيث يقوم بإيصال  االتصاليعترب مكتب : 12ج
تديات العلمية والقيام املعلومات إليها كما أنه يقوم باحملافظة على صورة املؤسسة وذلك من خالل املؤمترات واملن

  .بأيام حتسيسية وأبواب مفتوحة

والعالقات العامة يف غرفة الصناعة والتجارة احملرك األساسي والفعال الذي يساهم  االتصاليعترب مكتب : التعليق
  .يف تسيري أنشطة املؤسسة وجناحها

  فيما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟ -13س

كتنظيم املعارض، حترير   والعالقات العامة على القيام بالعديد من النشاطات االتصاليعمل مكتب : 13ج
  .، حتديث األخبار على صفحة الفايسبوك إعداد امللتقياتالنشريات

م والعالقات العامة يف غرفة الصناعة والتجارة بالعديد من األنشطة املهمة اليت تساه االتصاليهم مكتب : التعليق
  .يف حتسني صورة املؤسسة
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  كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟  -14س

والعالقات يشكل جيد كما أنه يلعب دور فعال وبالغ األمهية يف غرفة الصناعة  االتصاليسري نظام : 14ج
  .والتجارة

اإلميايل، موقع  كثري من الوسائل من بينها الفايسبوك، ووالعالقات العامة بال االتصاليستعني مكتب : التعليق
  .الواب، إضافة إىل نشرية املؤسسة  هذه األخرية أدت دور كبري يف حتريك وتفعيل نظام العالقات العامة باملؤسسة

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى تأثيرها  -15س
  ؟  الموظفينفيز على تح

سياسة ناجحة يف جمال العالقات العامة وهي تؤثر على حتفيز  -قاملة–نعم لغرفة الصناعة والتجارة مرمورة : 15ج
  .املوظفني

والعالقات العامة وذلك من  االتصالسياسة ناجحة يف  -قاملة–تتبع غرفة التجارة والصناعة مرمورة :  التعليق
هو جديد مع املسامهة يف  خالل اإلمكانيات اليت متتلكها يف إعالم اجلماهري سواء الداخلية واخلارجية بكل ما

  .حتسني صورة املؤسسة

  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور الثاني 

  تكم ؟ وما نوعها ؟هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسس - 1س

  .نعم، يوجد حتفيزات للعمال يف املؤسسة وهي حتفيزات معنوية: 1ج

  .بتحفيز موظفيها عن طريق عبارات شكر وتقدير والرتقية -قاملة–تعمل غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

على حوافز يف املؤسسة هي نوع من احلوافز املعنوية وهي الرتقية من من منصب إىل منصب نعم، حتصلت : 2ج
  .أعلى، بالتأكيد هي مشجعة تدل على أن املوظف يقوم بعمله على أكمل وجه
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بتحفيز عامليها عن طريق رفع الروح املعنوية هلم لبذل جمهود  -قاملة–تقوم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .كرب وزيادة إنتاجية املؤسسةأ

  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  .نعم هي عملية ال بد منها: 3ج

لقيام موظفي غرفة التجارة والصناعة بعملهم على أكمل وجه ال بد من وجود مقابل مناسب وتشجيع : التعليق
م   .املبذولة هود ا

  ن ؟أي نوع من الحوافز يفضل الموظفي - 4س

  .احلوافز املادية هي اليت يفضلها املوظفون: 4ج

  .من البديهي أن التحفيزات املادية مفضلة أكثر من أي نوع أخر من التحفيزات: التعليق

  على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

  .تقدم احلوافز للموظفني على أساس التميز يف األداء والعمل اجليد: 5ج

  .ز غرفة التجارة والصناعة موظفيها بالنظر للمجهودات املتميزة والتفاين يف العملحتف: التعليق

  هل يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد إضافي مميز ؟ - 6س

مقابل أي عمل إضايف خارج عن ساعات العمل املعتادة وهذا تقدير اجلهد  مكافآتحيصل املوظف على : 6ج
  .املبذول

ن موظفي غرفة التجارة والصناعة يقومون بأعمال إضافية خارج نطاق العمل فهم يستحقون إذا كا: التعليق
  .وعالوات على ذلك مكافآت

  هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟ - 7س

  .نعم تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على املوظفني: 7ج
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على احلفاظ على موظفيها وكذا تشجيعهم على بذل جهد  -قاملة–التجارة والصناعة مرمورة تسعى غرفة : التعليق
  .أكرب يف العمل

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  ,نظام منح احلوافز مقبول: 8ج

  .إىل حتسني و تعديل - قاملة–حيتاج نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسستكم تلبية حاجات الموظفين ؟ - 9س

  .نعم نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة يساعد على تلبية حاجات املوظفني: 9ج

  .املوظفني احتياجاتيقوم نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة بتغطية كافة : التعليق

  ال ؟ أمبمؤسستكم ؟ وهل هو مقبول  على ماذا يقوم نظام الترقية -10س

  .يقوم نظام الرتقية على املهارة يف العمل إضافة إىل األقدمية: 10ج

  .نظام الرتقية يف املؤسسة يقوم على خربة وأقدمية املوظف: التعليق

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟  -11س

  .املؤسسة لكن من األفضل حتسينهاسياسة التحفيز مقبولة يف : 11ج

  .التحفيزات اليت تقدم ترضي موظفي املؤسسة لكن من األفضل تكون هناك حتسينات وزيادة: التعليق

  هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟  -12س

  . -ةقامل–مل يرتاجع مستوى احلوافز اليت متنحها غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 12ج

حتافظ املؤسسة على نفس الوترية يف نظام احلوافز ولكن جيب أن تسعى إىل تطويره وحتسينه لتحقيق نتائج : التعليق
  .أفضل
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  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟  -13س

  .نظام احلوافز املعتمد يف غرفة التجارة والصناعة جيد: 13ج

  .بنوع من الرضا عن التحفيزات املقدمة هلم -قاملة–يتمتع املوظفون يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟ ما -14س

  .ال تواجه عملية التحفيز أي مشاكل: 14ج

  .تل مكانة جيدة يف غرفة الصناعة والتجارةعملية التحفيز حت: التعليق

  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعريف بنظام التحفيز في مؤسستكم؟ ما -15س

الطرق اليت يستخدمها جهاز العالقات العامة يف التعريف بنظام التحفيز هي حتسيس املوظفني بأمهيتهم : 15ج
م يف حل املشكالت باإلضافة إىل معاملتهم بطريقة من خالل ما يقومون به من جمهودات ، كذلك مساعد

  .جيدة

  .نالحظ أن  هذه الطرق تساهم يف حتفيز املوظفني ألداء العمل وإجنازه بكل كفاءة: التعليق
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  عوادي وليد: مع 07المقابلة رقم 

  .لوالية قالمة مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة: المحور األول

  هل يوجد جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟ - 1س

  .نعم، يوجد: 1ج

  .وجود جهاز العالقات العامة باملؤسسة دليل على وعي املؤسسة بأمهية هذا اجلهاز: التعليق

  هل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة؟ - 2س

  .باملؤسسة االتصالال، ليس له مكتب مستقل و إمنا ينتمي إىل قسم اإلعالم وتقنيات : 2ج

العالقات والعالقات العامة وهذا واضح من عدم وجود قسم خاص ب هناك خلط بني اإلعالم واالتصال: تعليقال
  .العامة ودجمه مع قسم اإلعالم واالتصال

  لعامة ضمن الهيكل العام للمؤسسة ؟هي مكانة مكتب االتصال والعالقات ا ما -3س 

  .حتت مكتب املدير أيوالعالقات العامة أعلى اهليكل  االتصاليقع مكتب : 3ج

حتت مكتب املدير مباشرة فهذا  أياهليكل التنظيمي  أعلىتصال والعالقات العامة يقع مبا أن مكتب اال: التعليق
  .املكتب أمهيةدليل على 

  لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات العامة بمؤسستكم ؟ هل تعتقدون أن هناك ضرورة - 4س

  .نعم، من الضروري وجود قسم خاص بالعالقات العامة باملؤسسة: 4ج

مبا أن املؤسسة ترى ضرورة وجود قسم خاص بالعالقات العامة فهذا دليل على وعي املؤسسة وفهم الدور : التعليق
  .الكبري الذي يقوم به هذا املكتب

  لجهات التي تتحكم في إدارة مكتب االتصال و العالقات العامة بمؤسستكم؟هي ا ما - 5س

  .والعالقات العامة االتصالاملدير هو الذي يتحكم يف إدارة مكتب : 5ج
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والعالقات العامة باملؤسسة وإمنا املدير هو  االتصالإدارة مكتب  ال توجد جهات خارجية تتحكم يف :التعليق
ذا القسم ويرجع إليه كافة القرارات والصالحيات   .الشخص الوحيد الذي يتحكم 

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .تصال والعالقات العامة باملؤسسةيدير مكتب االيوجد موظف واحد هو الذي : 6ج

