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في حياتك األبدية ، أهدي لك ألف كلمة  ألف تحية و آية قرآنية كل يوم لك تشفي بها عروقك

 مليئة بحنين الفراق و ألم األشواك .
 يامن رحل عني إلى السماء العلية وترك الدمعة على خدي

يا من عشت معه أعز  جروحي، ألف سالم عليك وألف كلمة مني إليك يا توأم روحي و مخيط
 .و دمعة لم تفارقني أليام و أيام أيامي و فارقته على قبلة في خده

 "رحمك اهلل و أسكنك فسيح الجنان"
 ينفع إال الصبر و السلوان  شيء فلم يعد

  حسام حبيبي يا آيات على قبرك تريحك ياو 
 أعز ما أملك و بعدك لن يكون لي أعز منك إنسان" "رحمك اهلل يا
 تحية لك أنت يا تاج من ذهب وحب و حنان  ألف

 مجاهدة قوتها من حديد ياف قبلة على قدميك يا أم الشهيد و أل
 أهدي لك مشوار نجاحي و أهب قوتي لك ألكون خادمتك آلخر نفس في حياتي.

  "حسام"صبر و السلوان على نور بصرها يا رب ألهمها ال
 سك و تواجه مصاعب الدهر و سوء األيام.و أنت يا أبي نجاحي كله إفتخار لك ،به ترفع رأ

 أن أهدي ثمرة نجاحي إلى أخي عمار ، نوال ، راوية. أنسى كما ال
 و إلى الحفيد العزيز الذي أنار منذ والدته الطريق إلى ريحانة حياتي 

 "حسام ضياء الدين"
 ، عماد ، عادل في السراء و الضراء :تحية خاصة إلى أصدقاء أخي 

 إلى صديقاتي دربي :بسومة ، خولة ، مروة. 
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 إلى من رفعت رأسي عاليا افتخارا به 

 "أبي العزيز"
علميإلى حكمتي ...............و   
حلميإلى أدبي .................و   

...............المستقيمإلى طريقي   
 إلى طريق................الهداية

الحنانإلى من أرضعتني الحب و   
 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
 إلى القلب الناصع بالبياض
رسولهإلى كل من في الوجود بعد اهلل و   

"الغالية "أميحبيبتي العزيزة و   
النفوس البريئةإلى القلوب الطاهرة الرقيقة و   

.بشرى ،حنان ،آسيا ،الساسي ،نادية ،رياحين حياتي "إخوتي": لبنى، ليلىإلى   
عبد الرحمن نور  ،أنس، رؤى، غفران، دينالجين البتول ، ،خليل، لؤي، تامر ،ى الكاتكيت مناروال أنس

، عبد اهلل.اليقين  
ون أن ربما د علومات،الماألفكار و التسهيالت و قدمت لي المساعدة و إلى من زرعت التفاؤل في دربي و 

التقدير العزيزة "سميرة حمدي"تشعر بذلك فلها كل الشكر و   
"عبد المؤمن" خطيبي إلى من رافق دربي طيلة مشواري هذا  

ترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي هذه اآلن تفتح األشرعة و 
أحبوني أصدقائى "أمينة ، مروة ، خوة البعيدة إلى الذين أحببتهم و إال قنديل الذكريات األ الظلمة ال يضيئ

نهى. ،إيمان  
 
 

      بسمة



 الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة
 إنجاز هذا العمل. إلىوأعاننا على أداء الواجب ووفقنا 

 إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة
 إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 إلى من رفعت رأسي عاليا افتخارا به 
 "أبي العزيز"

 الحنانإلى من أرضعتني الحب  و 
 إلى من إختص اهلل الجنة تحت قدميها

 القلب الناصع بالبياض و  الحب و بلسم الشفاءإلى رمز 
 "أمي الحبيبة الغالية"

 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الصافية
 أطل اهلل عمرهما جدتيجدي و إلى رياحين حياتي 

 هو أجمل من الحياة  إلى من أظهروا لي ما
 "عبد اللطيفحسام الدين و "إلى كل مالذي و ملجئ إخوتي: 

 "آية"إلى توأم روحي و مالكي في الحياة أختي الوحيدة الغالية 
 إلى من ساعدني كثيرا و كثيرا ووقف بجانبي في كل خطواتي

 "عماد" زوجيقرة عيني إلى الروح التي سكنت روحي و 
  ولو بالكلمة الطيبة إلى كل من ساعدني

 كل أبنائهم إلى كل عماتي وخاالتي و  كل أفراد عائلتي إلى
 و أصواتهم  الذين تسكن صورهم أصدقائيإلى كل 

 األيام التي عشتها أجمل اللحظات و 
 . أمينةياسمين ،نهلة ،هدى ،بسمة و كل من صديقتي : إلى
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 شكر وتقدير:

 قدمنا فبفضله علمنا وتعلمنا . حمًدا هلل على ما

 ألف شكر وتحية إلى كل من أنتج هذه الثمرة العلمية فعسى أن تتذوقها األجيال المستقبلية.

ألف كالم وسالم إلى من رافقتنا لتنمي جهودنا بأفكار منطقية واتجاهات علمية، ومعارف 
 أكاديمية.

 منا لها أن يطيل اهلل عمرها. فهي فخر لنا وأمانة منا أن نحترمها. رسالة

 أم األجيال المستقبلية" "ألف شكر وتحية يا
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 ملخص الدراسة:
 ع عععد اتسعع ا عد د ععد ملععس ع يف سععنة ا عرية عع  عاجعع حت يا مليفعبيعع  لععد نة ا  العع  عد  عع   عاملعع  عدعع   

قعيفحت ر كع  ا شع     ن عبنرهعنأ ن ا  دعن ا  قدرعة ع يفعرد عدبش     عد نمل  كأدعحتعديفع ع  نشنط عد القنة  عالهع نم
 ع يف س .

يذ لععنةا عد القعععنة عد نملععع  تسعععع  أ عععندان خ ندععع  ةذدععع  ملععس جعععالا لساععع  ةتعععدر ن مليفعردهعععن د خعععع ملسععععيف  
 ملس أب  لسني صيفرحت ةمس   ع يف س . ةع ع نئيمأدعئيم عديفظاسي ةز ندحت ةالئيم 

ددرع عع  حع ش يلعع ندا  عدعدةر عدعع   تال بععا عد القعنة عد نملعع  ا تن اع  ع ععيفعرد عدبشعع     عدصععدد لعنةا هعع   عهبع ع 
 5454ملعععععن   8ملسععععع دحت ا رئن ععععع  بنمل ععععع   45 العععععا درع ععععع  ملادع اععععع   الععععع   انععععع  قيفعمليعععععن   نال ع عععععندةذدععععع  

 ع عع نرحت قن   حاث مت عدع  ف  الا عا ندان عديت تسععدملين عد القنة عد نملع  دعن اع  ع عيفعرد عدبشع    ملعس جعالا
 عدس ضانة ع درة  .  نجعبنرحبث مت لالا   عنئجين 

ةتسععع د هعع   عددرع عع  أماعيععن ملععس جععالا ت كا هععن  الععا  شععنط عد القععنة عد نملعع  ةع ععيفعرد عدبشعع    أ  ملععن ةعقععع 
هنعن   القع   عني  شعنط عد القعنة عد نملع  ةع عيفعرد عدبشع    دعجع   عد القنة عد نمل  ا ع يف س  ر  عددرع  ؟ ةه 

 جلنمل  ؟ ةكاف تسنهم عد القنة عد نمل  ا تن ا  ع يفعرد عدبش   ؟ع
هعععع   عددرع عععع  يا يحععععنر  العععع   جععععنط  ند القععععنة عد نملعععع  ةيحععععنر جععععنط  عن اعععع  ع ععععيفعرد عدبشعععع     ةع عععععندة

ا  عال عبععنردال سععنم  ا لالاعع  ةتسسعع  عدنعععنئ  ع عيفصعع  يدايععن. ةتنعيععي  عاععدخ   ععع عدعيفصععانة اجعع هن   ععني 
 تن ا  ع يفعرد عدبش    دعج  ع يف س  ر  عددرع  .
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Abstract 

In recent times, many institutions have faced challenges in the work 

environnement. This has necessitated a brood attention to public relation activity 

as a key tool for human resource devlopement as diving force for the institutions 

activities public relation, try to harmess effective methods by stimulating and 

increase loyalty and belonging to improve the image and reputation of the 

institution in this regard this study attempts to rise the question od the role 

played by relations in the developement of human resources and for reliance on 

field study that included  a sample of 54 individuals in the presidency of the 

university of presidency of the university of 8 may 1945 in guelma. 

where the method used by public relation to develop human resources 

indentified through the research investment the potheses studied this study 

dawson its importance through its focus on the public relations and human 

resources activity. What is the reality of public relation in the institution under 

study and human resources activity within the university and how does public 

relation contibute to the developement of human resources ? 

 this study was based on a theoreticale frame work for public relation and a 

frame work for human resources development to contribut to the analysis and 

interpretation of the results reached. 

Some recommendation are to be taken into account in the development of 

human resources within the institution under study. 
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 المقدمة:

شهد العامل يف اآلونة األخرية تغريات متسارعة وذلك منذ ظهور الثورة الصناعية إىل وقتنا احلايل، أو ما 
منو املؤسسات اليت وظفت يطلق عليه بعصر العوملة اليت حققت تطورا أو تقدما يف خمتلف اجملاالت حيث تزايد 

أعداد هائلة من املوارد البشرية اليت تعترب أساس قيام هذه املؤسسات اليت تسعى إىل ضمان البقاء والتفوق الدائم 
والنجاح الذي يضمنه االستثمار يف هذا املورد واالهتمام بعالقاته اإلنسانية من أجل زيادة قدرته على األداء وهذا 

دارة خاصة بالعالقات العامة اليت حتتل مكانة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسات واليت بدورها يتحقق إال بوجود إ ال
تعمل على االهتمام هبذا املورد من خالل مجلة من األساليب اليت توظفها لتنميته والعمل على رفع كفاءته وإشباع 

 به وبالتايل خلق جو عمل مالئم خايل اجلانب املعنوي له من خالل حتقيق التقارب والتفاهم والتعاون مع احمليطني
من الصراعات واملشاكل والنزاعات اليت تؤثر على جمال العمل حيث يبدي املورد البشري باملقابل والئه للمؤسسة 

وبالرغم من الدور الذي تلعبه العالقات العامة مع مجهورها الداخلي إال أنه غري   اليت يعمل على حتقيق أهدافها.
فالبد من املكلف بنشاط العالقات العامة داخل املؤسسة زيادة اهتمامه اجلماهري اخلارجية  ها،كايف لضمان جناح

وذلك من خالل التميز يف خدماهتا وتنويع نشاطاهتا من أجل كسب تأييد املتعاملني وبالتايل حتسني صورة ومسعة 
 املؤسسة.

 تنمية املوارد البشرية، وهلذا قسمت ومن هذا املنطلق حناول يف دراستنا إبراز دور العالقات العامة يف
 دراستنا إىل ثالثة فصول:

 يشمل هذا الفصل إشكالية الدراسة وإطارها املنهجي.الفصل األول: 

 وهو اإلطار النظري وقد قسم هذا الفصل إىل جزئني، العالقات العامة وتنمية املوارد البشرية.الفصل الثاني: 

بيقي للدراسة ومت فيه حتليل وتفسري البيانات مث عرض نتائج الدراسة. يشمل على اإلطار التط الفصل الثالث:
 وأخريا اخلامتة.  

 



 

 

 

I. اإلطار المنهجي 
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 تمهيد
اختيار موضوع الدراسة يتطلب على الباحث توضيح املنهجية املتبعة من أجل اإلملام جبميع  بعد

جوانب الدراسة، وسنتطرق يف هذا الفصل إىل طرح اإلشكالية اليت تضم أهم متغريات الدراسة 
باإلضافة إىل طرح التساؤالت وصياغة الفرضيات مع التطرق لألسباب الذاتية واملوضوعية الختيار 

وضوع، ذذا إبرا  اهأيمية واهأهدا  اليت نسعى إىل قحيييها وضب  أهم املصطلاات املستددمة يف امل
دراستنا، إضافة إىل قحديد جمال الدراسة مث نتطرق إىل منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات مع قحديد 

 جمتمع الباث والعينة بدقة.
إلعالم واالتصال املالئمة، ويف ذما ال ننسى إسياط موضوع دراستنا على إحدى نظريات ا

 اخلتام حناول التطرق هأهم الدراسات السابية اليت تساعدنا الجنا  دراستنا.
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 اإلشكالية: 1.

هدت العالقات العامة تطورا منذ ظهورها الذي ذان مال ما لوجود اإلنسان واختالطه مع غريه. شليد    
، م حياته ومع ا دياد متطلبات العصروقحرذه وتفاعله لتنظي اإلنسانفكان نشاط العالقات العامة جزء من تفكري 

وبعد أصبح نشاط العالقات العامة علم يدرس يف املعاهد واجلامعات اليت أولت اهتمام واسع مل يسبق له مثيل. 
 احلرب العاملية الثانية نش  هذا العلم وأصبح وظيفة ذات أيمية وضرورة ال غىن عنها هأي مؤسسة تستهد 

باعتبارها نشاط إداري واتصايل هتد  من خالله إىل رب  املؤسسة باجلمهور الذي ميثل اهلد   واالستيرار، الثبات
 النهائي هلا.

دورها  أيميةظيمي هأي مؤسسة وال ميكن جتاهل نذما تعد إدارة العالقات العامة جزءا حيويا يف البناء الت   
نشاط  نأومجاهريها على اختال  وتنوع فئاته، حيث  اإلدارةاملتبادلة بني سمعة الطيبة وبناء الثية اليف ذسب 

اجلهود وقحديد املسؤوليات واملهام اليت تيع على عاتق  بتضافرالعالقات العامة داخل املؤسسة ال يكتمل إال 
ي نشاط أساس جناح أالعنصر البشري الذي يعد اليوة احملرذة جلميع سياسات وبرامج وأنشطة املؤسسة، وهو 

وذلك مبا  وأهدافهانشؤون املؤسسة وحيددون صيغة وجودها يفالبشر هم الذين  ،اإلنتاجعناصر  ةواحملدد لفعالي
ميلكونه من عيول مفكرة ومبدعة متتلك اليدرات واملؤهالت على االجنا  واالستجابة لتاديات العصر، وإن من 

املتاحة  إمكانياهتايت قحاول العالقات العامة قحيييها يف العصر احلايل هي تنمية املوارد البشرية وتسدري أهم املهام ال
من أجل رفع مستوى اهأداء هبد  قحييق التوا ن بني مصاحل العالقات العامة و مصاحل أفرادها  لزيادة ثية العاملني 

عالية ومن خالل دراستنا سنااول تسلي  الضوء على  إنتاجيةهبا ورفع روحهم املعنوية من أجل احلصول على 
على التساؤل الرئيسي آال  اإلجابة الدور الذي تلعبه العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية وذلك من خالل

 تلعبه العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية ؟ يالدور الذ وه ماوهو: 

 الفرعية التالية:عنه من خالل التساؤالت  اإلجابةوميكن 

 ما واقع العالقات العامة يف املؤسسة حمل الدراسة ؟-1

 داخل اجلامعة ؟عالقات العامة واملوارد البشرية هل هناك عالقة بني نشاط ال-2

 ذيف تساهم العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية ؟-3
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 من خالل التساؤالت الفرعية ميكن ترمجتها للفرضيات التالية: 
 )فرضية الدراسة(توجد عالقة بني نشاط العالقات العامة واملوارد البشرية داخل اجلامعة. .1
 .فرضية صفرية(ال توجد عالقة بني نشاط العالقات العامة واملوارد البشرية داخل اجلامعة( 
 )فرضية الدراسة( تنمية املوارد البشرية. تساهم العالقات العامة داخل املؤسسة حمل الدراسة يف .2
 فرضية صفرية(تنمية املوارد البشرية.  تساهم العالقات العامة داخل املؤسسة حمل الدراسة يف ال( 
 أسباب اختيار الموضوع:  .2

إن اختيار املوضوع يعد من بني اخلطوات اهأساسية يف الدراسة العلمية وقد وقع اختيارنا هلذا املوضوع 
 نتيجة لعدة أسباب منها موضوعية ومنها ذاتية:

 :أسباب ذاتية 
 .ميلنا الشدصي هلذا املوضوع ورغبتنا يف دراسته ميدانيا -
 ارتباط هذا املوضوع ارتباطا وثييا مبجال ختصصنا مما يسمح لنا بزيادة إثراء معارفنا يف هذا اجملال. -
 والتوسع يف ماهية العالقات العامة اليت أصبات هلا ضرورة يف سري املنظمات.  الرغبة يف اإلطالع -
  موضوعية:أسباب 
 قلة الدراسات حول موضوع دور العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية . -
موضوع العالقات العامة من أهم املواضيع اليت طرحت لتساهم يف تنمية و يادة أداء املورد البشري داخل  -

 املؤسسة.