والعالقات العامة غري كاف بالنظر إىل املهام والوظائف  االتصالوجود موظف واحد إلدارة مكتب : عليقالت
ا هذا املكتب   .املتعددة اليت يقوم 

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .والعالقات العامة هو هندسة الوسائط االتصالختصص املوظف يف مكتب : 7ج

والعالقات العامة باملؤسسة يدل على جهل  االتصالإن توظيف ختصص هندسة الوسائط إلدارة مكتب : تعليقال
إلدارة هذا املكتب لكي تسهل  االختصاصاملؤسسة بأمهية التخصص إلدارة هذا املكتب فمن األفضل وضع أهل 

  .عملية تسيري هذا املكتب

  العالقات العامة ؟ هي المهام الموكلة لمكتب االتصال و ما - 8س

والعالقات العامة هو الذي يعمل على حتسني صورة املؤسسة مع مجهورها الداخلي  االتصالمكتب : 8ج
  .واخلارجي وكسب ثقتهم

يسريه موظف واحد  -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصالمبا أن مكتب : التعليق
ا   .فهذا يقصر يف املهام اليت جيب أن يقوم 

  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

  .نسيقالوظائف اليت يؤديها هذا املكتب تتمثل يف الوظيفة اإلخبارية و اإلعالنية إضافة إىل التخطيط و الت: 9ج

والعالقات العامة باملؤسسة فهذا مل مينع هذا املكتب من  االتصالنظرا لوجود موظف واحد يف مكتب : التعليق
  .تأدية العديد من الوظائف املهمة و الفعالة يف املؤسسة
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  هي حدود مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ ما -10س

ت العامة باألعمال والوظائف املفروض عليه فقط وال يتعداها وال يتدخل يف والعالقا االتصاليقوم مكتب : 10ج
  .عمل أي قسم من األقسام

والعالقات العامة  االتصاللكل قسم حدوده وجماالت عمل خاصة به وهذا أمر معروف فكذلك قسم : التعليق
  .ىيعمل وفق حدوده وال يتعداها لكي ال حيصل أي خلط أو تشابك يف األقسام األخر 

  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي األقسام األخرى؟-11س

  .والعالقات العامة عالقة بباقي األقسام األخرى يف املؤسسة االتصالنعم، ملكتب : 11ج

والعالقات العامة جبمع البيانات وإيصال كافة املعلومات إىل كل أقسام املؤسسة  االتصاليقوم مكتب : التعليق
  .وأي معلومة من أي قسم يتم وضعها فيه وهو بدوره يقوم بتوزيعها على بقية األقسام

  هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة ؟ ما -12س

ت العامة على توطيد العالقة بني مجاهريها الداخلية واخلارجية وحتسني والعالقا االتصاليعمل مكتب : 12ج
  .صورة املؤسسة وجذب أكرب قدر ممكن من اجلماهري

والعالقات العامة يف املؤسسة يلعب دورا كبريا ومهما وذلك ينعكس باإلجياب  االتصالنرى بأن مكتب : التعليق
  .على املؤسسة ومسعتها

  االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟فيما تلخصون نشاطات  -13س

، )جملة(والعالقات العامة يف املؤسسة بعدة نشاطات من أمهها حترير املنشورات االتصاليقوم مكتب : 13ج
  .تنظيم املعارض

مبجموعة من األنشطة  - قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصاليقوم مكتب : التعليق
  .املؤسسة احتياجاتب إمكانيات وذلك حس
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  كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟  -14س

  .جيد وفعال -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصالنظام : 14ج

والعالقات العانة فيها جيد  االتصالرغم أن املؤسسة متتلك إمكانيات بسيطة وغري كافية إال أن نظام : التعليق
  .املوجودة يف املؤسسة استعمال وتسيري الوسائل واإلمكانياتوفعال وهذا دليل على حسن 

؟ وما مدى تأثيرها  هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 

  .تصال والعالقات العامةاملؤسسة سياسة ناجحة يف جمال اال نعم، تطبق: 15ج

 االتصالتعرف جيدا كيف تسري نفسها وخاصة جمال  - قاملة–نرى بأن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
ال وبالتايل فهذا ينعكس على املوظفني املوجودين باملؤسسة والعالقات العامة فهي تطبق سياسة ناجحة يف هذا ا

والعالقات العامة يف املؤسسة ناجح فهو يؤثر على املوظفني وحيفزهم إلعطاء كل ما  االتصالفكلما كان نظام 
  .لديهم للمؤسسة

  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور الثاني 

  تحفيزات للعمال في مؤسستكم ؟ وما نوعها  هل يوجد - 1س

  .نعم، يوجد ونوعها معنوية ومادية: 1ج

كغريها من املؤسسات األخرى تعتمد على نظام احلوافز مع   - قاملة–غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .موظفيها

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

  .حتصلت على حوافز معنوية باملؤسسة وهي مشجعة كثريانعم، : 2ج

بتقدمي حوافز معنوية نظرا ألمهيتها وتأثريها على نفسية  -قاملة–تقوم غرفة التجارة والصناعة مرمورة :التعليق
  . املوظفني فكما يقال الكلمة الطيبة تأسر القلوب
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  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  .حتفيز العاملني عملية ال بد منها نعم إن: 3ج

م فمهما كان نوع احلوافز اليت تقدم هلم إال : التعليق من الضروري جدا القيام بتحفيز املوظفني والرفع من معنويا
ا بالتأكيد  ميف  ستؤثرأ   .لديهم االبتكاروتطور أساليب عملهم وختلق روح اإلبداع و  سلوكا 

  الموظفين ؟أي نوع من الحوافز يفضل  - 4س

  .احلوافز اليت يفضلها املوظفون هي احلوافز املادية: 4ج

ا تعمل على حتسني مستوى املعيشة وتأمني : التعليق يفضل املوظفون احلوافز املادية على غريها من األخرى أل
  .األخرى االجتماعيةالسكن الصحي واخلدمات 

  على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

  .تقدم احلوافز يف املؤسسة على أساس األداء املتميز واجلهد املبذول: 5ج

فز للموظفني على أساس األداء املتميز واجلهد املبذول تقدم احلوا -قاملة–يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
البعض وبالتايل وهذا جيعل املوظفني ينافسون بعضهم  مكافآتوهذا أمر طبيعي مع بذل جهد أكرب حيصل على 

  .تزداد أرباح املؤسسة و إنتاجها

  هل يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد إضافي مميز ؟ - 6س

  .مقابل كل عمل أو جهد إضايف يقوم به مكافآتنعم، حيصل املوظف على : 6ج

سسة باملوظفني املؤ  اهتماممقابل كل عمل أو جهد إضايف دليل على  مكافآتحصول املوظفني على : التعليق
الذين يقدمون كل ما لديهم من طاقات وجمهودات وهذا جيعلهم حيافظون على هذا احلال وال يرتاجعون وكذلك 

  .إلعطاء أكثر اآلخرينحيفز املوظفني 

  هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟ - 7س

  .سنوية على املوظفنينعم، تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها ال: 7ج
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املؤسسة مبوظفيها وحتفيزهم  اهتمامتوزيع املؤسسة جلزء من أرباحها السنوية على املوظفني ، دليل على : التعليق
  .لكي يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق املزيد وهذا ما يؤثر على زيادة إنتاج املؤسسة و أرباحها

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .نظام منح احلوافز يف املؤسسة مقبول: 8ج

  .مقبول واملوظفون راضني عنه -قاملة–إن نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسستكم تلبية حاجات الموظفين ؟ - 9س

  .نعم، نظام احلوافز املطبق يف املؤسسة يليب حاجات املوظفني: 9ج

يليب حاجات املوظفني وهم راضني  -قاملة–رة والصناعة مرمورة ام احلوافز املطبق يف غرفة التجانرى أن نظ: لتعليقا
  .عنه وهذا أمر جيد بالنسبة للمؤسسة

  ال ؟ أمعلى ماذا يقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مقبول  -10س

  .وهو مقبول يقوم نظام الرتقية يف املؤسسة على عدد سنوات العمل: 10ج

يقوم على األقدمية وعدد السنوات اليت عمل  -قاملة–إن نظام الرتقية يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .املؤسسة تقدر تعب وجهد املوظفني يف املؤسسة أنفيها املوظفون ونرى 

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟  -11س

  .تاج سياسة التحفيز يف املؤسسة إىل حتسنيال حت: 11ج

املؤسسة مبوظفيها على  اهتمامإن سياسة التحفيز يف املؤسسة جيدة وال حتتاج إىل حتسني وهذا يدل على : التعليق
  .أكمل وجه

  هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟  -12س

  .دمه املؤسسةال، مل يرتاجع مستوى احلوافز الذي تق: 12ج
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حتافظ على مستوى احلوافز الذي تقدمه ومل ترتاجع أبدا  -قاملة–نرى أن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .خبصوصه وهذا أمر جيد بالنسبة للمؤسسة و ملوظفيها فهكذا حتافظ على أداء موظفيها وعدم تراجعه

  الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟ ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة  -13س

  .نظام احلوافز الذي تعتمد عليه املؤسسة هو نظام جيد: 13ج

راضني عن نظام احلوافز الذي تقدمه املؤسسة وهذا  -قاملة–املوظفون يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .دليل على تسيري الطرق التحفيزية بشكل جيد يف املؤسسة مع املوظفني

  هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟ ما -14س

  .ال توجد مشاكل تواجه عملية التحفيز يف املؤسسة: 14ج

عدم وجود مشاكل تواجه عملية التحفيز يف املؤسسة دليل على حسن تسيري املؤسسة هلذه العملية : التعليق
ا وحماولة جذب موظفيها    .كافة الطرق لتجنب حدوث أي مشاكل  باستعمالحسب إمكانيا

  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ ما -15س

باملوظفني من  االهتمام: الطرق املستخدمة لتحفيز املوظفني من قبل جهاز العالقات العامة تتمثل يف: 15ج
  .خالل إشعارهم بأمهيتهم وكذلك منحهم مسؤوليات إضافية ومعاملتهم بطريقة جيدة

  .دفعهم لبذل جمهود أفضلألمور تساعد على حتفيز املوظفني و نالحظ أن كل هذه ا: التعليق
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  عبد الحق بزاحي: مع 08لمقابلة رقم ا

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول

  هل يوجد جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟ - 1س

  .نعم، يوجد: 1ج

  .والعالقات العامة يف املؤسسة يدل على أنه حيضى بأمهية بالغة باالتصالوجود مكتب خاص  : التعليق

  هل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة؟ - 2س

  .االتصالليس له مكتب مستقل بذاته وإمنا ينتمي إىل قسم اإلعالم وتقنيات : 2ج

ارة بل ينتمي إىل قسم اإلعالم ال يوجد مكتب عالقات عامة مستقل بذاته يف غرفة الصناعة والتج: التعليق
  .واالتصال

  هي مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ضمن الهيكل العام للمؤسسة ؟ ما -3س 

  .والعالقات العامة حتت مكتب املدير مباشرة االتصاليأيت مكتب : 3ج

والعالقات العامة أعلى اهليكل التنظيمي للمؤسسة ألنه  باالتصالمن األفضل أن يكون املكتب خاص : التعليق
  .يلعب دورا هاما يف غرفة الصناعة والتجارة من خالل حتسني صورة املؤسسة لدى مجهورها اخلارجي

  هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات العامة بمؤسستكم ؟ - 4س

  .والعالقات العامة يف املؤسسة تصالباالنعم، من الضروري وجود قسم خاص : 4ج

يعمل مكتب العالقات العامة داخل املؤسسة على حتسني صورة املؤسسة لدى اجلمهور اخلارجي وكذلك  : التعليق
  .كسب ثقتهم والعمل على إرضائهم

  هي الجهات التي تتحكم في إدارة مكتب االتصال و العالقات العامة بمؤسستكم ؟ ما - 5س

  .والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة االتصاللذي يتحكم يف إدارة مكتب املدير هو ا: 5ج
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  .والعالقات العامة االتصالبكل ما خيص مكتب  االهتماميتوىل مدير غرفة التجارة والصناعة : التعليق

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .والعالقات العامة االتصالب موظف واحد يدير مكت: 6ج

  .ميتلك هذا املوظف قدرات و إمكانيات عالية جعلته قادر على إدارة هذا املكتب بصورة جيدة: التعليق

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .ختصص املوظف الذي يدير املكتب هو هندسة الوسائط : 7ج

ساعدته على القيام  واالتصاليصلح هذا املوظف هلذا املنصب ألنه يتمتع بإمكانيات يف جمال اإلعالم : التعليق
  .مبهامه كمكلف بالعالقات العامة

  العالقات العامة ؟ هي المهام الموكلة لمكتب االتصال و ما - 8س

ملؤسسة فهو يساهم يف كسب ثقة ا باسمو العالقات العامة هو الناطق الرمسي  االتصالمبا أن مكتب : 8ج
اجلماهري اخلارجية من خالل إعالمهم بأنشطة املؤسسة وبراجمها وذلك من أجل إعطائهم صورة جيدة عن 

  .املؤسسة

  .مبا أن هذا املكتب يديره موظف واحد فمهمته األساسية تتمحور يف احلفاظ على صورة ومسعة املؤسسة: التعليق

 يؤديها هذا المكتب ؟هي الوظائف التي  ما - 9س

ومتطلبات غرفة الصناعة  احتياجاتوالعالقات العامة تتماشى مع  االتصالالوظائف اليت يؤديها مكتب : 9ج
  .-قاملة–والتجارة مرمورة 

  .جيب أن تؤدى هذه الوظائف بطريقة تسمح للمؤسسة بالوصول إىل أعلى درجات النجاح: التعليق

  االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟هي حدود مسؤولية مكتب  ما -10س

ا فقط كما أنه ال يتدخل  االتصالتلخص حدود مسؤولية مكتب : 10ج والعالقات العامة يف الوظائف املكلفة 
  .يف أي قسم أخر من أقسام املؤسسة
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  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي األقسام األخرى؟-11س

  .ت العامة عالقة بباقي األقسام األخرىوالعالقا االتصالنعم، ملكتب : 11ج

والعالقات العامة بإيصال خمتلف املعلومات إىل كل قسم من أقسام املؤسسة كما  االتصاليقوم مكتب : التعليق
  .مبختلف النشاطات وامللتقيات والندوات العلمية واالهتمامأنه يقوم بالتنسيق 

  ي غرفة الصناعة والتجارة ؟هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة ف ما -12س

والعالقات العامة على إعطاء صورة جيدة عن املؤسسة ومتثيلها أحسن متثيل وذلك  االتصاليعمل مكتب : 12ج
ا كأيام حتسيسية وأبواب مفتوحة وغريها من النشاطات اليت تسمح   باستقطابمن خالل األنشطة اليت يقوم 

  .االقتصادينيأكرب قدر ممكن من املتعاملني 

  .والعالقات العامة بدور فعال يف املؤسسة االتصاليقوم مكتب : التعليق

  فيما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟ -13س

والعالقات العامة على القيام بالعديد من النشاطات من بينها تنظيم امللتقيات  االتصاليعمل مكتب : 13ج
  .واملعارض، حترير النشريات، حتديث األخبار على صفحة الفايسبوك

بعدة أنشطة وذلك  -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والتجارة مرمورة  االتصاليقوم مكتب : التعليق
  .حسب ما تتطلبه املؤسسة

  كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟  -14س

  .والعالقات العامة له دور بالغ األمهية يف غرفة التجارة والصناعة االتصالنظام : 14ج

والعالقات العامة عدة وسائل من بينها صفحة الفايسبوك، موقع الواب،  االتصاليستعمل مكتب : التعليق
  .ساعدته يف القيام بدور جد فعال يف تسيري خمتلف األنشطة األمور هذهايل، جملة املؤسسة، كل اإلمي

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى تأثيرها  -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 
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 واستخداموالعالقات العامة  االتصالاجحة يف نعم، بالتأكيد تطبق غرفة التجارة والصناعة سياسة ن: 15ج
إميايل وجملة املؤسسة كل هذه سامهت يف جناحها وإعطاء صورة جيدة االتصالية من فايسبوك و خمتلف الوسائل 

ذا تؤثر على حتفيز املوظفني وتكسب ثقتهم مما يساهم يف العمل أكثر على تطور وتقدم املؤسسة  عنها فهي 
  .وزيادة أرباحها

  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: ور الثاني المح

  هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسستكم ؟ وما نوعها ؟ - 1س

أحيانا تكون مادية وأحيانا تكون  -قاملة–نعم، يوجد حتفيزات للعمال يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 1ج
  .معنوية

بتحفيز العمال واملوظفني ماديا ويف بعض األحيان يكون  -قاملة–التجارة والصناعة مرمورة تقوم غرفة : التعليق
  .التحفيز معنوي

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

  .نعم، حتصلت على حوافز باملؤسسة وهي حوافز مادية وبالتأكيد هي مشجعة: 2ج

بتحفيز موظفيها من أجل دفعهم للقيام بعمل أفضل  -قاملة–الصناعة مرمورة تعمل غرفة التجارة و : التعليق
  .وإعطائهم الرغبة يف العمل أكثر من أجل زيادة أرباح املؤسسة

  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  .نعم هي عملية ال بد منها: 3ج

حيتاج إىل حتفيز وذلك من أجل دفعة  -قاملة–مرمورة  من املؤكد أن كل عامل يف غرفة التجارة والصناعة: التعليق
  .للقيام بعمل أفضل