 أهمية اختيار الموضوع: .3
م داخل املؤسسات باعتبارها وظيفة الدور الفعال واملهالغة من خالل تكتسب العالقات العامة أيمية ب-

 حديثة يتم من خالهلا التواصل مع خمتلف اهليئات اهأذادميية العلمية وبالتايل املسايمة يف تنمية املوارد البشرية.
 الكشف عن دور العالقات العامة يف تنمية أداء العاملني "املورد البشري" من أجل قحييق أهدا  املؤسسة.-
التعر  على مدى قدرة العالقات العامة من خالل ممارستها داخل املؤسسة ودورها يف تنمية املوارد  -

 البشرية.
ض الواقع حمل دراستنا تكتسب صورة من خالل تطبيق نشاط العالقات العامة على أر جعل املؤسسة  -

 .لتنمية مواردها البشرية
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 أهداف الدراسة: .4
الدراسة اإلحاطة مبدتلف جوانب املوضوع ذما توجد أهدا  ثانوية ميكن إن اهلد  اهأساسي من هذه 

 تلديصها يف النياط التالية:
 حمل  -قاملة– 1491يما8ها داخل املؤسسة العمومية جبامعة عرفة مكانة العالقات العامة وذيفية ممارستم

 دراستنا.
  العالقات العامة.حماولة تسلي  الضوء على مكانة املوارد البشرية من خالل نشاطات 
 .توسيع دائرة معارفنا يف جمال العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية 

 مفاهيم الدراسة: .5
 تعريف العالقات العامة: 

طرق التعامل و ي الفن اليائم على أسس علمية لباث أنسب اموس أذسفورد": العالقات العامة هتعريف "ق
ومجهورها الداخلي واخلارجي لتاييق أهدافها مع مراعاة الييم واملعايري والسنن الناجاة املتبادلة بني املنظمة 

 االجتماعية واليوانني واهأخالق العامة باجملتمع.
تعريف "اجلمعية الدولية للعالقات العامة": أهنا وظيفة إدارية دائمة ومنظمة قحاول املؤسسة العامة أو اخلاصة 

 1معهم التفاهم والتأييد واملشارذة. أو ميكن أن تتعامل ن قحيق مع من تتعاملأعن طرييها، 
تعريف "معهد العالقات العامة الربيطاين": هي اجلهود اإلدارية املدططة واملستمرة اليت هتد  إىل تعزيز 

 2التفاهم املتبادل بني املنشأة ومجهورها.
: علةم يةدرس سةلوك امةة العربيةة بأهنةتعريف "مجعية العالقات العامةة العربيةة": عةر  رئةيس مجعيةة العالقةات العا

اهأفةراد واجلماعةةات دراسةةة علميةةة بغيةةة تنظةةيم العالقةةات اإلنسةانية علةةى أسةةس التعةةاون واحملبةةة والةةوعي، ويهةةد  هةةذا 
العلم إىل رعاية العالقات اإلنسانية يف اجملتمع وذسب ود اجلمةاهري بينهةا وبةني اجلمةاهري الةيت تتعامةل معهةا مةن جهةة 

 3أخرى.
 اإلجرائي للعالقات العامة: التعريف 
أخالقيات هتد  من القاهتم داخل املؤسسات وفق أسس و عفة إدارية تنظم سلوذات اهأفراد و هي وظي

 خالهلا إىل ذسب و تأييد اجلماهري و قحييق التعاون و التفاهم و املشارذة.
                                                           

  1أمحد إبراهيم أبوسن، العالقات العامة في الدولة الحديثة، املطبعة العصرية، ديب،1489،ص13.
  2حمفوظ أمحد جودة،العالقات العامة مفاهيم وممارسات، دار  هران للنشر والتو يع، عمان، 2002،ص14.

  3 حممود حممد اجلوهري، العالقات العامة بين اإلدارة و اإلعالم، مكتبة اهأجنلو املصرية، الياهرة، 1428، ص 20.
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 مفهوم التنمية:
 ميكن تعريف التنمية مبعناها العام: 

من اإلجراءات والعمليات املتتالية واملستمرة اليت ييوم هبا جمتمع ما للتاكم يف اجتاه  بأهنا ذلك الكل املعيد
وسرعة التغيري احلضاري هبد  إشباع حاجاته. أي أن التنمية ما هي إال عملية تغيري ميصود وموجه هبد  

 1إشباع حاجات اإلنسان.
ني اهأهايل وجهود السلطات احلكومية لتاسني وتعرفها هيئة اهأمم املتادة: على أهنا العمليات اليت توجد ب

اهأحوال االقتصادية واالجتماعية والثيافية للمجتمعات احمللية، وقحييق التكامل هلذه اجملتمعات يف إطار حياة 
اهأمة، ومساعدهتا على املسايمة التامة يف التيدم اليومي، وتيوم هذه العملية على عاملني: إحدايما مسايمة 

جلهود املبذولة لتاسني مستوى عيشهم، وثانيتها توفري ما يلزم من اخلدمات الفنية، وغريها بطريية اهأهايل يف ا
من شأهنا تشجيع املبادرة واملساواة التامة، واملساعدات املتبادلة بني عناصر اجملتمع وجعل هذه العناصر أذثر 

 2فعالية.
 التعريف اإلجرائي للتنمية: 
حاجات اهأفراد و ذلك من خالل قحييق التكامل و املساواة و املساعدات  هي عملية تغيري هدفها إشباع

 .اال دهاراملتبادلة بني اهأفراد من أجل املسايمة يف قحييق التيدم و النمو و 
 

 تعريف المورد البشري:
هو مجيع اهأفراد يف اجملتمع ذذورا وإناثا اليادرين على العمل واإلنتاج. أو الذين ينتظرون دخوهلم سوق 
العمل يف فرتة معينة، ومبعىن أذثر مشواًل فإن املوارد البشرية تشمل ذل املهارات واملعرفة واليدرات اليت ميلكها 

تصادية واالجتماعية يف اجملتمع. ومعىن ذلك ان املوارد احة للتنمية االقالطاقات الكامنة املتالبشر فعاًل، أو 
البشرية ال تيتصر في  على السكان الذين هم يف سن العمل فاسب، بل تشمل املشارذة الفعلية والكاملة 
املتوقعة يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية من جانب مجيع أفراد اجملتمع، وحسب املعيار اجلديد ليياس 

                                                           

  1علي عجوة، اإلعالم وقضايا التنمية،عامل الكتب للنشر والتو يع والطباعة، الياهرة،2009،ص93.
  2مصطفى  ايد، التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،]د-ت[،ص29.
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دهار يف البلدان املدتلفة الذي أعلنه البنك الدويل، فإن املوارد البشرية متثل أذرب جزء من الثورة درجة اال  
 1احليييية، وأن الدول اهأغىن هي عادة ما تستثمر يف املوارد البشرية.

 التعريف اإلجرائي للمورد البشري: 
ما ميتلكونه من  ك من خاللذلنسني بإمكاهنم دخول سوق العمل و يشمل أفراد اجملتمع باختال  اجل 

           االجتماعيةمعار  باإلضافة إىل طاقاهتم الكامنة اليت تستثمر هبد  قحييق التنمية مهارات، قدرات و 
 .واالقتصادية

 
  تنمية الموارد البشرية:

حيصر الدذتور "أمحد منصور" مفهوم عملية تنمية املوارد البشرية يف نشاط واحد، أال وهو التكوين 
تنمية اليدرات والكفاءات البشرية يف جوانبها العلمية وهذا من لوالتدريب وشرح طبيعة عملية التنمية بأهنا عملية 

جمال اإلنتاج والعمل وذلك لثيايف احلاصل يف خالل التدريب وفق الطرق العلمية احلديثة وهذا ملسايرة التطور ا
إضافة خربات ومهارات ذاتية تعيد صيل قدرات املوارد ومهاراهتم العيلية واليدوية وذلك ضمن عملية التكوين، ب

وأيضا السلوذية، وفيها ترتكز عملية التنمية على تشكيل وإعادة توجيه التصرفات داخل الوظيفة وتطوير عالقات 
 2الرؤساء واملرؤوسني.مع الزمالء و 

 التعريف اإلجرائي لتنمية الموارد البشرية: 
لعنصر البشري قدرات اهأفراد داخل املؤسسة من خالل تدريب ادابري و الوسائل لتنمية ذفاءات و هي الت

 العالقات حنو اهأفضل هبد  مسايرة مستجدات العصر.وتعديل السلوذات والتوجيهات و 
 

 العامة:تعريف رجل العالقات 
برامج وخط  العالقات العامة ومتابعة  املتدصص الذي عينته املؤسسة وتعتمد عليه يف إعداد وتنفيذ هو

 نتائجها وإقرتاح ما يتعلق بالعالقات العامة على اإلدارة العليا.

 

                                                           
املعهد العريب الدليل الموحد لمفاهيم ومصطلحات التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجيل طاهر، صاحل العصفور، 1

  .130، ص1442للتدطي ، الكويت، 
  2 حممد ماهر عليش، إدارة الموارد البشرية، مكتبة عني مشس، الياهرة،1491،ص22.
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 التعريف اإلجرائي لرجل العالقات العامة:
العامة من أجل إعداد برامج وأنشطة العالقات هو الشدص الذي تكلفه املؤسسة بإدارة جها  العالقات 
 العامة، وحماولة رب  املؤسسة جبماهريها الداخلية واخلارجية.

 
 مجال الدراسة: .6

 يلي:يمامن خالل دراستنا ميكن قحديد جمال الدراسة ف
 :المجال الزمني 

اخلطة  ودراسةة اإلشةكالية. يف البداية اقتصةر ثثنةا وعملنةا علةى الفصةل النظةري بالباةث عةن املراجةع ووضةع 
ل الفةةرتة وأسةةباب وأيميةةة وأهةةدا  اختيةةار املوضةةوع وذةةان ذلةةك مةةن خةةال وصةةياغة الفرضةةيات التسةةاؤالت الفرعيةةة

 املمتدة ما بني شهر جانفي إىل غاية شهر ماي.
 لمجال المكاني:ا 

مها قاملة. ذمؤسسة للدراسة لتالؤ  1491ماي 8"قسم املوارد البشرية" جبامعة  لرئاسة اجلامعةمت اختيارنا 
 مع طبيعة املوضوع.

 :المجال البشري 
أنثى ومن عدة أعمار ومستويات  -مفردة مو عة بني موظفني من خمتلف اجلنسني ذذر 20متثلت العينة يف 

 .193فية خمتلفة مأخوذة من العدد الكلي للموظفني امليدر بةةيوظ
 ية.اليصد حيث اعتمدنا يف دراستنا على العينة

 منهج الدراسة: .7
اعتمدنا يف دراستنا على منهج دراسة حالة الذي من خالله ميكن مجع البيانات ودراستها ثيث نستطيع 
أن نرسم من خالله صورة ذلية لوحدة معينة يف العالقات واهأوضاع الثيافية املتنوعة ذما يعترب يف الوقت نفسه 

 قحليال دقييا للموقف العام للفرد.
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الضوء على العمليات والعوامل واملظاهر اليت ييوم عليها منوذج  منهج دراسة حالة إىل تسلي  ث يهد حي
احلالة سواء ذان أسرة أو مجاعة أو شدص أو مؤسسة والتعر  على أبعاد احلالة من أجل هتيئة الظرو  

 1املالئمة إلجراء دراسة شاملة.

، مث اختيارنا ملصلاة رئاسة اجلامعةوارد البشرية" يف ومن خالل دراستنا "دور العالقات العامة يف تنمية امل
املوارد البشرية وعلى هذا اهأساس سنااول دراسة حالة املورد البشري ومعرفة مدى مسايمة العالقات العامة يف 

 تنمية هذا املورد.

 أداة جمع البيانات: .8
واليت مت تصميمها وصياغة أسئلتها اقتضت الضرورة الباثية االعتماد على أداة االستمارة ذأداة أساسية 

 انطالقا من مشكلة الدراسة وتساؤالهتا.
وهذا بغية التعر  على  1491ماي 8ة على فئة من املوظفني من رئاسة جامعة االستمار  و عتوقد 

 اهأساليب اليت تيوم هبا العالقات العامة يف املؤسسة حمل الدراسة من أجل تنمية املوارد البشرية.
ن تساؤل فرعي من تساؤالت حماور، ذل حمور يعرب ع  03 سؤاال ميسمة وفق 38تمارة علىاالس احتوت

 الدراسة حيث راعينا خمتلف الفئات املتواجدة يف رئاسة اجلامعة.
  (.01إىل 01تضمن احملور اهأول : البيانات الشدصية )اهأسئلة من 
  (.12إىل 02احملور الثاين: واقع العالقات العامة يف املؤسسة )اهأسئلة من 
  جزئني تناول اجلزء اهأول العالقة بني نشاط احملور الثالث: العالقات العامة واملوارد البشرية، مت تيسيمه إىل

( واجلزء الثاين إسهامات عالقات 22إىل 19العالقات العامة واملوارد البشرية داخل اجلامعة )اهأسئلة من 
 (.38إىل 29العامة يف تنمية املوارد البشرية )اهأسئلة من

اسةتمارة  علةى مةوظفي رئاسةة 20حيث مت تو يع استمارة االستبيان طبًيا لعدد مفردات العينةة الةيت تيةدر ب 
 02اسةتمارة فية  وضةياع 19اجلامعة، وبعد مةأل االسةتمارات مةن طةر  املةوظفني واسةرتجاعها مت احلصةول علةى

 استمارات نتيجة عدم مباالة املباوثني.
 ت باالعتماد على اجلداول املرذبة واملتياطعة.إذ قمنا بتفريغ البيانا

 

                                                           

  1سامي حممد ملام، مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس،اهأردن، 2009،ص ص348،349.
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 مجتمع البحث والعينة: .9
حيث ييدر عددهم  1491ماي8رئاسة جامعة ويتمثل جمتمع ثثنا يف املوظفني على مستوى ذلية 

 .193بة:

 العينة:
يتطلةةةب مةةةن الباحةةةث الدقةةةة والرتذيةةةز يف قحديةةةد العينةةةة حيةةةث تتوقةةةف عليهةةةا دقةةةة وذفةةةاءة الباةةةث وحةةة  يةةةتم 

 1احلصول على املعلومات الصاية والدقيية.
الختيار ميصود من طر  الباحةث تبًعةا لطبيعةة املوضةوع  اعتمدنا يف دراستنا على العينة اليصدية اليت ختضع

علةةةى مسةةةةتوى رئاسةةةةة جامعةةةةة موظةةةةف 193مفةةةةردة ممثلةةةةة للمجتمةةةع الكلةةةةي 20املةةةدروس، حيةةةةث قمنةةةةا باختيةةةار 
، إذ للمجمةةةةوع الكلةةةةي عالقةةةة مباشةةةةرة مبوضةةةةوع دراسةةةةتنا "دور العالقةةةات العامةةةةة يف تنميةةةةة املةةةةوارد 1491مةةةاي8

البشةةةةرية" اهأمةةةةر الةةةةذي جعلنةةةةا نتصةةةةل بطرييةةةةة مباشةةةةرة مةةةةع أفةةةةراد العينةةةةة ذةةةةوهنم يزاولةةةةون نشةةةةاط العالقةةةةات العامةةةةة 
  على مستوى موظفي الرئاسة. اليت مت تو يعها مساعدتنا من خالل إجاباهتم على استمارة االستبيان وبإمكاهنم

  المقاربة النظرية: .01
 اعتمدنا يف دراستنا " دور العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية " على البنائية الوظيفية ذمنظور للدراسة:
يعةةد املنظةةور البنةةائي الةةوظيفي مةةن أهةةم املنظةةورات وأذثرهةةا واقعيةةة. باعتبارهةةا تنظةةر للمؤسسةةة ذشةةبكية للعالقةةات 
االجتماعية. ثيث أن استمرار التنظيم ووجوده يعتمد علةى مةدى التوافةق واالنسةجام يف شةبكة العالقةات. ومةن 

ا حمددا يف التنظةيم مبةا حييةق تنميةة مث فإن دراسة دور العالقات العامة ذإدارة يف ظل البنائية الوظيفية يضع هلا دور 
 املوارد البشرية.