  أي نوع من الحوافز يفضل الموظفين ؟ - 4س

  .يفضل املوظفون احلوافز املادية: 4ج
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يفضلون التحفيزات املادية أكثر من التحفيزات املعنوية  -قاملة–موظفي غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .األخرى

  على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

  .على أساس جمهودات العاملني وأقدميتهم -قاملة–تقدم احلوافز للموظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 5ج

هوداتهأن امل -قاملة–ترى غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق يف العمل وكذلك طول  وظف مينح حوافز تقديرا 
  .رتة خدمته يف املؤسسةف

  هل يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد إضافي مميز ؟ - 6س

  .مقابل كل عمل أو جهد إضايف مكافآتأحيانا حيصل املوظف على : 6ج

بعملهم دون أن ينتظروا مقابل على  -قاملة–من املفروض أن يقوم موظفي غرفة الصناعة والتجارة مرمورة : التعليق
  .ملهذا الع

  هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟ - 7س

  .نعم تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على املوظفني: 7ج

يعترب توزيع املؤسسة جلزء من أرباحها السنوية على املوظفني حتفيز من أجل زيادة رغبة العاملني يف العمل : التعليق
هودات لزيادة األرباحل وإعطاء كل ما   .ديهم من ا

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .-قاملة–نظام منح احلوافز مقبول إىل حد ما يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 8ج

  .أن تقوم بتحسني نظام احلوافز -قاملة–جيب على غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  الحوافز المطبق في مؤسستكم تلبية حاجات الموظفين ؟هل يساعد نظام  - 9س

  .نعم، يساعد نظام احلوافز املطبق يف املؤسسة على تلبية حاجات املوظفني: 9ج
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  .يليب حاجات املوظفني -قاملة–نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  ال ؟ أمبول على ماذا يقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مق -10س

  .يقوم نظام الرتقية يف املؤسسة على طول فرتة اخلدمة أي األقدمية: 10ج

  .يقوم على أقدمية سنوات العمل -قاملة–نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟  -11س

  .مقبولة إىل حد ما لكنها حتتاج إىل حتسني أكثر -قاملة–غرفة الصناعة والتجارة مرمورة  سياسة التحفيز يف: 11ج

مقتنعني بالتحفيزات اليت تقدم هلم لكن من األفضل حتسني  -قاملة–غرفة التجارة والصناعة مرمورة  موظفو: التعليق
  .بعض األمور لتحقيق كفاءة أكثر يف العمل

  هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟  -12س

  .ال، مل يرتاجع مستوى احلوافز اليت تقدمها املؤسسة: 12ج

  .مل خيتل نظام احلوافز يف املؤسسة بل بقي حمافظا على مكانته: التعليق

  قالمة ؟  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية -13س

  ,-قاملة–يعترب نظام التحفيز نظام جيد يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 13ج

  .املوظفني يف املؤسسة راضني عن التحفيزات املمنوحة هلم: التعليق

  هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟ ما -14س

  ,ل تواجه عملية التحفيزال توجد أي مشاك: 14ج

  .بطريقة جيدة -قاملة–تسري عملية التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
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  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ ما -15س

التواصل الودي بني : الطرق اليت يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعريف بنظام التحفيز يف املؤسسة: 15ج
أسلوب التوجيه و  استخداماملدير واملوظفني كذلك إتباع املدير أسلوب العدالة يف معاملة املوظفني، باإلضافة إىل 

  .اإلرشاد

  .ملوظفني ودفعهم أكثر للعملتساهم هذه الطرق املتبعة يف حتفيز ا: التعليق
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  كموش رزيقة: مع 09المقابلة رقم 

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول

  هل يوجد جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟ - 1س

  .نعم، يوجد جهاز عالقات عامة مبؤسستنا: 1ج

ا  -قاملة–التجارة والصناعة مرمورة تستخدم غرفة : التعليق أنشطة العالقات العامة كباقي املؤسسات يف عالقا
  .الداخلية واخلارجية

  هل له مكتب مستقل أم ينتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة؟ - 2س

  .ال، ليس له مكتب مستقل وإمنا ينتمي إىل قسم من أقسام املؤسسة: 2ج

جمهول من طرف أغلبية املؤسسات وتعترب أنه ينتمي إىل قسم اإلعالم  يعترب ختصص العالقات العامة: التعليق
  .االتصالوتقنيات 

  هي مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ضمن الهيكل العام للمؤسسة ؟ ما -3س 

  .مكانة املكتب حتت مكتب املدير يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة: 3ج

عامة مكانة مهمة يف املؤسسة حتت مكتب املدير وهذا بالنظر و العالقات ال واالتصالحيتل مكتب : التعليق
  .يف كافة املستويات اإلدارية االتصالألمهيته والدور البارز الذي يقدمه 

  هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات العامة بمؤسستكم ؟ - 4س

  .عالقات العامة يف املؤسسةوال باالتصالنعم، توجد ضرورة بالغة لوجود قسم خاص : 4ج

ختصص العالقات العامة ال يزال جمهول و مهمش عند أغلبية املؤسسات ومبختلف أنواعها على الرغم من : التعليق
  .أمهيته لتطوير املؤسسات واحلفاظ على هويتها ومسعتها و إستمراريتها يف السوق
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  القات العامة بمؤسستكم ؟هي الجهات التي تتحكم في إدارة مكتب االتصال و الع ما - 5س

  .اجلهة املتحكمة بإدارة املكتب هي املدير: 5ج

ر حيث يعترب مبثابة حارس بوابة فأي معلومة ب العالقات العامة باملؤسسة املدييتحكم يف إدارة مكت: التعليق
  .صادرة أو واردة ختضع لسلطة املدير

  في اإلدارة ؟كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة   - 6س

  .يبلغ عدد املوظفني موظف واحد: 6ج

العالقات العامة حتتاج  أنشطةوالعالقات العامة ألن  االتصالنرى بأن هذه املؤسسة جتهل بأمهية مكتب : التعليق
  .إىل جمموعة من املوظفني املؤهلني واملختصني من أجل حتقيق األهداف

  عالقات العامة ؟في مكتب االتصال وال الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .ختصص املوظف هو هندسة الوسائط: 7ج

  .العمل مرد وديةأغلبة املوظفني ال يعملون بناءا على ختصصهم وهذا قد يؤثر على : التعليق

  العالقات العامة ؟ هي المهام الموكلة لمكتب االتصال و ما - 8س

  .من أبرز مهام مكتب العالقات العامة هي التنسيق : 8ج

والعالقات العامة يف هذه املؤسسة بالتنسيق بني خمتلف األقسام باملؤسسة وتنظيم  االتصاليقوم مكتب : التعليق
  .االتصالعملية 

  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

  .الوظائف اليت يؤديها هذا املكتب هي الوظيفة اإلعالنية واإلخبارية إضافة إىل التخطيط والتنسيق: 9ج

والعالقات العامة باملؤسسة حيتوي موظف واحد إال انه يقوم بالعديد  االتصالمكتب  أنعلى الرغم من : لتعليقا
  .من الوظائف على أمل وجه
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  هي حدود مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ ما -10س

  .األخرىتنتهي حدود هذا املكتب عندما تنتهي مهامه وتبدأ حدود املكاتب : 10ج

مكتب العالقات العامة له مسؤوليات ومهام كثرية فهو يعترب مهزة وصل بني خمتلف األقسام ومن أبرز : التعليق
  .وظائفه التنسيق وخلق جو مالئم للعمل وهو مكمل لوظائفه ومسؤوليات املكاتب األخرى

  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي األقسام األخرى؟-11س

  ,عالقة بباقي األقسام األخرىنعم، له : 11ج

والعالقات العامة ألنه ينسق  االتصالنرى بأن مجيع األقسام يف غرفة التجارة والصناعة هلا عالقة مبكتب : التعليق
  .ط خمتلف األقسام ببعضها البعضبوير 

  هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة ؟ ما -12س

  .االقتصادييسي هلذا املكتب هو القيام مبختلف أنشطة الغرفة وجذب املتعامل الدور الرئ: 12ج

وهو األساس  -قاملة–دورا بارزا يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  واالتصالحيتل مكتب العالقات العامة : التعليق
  .االقتصاديويوظف أنشطة العالقات العامة جلذب املتعامل 

  تصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟فيما تلخصون نشاطات اال -13س

اصة باملؤسسة وملتقيات وتنظيم أبواب مفتوحة والعمل على حتديث تتمثل األنشطة يف إنشاء جملة خ: 13ج
  .عن كافة التحديثات بالغرفة االقتصاديصفحة الفايسبوك وإعالم الزبائن واملوظفني واملتعامل 

ا  -قاملة–رة تستخدم غرفة التجارة والصناعة مرمو : التعليق أنشطة العالقات العامة يف إطار حمدود ضمن إمكانيا
ال لتوظيف األنشطة حسب الغرض   .وهذا راجع إىل غياب خمتصني يف ا

  كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟  -14س

  .جيدة وفعالة -قاملة–رة والصناعة مرمورة والعالقات العامة يف غرفة التجا االتصالعملية تنظيم : 14ج
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  .على الرغم من نقص اإلمكانيات االتصاليةجنحت غرفة التجارة والصناعة يف إدارة العملية : التعليق

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى تأثيرها  -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 

  .والعالقات العامة وهي تؤثر على حتفيز املوظفني االتصالنعم، تطبق املؤسسة سياسة ناجحة يف جمال : 15ج

والعالقات العامة  االتصالرمست سياسة ناجحة يف جمال  -قاملة–نرى بأن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .وجناح املؤسسة يف العمل مرد وديتهممما أثر على املوظفني وساهم يف زيادة 

  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور الثاني 

 هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسستكم ؟ وما نوعها ؟ - 1س

  .نعم توجد حتفيزات يف مؤسستنا ونوعها حوافز مادية وأخرى معنوية: 1ج

بتحفيز العاملني كأداة لتشجيع العاملني وحتسني أدائهم  -قاملة–تقوم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .لتحقيق أهداف املؤسسة

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

  .نعم حتصلت على حوافز باملؤسسة، ونوعها حوافز معنوية: 2ج

  .لعاملني من أجل حتقيق إنتاجية أفضل يف العملبتحفيز ا -قاملة–تعمل غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد منها ؟ - 3س

  .نعم، عملية التحفيز ضرورية بالنسبة للعاملني: 3ج

ضروري بالنسبة للعاملني لتكثيف اجلهود وبالنسبة  -قاملة–يعترب التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .لزيادة اإلنتاجية وحتقيق األهدافللمؤسسة 
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  أي نوع من الحوافز يفضل الموظفين ؟ - 4س

  .يفضل املوظفون احلوافز املادية أكثر من احلوافز املعنوية: 4ج

التحفيز املايل عن طريق تقدمي العالوات  -قاملة–يفضل أغلبية املوظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .زات مشجعة أكثروتكون هذه التحفي

  على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

  .اجلهد املبذول -قاملة–تقدم احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : 5ج

م على حتقيق األهداف للعاملنيتقدم املؤسسة : التعليق   .حتفيزات حسب إنتاجيتهم وقدر

  عمل أو جهد إضافي مميز ؟ هل يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل  - 6س

  .مقابل كل جهد إضايف مكافآتال، ال حيصل العمال على : 6ج

  .بتوقيت العمل وتؤدي مهامها يف اإلطار القانوين للعمل -قاملة–تلتزم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق 

  هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟ - 7س

  .، تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على املوظفنينعم: 7ج

من األرباح  تشجع غرفة التجارة والصناعة موظفيها عن طريق التحفيزات اإلجيابية وتتمثل يف مبالغ مالية: التعليق
  .السنوية إلرضاء املوظفني وكسب ثقتهم

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .احلوافز يف املؤسسة مقبول واملوظفني راضني عنهنظام منح : 8ج

  .مقبول واملوظفني راضني عنه -قاملة–إن نظام منح احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسستكم تلبية حاجات الموظفين ؟ - 9س

  .تلبية حاجات املوظفنينعم، نظام احلوافز يف املؤسسة يساعد على : 9ج
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يساعد على تلبية حاجات  -قاملة–نرى بان نظام منح احلوافز املطبق يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .بعني اإلعتبار االحتياجاتاملوظفني عن طريق أخذ هذه 

  على ماذا يقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مقبول ام ال ؟ -10س

  .لرتقية يف املؤسسة على أساس اخلربة وهو مقبول إىل حد مايقوم نظام ا: 10ج

مل عامل األقدمية  -قاملة–تعتمد غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق على اخلربة يف الرتقية ولكن جيب أن ال 
ا باملؤسسة ولكن هذا ال ينفي أمهية املعايري هودات العامل وعدد السنوات اليت عمل   األخرى وهذا تقديرا 

  .لتحقيق األهداف

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟ -11س

  .نعم، حتتاج سياسة التحفيز يف املؤسسة إىل حتسني: 11ج

أن سياسة التحفيز حتتاج إىل حتسني ألن أغلبية  -قاملة–يرى املوظفون يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  . يرون أن بعض السياسات يف املؤسسة حتتاج إىل حتسنياملوظفني 

  هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟  -12س

  .ال،مل يرتاجع مستوى احلوافز املقدم من طرف املؤسسة: 12ج

اجعه دليل على حتافظ على نفس مستوى احلوافز وعدم تر  -قاملة–نرى بأن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .تم أكثر بتطوير هذا النظام أناملؤسسة حتافظ على نظام التحفيز لكن جيب  أن

  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟  -13س

  .يعترب نظام احلوافز جيد نوعا ما: 13ج

االت حىت حيقق رضا املوظفني املوظفني يف الغرفة أن هذا ال أغلبيةيرى : التعليق نظام حيتاج إىل تطوير يف بعض ا
مويليب    .احتياجا
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  هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟ ما -14س

  .ال توجد مشاكل تواجه عملية التحفيز يف املؤسسة: 14ج

مثلها مثل بقية املؤسسات تقوم بعملية التحفيز وال تعاين من  -قاملة–مرمورة إن غرفة التجارة والصناعة : التعليق
  .مشاكل وهذا دليل على حسن التسيري والتنظيم

  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ ما -15س

لتعريف بنظام التحفيز تتمثل يف إشعار الطرق اليت يستخدمها جهاز العالقات العامة يف املؤسسة ل: 15ج
العدل يف التعامل مع  أسلوباملدير  االنتماء باملؤسسة وإتباعموظفيها بأمهيتهم باملؤسسة،وخلق الثقة وروح 

  .املوظفني

بالغة تساعد املؤسسة يف احلفاظ على  أمهيةإن غرفة التجارة والصناعة تركز على حتفيز املوظفني ملا له من : التعليق
  .انتها وحتقيق أهدافها ولكن حتتاج إىل تطوير نظام منح احلوافز لتلبية حاجات املوظفنيمك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اإلطار الميداني للدراسة: الفصل الرابع
 

 
164 

 

  بن رجم أحالم: مع 10المقابلة رقم 

  .مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور األول

  هل يوجد جهاز عالقات عامة بمؤسستكم ؟ - 1س

  .يوجد جهاز عالقات عامة باملؤسسةنعم : 1ج

يف كافة املؤسسات لذلك  االتصاليةإن التوجه احلديث للمؤسسات يف خمتلف القطاعات يفرض العملية : التعليق
وعالقات عامة كعنصر رئيسي يف اهليكل التنظيمي  اتصالرأت غرفة التجارة والصناعة ضرورة وجود جهاز 

  .للمؤسسة

  نتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة؟هل له مكتب مستقل أم ي - 2س

  .االتصالال، ال يوجد له مكتب مستقل وإمنا ينتمي إىل قسم اإلعالم وتقنيات : 2ج

نرى أن هناك خاط كبري وجهل خمتلف املؤسسات بتخصص العالقات العامة ودوره الفعال يف حتسني : التعليق
  .صورة املؤسسة

  العامة ضمن الهيكل العام للمؤسسة ؟هي مكانة مكتب االتصال والعالقات  ما -3س 

  .حيتل مكانة رئيسية ويقع حتت مكتب املدير مباشرة: 3ج

  .والعالقات العامة موقع مهم يف الغرفة وهذا دليل على أمهيته البالغة ودوره الفعال االتصالحيتل مكتب : التعليق

  امة بمؤسستكم ؟هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات الع - 4س

  .نعم هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات العامة باملؤسسة: 4ج

حتتاج غرفة التجارة والصناعة كغريها من املؤسسات إىل قسم خاص باالتصال والعالقات العامة وهذا : التعليق
  .دليل على وعي املؤسسة بأمهيته يف حتقيق أهدافها
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  كم في إدارة مكتب االتصال و العالقات العامة بمؤسستكم ؟هي الجهات التي تتح ما - 5س

  .املدير هو املتحكم الوحيد يف مكتب االتصال والعالقات العامة: 5ج

هو  ال توجد جهات خارجية تتحكم يف إدارة مكتب االتصال والعالقات العامة باملؤسسة وإمنا املدير : التعليق
  .اردة للمؤسسةعن كافة القرارات واملعلومات الو  املسؤول

  كم عدد الموظفين في مكتب االتصال والعالقات العامة في اإلدارة ؟  - 6س

  .موظف واحد: 6ج

والعالقات العامة ألن القيام مبختلف  االتصالنرى بأن غرفة التجارة والصناعة أعطت نطاق حمدود جلهاز : التعليق
ال ألنه العصب الرئيسي للمؤسسة   .األنشطة حيتاج جمموعة من املوظفني املتخصصني يف ا