 الخلفية التاريخية:
جملتمةع مةا ذمصةدر السةتيراره ال تعةد جديةدة ذفلسةفة اجتماعيةة فةأفالطون يف مجهوريتةه يطةرح  إن فكرة البناء

 الييةةاس بةةني اجملتمةةع والكةةائن العضةةوي فكاليمةةا يعةةا نظامةةا مةةن أجةةزاء مرتابطةةة يف تةةوا ن دينةةاميكي، ويف اجملتمةةع
اهأنشةةطة، الةةيت تسةةاهم يف  املثةةايل الةةذي وصةةفه أفالطةةون تيةةوم ذةةل فئةةة مةةن املشةةارذني يف هيكةةل اجتمةةاعي باجنةةا 

 2قحييق التناسق االجتماعي العام.

                                                           
 .121[، ]د.س[، صبية للطباعة والنشر والتو يع، ]د.، دار العربمبادئ البحث التربويعلي مصطفى،   1

  2حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، الدار املصرية اللبنانية، الياهرة 2003، ص ص122،129 .
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واحةد، بةل هةو اجتةاه وليةد جهةود ذثةرية ومتنوعةة، لكةن  اجتمةاعفاملنظور البنائي الةوظيفي ال ينسةب إىل عةامل  
 امييل دورذامي. ترجع بدايته إىل سبنسر و

  ليظهةةةةةر مةةةةةع تةةةةةالكوت بارسةةةةةونز وروبةةةةةرت مريتةةةةةون، ذمةةةةةا يظهةةةةةر يف اهأنثروبولوجيةةةةةا خاصةةةةةة مةةةةةع مالينوفسةةةةةكي 
 1رادذليف براون وغريهم.و 

ذمةةا ترجةةع جةةذور الفكةةر البنةةائي الةةوظيفي إىل الفكةةر الوضةةعي، أي منةةذ بدايةةة اليةةرن التاسةةع عشةةر، رغةةم أن 
يرجةع إىل الوضةعية إمنةا  لبنةائي الةوظيفي بشةكل واضةحبعض الباحثني يذهبون أذثر مةن ذلةك تارايةا فظهةور الفكةر ا

الةةةيت ظهةةةرت نتيجةةةة تناقضةةةات اجملتمةةةع الفرنسةةةي وظهةةةور طبيةةةة جديةةةدة وهةةةي الوسةةةطى الةةةيت ختتلةةةف طموحاهتةةةا عةةةن 
طموحةةةةات الطبيةةةةات االجتماعيةةةةة اهأخةةةةرى، حيةةةةث ذةةةةان ترذيزهةةةةا علةةةةى العلةةةةم واملعرفةةةةة ذاسةةةةتجابة ملتطلبةةةةات احليةةةةاة 

 رت يف أوربا.الصناعية احلديثة اليت ظه

حيث ينسب هذا االجتاه يف صورته املعاصرة  إىل أعمال روبرت مريتون وذنجزيل دافيز إذ مت التأذيد على  
االجتاهات البنائية اليت تستددم لتفسري الدور والوظيفة اللذين تيوم هبا ظاهرة معينة أو نظام يف النسق االجتماعي 

 2يرتب  مع بيية النظم اهأخرى.
منظم بتفسريه  النظرية الوظيفية بشكلاهأذرب فيعود إىل إميل دور ذامي، إذ يعترب أول من استددم أما التأثري 

هي اهأدوار الوظيفية اليت قامت هبا هذه احليائق االجتماعية يف  متعددة من خالل سؤاله: ماجلوانب اجتماعية 
 3احملافظة على النظام االجتماعي ذنظام ذلي.

ذما اذتسب مفهوم الوظيفة قيمة ذبرية مع عامل االجتماع اهأمريكي تالكوت بارسونز حيث اعترب أن اجملتمع 
 4الثابتة نسبيا بني اهأفراد.عبارة عن الكل، فهو مبثابة نسق أو نظام أو بناء والذي ميثل جمموعة من العالقات 

و اهتمامه باجملتمع والعالقات املتبادلة بني إن املنظور اهأساسي للمدخل البنائي الوظيفي هوبشكل عام ف 
النظم السائدة فيه. أذثر من االهتمام بالفرد واجلماعات، فالبنائية الوظيفية قحاول تربير أن تنظيم اجملتمع وبناءه هو 

عتماد اصر التنظيم بشكل متوا ن حييق اإلضمان استيراره واستمراريته. وذلك بإعطاء الوظائف وتو يعها بني عن
 ملتبادل بني الوظائف.ا

 
                                                           

  1أمحد عياد، مدخل لمنهجية البحث اإلجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ]د،ب[، ]د،س[، ص128.
  2نيكوال تيماشيف، نظرية علم اإلجتماع: طبيعتها وتطورها، ترمجة حممود عودة وآخرون،دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية،1444، ص901.

  3فهمي سليم الغزوي، المدخل إلى علم اإلجتماع، دار الشروق للنشر والتو يع، عمان،2002،ص81.
  4مرفت الطربيشي، عبد العزيز السيد، نظريات االتصال، دار النهضة العربية، الياهرة،2002،ص44.
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 مفهوم البنائية الوظيفية وفروضها:
 الوظيفي يتطلب التطرق إىل معىن الوظيفية على اعتبار أهنا النيطة احملورية. باالجتاهإن حماولة التعريف 

وليد حظي بتسميات  فالوظيفية هي عبارة عن اجتاه أو تيار من بني أهم التيارات السائدة يف علم االجتماع
 Structuralعديدة: الوظيفية، البنائية الوظيفية، أو النظرية الوظيفية ويعر  أذثر باسم البنائية الوظيفية 

Fanctionalism.1 

الذي يشري إىل اهأسلوب الذي  Structureويتادد مضمون النظرية الوظيفية يف مفهوم ذل من مصطلح 
 2يا.رة، وهي اهأنشطة املنظمة تنظيما واقعينظم اجملتمع بواسطة أنشطته املكر 
فهو اهأذثر االصطالحات اليت ثار حوهلا جدال حادا، وذلك  fonctionوأما مصطلح الوظيفية 

وظيفة" يف جماالت عديدة وعلى ذل املستويات )ولكن هذا ال مينع من واملتعددة لكلمة "مات املدتلفة الالستدد
 3حول عدة معاين للوظيفية أو الوظيفة(. إمجاعوجود شبه 
ية العام لنظر  اإلطارتشكل يف مجلتها بوضع افرتاضات أساسية  1419" سنة حيث قام "روبرت مريتون 

 4يلي:البنائية الوظيفية حصرها فيما
 يتكون من عناصر مرتابطة، وتنظيم نشاط هذه العناصر بشكل متكامل.النظر إىل اجملتمع على أنه نظام  -1
يتجه هذا اجملتمع يف حرذته حنو التوا ن، وجمموع عناصره تضمن استمرار ذلك، ثيث لو حدث أي خلل  -2

 يف هذا التوا ن فإن اليوى االجتماعية سو  تنش  الستعادة هذا التوا ن.
 ذل عناصر النظام واهأنشطة املتكررة فيه تيوم بدورها يف احملافظة على استيرار النظام. -3
ستمرار وجوده وهذا االستمرار مرهون بالوظائف اليت حيددها يف اجملتمع تعترب ضرورة إلتكررة اهأنشطة امل -9

 اجملتمع لألنشطة املتكررة تلبية حلاجاته.
 المدخل البنائي الوظيفي في دراسة العالقات العامة:

هتتم البنائية الوظيفية بدراسة اإلعالم باعتباره إدارة ذاتية هامة، وتصاح نفسها يف إطار سياسة معينة وقواعد 
 5 موضوعيتها وتطبيياهتا العامة.يفخصوصيتها مؤسساتية، وتظهر 

                                                           

  1علي غريب، علم االجتماع والثنائيات النظرية: التقليدية، المحدثة، خمرب علم إجتماع االتصال للباث والرتمجة، اجلزائر،2009،ص ص92،91.
  2محيد جاعد حمسن الدليمي، علم اجتماع االعالم: رؤية سوسيولوجية مستقبلية، دار الشروق، عمان، 2002،ص18.

.98،92ص ص  مرجع سابق،علي غريب،  3  
  4حممد عبد احلميد، نظريات االعالم واتجاهات التأثير،عامل الكتب، الياهرة، 2000، ص131.

  5طه عبد العاطي جنم، االتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث: الموضوع، والقضايا، دار املعرفة اجلامعي، االسكندرية،2001،ص19.
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ل وجيد الباحثون يف ميدان العالقات العامة حاجة لدراسة العالقات العامة ودورها يف املؤسسة والذي ميث
فائدة بنائية وظيفية تسهم يف فهم بناء املؤسسة والدور الذي ييوم به االتصال والعالقات العامة يف التنظيم ذنتاج 
لوضعهم داخل البناء التنظيمي للمؤسسة أيضا يفيد ذلك املنظور يف دراسة العالقات املتبادلة بني املمارسني 

 ووظائفهم وأدوارهم من خالل نشاط العالقات العامة.
ويتادد دور العالقات العامة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة عندما تستطيع أن تؤدي دورها بيوة لتنمية 

العالقات العامة ممارسة نوعا من  عن طريق نشاط املوارد البشرية داخل املؤسسة حمل دراستنا ثيث أن املؤسسة 
الضب  على مجهورها الداخلي شريطة توفري اإلمكانيات املادية والبشرية اليت متكن هؤالء املمارسني من التعامل 

 1السليم مع أفراد اجلمهور الداخلي وقياس توقعاهتم، وأساليب تنميتهم.
 االنتقادات الموجهة للنظرية "البنائية الوظيفية":

غم من التاليالت اليت جاء هبا املدخل البنائي الوظيفي لوصف اجملتمع ذكل، وتوضيح عناصر على الر 
البنائية ووظائف ذل منها واهتمامه بتاليل الوحدات واهأنساق، إال أنه مل يسلم من االنتيادات املدتلفة املوجهة 

 2لتاليالته، وميكن االنتيادات يف النياط التالية:
نائية الوظيفية جتاهلت عن قصد جوانب تنظيمية هامة من رحم اجملتمع الرأمسايل مثل مشكلة النظريات البةة أغلب 

 الصراع التنظيمي.
لكثري من العلماء متيل ةة رغم أن النظرية البنائية الوظيفية يف هيكلها املعاصر تبدو ذنظرية تؤمن بالتطور، فإهنا برأي ا

 3بعملية التغري االجتماعي.كية "اجلمود" لعدم إمياهنا تياإىل االست
الوظيفية،  فهذا التاليل ال ييدم تفسريات لنشأة السمات "téléologique"ةة وصف التاليل الوظيفي بأنه غائي 

 4؟قحدث الوقائع، وإمنا جييب على سؤال اآلخر هو: ملاذا قحدث الوقائع ا، ال يوضح ذيفوإمنا ييدم تفسري غائي
اخلطرية اليت تواجه املنظور الوظيفي تتعلق بالطريية اليت ينظر هبا الوظيفيون إىل النظام ةة وجند أن أذثر املشكالت 

على اعتبار أنه يعد وظيفيا أو يؤدي إىل اهأضرار أو اخللل الوظيفي، نظرا هأن ذلك يتوقف على قيم عامل 
 5االجتماع وتفضيالته.

                                                           

  1شدوان علي شيبة،العالقات العامة بين النظرية والتطبيق، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية،2001،ص ص100،44.
  2رابح ذعباش، علم إجتماع التنظيم، خمرب علم اجتماع االتصال،قسنطينة،2002، ص184.

  3ياس خضري البيايت، النظرية اإلجتماعية: جذورها التاريخية وروادها، اجلامعة املفتوحة، طرابلس، 2002، ص133.
.331صمرجع سابق، نيكوال تيماشيف،  4  

  5طلعت ابراهيم لطفي،ذمال عبد احلميد الزيات، النظرية المعاصرة في علم االجتماع، دار غريب للطباعة والنشر، الياهرة، ص80.
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بيى من بني النظريات اليت لييت قبوال ذبريا من قبل الباحثني ةة فعلى الرغم من االنتيادات املوجهة للنظرية إال أهنا ت
والدارسني وأصبات فروضها ومبادئها تطبق ليس في  يف العلوم االجتماعية بل يف مجيع امليادين والفروع من بينها 

تنظر هلا باعتبارها وظيفة هلا دور  واالتصال، فالنظرية البنائية الوظيفية يف دراسات العالقات العامة اإلعالمعلوم 
 داخل املؤسسات.

 
 الدراسات السابقة: .00

 الدراسة األولى:
العمومية اجلزائرية  االقتصاديةدراسة بوذفوس هشام، قحت عنوان أساليب تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة 

 ."" دراسة ميدانية ملؤسسة سوناريك فرجيوة
 1هدفت هذه الدراسة إىل:

  العمومية اجلزائرية عن طريق الكشف عن  االقتصاديةحماولة تشديص أساليب تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة
اهأطر الكربى و اليوانني و اإلجراءات اليت ختضع هلا عملية تنمية املوارد البشرية من خالل اهأساليب 

اليت من  االقرتاحاتسنااول تيدمي بعض املستعملة هذا من جهة، و حماولة معرفة مواطنها و يف الوقت نفسه 
 شأهنا أن تساعد على جتاو  النيائص امللاوظة إن وجدت.