  في مكتب االتصال والعالقات العامة ؟ الموظفينهو تخصص  ما - 7س

  .ختصص املوظف هو هندسة الوسائط: 7ج

ال أي التخصص  االتصال مبا أن املكتب خمتص باإلعالم و: التعليق البد من توظيف عاملني خمتصني يف ا
تعتمد على معيار التخصص يف  جنده يف خمتلف املؤسسات اجلزائرية اليت ال املناسب يف املكان املناسب وهذا ما

  .التوظيف

  العالقات العامة ؟ هي المهام الموكلة لمكتب االتصال و ما - 8س

صورة املؤسسة واحلفاظ على السمعة اجليدة واإلعالم من خالل  مهام مكتب العالقات العامة هي حتسني: 8ج
  .النشاطات وامللتقيات اإلذاعية والصحفية

والعالقات العامة يقوم مبهام رئيسية على الرغم من قلة عدد املوظفني يف  االتصالنرى بأن مكتب : التعليق
  .املكتب

  هي الوظائف التي يؤديها هذا المكتب ؟ ما - 9س

  .الوظائف اليت يؤديها املكتب هي الوظيفة اإلخبارية واإلعالنية إضافة إىل التخطيط والتنسيقمن أهم : 9ج
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مينع املكتب  والعالقات العامة باملؤسسة فهذا مل االتصالعلى الرغم من وجود موظف واحد يف مكتب : التعليق
  .من تأدية العديد من الوظائف املهمة والفعالة يف املؤسسة

  مسؤولية مكتب االتصال والعالقات العامة في المؤسسة ؟ هي حدود ما -10س

  .والعالقات العامة مبهامه املفروضة عليه فقط وال يتعداها االتصاليقوم مكتب : 10ج

وفق حدوده وال يتدخل  -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصاليعمل قسم : التعليق
  .يف أعمال األقسام األخرى

  هل لمكتب العالقات العامة عالقة بباقي األقسام األخرى؟-11س

  .األخرى األقساموالعالقات العامة عالقة بباقي  االتصالنعم، ملكتب : 11ج

يعترب مكتب العالقات العام مبثابة العصب الذي يربط خمتلف األقسام واملكاتب فيما بينها من أجل : التعليق
  .فعال اتصالتبادل املعلومات وحتقيق 

  هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة في غرفة الصناعة والتجارة ؟ ما -12س

  .وزيادة عدد املنخرطني االقتصاديدوره هو جذب املتعامل : 12ج

ينعكس إجيابيا على املؤسسة لتحقيق  والعالقات العامة يلعب دورا مهما وهو ما االتصالنرى بان مكتب : التعليق
  .أهدافها

  فيما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسة ؟ -13س

، بعثات خارج أشهر، تنظيم أبواب مفتوحة 3ر كل تتمثل أنشطة املكتب يف إنشاء جملة دورية تصد: 13ج
  .البالد، تنظيم املعارض

لنقص اخلربة يف كافة أنشطة العالقات العامة نتيجة   -قاملة–مل توظف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
ال وغياب التخصص وضعف اإلمكانيات   .ا
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  كيف تقيمون عملية تنظيم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانياتكم ؟  -14س

  .جيد وفعال -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصالنظام : 14ج

 نظام اتصال فعال على الرغم من اإلمكانياتمتتلك  -قاملة–نرى بأن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .البسيطة وهذا يدل على حسن التسيري

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سياسة ناجحة في االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى تأثيرها  -15س
  ؟  الموظفينعلى تحفيز 

والعالقات العامة وهي تؤثر على حتفيز  االتصالنعم، تطبق غرفة التجارة والصناعة سياسة ناجحة يف : 15ج
  .املوظفني

والعالقات  االتصالعلى تطبيق سياسة ناجحة يف جمال  -قاملة–تعمل غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
 أكململؤسسة مما يساهم يف حتقيق األهداف املسطرة على العامة وهذا ينعكس إجيابيا على املوظفني املوجودين با

  .وجه

  .سيرورة نظام التحفيز في غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة: المحور الثاني 

 هل يوجد تحفيزات للعمال في مؤسستكم ؟ وما نوعها ؟ - 1س

  .نعم، توجد حتفيزات يف مؤسستنا ونوعها حوافز معنوية: 1ج

مبوظفيها من خالل التحفيزات اليت تقدمها هلم من أجل  -قاملة–التجارة والصناعة مرمورة تم غرفة : التعليق
  .تشجيعهم وزيادة إنتاجيتهم يف العمل

  هل تحصلت على حوافز بالمؤسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هي مشجعة ؟ - 2س

القرارات املهمة وهي  اختاذنعم حتصلت على حوافز باملؤسسة ونوعها حوافز معنوية تتمثل ف املشاركة يف : 2ج
  .مشجعة إىل حد ما
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تم غرفة التجارة والصناعة بالتحفيز وخاصة املعنوي مقارنة باملادي حيث نرى بأن املسؤولني يولون : التعليق
  .بالغا لشعور العاملني والنظر إىل الطرق اليت تساهم يف زيادة الدافعية اهتماما

  نها ؟هل ترى أن تحفيز العاملين عملية البد م - 3س

تم بالدرجة األوىل بتحفيز العاملني: 3ج   .نعم جيب على كل مؤسسة يف خمتلف القطاعات أن 

  .باحلوافز كأداة لتشجيع العاملني وخلق دافعية للعمل -قاملة–تم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق

  أي نوع من الحوافز يفضل الموظفين ؟ - 4س

  .ادية أكثر من احلوافز املعنويةيفضل املوظفون احلوافز امل: 4ج

ختتلف أشكال احلوافز من مؤسسة إىل أخرى لكن جند معظم املؤسسات ترى أن احلوافز املادية هي اليت : التعليق
  .يفضلها املوظفون وهي من أهم الطرق إلرضاء املوظف يف هذا الوقت

  على أي أساس تقدم الحوافز للموظفين بمؤسستكم ؟ - 5س

  .احلوافز يف املؤسسة على أساس اجلهد املبذولتقوم : 5ج

يف تقدميها للحوافز على اجلهد املبذول حيث جند أن املدير  -قاملة–تعتمد غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .بعملهم واجلدية يف العمل وعلى هذا األساس يلقى املوظف التحفيزات والتزامهمالعمال  انضباطيالحظ ويراقب 

  يحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد إضافي مميز ؟ هل - 6س

  .ألن املؤسسة تلتزم بتوقيت العمل اليومي وال تكلف املوظفني فوق طاقتهم مكافآتال حيصل العمال على : 6ج

م بالنظام الساعي اليومي يف العمل وتكلف كل موظف مبها -قاملة–تلتزم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .يف نطاق عمله دون بذل جهد إضايف وهذا جنده أكثر يف املؤسسات ذات الطابع اإلنتاجي

  هل تقوم المؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الموظفين ؟ - 7س

  .نعم، تقوم املؤسسة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على املوظفني: 7ج
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تم غرفة التجارة والصناعة بتحفيز العاملني وذلك من خالل تقدمي جزء من األرباح وذلك لزيادة ثقة : التعليق
  .االنتماءاملوظفني يف املؤسسة وخلق 

  ما رأيك في نظام منح الحوافز بمؤسستكم ؟ - 8س

  .نظام منح احلوافز مقبول باملؤسسة: 8ج

لتجارة والصناعة مقبول ألنه يعتمد على تكافئ الفرص ملنح احلوافز سواء يعد نظام منح احلوافز يف غرفة ا: التعليق
  .املادية أو املعنوية للموظفني 

  هل يساعد نظام الحوافز المطبق في مؤسستكم تلبية حاجات الموظفين ؟ - 9س

  .نعم يساعد إىل حد ما هذا النظام يف تلبية حاجات املوظفني: 9ج

يليب حاجات املوظفني نوعا ما وهم  -قاملة–طبق يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة نرى أن نظام احلوافز امل: التعليق
  .راضني عنه ولكنه حيتاج إىل حتسني

  ال ؟ أمعلى ماذا يقوم نظام الترقية بمؤسستكم ؟ وهل هو مقبول  -10س

  .يقوم نظام الرتقية يف غرفة التجارة والصناعة على عدد سنوات العمل وهو غري مقبول: 10ج

ة العامل وهذا غري مقبول يقوم على أقدمي - قاملة–نرى بأن نظام الرتقية يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
م تقل عن ألن أغلبي   .سنوات 3ة العمال خرب

  هل ترى أن سياسة التحفيز في المؤسسة تحتاج إلى تحسين أم ال ؟  -11س

  . حتسنيال حتتاج سياسة التحفيز يف املؤسسة إىل: 11ج

مبوظفيها على أكمل وجه حيث تعتمد على سياسة حتفيز  -قاملة–تم غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .جيدو وعادلة ترضي أغلبية املوظفني
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  هل تراجع مستوى الحوافز التي تقدمها المؤسسة ؟ ما السبب ؟  -12س