  هل التدطي  للموارد البشرية يناصر ضمن ؤولني بتنمية املوارد البشرية، و املس اهتمامحماولة معرفة مدى
 موحاهتم وتوجهاهتم.التدطي  العام للمؤسسة أم أهنا قحظى بتدطي  مستيل يراعي فيه حجم العمالة و ط

   اليرارات داخل املؤسسة. اختاذحماولة معرفة ما إذا ذانت املوارد البشرية تساهم يف 

 ذما توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:

  فالتوظيف املباشر هو الطريية اهأوىل احتياجاهتاأن أسلوب املؤسسة يف جمال التوظيف قد مر مبراحل حسب ،
 املؤسسة مث تالها التوظيف عن طريق عيود ما قبل التشغيل و أخريا أسلوب املسابيات. اتبعتهااليت 

 .قيام املؤسسة بتدريب عماهلا لياسنوا أداء عملهم بصورة صاياة 
  .قدرة أغلبية العمال على تنفيذ التعليمات التينية امليدمة هلم من خالل اإلشرا  املباشر 
   طريق املشر  املباشر يف تكييف العامل داخل وظائفهم.ساهم التدريب داخل مكان العمل عن 

                                                           
، دراسة ميدانية مبؤسسة سوناريك فرجيوة، رسالة أساليب تنمية الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية العمومية الجزائريةبوذفوس هشام،  1

  .2009مكملة لنيل شهادة املاجستري، ختصص تنمية املوارد البشرية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 
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  .متايزت املواضيع اليت تناوهلا العمال خالل تدريبهم بني ترذيب اآللة و التاكم فيها 
   سايمت املؤسسة يف عملية تدريب عماهلا و  يادة مهاراهتم حيث تنوعت طرق التدريب بني التدريب داخل

 ر أو العمال اليدامى.مكان العمل من خالل املشر  املباش
   فتح اجملال للعمال بتطوير قدراهتم ذاتيا من خالل الباث، و بني التكوين خارج مكان العمل من خالل

 جلوئها إىل املكونني و املدربني املتدصصني مبراذز التكوين املدتلفة.
   هناك تواصل بني العمال يف مناقشة اليضايا اليت هتم عملهم و مشكالهتم يف حني ذانت عالقة العمال

 1، فالعمال ملتزمون بأوامر اإلدارة اليت تتساهل معهم يف بعض اهأمور.االنضباطباإلدارة أو العكس أساسها 

 الدراسة الثانية:

الكربى يف والية  االقتصاديةدراسة رقام ليندة، قحت عنوان دور إدارة املوارد البشرية يف تسيري التغيري يف املؤسسات 
 . سطيف

 2حيث هدفت هذه الدراسة إىل:

   حماولة توضيح نوع العالقات العامة املوجودة بني اإلدارة العليا و إدارة املوارد البشرية ومن مث جمال السلطة
متع به هذه اهأخرية و خاصة يف فرتات التغيري، مع العلم أن    التغيري أصبح دائم احلضور يف حياة اليت تت

 املؤسسة.
  اليت تعرفها التعر  على مكانة إدارة املوارد البشرية و من مث العامل اجلزائري يف سريورات التغيري

 املؤسسات حمل الدراسة.
  .التوصل إىل نتائج متكن الباحثة من تصايح و تدعيم املمارسات اليت قحيق جناح مشاريع التغيريات 
  تيوم أساسا على فكرة أن مشاريع التغيري قد تفشل و يف أغلب اهأحيان يكون سبب  اقرتاحاتتيدمي

ة على تدارك ذلك بالبعد اإلنساين فيها، و إدارة املوارد البشرية هي وحدها قادر  االهتمامذلك غياب 
 متتلك التصور اهأذثر غىن من غريها من اإلدارات. باعتبارها

 

                                                           

.سابقال مرجعال  1  
، رسالة ميدمة لنيل شهادة دور إدارة الموارد البشرية في تسيير التغيير في المؤسسات االقتصادية الكبرى في والية سطيفام ليندة، قر 2 

   .2019،2013، سطيف، 01الدذتوراه، ختصص علوم اقتصادية، جامعة سطيف
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 ذما توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:

  االقتصاديةإن أغلبية مديري املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة جامعيون متدصصون يف العلوم   
غياب تام ملتدصصني يف إدارة اهأعمال و هذا الفراغ أدى  ، ما يبنياالجتماعيةالعلوم والعلوم اليانونية و 

 إىل سيطرت البعد اإلداري و من مث التيليدي يف تسيري املورد البشري.
  تبني للباحثة أن مديري هذه اإلدارات يف املؤسسات حمل الدراسة ال يتدذون قرار التغيري بالتاضري له و

اليرار بشأنه، ذما ميكن  اختاذمهمتهم تبدأ بعد يبادرون به و رد البشرية، فهم ال يسريون نتائجه على املوا
 مشاريع التغيري على اإلدارة العليا. اقرتاحملعظمهم 

  ملؤسساهتم مع اإلدارة اللجان اإلدارية  اجتماعاتيشارك بعض مديري املوارد البشرية هلذه املؤسسات يف
 بيية اإلدارات التنفيذية.العليا و 

 ريات قوانني العمل و معرفة نياط قوة و ضعف املوارد البشرية املوجودة داخل يسيطر نشاط متابعة تغي
 املؤسسات على عمل مديري املوارد البشرية.

  املرجع اهأساسي يف ممارسة أنشطة مديري املوارد البشرية يف هذه املؤسسات هو منصب العمل دون
ذفاءات   باعتبارهمياب لتسيري العاملني إمكانية تغيري  حمتواه مستيبال، فهناك غ االعتبارأخذهم بعني 

 1 قحتاجها هذه املؤسسات لتاييق جناح مشاريع تغيريها.

 الدراسة الثالثة:
ة مانع سربينة، قحت عنوان أثر إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء اهأفراد يف اجلامعات،دراسة سدرا

 حالة عينة من اجلامعات اجلزائرية.
 2إىل:هدفت هذه الدراسة 

 املورد البشري أصال إسرتاتيجيا من أصول املؤسسة و احملرك اهأساسي لباقي مواردها و املوجه اهأول  اعتبار
 هأدائها.

  أحد  باعتبارهاالتأذيد على أيمية املوارد البشرية و ضرورة التوجه اإلسرتاتيجي يف تنميتها باجلامعات
 اجملتمع.أساسيا للرقي باجلامعة و  ل مطلباالرذائز اهأساسية لتاييق التميز الذي يشك

                                                           

  1 سابق.ال مرجعال
، دراسة حالة عينة من اجلامعات اجلزائرية، رسالة ميدمة لنيل استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في الجامعاتأثر مانع سربينة،   2

  .2011،2019شهادة دذتوراه يف علوم التسيري، ختصص تنظيم املوارد البشرية، جامعة حممد خيضر، بسكرة،
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  ضوع حماولة الفصل بني إسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية، اليت خلصها أغلب الباحثني واملهتمني هبذا املو
ة مصطلح تنمية أن مصطلح تنمية هو التدريب، و رذزت الباحثة يف ترمج اعتباريف اإلسرتاتيجية التدريبية و 
إلداري وتطوير ، اييب، التعلم التنظيمي، التطوير، )التطوير التنظيمهي: التدر يف أربع مصطلاات و 

 اإلبداع.(املسار الوظيفي و 
   اجلامعة لألساليب اإلدارية احلديثة يف تنمية مواردها البشرية. استددامالتأذيد على ضرورة 
   املعيدة فيها، أيضا قحديد اإلسرتاتيجيات البشرية يف اجلامعات اجلزائرية و الكشف عن واقع تنمية املوارد

 العالقة بينهما.ة ونوعية اهأثر و مستويات أداء هيئاهتا التدريسية و اإلداري

 1 حيث توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:

  التأذيد على أيمية اإلسرتاتيجية التدريبية ذأحد إسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف الرفع و التاسني يف
 البشرية باجلامعة. أداء املوارد

  التاسني نمية املوارد البشرية يف الرفع و التطويرية "التطوير التنظيمي" ذأحد إسرتاتيجيات ت اإلسرتاجتيةأيمية
 يف أداء املوارد البشرية باجلامعة.

 التاسني يف أداء نمية املوارد البشرية يف الرفع و أيمية إسرتاتيجية التطوير اإلداري ذأحد إسرتاتيجيات ت
 املوارد البشرية باجلامعة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

سابق.ال مرجعال 1  
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  الخالصة
وبعد هذه ، جيب على الباحث اهأذادميي إتباع منهجية دقيية تثمر بباث علمي خايل من الغموض 

وهذا ما  .اخلطوة بإمكانه جتميع املراجع واملصادر اهأساسية اليت تدعم موضوع ثثه الذي يتم تيسيمه إىل فصول
 سنااول التطرق إليه يف إليه يف اإلطار النظري الذي يتكون من فصلني وذل فصل  عنون مبتغريات الدراسة.

 

 



 

 

 

II.   اإلطار النظري للعالق ات
 العامة
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 تمهيد: 
تعد العالقات العامة وظيفة إدارية واتصالية هلا أمهية منذ نشأهتا يف تعزيز عالقاهتا مع اجلمهور الداخلي  

واخلارجي للمؤسسة حيث يكمن هدفها يف حتسني صورة ومسعة املؤسسة من خالل جهودات رجل العالقات 
 قع داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسة.العامة وما يكتسبه من مواصفات جتعل لوظيفة العالقات العامة مو 

تطرقنا بذلك إىل خصائصها وأهم الوظائف اليت  ، كما تناولنا يف هذا الفصل أساسيات العالقات العامة
 تقوم هبا واليت تشتمل على جمموعة من املبادئ كما تؤثر فيها العديد من العوامل.

 قمنا بتقسيم هذا اجلانب إىل :

 العالقات العامة. (1
 العالقات العامة.أساسيات  (2
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 ماهية العالقات العامة:1.
فالبد من وجود صالت وعالقات وروابط بني أفراد هذا اجملتمع.  ، اجتماعيةإن العالقات العامة ظاهرة 

فاإلنسان منذ فجر التاريخ يهتم بالتعايش مع الناس والتعاون معهم  ، فمفهومها قدمي قدم احلضارات اإلنسانية
 الرأي. ومبادلتهم

  نشأة و تطور العالقات العامة: .1.1
 ، دا ملمارستها يف الوقت احلاضريقول أحد اخلرباء األمريكيني أن اإلطار التارخيي للعالقات العامة هام ج

 يقول أيضا أن من ال يتذكر الوقائع التارخيية أو مل يطلع عليها حري بأن يكرر أخطائها......و 
مقصود به املوائمة بني مصلحة املؤسسة  اتصاليااحلديثة بوصفها نشاطا بالرغم من العالقات العامة 

تبذل لإلقناع    اتصاليةو جهود  إعالميفإهنا كنشاط  ، ومجاهريها املؤثرة فيها قد ولدت يف مطلع القرن العشرين
ومع أن  ، لقيام بتصرفات حمددة وجدت حىت يف اجملتمعات البدائيةا وأفكار معينة أ العتناقوحث اجلماهري 

مصطلح العالقات العامة من املصطلحات احلديثة جًدا اليت مل يتفق لتحديد وقت معني الستعماهلا على مستوى 
فاحملاولة  ، قبل التاريخ تطويعه للمصلحة ميتد إىل عصور ما حماولةأن االعرتاف بقوة الرأي العام و  الإ ، العامل

هو يف الوسائل املستخدمة  االختالفولكن  ، ة قدم البشرية نفسهاللتفاهم مع اآلخرين والتأثري يف آرائهم قدمي
 وسعة النشاط يف الزمن احلاضر عنه يف األزمنة القدمية....

 العالقات العامة القديمة: .1.1.1
 مر نشاط العالقات العامة عرب العصور مبراحل متثلت يف:

 العالقات العامة في العصور البدائية: -أ

العامدددة يف اجملتمعدددات البدائيدددة حيدددث كدددان رتسددداء القبائدددل يسدددتخدمون نشددداط يشدددابه لقدددد ظهدددرت العالقدددات 
العالقددات العامددة وقددد اسددتعانوا باألطبدداء والسددحرة أو مددن ميلكددون القدددرة علددى طالقددة احلددديث والشددر  والتفسددري 

ازعددددات عالقددددات الصددددلح والرتاضددددي يف حدددداالت املن إلقامددددةبالقبائددددل األخددددرى  و االتصدددداالتإلقامددددة العالقددددات 
 1واحلروب واالحتكام إىل طرف ثالث لتحقيق االتفاق بني الطرفني.

فيدددعوا إىل اخلددروم لعمليددات الصدديد والدددفاع  ، وكددان رئدديق القبيلددة يتددوىل عمليددات اإلعددالم بددني أعضدداء قبيلتدده
تددعيم وحيدر  رئديق القبيلدة يف كافدة املناسدبات علدى  ، أو حفالت الزوام وحفالت تكريق املدراهقني ، والقتال

                                                           

1 حممد عبد الفتا  حممد،  العاقات العامة بمنظمات الرعاية االجتماعية،  املكتب اجلامعي احلديث،  اإلسكندرية،  6002،   54.
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وقدددد يسدددتعان برجدددل قدددوي احلجدددة أو إىل األطبددداء ومدددن  يددددون فندددون  ، العالقدددات الداخليدددة بدددني أعضددداء القبيلدددة
وقد كدان الشداعر يقدوم بددور اإلعدالم مبفداخر القبيلدة وآثارهدا وأحدداثها ويقدوم بعمليدات اإلعدالم والشدر   ، التعبري

 1والتفسري.

للتداول يف الشؤون الديت صدا القبيلدة وكدان يتدوىل مسدؤولية التوجيده  رئيق القبيلة  تمع بأفراد قبيلتهوقد كان 
األساسدددي لتلدددك النشددداط الددديت ميكدددن اعتبارهدددا الندددواة األوىل  االخدددتالفومدددن الواضدددح أن  ، اإلعالمدددي يف القبيلدددة

للتددأثري  انفعاالتدده كأسددلوب وإثددارةللعالقددات العامددة عددن اارسددة النشدداط اليددوم هددو اجتاههددا آنددذا  إىل غرائددز الفددرد 
 بينما صاطب العالقات العامة احلديثة عقل الفرد ووعيه. ، عليه

 العالقات العامة في الحضارات القديمة:  .1.1.2

القدددماء يف كددل مددن حضددارة وادي الرافدددين ووادي  ا لدددىكبددريً لقددد تقدددمت أسدداليب اارسددة النشدداط تقدددًما  
ففدي مصدر القدميدة أدد أن امللدو  واحلكدام اسدتخدموا ، 2الغربوالرومانية يف النيل يف الشرق واحلضارتني اليونانية 

ويف أثنداء السدلم كدانوا حيداولون  ، العالقات العامة خاصة بعد احلروب لعرض انتصارات اجليوش يف املواقع احلربية
وقدد اسدتخدمت مصدر  الفرعونيدة  ، إبراز القضايا واملواقف الدينية وكان اهلدف من ذلك هو كسب ثقة الشدعب

حماسدددن  إلظهددداروأمدددراتا حملاربدددة أادددياء ضدددارة أو  ، راق الدددربدي يف النشدددرات الددديت كاندددت يصددددرها فرعدددون مصدددرأو 
وأن واجهددات املعابددد والنقددوش املوجددودة علددى األحجددار والتماثيددل والشددعارات اجملسددمة   ، وأاددياء أخددرىمواقددف 
لدينية والسياسية ومدن أمثلدة ذلدك لوحدة املشاعر ورفع الرو  املعنوية بني الشعوب جبانب األغراض ا إلثارةكانت 
 3."نارمر"

استطاع العلماء أن يعثروا يف بلدة تل العمرانية على كثري من الرسائل اليت تتضمن أنباء  1882ويف سنة
وتعليمات األهايل وهي بذلك تشبه النشرات اليت تصدرها مكاتب العالقات العامة يف  انتصارات ومواقع وحروب

 تعليمات وزارة الزراعة مثال. كبالغات وزارة احلربية أو  الوزارات املختلفة

                                                           
 حسين عبد الحميد،  احمد رشوان،  العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماع، ط.4،  المكتب الجامعي الحديث،  اإلسكندرية،  ]د.ت[، 

ص  
1
 

  2 زياد حممد الشرمان،  عبد الغفور عبد السالم،  مبادئ العالقات العامة،  دار صفاء للنشر و التوزيع،  عمان،  6001،    60. 
  3 حممد مصطفى أمحد،  الخدمة االجتماعية في مجال العالقات العامة،  دار املعرفة اجلامعية،  اإلسكندرية،  1111،   11-10.
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 اإلعالميةيسمى خبطة التوقيت أي اختيار الوقت املناسب للحملة  عموًما فإن املصريون القدماء أتقنوا ما
يف العالقات العامة فكانت مواسم الري من خري املناسبات لنشر األنباء والتعليمات الشفوية على الناس حيث  

إذ تسري األخبار خالل رتوسهم مجيعا إىل أن تصل من التلغراف احلديثة  فراد مبثابة أعمدة التلفون أوكان األ
 1أقصى من أقصى البالد إىل أقصاها.

وكاندت أعمدال العالقدات  ، وقد كانت تسجيالت اليونان القدامى توضح اهتمامهم الكبري لنفوذ الرأي العام
 ، وأكثدر اتصداال باجلمداهري مدن العالقدات العامدة يف احلضدارية املصدرية ، كومدةالعامة جزًءا متكدامال مدن أعمدال احل

كمددا كانددت الدعايددة توجدده إىل الطبقددات  ، كانددت األضددواء تسددلط علددى أعمددال امللددو  واألفددراد الكهنددة واحلكددام
 أمدددا عندددد اليونددددان فقدددد بددددأت األضددددواء تسدددلط علدددى بعددد  القددددادة و األعضددداء جمدددالق الشدددديو  ، األرسدددتقراطية
 .والفنانني وغريهم ، والشعراء

وقدددد عدددرف اليوندددان أمهيدددة اإلعدددالم والنشدددر وطدددرق التدددأثري يف اجلمددداهري فكدددان  مدددع يف ركابددده طائفدددة اخلطبددداء 
وأفكارا للمسؤولني وذلك إلنشداء عالقدات  والشعراء واملفكرين وكان اليونان يسمحون للشعب بأن يوضح آراءا

 2من املودة والثقة بينه وبينهم.
"صدوت الشدعب مدن صدوت ا "  تمت احلضارة الرومانية مبا يعرف اليدوم بتعبدري الدرأي العدام ورفعدت ادعارواه

كمددا كتبددوا عبددارة "جملددق الشدديو  والشددعب  ، وقدداموا رفددرا علددى معابدددهم ومتدداثيلهم ، ليؤكدددوا أمهيتدده للددرأي العددام
راء و األدبدداء الددذين كددانوا يتولددون توجيدده وقددد نشددط يف هددذا اجملددال كددل مددن الشددع ، الربملددانعلددى واجهددة  الرومددا "

قيصدر صدحيفة لنشدر نشداط جملدق الشديو  و الدرتويد للمبدادئ والقديم  "بوليوس"وأصدر  ، اجلماهري إىل أعماهلم
 اليت كانت تسود تلك احلضارة.

 العالقات العامة في العصور الوسطى: -ب
 ، أساسددًيا وخاصددة يف اددؤون الدددعوة الدينيددة ويف العصددور الوسددطى أددد أن العالقددات العامددة كانددت تلعددب دورًا

فعندددما ظهددر املددذهب الربوتسددتانيت وجدددت الكنيسددة الكاثوليكيددة نفسددها يف مددأزق حددرم وراحددت تشددتد اخلددال  
واهدتم الكرادلدة حتدت رعايدة البابدا  ، الذهب اجلديد الذي اعتربته خروجاً على الكنيسة و علدى املسديحيةمن هذا 

ونشددددأت يف ظددددل هددددذا الظددددروف الكنيسددددة  ، إعددددادة الثقددددة إىل الكنيسددددة الكاثوليكيددددةمبسددددائل اإلعددددالم والنشددددر و 
كاندت متارسده الربوتستانتية على يد "مدارتن لدوثر" الدذي أفلدح يف إقنداع العديدد مدن اجلمداهري مبظداهر الظلدم الدذي  

                                                           

  1مسري حسن منصور،  مناهج العالقات العامة،  دار املعرفة اجلامعية،  اإلسكندرية ، 6004،  33. 
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بدعوتدددده وقددددد اعتمددددد يف دعوتدددده علددددى جمموعددددة دعدددداة لددددديهم القدددددرة علددددى إقندددداع الندددداس ، الكنيسددددة الكاثوليكيددددة
   .1اجلديدة

أمدددا بالنسدددبة للحضدددارة اإلسدددالمية فقدددد اسدددتطاعت أن تطدددور مفهدددوم العالقدددات العامدددة بفضدددل اعتمادهدددا علدددى 
الربهدددان واإلقنددداع واحلجدددة يف نشددددر الددددعوة اإلسدددالمية وكدددذلك حرصددددها علدددى الشدددورى يف احلكدددم واإلنسددددانية يف 

وكاندت تدالوة القدرآن الكدرمي مدا تدزال  ،  يف النفدوسوعرف املسلمون وسائل اإلعالم وطدرق التدأثري ، معاملة الناس
 أمسى الطرق لرفع الرو  املعنوية بني الناس يف أيام السلم واحلرب على السواء.

وكاندددت القصدددائد الشدددعرية حتدددث علدددى اجلهددداد  ، ولقدددد لعدددب الشدددعراء دورًا هاًمدددا يف التوجيددده واإلراددداد والتدددأثري
الفدددرق اإلسدددالمية يف تلدددك العهدددود كددداخلوارم  ها علدددى ألحدددد املدددذاهب أوأو تعلدددن تأييدددد ، واإلنفدداق يف سدددبيل ا 

 اقتداء مذهب من املذاهب اليت يؤديها الشاعر.وتدعوا الناس إىل  ، احلزمية وأهل السنة والشيعة و

فقددد كددان اخلطبدداء يقومددون إىل جانددب اإلرادداد  ، وقددد لعبددت اخلطددب الدينيددة دورًا خطددريًا يف العالقددات العامددة
 2والسياسي. االجتماعيبالتوجيه  الديين

وكدددان األزهدددر خدددري مكدددان ظهدددرت فيددده العالقدددات واالتصددداالت  ، مث بددددأت تظهدددر العالقدددات العامدددة الدينيدددة  
الفاطمي من مسجد تقوم فيه الشدعائر الدينيدة إىل  فقد حوله العزيز ، الطيبة بني الناس والدعوة للشيعة وللخليفة

كددذلك العمددل علددى صددريد متخصصددني يف  ، ويددروم فيهددا للمددذهب الفدداطميجامعددة للشدديعة تدددرس فيهددا العلددوم 
يتجده ودو العالقدات العامدة  االهتمداممعهد خا  بذلك ومدن هندا أخدذ  إنشاءالدعوة الدينية والتبشري عن طريق 

والسياسدية وذلدك عدن طريدق الكتداب  االقتصداديةويتسع وأمكن استخدامها يف اجملاالت الدينية جباندب اجملداالت 
والصددددددحفيني وغددددددريا اددددددن سددددددامهوا يف النشددددددر واإلعددددددالم لكسددددددب ثقددددددة اجلمدددددداهري وتأييدددددددهم وتعدددددداوهنم واملددددددؤلفني 
 3وتعضيدهم.

 العالقات العامة في العصور الحديثة: -ج

ومدا صداحبها مدن توسدع ضدخم ، ظهرت العالقات العامة باعتبارها نشاط مستقاًل مدع بدايدة الثدورة الصدناعية 
دانيددال "و  Jonathen Swift "حوناثدان سددويفت"ي القددرن الثدامن عشددر ظهددر يف األددرتا ففدد ، يف العمدل والتجددارة

                                                           

  1حممد منري حجاب، العالقات العامة في المؤسسات الحديثة،  دار الفجر للنشر والتوزيع،  القاهرة، 6001،   11.
.118  ، مرجع سابق ، أمحد راوان ، حسني عبد احلميد 2  
.16   ، مرجع سابق ، حممد مصطفى أمحد 3  
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يف أيامنددا هددذا يف نشددر اسددتخدما طرقًددا متاثددل تلددك الدديت تسددتخدمها العالقددات العامددة  Damiel Defee "ديفددوي
أمددا   ، ونيددةبنشددرا لكفكددار الثوريددة للنظريددة الدار  Huxley"هكسددلي"وينطبددق نفددق احلددال علددى أعمددال  ، أفكددارهم
 الديت ظهدرت يف عصدرا. االجتماعيدةللطبقدات فقد عدرض فيهدا  Charles Diskens "تشارلق ديكنز"  كتابات 

فبددالرغم  1.ومل تعدرف العالقددات العامددة مبفهومهددا احلددديث إال يف أواخددر القدرن التاسددع عشددر وأوائددل القددرن العشددرين
أهنددا ولدددت بددني عشددية وضددحاها وإ ددا  يعددين  ن هددذا المددن أن جددذور العالقددات العامددة متتددد بعيددًدا يف املاضددي ولكدد
أمههدا وكداالت املؤسسدة لشدؤون الصدحافة والنشداط  ، كان هنا  أنواع أخرى من النشاطات سبقتها ومهدت هلا

 2ومحالت مجع التربعات وغريها. االنتخابيةاملرافق للحمالت  االتصايل

   حيدث يعتدرب Ivylee"يلي إيفد"إىل الرجل األمريكي ويرجع الفضل يف حتديد معامل العالقات العامة احلديثة 
يسددتخدم  "إيفددي يل"بقددي وقددد  ، أبددو العالقددات العامددة بعددد أن وضددح كثددريًا مددن مبادئهددا خددالل رحلتدده مددع املهنددة

حيددث اسددتخدم ألول مددرة تعبددري  1161حددىت عددام  مدددير النشددر ، خبددري النشددر ، عبددارات مثددل مستشددار النشددر
"العالقددات العامددة" وقددد أدر   رة الدديت أصددرها مددع مسدداعديه يف ذلددك العددام حتدت عنددوانالعالقدات العامددة يف النشدد

ويف ، وقد أكد مدرارًا علدى أمهيدة العنصدر اإلنسدا   ، أن النشر وحدا ال يكفي لكسب تأييد اجلماهري "إيفي يل"
وكاندت هدذا الشدركة  ، منصدب املددير العدام لشدركة بنسدلفانيا للسدكك احلديديدة "إيفدي يل"    توىل  1102عام 

للجمهددور وعندددما سدعل عددن طبيعدة عملدده أجداب بأهنددا تفسدري الشددركة  ، تعدا  كثددريًا مدن العدداملني هبدا مددع اجلمهدور
سدة والسيا االقتصدادوتفسري اجلمهور للشركة وقال أن هدذا العمدل اجلديدد يتطلدب مز ًدا خاًصدا مدن املعلومدات يف 

شاطه على اجملاالت الداخلية فقط بل كدان رائدًدا يف العالقدات العامدة ن "إيفي يل" ومل يقتصر، والصحافة واإلدارة
 3الدولية.

كوسديلة مدن وسدائل العالقدات العامدة لتحقيدق أهددافها ولقدد ظهدر   اإلعالنأول من استخدم  "إيفي يل"وكان 
وكديال  "برينيدزادوارد "هدو و علدى لقدب رجدل العالقدات العامدة األول  "إليفدي يل"بعد احلرب العاملية األوىل منافق 

لتغذيددة اجلمهددور  "ويلسددن"مث عمددل أثندداء احلددرب يف اللجنددة الدديت أنشددأها الددرئيق األمريكددي  ، صددحفيا قبددل احلددرب
 Gryst a llizing publicويعتددرب كتابدده ، العددامالعمددل يف تعبعددة الددرأي  إمكانيدداتباملعلومددات ومنهددا تددراءى لدده 

opinion  يف نفدق السدنة  "برينيدز"وقدد قدام  ، جلة العالقات العامةاألول من نوعه يف معا1163الذي نشر سنة
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وادددا سددداعد علدددى تطدددوير العالقدددات العامدددة اهتمدددام علمددداء  ، بتددددريق مدددادة العالقدددات العامدددة يف جامعدددة نيويدددور 
فقددددد قددددام هددددؤالء العلمدددداء بدراسددددة الددددرأي العددددام وحتليددددل الدعايددددة ، االجتمدددداع املتزايددددد بتكددددوين الددددرأي العددددام وتددددأثريا

وقدددد أدت هددذا الدراسدددات واألردددا  خددددمات ة نشددداط اجلماعدددات املختلفددة الددديت يتكدددون منهددا اجملتمدددع ومالحظدد
 جلية للمشتغلني يف تبسيط العالقات العامة إذ كشفت عن الدور الذي يلعبه الرأي العام وطريقة تكوينه.

ات واملؤسسدددات ومدددن جمتمعندددا العدددرع أصدددبح للعالقدددات العامدددة أمهيدددة خاصدددة عنددددما أنشدددعت كثدددري مدددن اهليعددد
كمددددادة الكليددددات واملعاهددددد القيددددام بتدريسددددها   دعددددىاددددا  ، الصددددناعية و التجاريددددة أقسدددداًما قويددددة للعالقددددات العامددددة

 وصصا مستقل.

ولقد بلغ األمر حًدا  ، ع كلمتهم على أمر من األموروالعالقات العامة بصفة عامة صاطب اجلماهري جلم
رجال السياسة ورجال األعمال ورجال الدين والعلماء ن واجب كبريًا من التقدمي و التعقيد ريث أصبح م

باجلماهري وكيفية معامالهتا لتصحيح  لالتصالضرورة استشارة خرباء العالقات العامة يف الطرق السلمية 
  1األوضاع اخلاطعة اتصاالهتم احلالية.

 أهداف العالقات العامة: .1.2

جتارية أو غري جتارية إىل النجا   ، امة أو خاصةع، تسعى أي منظمة سواء كانت صغرية أو كبرية
حجمها ورأمساهلا لذلك فإن ، يف عملها وسط مجهور خيتلف باختالف طبيعة نشاط املنظمة واالستمرار

األهداف العامة الرئيسية اليت  ب أن ينطلق من خالهلا نشاط العالقات العامة تكمن يف أربعة أهداف رئيسية 
 2هي:

 لمنظمة داخل حميطها الداخلي واخلارجي.بناء مسعة طيبة ل .1
 احملافظة على جو من الثقة والرضا على املنظمة لدى اجلماهري. .6
 تكوين صورة ذهنية ا ابية عن املنظمة. .3
 تشكيل حالة من التوافق املصلحي بني املنظمة ومجاهريها. .5

                                                           

.13، 14    ، مرجع سابق ، حممد مصطفى أمحد 1  
  2الصرايرة حممد أيب،  العالقات العامة )األسس والمبادئ(،  مكتبة الرائد العلمية،  األردن، 6000،  16.
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بني  واالنسجامادل والتوافق كما هتدف العالقات العامة إىل إقامة عالقات طيبة وزيادة فر  التفاهم املتب
ميكن تقسيم أهداف العالقات العامة يف إطار عالقاهتا  و، املنظمة وأطراف التعامل الداخلي و اخلارجي

 باجلمهور إىل:

 

 األهداف الخاصة بالجمهور الداخلي:  -أ   

 1وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 .بناء الثقة بني املنظمة واجلمهور الداخلي 
 لوعي بني العاملني وتعريفهم بدورهم وأمهية هذا األدوار يف املنظمة.نشر ا 
  أو املشاركة يف حل مشاكلهم املتعلقة  االهتمامللعاملني من خالل  اإلنتاجيةرفع أو حتسني الكفاءة

 .واالجتماعيةبظروف العمل املادية 
 سياسات واألهداف.ار  وتوضيح سياسات وخطط املنظمة وحتديد دور العاملني يف اأاز هذا ال 
 وكسب ثقتهم وتعاوهنم هبدف زيادة اإلنتام.، تنمية رو  التفاهم بني اإلدارة والعاملني 
  للعمال. واالجتماعيرفع املستوى الثقايف 

  األهداف المرتبطة بالجماهير الخارجية: -ب

 2يلي: أمهها ما

 من خالل التقدم  ، ى مجاهريهابناء واحلفاظ على السمعة الطيبة للمنظمة وتدعيم صورهتا الذهنية لد
 اجليد للمنظمة وار  سياستها وأهدافها.