  .ال، مل يرتاجع مستوى احلوافز الذي تقدمه املؤسسة: 12ج

حتافظ على مستوى واحد من احلوافز ولكن جيب على  -قاملة–نرى أن غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .طرق جديدة لتحفيز املوظفني وابتكاراملؤسسة أن تبذل جهد أكرب لتطوير 

  ما تقييمك لنظام الحوافز التي تعتمد عليه غرفة الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟  -13س

  .جيد نوعا ما -قاملة–عترب نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة ي: 13ج

راضني عن نظام التحفيز يف املؤسسة وهذا دليل على  - قاملة–املوظفون يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .حسن التسيري والتنظيم

  الصناعة والتجارة لوالية قالمة ؟هي أهمية المشاكل التي تواجه عملية التحفيز في غرفة  ما -14س

  .-قاملة–توجد مشاكل تواجه عملية التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  ال: 14ج

كافة اجلهود واإلمكانيات ملواجهة املشاكل وأخذ كافة   - قاملة–تبذل غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .ظيم وسريورتهلتجنبها من أجل احملافظة على التن االحتياطات

  هي الطرق التي يستخدمها جهاز العالقات العامة للتعبير بنظام التحفيز بمؤسستكم؟ ما -15س

من طرف جهاز العالقات العامة  -قاملة–طرق حتفيز املوظفني من طرف غرف التجارة والصناعة مرمورة : 15ج
  .ت املهمةالقارا اختاذهي حتسيس املوظفني بأمهيتهم يف املؤسسة ومشاركتهم يف 

على حتفيز موظفيها وتنتهج سياسة ناجحة نوعا ما لكنها  - قاملة–تعمل غرفة التجارة والصناعة مرمورة : التعليق
  .حتتاج لتطوير بعض الطرق واألساليب التحفيزية
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  :نتائج الدراسة

واملتمثل يف دور انطالقا من اإلميان العميق بأمهية جهاز العالقات العامة قمنا بدراسة هذا املوضوع   
العالقات العامة يف حتفيز املوظفني يف املؤسسة، حيث اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي يهدف 

  .إىل توفري البيانات واحلقائق وتفسريها والوقوف على دالئلها

  .  ائج املتوصل إليهاموظفني وفيما يلي عرض ألهم النت 10أما العينة املختارة هي العينة املتاحة تتكون من   

يوجد جهاز عالقات عامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة قاملة ولكنه ينتمي إىل قسم اإلعالم وتقنيات _ 
  .االتصال وليس له مكتب مستقل خاص به

حيتل مكتب االتصال والعالقات العامة مكانة هامة ضمن اهليكل التنظيمي لغرفة التجارة والصناعة مرمورة _ 
 .ةقامل

قاملة بأمهية وجود مكتب للعالقات العامة   يرى أغلبية املوظفني املوجودين بغرفة التجارة والصناعة مرمورة_  
  .باملؤسسة

يتحكم املدير يف مكتب االتصال والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة قاملة وال توجد جهات _  
 .خارجية تتدخل فيه

 .م بإدارة مكتب االتصال والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة قاملةيوجد موظف واحد يهت_  

. هو هندسة الوسائط -قاملة–ختصص املكلف باالتصال والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة _  
اإلعالم : دة مهام أمههابع - قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصاليقوم مكتب _ 

واإلخبار، التنسيق بني األقسام، تنظيم أعمال املؤسسة، حتسني صورة املؤسسة مع مجهورها الداخلي واخلارجي مع 
 .احلفاظ على هذه اجلماهري وكسب ثقتهم

 :بعدة وظائف أمهها - قاملة–يقوم مكتب االتصال والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  _ 
  .اإلعالنية البحث، التخطيط، التنسيق، اإلدارة، إضافة إىل الوظيفة اإلخبارية و
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يف حدود مسؤولياته وال  -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصاليعمل مكتب _ 
  .يتعداها وال يتدخل يف عمل أي قسم من األقسام

هو جذب املتعامل  -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصالدور مكتب _ 
، زيادة عدد املنخرطني، كسب ثقة اجلماهري الداخلية واخلارجية وتوطيد العالقة معهم، حتسني صورة االقتصادي

 .املؤسسة

 .عالقة بباقي األقسام األخرى -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصالتب مك_ 

يف حترير  -قاملة–والعالقات العامة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصالتتمثل أنشطة _ 
الت(املنشورات وينية، حتديث ، تنظيم معارض وملتقيات ودورات تكوينية، حتديث املعلومات ودورات تك)ا

 .املعلومات على صفحة الفايسبوك، تنظيم أبواب مفتوحة

 .نظام فعال -قاملة–والعالقات العامة املطبق يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  االتصالنظام _ 

والعالقات العامة وهي تؤثر على حتفيز  االتصالسياسة ناجحة يف  -قاملة–لغرفة التجارة والصناعة مرمورة 
  .نياملوظف

 .ملوظفيها حتفيزات مادية ومعنوية -قاملة–متنح غرفة التجارة والصناعة مرمورة _ 

 .معظمها حتفيزات مادية-قاملة–أهم احلوافز املقدمة للموظفني من قبل غرفة التجارة والصناعة مرمورة  _ 

 .نهايرون أن التحفيز عملية البد م -قاملة–املوظفون يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة _ 

 .احلوافز املادية -قاملة  - يفضل املوظفون يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  _ 

على أساس اجلهد املبذول واألداء املتميز يف  -قاملة -تقدم احلوافز للموظفني يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  _ 
 .العمل، املهارة، األقدمية يف العمل

على مكافآت يف حالة ما إذا كان هناك عمل  -قاملة - والصناعة مرمورة  حيصل املوظفون يف غرفة التجارة _ 
 .إضايف
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 .جزءا من أرباحها السنوية على املوظفني -قاملة –توزع غرفة التجارة والصناعة مرمورة  _ 

 .مقبول -قاملة –نظام احلوافز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة  _ 

 .يليب حاجات املوظفني -قاملة–ة والصناعة مرمورة نظام احلوافز املطبق يف غرفة التجار _ 

 .وهو نظام مقبول. على أساس األقدمية واخلربة -قاملة–يقوم نظام الرتقية يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة _ 

 .إىل حتسني - قاملة–تاج سياسة التحفيز املطبقة يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة حت_ 

 .مل يرتاجع -قاملة– غرفة التجارة والصناعة مرمورة مستوى احلوافز املطبقة يف_ 

 .نظام جيد نوعا ما -قاملة–نظام احلوافز الذي تعتمد عليه غرفة التجارة والصناعة مرمورة _ 

 .ال تواجه أية مشاكل - قاملة–عملية التحفيز يف غرفة التجارة والصناعة مرمورة _ 

عدة طرق للتعريف بنظام احلوافز  -قاملة–التجارة والصناعة مرمورة يستخدم جهاز العالقات العامة يف غرفة _ 
حتسيس املوظفني بأمهيتهم ومعاملتهم بطريقة جيدة،  خلق الثقة وروح االنتماء، إشراكهم يف اختاذ : أمهها

  .القرارات، إتباع املدير أسلوب العدل بني املوظفني
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  :خالصة

وحتليل  مت مجع املادة احملصل عليها ومعاجلتها امن خالهلتضمن هذا الفصل الدراسة التطبيقية، واليت 
، واليت كان اهلدف منها معرفة مكانة وأمهية العالقات العامة يف املؤسسة البيانات واملعلومات الالزمة والربط بينها

عملية حتفيز للتعرف على دور العالقات العامة يف تفعيل  ينضافة إىل الربط بني هذين املتغري وفعالية نظام التحفيز إ
  .واستخالص كافة النتائج املتعلقة بالدراسة املوظفني يف املؤسسة
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:صعوبات الدراسة  

  .املراجع والدراسات اليت تربط بينهما وانعدامصعوبة الربط بني العالقات العامة والتحفيز  -

 حداواجهتنا العديد من الصعوبات أثناء إجراء الدراسة امليدانية واملتمثلة يف مقابلة كل عامل على  -

  .إلجراء املقابالت

  .صعوبة فهم املوظفني لألسئلة وإعادة شرحها أكثر من مرة لكل عامل -

لفرد، مما يصعب فهمه إلرتباطبه حباجات ورغبات ودوافع ا سيكولوجيالتحفيز جانب  اعتبارصعوبة  -

  .جعلنا نغوص يف بعض اجلوانب املتعلقة بعلم النفس، من أجل فهم بعض املصطلحات اخلاصة بالتحفيز
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  :التوصيات و المقترحات

مىن أن جتد آذانا صاغية لتطبيقها، وذلك نتوالتوصيات اليت  االقرتاحاتبعض هذا ب ناتم موضوعخنأن نا ارتأيقد  و
تمع وحتقيق التنمية الشاملة، وهذا ال يكون إال من خالل  من أهم التوصيات  مبؤسساته، و االهتمامللنهوض با