 .استقطاب الكفاءات البشرية املتميزة واملناسبة للعمل باملنظمة 
 . توفري معلومات لإلدارة عن اجلماهري أو أطراف التعامل مع املنظمة 
 .ار  دور املنظمة يف خدمة البيعة واملواطنني بصفة عامة 
  االجتماعياملنظمة والعمل على حتقيق القبول التعريف بنشاط. 

                                                           

  1أبو قحف عبد السالم،  هندسة اإلعالن والعالقات العامة،  مكتبة ومطبعة اإلاعاع الفنية،  مصر، 6001،  330.
  2العمر رضوان حممود،  مبادئ التسويق،  دار وائل للنشر والتوزيع،  األردن، 6004،  361.
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 .الوصول إىل اجلمهور املعين وحتقيق التواصل معه 
 .اعور املستهلك بالرضا املستمر واملتزايد 

 

وتواجه وظيفة العالقات العامة عدة صعوبات يف سريها وو حتقيق كل أو بع  هذا األهداف من      
 1بينها:

ة على أنه عمل كل فرد يف املنظمة وال حيتام إىل أفراد خمتصني ألداء النظر إىل نشاط العالقات العام .1
 هذا الوظيفة.

 .نقا املخصصات املالية الالزمة لتغطية النفقات املطلوبة ملمارسة األنشطة املختلفة للعالقات العامة .6
 مهية ثانوية.مازال هنا  العديد من املديرين ينظرون إىل إدارة العالقات العامة على أهنا إدارة ذات أ .3
اا ، عدم توفر املهارات واملؤهالت والصفات املطلوبة ألداء وظيفة العالقات العامة من طرف املمارسني .5

 .االحرتاف علهم بعيدين عن 
رف  اإلدارة العليا التحد  مع اجلمهور اا  عل املنظمة تفقد إىل حد كبري تأييد وتعاطف اجلمهور  .4

 .ماماالهتبسبب هذا التجاهل أو عدم 
 السليب حول وظيفة العالقات العامة والنظر إىل اارسها على أنه ماكر وغري أمني. االنطباع .2
 2نقا الثقة يف اجلماهري وفقدان الثقة يف املنظمات. .1

 

 أهمية العالقات العامة: .1.3
 لقد اهتمت الكثري من الدول بأنشطة العالقات العامة وجعلتها كوظيفة يف كل إدارات املؤسسات يف

 3وهذا حتقيًقا لرفاهية الفرد واجملتمع وتكمن أمهية العالقات العامة فيما يلي: ، اجملتمع

                                                           

.352  ، مرجع سابق ، أبو قحف عبد السالم 1  
.351  ، ابقسال مرجعال 2  

  3مهدي حسن زويليف،  العالقات العامة نظريات وأساليب،  ط6،  دار صفاء للنشر والتوزيع،  عمان، 6003،  60.
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اا تطلب ضرورة تبين مجهورها للخطط اليت  واالجتماعية االقتصاديةتزايد تدخل الدولة يف احلياة  .1
يقتضي تأييدها والقرارات اليت تتخذها واليت متق حياة مواطنيها وبالتايل فنجا  تلك اخلطط  ، تصنعها

 من قبل اجلمهور وال يتم ذلك إال بشرحها هلم وهتيعة الرأي العام لقبوهلا.
اتساع السوق وزيادة حجم اإلنتام اا حيتم أن يكون هنا  زيادة يف التوزيع وتعاظم النفقات مع وجود  .6

نتجاهتا أو م بالتعامل مع وإقناعهمهدفها جذب أكرب عدد من املستهلكني ، منافسة حادة بني املؤسسات
تقوم به دوائر العالقات  خدماهتا عوًضا عن املنتجات أو اخلدمات اخلاصة باملؤسسات املنافسة وهذا ما

 العامة.
بالرأي العام واجلمهور اا تطلب اتصال الدول واملؤسسات  االهتماموتزايد  الدميقراطيةظهور أنظمة  .3

العامة لضمان رعاية مصاحل اجلمهور والتعرف  األمثل من جهود إدارات العالقات واالنتفاعجبمهورها 
 على مشاكله وآماله جتنًبا للثورات واألزمات واالضطرابات.

تلفاز...( وأصبح من املتا  استخدام هذا  ، راديو ، التقدم اهلائل يف وسائل االتصال اجلماهريي)صحافة .5
ها لصاحل املشاة وأهدافها وهنا تتأكد الوسائل للتأثري على الفعات املختلفة من اجلماهري وبالتايل استخدام

 1احلاجة إىل وجود العالقات العامة لتحقيق هذا األهداف.
تزايد الطلب على احلقائق واملعلومات من جانب اجلمهور نتيجة النتشار الثقافة والتعليم والتقدم يف  .4

 األصح.جعل العالقات العامة سريعة يف تأدية دورها يف تغيري املفاهيم ، وسائل اإلعالم
بني دول العامل حيث أصبحت تربطها عالقات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية  االتصالزيادة  .2

أسق عالقات طيبة أعضاء األسرة الدولية  إقامةوغايتها ، وتعددت املؤمترات والندوات بينهما، مشرتكة
 2وهذا يتحقق عن طريق جهاز العالقات العامة.

يادة ابتعادها عن االتصال املباار باجلماهري وذلك بسبب التقدم تزايد تعقل هيكل الصناعة وز  .1
واستخدام كل اإلمكانيات املتاحة للحصول على أكرب املنافع وترتب ، التكنولوجي الذي حققته البشرية

 ، واإلحباطعلى هذا بالنسبة للعاملني بعدم الشعور برو  التآلف من جمموعة العمل والشعور بالغربة وامللل 

                                                           

.31  ، مرجع سابق ، سحر حممد وهيب، حممد منري حجاب 1  
2
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، والرياضةتطبيقات ميدانية للعالقات العامة في التربية البدنية  ، سوزان أحمد مرسي ، حسن أحمد الشافعي 

سكندريةاإل
 

  .32ص ، 2002 ، 
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اد من أمهية العالقات العامة باعتبارها من وسائل العالم ملشكالت اإلنسانية املرتتبة على التقدم هذا ز 
 1التكنولوجي.

تزايد الدور الذي تطلع به األجهزة احلكومية مع اجلماهري املختلفة وحتتام تلك األجهزة إىل أنشطة  .8
اليت تغيب فيها املنافسة وبالتايل حتسن من العالقات العامة نظرًا ألهنا غالًبا تقوم بتقدمي بع  اخلدمات 

 تدهور مستوى خدماهتا للمتعاملني.
املواد اليت ينتجها جهاز العالقات العامة تعترب وسائل فعالة للمؤسسة حيث تتضمن مواد تنفيذ اإلدارة  .1

ات ما تقدمه من خدم إضافة، العليا للمؤسسة فهي تساعدها يف عملة مجع البيانات وحتليلها وتفسريها
 2يف مواجهة املشاكل ويطلق على تلك املواد اصطال  تسويق برامد العالقات العامة.

       . بناء مسعة حسنة للمؤسسة يف البيعة اليت توجد فيها وذلك لدعم بقاءها واستمراريتها وتأكيد هويتها 10
 3لصلة بينهما.أهداف مشرتكة بني املؤسسة واجلماهري لتوطيد ا إ ادوانتماءها للبيعة وحماولة 

اا ، .االهتمام املتزايد ومصاحل أفرادا وذلك بالرقابة على أسعار الغذاء أو السلع وصالحيتها لالستعمال11
ألزم املؤسسات على العناية بالعالقات العامة وكذا تسعى إدارة العالقات العامة إىل مساعدة املواطنني على 

 4ومطالبها. التكيف االجتماعي مع اجلماعة تبًعا حلاجاهتا

.أثر الدراسات واألرا  السلوكية يف تنشيط وتفعيل أنشطة العالقات العامة يف املؤسسات وحثها على 16
العناية بالعالقات العامة بعد أن يسرت هلا الدراسات املوضوعية احلقائق العلمية الصادقة البعيدة عن التحيز 

 5واملخادعة.

 التنظيمي:موقع العالقات العامة في الهيكل  .1.4

 القدددائمنيصتلدددف بدداختالف نظددرة  واإلداراتإن موقددع العالقددات العامددة يف اهليكدددل التنظيمددي يف املؤسسددات  
فكلمدا  ، وتبعدا حلجدم املؤسسدة وطبيعدة تعاملهدا ، اهليعة وبناء علدي طبيعدة عمدل العالقدات العامدة علي املؤسسة أو

                                                           

.60  ، مرجع سابق ، حممد منري حجاب 1  
.14 ، مرجع سابق ، سوزان أمحد مرسي ، حسن أمحد الشافعي 2  

  3حممود يوسف،   كرميان فريد،  فن العالقات العامة،  مطبعة جامعة القاهرة للتعليم املفتو ،  القاهرة،  6006،  11.
.45  ، مرجع سابق ، غريب عبد السميع 4  
.61  ، مرجع سابق ، مهدي حسن زوليف 5  
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حيدث أن بعد  املؤسسدات تسدتند هدذا ، غايدة كرب حجم املؤسسدة أصدبح وجدود جهداز عالقدات عامدة حمددود لل
وهدذا التبداين مدردا كمدا  ، املهمة إىل مدير املؤسسة أو السكرترية فلكل هيعة هيكل تنظيمدي خيتلدف عدن األخدرى
وكددذلك األمددر بالنسددبة ، يقددول علمدداء العالقددات العامددة واإلدارة بدداختالف األهددداف واخلطددط والددربامد واجلمدداهري

يف املؤسسدددة فقدددد توضدددع حتدددت الوصددداية إلحددددى املدددديريات حتدددت مسدددمى رئاسدددة قسدددم لوضدددع العالقدددات العامدددة 
 التسويق أو اإلنتام أو اإلعالن أو اإلعالم.

 سدواءفاألصل أن يكون موقع مديرية العالقات العامة موقًعا ايزًا باملؤسسة وقريبًدا مدن صدانع القدرار باملؤسسدة 
قددات العامددة مشددارًكا فعليًددا بددإدارة املؤسسددة مددن خددالل اصدداذ أكانددت وزارة أم اددركة أم مؤسسددة ليكددون مدددير العال

كمدا   اإلدارةالقرارات أو استشاريًا أو أن يعمل صانًعا للسياسات العامدة باملؤسسدة والديت  دب أن تعكدق فلسدفة 
 احلديثة اجتاا الرأي العام واجلمهور. اإلدارةتعاريف العالقات العامة بأهنا فلسفة  إحدىأارنا يف 

الل النظددر إىل اهلياكددل التنظيميددة للمؤسسددات أددد أن معظددم هددذا اهلياكددل ربطددت مديريددة العالقددات ومددن خدد 
املؤسسددة.  مددديرًا للشددركة أو وزيددرًا أو أو اإلدارةكددان رئيًسددا جمللددق   سددواءالعامددة مبااددرة باملسددؤول األول باملؤسسددة 

التددداليني يوضدددحان  الشدددكالن و  ، ذينيويف مؤسسدددات أخدددرى مدددابني مددددير العالقدددات العامدددة وبددداقي املددددراء التنفيددد
 1ذلك.

 

 

 مدير العالقات العامة
  

مدير الشؤون 
 املالية.

مدير الشؤون 
 اإلدارية.

مدير 
 املشرتيات.

مدير اإلعالن       
 والتسويق.

مدير 
اخلدمات 
 والصيانة.

 -01-اكل رقم

 -ات العامة يف اهليكل التنظيمييوضح موقع العالق-                           
                                                           

.115  ، 6013، األردن ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، إدارة العالقات العامة ، بسام عبد الرمحن اجلرايدة 1  

 رئيق جملق اإلدارة
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 ، 6013، االردن ، دار أسامة للنشر والتوزيع، إدارة العالقات العامة ، :بسام عبد الرمحن اجلرايدةالمصدر
 115. 

 

 

    

 رئيق جملق اإلدارة
 

مدير العالقات 
 العامة.

مدير إدارة 
 املبيعات.

مدير الشؤون 
 املالية.

مدير إدارة 
 اإلنتام.

ن مدير الشؤو 
 القانونية.

مدير 
 الدراسات.

 -06-اكل رقم

 -يوضح موقع العالقات العامة يف اهليكل التنظيمي-                          

، 6013، األردن، للنشر والتوزيعدار أسامة  ، إدارة العالقات العامة ، بسام عبد الرمحن اجلرايدةالمصدر:
 115. 

 

 أساسيات العالقات العامة: -2

 راز أهم أسق العالقات العامة من خصائا ووظائف ومبادئ كاآليت:سنحاول إب

 خصائص العالقات العامة: -2-1

 للعالقات العامة خصائا عدة نذكر منها:

  أن العالقدات العامددة تعتدرب فلسددفة لدإلدارة وهددذا الفلسددفة تفدرتض أن أي منظمددة ال تنشدأ لتحقيددق األهددداف
أن تلعددب دورًا اجتماعيددا باعتبارهددا عمليددة اتصددال دائددم بددني  القددانون فحسددب وإ ددا ينبغدديالدديت يددنا عليهددا 
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طددددرفني أساسدددديني مها:املؤسسددددات و اجلمدددداهري سددددواء كانددددت داخليددددة أم خارجيددددة أو كالمهددددا مددددؤثر يف نفددددق 
 وقوة الفعالية بني الطرفني. واالستمراريةمن مث فإن العالقات العامة تتسم بالديناميكية واحليوية ، الوقت

 عامة وظيفة إدارية فهي نشداط متارسده كدل إدارة و دب علدى اإلدارة أن تسدتخدمه يف كدل مدا أن العالقات ال
 تقوله أو تفعله للوصول إىل عالقات عامة طيبة.

 يف وقددت حمدددد ، تددأثري مرغددوبوهددو مرسددوم إلحدددا  ، العالقددات العامددة نشدداط علمددي قددائم علددى التخطدديط
 وأسلوب معني وخمتار وليق عشوائًيا.

  العامة تستهدف حتقيق الرضا العام وانتزاع موافقة اجلماهري أي أهنا تدير مبهارة األسلوب أن العالقات
 1.التوافق والتكييف والتعاون إحدا التأثريي الصاعد واهلابط من أجل 

 ترتكز على حقيقة علمية هي أن اإلنسان اجتماعي بطبيعته وأنه ال ميكن أن يعيش يف عزلة عن اجملتمع ، 
 األمر بالنسبة للمؤسسات فهي األخرى ال تستطيع أن تعيش يف عزلة عن اجملتمع. وكذلك

 هذا االتصال ضروري جلعل اجلمهور ، العالقات العامة تعترب مهزة الوصل يف فلسفة املشروع واجلمهور
 يتفهم أنشطة املنظمة.

  املختلفة لكي تنشر  االتصالباملفهوم العلمي فهي تستخدم وسائل  االتصالالعالقات العامة جوهرها
 املعلومات واألفكار وتفسرها للجماهري.

 بل تشكل عنصرًا أساسًيا يف أنشطة املنشآت فهي ، أن العالقات العامة ليست من األنشطة الثانوية
 2ضرورة يفرضها اجملتمع احلديث.

 كافة   فنشاطها ال يقتصر على ميدان دون آخر بل ميتد ليشمل ، العالقات العامة تتصف بالشمولية
 ....وكافة املؤسسات بأاكاهلا وأنواعها.واالقتصادية االجتماعيةامليادين السياسية و 

 وتسهيل ، أن مسؤولية العالقات العامة زرع الثقة بني اإلدارة واملسامهني وتقوم بتوثيق العالقات معهم
سحر يشفي وخيفي أي أن العالقات العامة ليست نوًعا من ال، فر  تبادل اآلراء بينهم وبني اإلدارة

العيوب وليست وظيفة للدفاع عن أخطاء املؤسسة وإ ا السمعة احلسنة اليت تبنيها إال مع مرور الزمن 
 الطيبة أواًل واإلعالم اجلديد عنه بعد ذلك.وعن طريق اآلراء 
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  ع والسلوكية ألهنا عملية تعامل مع كائنات إنسانية حية ذات طبائ االجتماعيةعملية تطبيقية للعلوم
 وحتتام ملهارات ومتخصصني يف اارسة أنشطتها.، خمتلفة

 .1 حتقيق الرضا العام واحلصول على موافقة اجلماهري 
 
 

 وظائف العالقات العامة: -2-2

وبالتايل هي تدعم الوظائف األخرى  ، الوظائف املستخدمة يف املؤسسة احلديثة إحدىالعالقات العامة 
التمويل واألفراد وذلك عن طريق االتصال الفعال مع اجملتمع ، ويقالتس، وهي وظائف اإلنتام، للمؤسسة

، مستهلكني، بأفرادا وهيعاته وتدعيم عالقات ا ابية مع فعات اجلمهور املتعامل مع املؤسسة من موردين 
 2وأجهزة حكومية.، منافسني، موزعني

، التخطيط، ي: البحثويذهب معظم الباحثني إىل أن هنا  مخق وظائف أساسية للعالقات العامة ه
 اإلدارة واإلنتام.، التنسيق

وتتقدم هذا الوظائف بطبيعة احلال وظيفة األهداف واملقاصد ويقصد هبا أن لكل نشاط يف العالقات 
فتختلف  ، وطبيعي أن تتباين هذا األهداف يف كل حالة، العامة مقصد أو غرض أو هدف يسعى إىل حتقيقه

ومن حيث اجلمهور أو اجلماهري اليت يعتمد عليها النجا  وكل نشاط ، دفمن حيث الوقت الالزم لبلوغ اهل
 3يف العالقات العامة ينبغي تعيني أهدافه بدقة وعناية.

 ويقصد بوظائف العالقات العامة:

وتقوم العالقات العامة جبمع ورث ودراسة اجتاهات الرأي العام جلماهري املؤسسة ومعرفة البحث:  .1
خالل استعمال الوسائل املناسبة واألكثر فعالية وكذلك تقوم ببحث وحتليل  آرائهم واجتاهاهتم من

هذا باإلضافة إىل اإلطالع اخلرباء على ، وتلخيا مجيع املسائل اليت هتم اإلدارة العليا ورفعها إليها

                                                           

.54  ، مرجع سابق ، ادوان علي ايبة 1  
.11، 60   ، 6001 ، القاهرة ، دار النهضة الشرق للطبع والنشر، بين التخطيط واالتصال العالقات العامة، فؤاد البكري 2  

  3سهري جاد،  عبد العزيز ارف،  وسائل اإلعالم واالتصال االقناعي،  اهليعة املصرية العامة للكتاب، 6003،   630.
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وتدرس كذلك آراء قادة الرأي العام يف ، البحو  واألساليب املتطورة يف جمال العالقات العامة
 1هد.املنا

يقوم جهاز العالقات العامة برسم السياسة العامة للمؤسسة عن طريق وضع خطط التخطيط:  .2
، طويلة ومتوسطة وقصرية املدى وذلك بتحديد اإلمكانيات املادية والبشرية والفنية الواجب توافرها

ىل ذلك باإلضافة إ، على اخلرباء االختصاصاتوتصميم الربامد اإلعالمية من حيث التوقيت وتوزيع 
 إياهافهي تقوم بشر  سياسات املؤسسة للجمهور وإعالمه بأن تعديل يف سياستها بغية قبوله 

 2والتعاون معها.
يقصد به القيام بتحديد الوسائل اإلعالمية املختلفة واملناسبة لكل مجهور ومن مث حتديد  :االتصال .3

، ومصادر التمويل،  وقادة الرأيكاهليعات واألفراد املتطوعني،  باجلمهور املستهدف االتصالأسلوب 
وكل الفعات املعنية بنشاط املؤسسة وذلك من أجل القيام بتنفيذ اخلطط املختلفة اليت مت رمسها من 

 3قبل.
تعترب وظيفة التنسيق من العناصر املهمة يف العالقات العامة حيث يتم التنسيق املستمر مع  التنسيق: .4

 اإلعالميمتاثلها واملراكز اإلعالمية حيث تقوم بتأمني االتصال هيعات اجملتمع احمللي واهليعات اليت 
لنقل صورة املؤسسة ونشاطاهتا املختلفة ووظيفتها يف  اإلعالميةالالزم مع اهليعات واملؤسسات 

 4اجملتمع.
وتعين تقدمي اخلدمات لبقية اإلدارات األخرى ومساعدهتا على أداء وظائفها املتصلة  اإلدارة: .5

 تعىن أيًضا بشؤون العاملني يف إدارة العالقات العامة. باجلماهري كما
األفالم السينمائية املوجهة يف اجلمهور اخلارجي حيث يتم  إنتاموتتمثل هذا الوظيفة يف  اإلنتاج: .6

األفالم املوجهة  إنتاموكذا  وإمكانياهتااملؤسسة وأنشطتها ومواقعها  توجاتنمالتطرق فيها إىل 
 5ة توعيتهم بشؤون منظماهتم.للعاملني يف املنظمة بغي

                                                           

  1غريب عبد السميع،  االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر،  مؤسسة اباب اجلامعة،  اإلسكندرية، 6002،   148.
.141، 151ص ص ، مرجع سابق ، أمحد راوان ، حسني عبد احلميد 2  

  3عبد الرزاق حممد الدليمي، العالقات العامة: زاوية معاصرة،  دار وائل للنشر والتوزيع،  عمان، 6004،   55.
  4عبد الرزاق حممد الدليمي، العالقات العامة في التطبيق،  دار جرير، عمان، 6004،  55.

  5حممد عبدا حافظ،  العالقات العامة،  دار الفجر للنشر والتوزيع،  اإلسكندرية، 6011،     31، 32.
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يعين قياس النتائد الفعلية لربامد العالقات العامة والقيام باإلجراءات التصحيحية خلدمات  التقويم: .7
فعالية الربامد وحتديد االورافات احلاصلة من خالل مراجعة كل النشاطات الصادرة عن جهاز 

شاكل وعوائق قد تؤثر على مكانة املؤسسة بعد تطبيقها وهذا تفاديًا لوقوع أي م العالقات العامة
 1واستمراريتها.

كما حتاول الكثري من املؤسسات تدريب كادر خا  بالعالقات العامة)رجل العالقات العامة( يكون قدوة 
وقد ، عن املؤسسة عند تعامله مع العاملني فيها انطباعاإذ أن اجلمهور يكون  ، لآلخرين ويكون مرآة للمنظمة

باحثني اروط أساسية  ب توافرها يف العاملني يف العالقات العامة بغ  النظر عن نوع  وضعت من قبل
 2وهذا الشروط تتعلق بثال  جوانب رئيسية وهي:، املؤسسة اليت يعملون فيها

  :3:وتشملأوال: المؤهالت الشخصية 
ذا الصفة قد تولد ومن مظاهرها مساحة الوجه وحسن اهلندام وتناسب القوام ورقة احلديث وه الجاذبية: .1

 من اآلخرين. االكتسابمع الشخا أو عن طريق 
أن يعرف مىت يراد أو ينصت و مىت ، وهو القدرة على الشعور مبدى توافقه مع اآلخرين اإلحساس العام: .2

 يدافع وأفضل األوقات لذلك.
 وهي الرغبة املستمرة يف معرفة عناصر األحدا . :االستطالعحب  .3
 سياسات حكيمة للتغلب عليها. واصاذشاكل اليت تواجهه هبدوء وهي مواجهة امل :االتزان .4
 ب على رجل العالقة العامة أن يكون متحمسا بالتأثري على اآلخرين عن طريق األفكار اليت  الحماس: .5

 يوصلها إليهم.
ري  ب توفر قدرا من الدقة والكياسة عند رجل العالقات العامة ملساعدته على التأثري يف تفكالكياسة:  .6

 واالستياء. االمتعاضاآلخرين ألن الغلطة تولد 
إذ أن الضعف يف عمل رجل العالقات العامة فيها يؤدي إىل مواجهة الرئيس بأخطائه : فيالشجاعة  .7

 أخطاء جسيمة يكون بالتايل صعب معاجلتها.

                                                           

  1حممد جودت ناصر، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة،  دار جمدالوي للنشر والتوزيع،  األردن، 1118،  61.
  2بشري العالق،  تخطيط وتنظيم برامج وحمالت العالقات العامة،  دار اليازوري للنشر والتوزيع،  عمان،  6001،  61.
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ة  ب أن يكون لرجل العالقات العامة القدرة على اإلجابة الصحيحة عن األسعلالخيال الخصب : .8
إذ أن العالقات العامة وظيفة خالقة ، تساعدا على وضع احللول املناسبة للمشكالت املطروحة  وهي ما

 يف مواجهة املشكالت اجلديد و التغلب علي اآلراء املعارضة أو كسب املرتددين. االبتكارتعتمد على 
 معهم لكي  لالندمام أن يكون رجل العالقات العامة مقبال على اآلخرين حمًبا باآلخرين: االهتمام

 يتعرف على طريقة تفكريهم وأساليب التأثري فيهم.
 ال بد لرجل العالقات العامة أن يكون مهذبًا خملًصا لوظيفته ألن أاحه مرهون بثقة  :االستقامة

 اجلمهور به.
  : وهي القدرة على النظر إىل األمور نظرة جمردة عن الذات والتوصيات والتعرف على الموضوعية

 وب وعدم التحيز.العي
 رجل العالقات العامة  ب أن يكون قادرًا على استمالة الغري لكفكار اليت يعرب عنها وأن  :االستمالة

إذ أن التأثري يف اآلخرين يتضمن تغيري ، حيلل وجهات النظر املعارضة قبل تقدمي أفكارا بطريقة مقنعة
 أفكارهم.

 :1وتتضمن: المؤهالت االتصالية: ثانًيا 
وذلك للحصول على املعلومات املطلوبة والقدرة على استعمال الكلمات والعبارات  ة على القراءة:القدر  .1

 املعربة عن أفكارا.
واليقظة التامة ملا يقال وفهمه   االستماعوهي أن تكون لرجل العالقات العامة املهارة يف : االستماع .2

 لتمكينه من توجيه األسعلة الصحيحة.
بة هنا أن تكون واضحة ومقنعة وخالية من املصطلحات املعقدة والكلمات الغريبة ويقصد بالكتاالكتابة:  .3

آخر يعوق هذا النقل مرفوض يف  ايءوأي  ، فالكتابة وظيفتها نقل األفكار واملعلومات واألحدا  ، 
 العالقات العامة.

ستمعني سواء كانوا لنقل أفكار املتحد  والتأثري يف امل واملفهومهو احلديث اجلذاب املنطقي  التخاطب: .4
 مجهورًا كبريًا أو أفراًدا.

املختلفة والفرق بينها لكي  االتصالعلى رجل العالقات العامة معرفة خصائا وسائل  الحس الفني: .5
 حيقق االستخدام األمثل لكل نوع يف جماله املناسب.

                                                           

  1علي عجوة،  األسس العلمية للعالقات العامة،  ط5،  عامل الكتب،  القاهرة، 6000 ،    22، 24.
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 من العلوم األخرى.وغريها  واالقتصادواإلدارة  واالجتماعكعلم النفق اإللمام بالعديد من العلوم:  .6
 
 :المؤهالت اإلدارية أو الوظيفية : ثالثًا 
على رجل العالقات العامة أن يتصف  على رجل  )وهي القدرة على مواجهة الصعاب(: المطاولة .1

العالقات العامة أن يتصف بالصرب يف مواجهة اآلخرين وقبول التعارض يف املواقف واالستجابة املناسبة 
 ابية لبناء جسور الثقة وخلق القناعة.منافذ ا  إ ادحماوال 

 ب توفر سرعة البديهة و الصيغ التنظيمية املرنة ملعاجلة اخللل يف التنظيم القدرة على هيكلة العمل :  .2
أداء األدوار الوظيفية وأن رجل العالقات العامة  ب أن حيمل مهارات رجل التنظيم يف تصميم 

 لوظيفية.التشكيالت اإلدارية و توزيع املهمات ا
مبا أن احلاجة مستمرة  المناسب لها: واختيارالقدرة علي تحديد البدائل  اتخاذهاصنع القرارات و  .3

وظيفة العالقات العامة فالبد من مهارات إدارية مناسبة ومتخصصة يف القرارات  يفالبدائل  اختياريف 
ألن رجل العالقات العامة يشار   إصاذهاو  رجل العالقات العامة يشار  يف صنع القرارات اآلن واصاذها

 يف صنع القرارات يف املستويات اإلدارية العليا
يكون عن طريق التواصل اليومي بني العالقات  وهذا ماالقدرة على التعامل مع المفاهيم اإلدارية:  .4

اإلدارة  يضمن لرجل العالقات العامة مرونة يف مجاهري العامة والشؤون اإلدارية لبناء لغة مشرتكة وهذا ما
 املختلفة.

 1فإنه يشرتط على رجل العالقات العامة التمتع باملواصفات التالية:، وحسب حجاب حممد منري

  .القدرة على تكوين عالقات طيبة بالقادة و املسؤولني والنقابات 
  الغري لكفكار اليت يعرب عنها. استمالةقوة احلجة واإلقناع والقدرة على 
  واحلماس يف العمل. االستطالعحب املهنة وحب 
  إل اد احللول املناسبة للمشكالت والتغلب على اآلراء املعارضة. االبتكاراخليال اخلصب والقدرة علي 
  .الشجاعة يف مواجهة الرئيق بأخطائه 
  هبم. واالهتمام اآلخرينالرغبة يف مساعدة 

                                                           

  1حممود منال طلعت،  العالقات العامة بين النظرية والتطبيق،  املكتب اجلامعي احلديث،  اإلسكندرية،  6006،   155.
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 دوء واملرونة.وأن يتمتع بالصرب واحلر  واألمانة والسمعة الطيبة واهل، أن يكون ودودا 
  واملباهاةالتمتع برو  الصداقة والبعد عن الغرور واإلعجاب بالذات وجتنب التفاخر. 
  الذكاء واهلدوء وضبط النفق والتفاعل واألدب واللياقة واللباقة والعدالة وحسن املظهر واخللق القومي

 والتصرف السليم.