 .اليت نراها ضرورية هي توصيات لغرفة الصناعة والتجارة وأخرى لدور العالقات العامة يف حتفيز املوظفني
  -قاملة–ة العالقات العامة كإدارة ضمن اهليكل التنظيمي لغرفة التجارة والصناعة مرمورة إعادة النظر ألمهي -
ا عالقات عامة إنشاء إدارات وأقسام أو وحدات عالقات عامة يف اجلهات اليت ال -  .توجد 
مسمى  توحيد املسميات التنظيمية إلدارات أو األقسام أو الوحدات القائمة بنشاط العالقات العامة حتت -

  .تتفق مع املفهوم الصحيح للعالقات العامة العالقات العامة وإلغاء املسميات األخرى اليت ال
إقناع اإلدارة العليا بأمهية وظيفة العالقات العامة والدور الذي تلعبه يف النهوض بغرفة التجارة والصناعة مرمورة  -
  - قاملة–
رة والصناعة مع إدارات العالقات العامة حىت يتسىن هلا القيام ضرورة تعاون اإلدارات املختلفة يف غرفة التجا -

ا على أكمل وجه   .بواجبا
  .بالعنصر البشري داخل املؤسسة وإدراك دوره الفعال االهتمامزيادة  -
ال -   .إجراء املزيد من البحوث والدراسات امليدانية حول موضوع التحفيز لقلة الدراسات امليدانية يف هذا ا
  .إشعار العامل يف املؤسسة مبدى أمهيته ومسامهته يف حتقيق أهدافها -
  .العاملني ومن يؤثر على رضاهم احتياجاتعند تصميم نظام احلوافز على املؤسسة معرفة  -
  .على املؤسسة وضع مناذج لتحفيز املوارد البشرية -
  .آت اليت تقدمها املؤسسة كحوافزخمتلف املكاف جيب على املؤسسة أن تقوم بالفصل بني األجر املقدم و -
يتم  للهدايا العينية تكفل إجناز األعمال بشكل جيد و اإلستثنائية و ضرورة توفري أنظمة للعالوات الدورية و -

  .الشخصية كالصداقة وصلة القرىب االعتباراتاحلد من 
ة دعم وتعزيز عالقات العمل نظرا حليازة بعض احلوافز املعنوية على املستوى املنخفض توصي الدراسة بضرور  -

  .توجيهها بشكل ينسجم مع أهداف األمانة غري الرمسية و بني املوظفني الرمسية و اإلجيابية
  .أن تكون بناءا على الكفاءة املتوفرة عند الفرد للوظيفة معايري ترقيات للموظفني، و إعادة صياغة نظام و -
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  :الخاتمة

من خالل ما مت التطرق إليه بني طيات هذه الدراسة، مت اكتشاف أمهية العالقات العامة واحلوافز يف  
ا و األسس واملبادئ  املؤسسة، وكيف أن هاتني العمليتني ضروريتني لفعالية العمليات األخرى، وعدم التنبه لفائد

أن عملييت العالقات العامة والتحفيز من تلك  اليت تقوم عليها قد سبب كثريا من املشاكل داخل التنظيم، وجند
  .هلا الكشف عن العالقة املتبادلة بينهماالعمليات اليت كان القصد من التطرق 

تم  -قاملة– غرفة التجارة والصناعة مرمورة وقد عكست هذه الدراسة دور العالقات يف حتفيز املوظفني يف اليت 
 أنقيق أداء فعال ومؤثر يف نشاط املؤسسة ككل، غري أنه من الواضح ذلك لتح ووتعمل بأنشطة العالقات العامة 

جهود هذه املؤسسة الزالت موضع تطوير وحتسني خمتلف املستويات رغم غياب إدارة خاصة بالعالقات العامة 
ا ال الغرفة بنظام احلوافز اليت تعترب إحدى  اهتمامفقط، إضافة إىل  ميكن ألي مقومات العمل املؤسسي واليت بدو

  .سسة أن تقوم بتحقيق كامل أهدافهامؤ 
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماع

 فرع علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات 

 تخصص اتصال وعالقات عامة

 

 :استمارة مقابلة بعنوان

 

 

 

 -  قالمة–دراسة مٌدانٌة فً غرفة التجارة والصناعة مرمورة 

 :من إعداد الطالبات

 :األستاذ المشرفبودور أمٌرة                                                        -

 قصٌبً نسرٌن  -

 زودة مبارك                                                     بن عمارة خولة    -

 

 : مالحظة هامة

 

 

         2016/2017                                السنة الجامعية 

      

 دور العالقات العامة في تحفيز الموظفين في المؤسسة   

سرٌة      بكل مصداقٌة، مع العلم بؤن هذه المعلومات االستمارة    نرجو اإلجابة على أسئلة هذه 

 . العلمٌة، و شكرا جزٌال على مساهمتكم فً إنجاز هذا العمللألغراضلن تستخدم إلى و



-                          مرمورة مكانة وأهمية العالقات العامة في غرفة التجارة والصناعة:  المحور األول

 . -قالمة

 هل ٌوجد جهاز عالقات عامة بمإسستكم ؟- 1س

 هل له مكتب مستقل أم ٌنتمً إلى إدارة من إدارات المإسسة ؟- 2س

 ما هً مكانة مكتب االتصال والعالقات العامة ضمن الهٌكل العام للمإسسة ؟- 3س

 هل تعتقدون أن هناك ضرورة لوجود قسم خاص باالتصال والعالقات العامة بمإسستكم ؟- 4س

 ما هً الجهات التً تتحكم فً إدارة مكتب االتصال و العالقات العامة بمإسستكم ؟- 5س

 كم عدد الموظفٌن فً مكتب االتصال والعالقات العامة فً اإلدارة ؟- 6س

 ما هو تخصص الموظفٌن فً مكتب االتصال والعالقات العامة ؟- 7س

 ما هً المهام الموكلة لمكتب االتصال و العالقات العامة ؟- 8س

 ما هً الوظائف التً ٌإدٌها هذا المكتب ؟- 9س

 ما هً حدود مسإولٌة مكتب االتصال والعالقات العامة فً المإسسة ؟- 10س

 هل لمكتب االتصال والعالقات العامة عالقة بباقً اإلدارات األخرى فً المإسسة ؟- 11س

 ما هو دور مكتب االتصال و العالقات العامة فً غرفة الصناعة والتجارة ؟- 12س

 فٌما تلخصون نشاطات االتصال والعالقات العامة بالمإسسة ؟- 13س

 كٌف تقٌمون عملٌة تنظٌم االتصال والعالقات العامة بالنظر إلى إمكانٌاتكم ؟- 14س

هل تطبق غرفة الصناعة والتجارة سٌاسة ناجحة فً االتصال والعالقات العامة ؟ وما مدى - 15س

 تؤثٌرها على تحفٌز الموظفٌن ؟ 

 

 

 



 .قالمة - سيرورة نظام التحفيز في غرفة التجارة والصناعة مرمورة :  المحور الثاني

 هل توجد تحفٌزات للعمال فً مإسستكم ؟ وما نوعها ؟- 1س

 هل تحصلت على حوافز بالمإسسة ؟ ما نوعها ؟ وهل هً مشجعة ؟- 2س

 هل ترى أن تحفٌز العاملٌن عملٌة البد منها ؟- 3س

 أي نوع من الحوافز ٌفضل الموظفٌن ؟- 4س

 على أي أساس تقدم الحوافز للموظفٌن بمإسستكم ؟- 5س

 هل ٌحصل الموظف على مكافآت مقابل كل عمل أو جهد إضافً ممٌز ؟ - 6س

 هل تقوم المإسسة بتوزٌع جزء من أرباحها السنوٌة على الموظفٌن ؟- 7س

 ما رأٌك فً نظام منح الحوافز بمإسستكم ؟- 8س

 هل ٌساعد نظام الحوافز المطبق فً مإسستكم تلبٌة حاجات الموظفٌن ؟- 9س

 على ماذا ٌقوم نظام الترقٌة بمإسستكم ؟ وهل هو مقبول أم ال ؟- 10س

 هل ترى أن سٌاسة التحفٌز فً المإسسة تحتاج إلى تحسٌن أم ال ؟ - 11س

 هل تراجع مستوى الحوافز التً تقدمها المإسسة ؟ ما السبب ؟ - 12س

 ما تقٌٌمك لنظام الحوافز التً تعتمد علٌه غرفة الصناعة والتجارة مرمورة قالمة ؟ - 13س

 ما هً أهمٌة المشاكل التً تواجه عملٌة التحفٌز فً غرفة الصناعة والتجارة مرمورة قالمة ؟- 14س

 ما هً الطرق التً ٌستخدمها جهاز العالقات العامة للتعرٌف بنظام التحفٌز فً مإسستكم ؟- 15س