 

 مبادئ العالقات العامة: .2.3

وهي هبذا املكانة هلا جمموعة من املبادئ اليت تلتزم هبا يف ، لسفة االجتماعية لإلدارةمتثل العالقات العامة الف
يلي أهم هذا املبادئ اليت تعتمد عليها املمارسة الرايدة للعالقات  فيماو  ، إطارهاوحتديد ، تنفيذ أعماهلا
 العامة:

 ازات ملموسة.االستناد إىل أداء حقيقي واأ .1
 سياسة كشف احلقائق" وإتباععن التكتم  االبتعاد" اإلعالم الصادق .6
املسؤولية االجتماعية: أن النظريات اإلدارية احلديثة تؤمن بأن املنظمة هي نظام مفتو  يتفاعل مع البيعة  .3

 ائق املنظمة.اخلارجية اليت حوله فيؤثر هبا وتتأثر به ولذلك فإن املسؤولية تقع على ع
القات العامة على مبدأ اإلميان بقيمة الفرد الحرتام حقوقه  ب أن ترتكز فلسفة الع احرتام رأي الفرد: .5

 وأن تراعي واجباته ومسؤولياته.، األساسية
 ، تفاهم متبادل بني املؤسسة ومجيع األفراد العاملني هبا إ ادأي العمل على  البدء من داخل املؤسسة: .4

 داخل املؤسسة.والعمل على متاسك اجلمهور الداخلي وتدعيم رو  اجلماعة والتعاون يف 
التعاون مع املؤسسات األخرى واالتفاق على اخلطوط العريضة يف حميط العالقات العامة حىت يتحقق  .2

 1 هلا النجا .
مناهد البحث العلمي املبنية على املنطق والتحليل املوضوعي يف حل أي مشكلة حىت ميكن  إتباع .1

 2إىل قرار سليم مبين على الواقع.الوصول 

                                                           

.30  ، سابقال المرجع 1  
  2عبد الفتا  حممد دويدار،  سيكولوجية االتصال واإلعالم: أصوله ومبادئه،  دار املعرفة اجلامعية،  القاهرة، 6004،    131، 130.
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وعلى هذا ، ميكن أن تنجح إال إذا رضيت مجاهريها عليها فأنشطة أي هيعة ال ري:كسب ثقة اجلماه .8
القيام بواجبها لكسب الثقة على الوجه األكمل رسن على   ب أن يدرب أخصائي العالقات العامة

 1لعملهم واحرتامهم جلماهريهم. أدائهم
عمل على أن تكون مؤسستها عضًوا  ب على إدارة املؤسسة أن ت مسامهة املؤسسة يف رفاهية اجملتمع: .1

كسب نافًعا يف اجملتمع يعمل على تقدم اجملتمع ورفاهيته ومل يعد اآلن هدف أي مشروع هو حتقيق أكرب  
مادي للمؤسسة بل أصبح اهلدف هو رفاهية اجملتمع فاملشروع الناجح يف النهاية هو الذي يعتمد على تأييد 

 2اجلماهري له داخل املؤسسة وخارجها.
كالتخطيط والبحث حتتام إىل اارسة العملية اإلدارية  ، عالقات العامة هي وظيفة إدارية مستمرة وخمططةال .10

 3العلمي و التنظيم والتنسيق والتقييم اأهنا اأن وظائف املؤسسة األخرى.
ريق : فاكتساب ثقة اجلماهري سواء الداخلية أم اخلارجية لن يتحقق دوًما إال عن طواالستمراريةالدميومة  .11

العمل املستمر والدتوب للعالقات العامة ويف كافة األوقات ودون انقطاع من أجل احلفاظ على صلة 
التواصل لتبادل اآلراء واملعلومات والسعي لتحقيق ما يطلبه اجلمهور الذي حاجاته ورغباته صضع للتغري 

 لعالقات العامة ودميومتها.والتبدل هو الذي حيتم استمرارية عمل ا وهذا التغري  ، والتبدل املستمر
فالعالقات العامة  ب أن تقوم على أساس األخذ والعطاء وعلى  ديناميكية العالقات العامة وحيويتها: .16

املباارة اإل ابية هلذا  واالستجابةقدمته وما أعطته  يعين تلقي الفعل الناتد عن ما، التلقي واالستجابة
 4الردود بشكل حيقق مصلحة كال الطرفني.

تعمددل علددى خلددق جددو مفيددد ومالئددم وذلددك عددن طريددق  ، بصددفة عامددة فالعالقددات العامددة هددي وسدديلة اتصدداليةو 
أي االبتعداد عددن العدائيددة ، وأهدافدده مددن جهدة واملتلقددني مدن جهددة أخددرى باالتصدالتراعدي التوافددق التدام بددني القددائم 

 الثقة ملؤسستها.وكل ما يثري امشعزاز اجلمهور حىت تزيد من مكاسبها وحتقق الوالء وتكسب 

 وعلى هذا العالقات العامة هلا مقومات رئيسية تتمثل يف:

                                                           
.44ص ، سابق مرجع ، محمد منير حجاب

1
  

.45  ، ع سابقمرج ، حممد عبد الفتا  حممد 2  
، عمان ، البازوري العلمية للنشر والتوزيع ، أسس العالقات العامة: بين النظرية والتطبيق ، لبنان هاتف الشامي ، عبد الناصر أمحد جرادات3

6001 ،  64.  
.661، 668    ، مرجع سابق ، حممد جودة ناصر 4  
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فهددي إًذا  ، تشددكيل الثقدة بددني املؤسسدة واجلمهددور ، العمدل علددى خلددق صدورة حسددنة عدن املؤسسددة ، حقيدق الشددهرة
   1واإلعالم الصادق واالستعالم السليم.، تقتصر على العمل اجليد

 

 العالقات العامة:العوامل المؤثرة في مجاالت  .2.4

وعلى الطرفني ، تتميز هذا العوامل بأثرها املتبادل على املؤسسة من جهة وعلى مجهورها من جهة أخرى
 2تكييف أثرها لصاحلهما وأهم هذا العوامل مايلي:

 وهي العوامل املتواجدة يف بيعة املؤسسة الداخلية وأمهها: أواًل: العوامل الداخلية:     

وجهة نظرها من مفهوم العالقات العامة ودورها يف حياة املؤسسة وميكن توضيح  ليا:موقف اإلدارة الع .1
 أثر هذا العامل من خالل:

 قدرة وكفاءة وخربة اإلدارة العليا وفهمها لدور العالقات العامة يف املؤسسات املعاصرة. -
املواقددف احلرجددة لوحددداهتا  نددوع القيددادة السددائدة يف اإلدارة العليددا ومقدددار تشددجيعها للمبددادرات الشخصددية يف -

 التنظيمية وخاصة العالقات العامة.
 مدى قناعة اإلدارة العليا بدور اجلمهور وإمياهنا رقوقه ومصاحله وبالدور الذي يلعبه يف حياة املؤسسة . -
 أي وجود عالقدة خاصدة قدد تكدون عالقدة قدر  أو، العالقة املميزة بني اإلدارة العليا ومسؤول العالقات العامة -

 مصاحل مشرتكة خارم نطاق املؤسسة أو عالقة صداقة .
لدى املؤسسة من أصول ثابتة أجهزة وأدوات ومعدات فالعالقات العامة  وهي ما اإلمكانيات المادية: .2

 راجة مثاًل إىل مكتب وأجهزة ووسائل نقل للقيام مبهامها.
 إمكانيةية نفقات النشاطات وتوفري أن املوارد املالية تلعب دورًا هاًما يف تغط اإلمكانيات المالية: .3

حتسينها وتطويرها وهذا ما يؤثر بدورا على احلاجات اخلاصة بالدوائر التنظيمية يف املؤسسة مبا فيها 
 ميكنها من توسيع نشاطها وتغطية تكاليفه. اإلمكانياتالعالقات العامة ألن توفر هذا 

                                                           
1
 Phillip Malaval et Jean Marc décaudin :penta com-communication :théorie et pratique, pearson éducation, 

France, p239. 
 ، عمان ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، وظائف المنظمة المعاصرة نظرة بانورامية عامة ، سنان كاظم املوسوي ، رضا صاحب أبو أمحد آل علي 2

6001 ،    504 ،503 . 
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وى العاملة جمال العالقات العامة كًما ونوًعا ويتعلق هذا البند بشكل خا  بالق اإلمكانيات البشرية: .4
أي كلما كان لدى دائرة العالقات العامة العدد املطلوب للقيام بوظائفها كما كانت العالقات العامة 

 قادرة على تنفيذ تلك الوظائف والقيام مبهامها على أكمل وجه.
ة يف املؤسسددة أثددر يف رفددع الكفدداءة إن للبيعددة العامدد بيئةةة العمةةل فةةي المؤسسةةة ودائةةرة العالقةةات العامةةة: .5

اإلداريددة واإلنتاجيددة مددن خددالل تددوفري جددو عمددل مشددجع ومددريح للعدداملني خاصددة إذا كانددت هنددا  أنظمددة 
 تعيني وتطوير جيدة للعاملني وتسهيالت مناسبة لتسهيل بيعة العمل.

ملني فيهدددا يف إن وجدددود نظدددام اتصدددال متطددور وفعدددال يسدددهل كثدددريًا علددى املسدددؤولني والعدددانظةةام االتصةةةال:  .6
التحر  ررية وسرعة داخل املؤسسة للقيدام مبهامهدا وخاصدة مهمدة التنسديق الديت تعتمدد يف اارسدتها علدى 

 نظم االتصال املتطورة.

 1وأهم هذا العوامل مايلي: ، وهي العوامل اليت تشكل بيعة املؤسسة اخلارجية العوامل الخارجية: ثانًيا:

اسدددي اإلطدددار العدددام الددذي خيضدددع لددده كافدددة املؤسسدددات يف اجملتمدددع يشددكل النظدددام السي النظةةةام السياسةةةي: .1
فتعقدددد النظدددام السياسدددي وفلسدددفته يف حتديدددد املصدددلحة  ، سدددواًءا مؤسسدددات أعمدددال أو مؤسسدددات عامدددة

العامة ألفراد اجملتمع تؤثر على كافة املؤسسات يف جمال نشاطها من خالل القوانني واألنظمة الديت حتكدم 
وبالتدايل فدإن العالقدات العامدة تلتدزم باألهدداف القوميدة الديت حيدددها النظدام  ، تلك املؤسسات ونشداطاهتا
 السياسي يف نشاطها.

جتمدددداعي وطبيعتدددده مددددن حيددددث جتددددانق أفددددرادا أو بالنسدددديد اال هددددذا البيعددددة وتتعلددددق :االجتماعيةةةةةالبيئةةةةة  .2
وهدذا  ، أو الثقافيدة االقتصداديةاختالفهم وتنوعهم من خالل األصدول العرقيدة أو الطبيعيدة أو الطائفيدة أو 

بال اك جمال نشاط العالقدات العامدة حيدث يدنعكق علدى تكدوين مجهدور املؤسسدة الدذي يدأيت مدن هدذا 
 .االجتماعيالنسيد 

وميثدل هدذا النظددام القاسدم املشدرت  األعظدم الدذي يددربط  نظةام القةيم والعةادات والتقاليةد فةةي المجتمةع: .3
 من تباينات. االجتماعيةيعة بني أفراد اجملتمع بغ  النظر عما يسود يف الب

                                                           
1
 .502  ، مرجع سابق ، م املوسويسنان كاظ ، رضا صاحب أبو أمحد آل علي 
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وهي املؤسسات اليت تعمدل يف نفدق جمدال النشداط مباادرة أو تدؤثر علدى ذلدك  مجال نشاط المؤسسة: .4
النشاط بشكل مباار أو غري مباار فكلما كانت املنافسة كبدرية بدني تلدك املؤسسدات كلمدا ألقدت بثقدل 

   أكرب على كاهل املسؤول يف العالقات العامة.
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 الخالصة:
حيدث تسدداهم يف ربددط  ، للعالقدات العامددة أمهيدة بالغددة داخدل كددل مؤسسددة سدواًءا كانددت عامدة أو خاصددة إن 

ويف اآلوندة  ، املؤسسة جبماهريها من خالل ما تسخرا من آليات للتواصل مدع كافدة األطدراف داخدل جمدال العمدل
بتنميددة املدوارد البشدرية وهددذا األخدرية اكتسدبت مهنددة العالقدات العامدة داخددل املؤسسدة مكاندة مددن خدالل اهتمامهدا 

 ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل الثالث.
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 تمهيد:

استمراريته، وهذا ال  تسعى كل مؤسسة إىل حتقيق أهدافها املسطرة مما يسمح هلا بالنجاح والتطور و 
كفاءات وقدرات األفراد يعين فقط أننا خنتار العاملني املؤهلني ذوي الكفاءة العالية واخلربات وإمنا هتتم بزيادة  

وحتسني مهاراهتم واجتاهاهتم وتعديل السلوكات والعالقات حنو األفضل مبا يتماشى مع ظروف العمل ومسايرة 
 مستجدات العصر.

 ومن هذا املنطلق تعمل إدارة املوارد البشرية على تسخري إمكانيات التنمية الفعالة.

 :هذا اجلانب إىلولقد قمنا بتقسيم 

 تنمية املوارد البشرية. أساسيات( 1

 أساليب وطرق العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية.( 2
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 أساسيات تنمية الموارد البشرية .1
  التطور التاريخي لتنمية الموارد البشرية : .1.1

رغم أن مصطلح تنمية املوارد البشرية مل يستخدم على نطاق واسع ، إال يف الثمانينات من القرن 
ميكن إرجاع أصول إىل برامج  تدريب التمهني و  ،أن املفهوم تواجد قبل ذلك بكثري ، إالامليالدي العشرين

وا يف ورش صغرية كل ، الذين عملهذا الوقت أنتج املهنيون الفنيونخالل فللقرن الثامن عشر ميالدي 
السلع املنزلية لتلبية الطلب املتزايد على منتجاهتم و عني مالك الورش أن يعملوا ، و يدربوا عماهلم 

 1بأنفسهم مقابل أجر بسيط أو دون أجر.
، و ميكذن أن يككذوا معذاونني كان متدربوا التمهني الذذين يكتسذبوا املهذارات الال مذة يعتذربون مسذاعدين أوو 

مع رؤسائهم بسذبب عذدم مقذدرهتم علذى  استمروارئيسهم و يبنوا ورشهم احلرفية اخلاصة هبم إال أن معظمهم 
شذراء األدوات و املعذذدات الال مذذة لبذدء ورشذذهم احلرفيذذة اخلاصذة هبذذم ، و للتعامذذل مذع املعذذاونني ، بذذين احلرفيذذون 

 2.هم تنظيم أمور مثل جودة املنتجكناخلاصة حىت مي االمتيا اتالرؤساء شبكة من 
قويذذذة يف عتمعاهتذذذا و بتكذذذوين نقابذذذات  اجتماعيذذذةمنذذذت النقابذذذات احلرفيذذذة هذذذذس لتصذذذبح قذذذو  سياسذذذية و و  

"نقابذذات املسذذاعدين أو املعذذاونني" عمذذل املسذذاعدون أو املعذذاونون توا نذذا عكسذذيا لقذذوة نقابذذات  مسيذذتمسذذتقلة 
 3وض على أجور أعلى و ظروف عمل أفضل.احلرفيون و أنتجوا صوتا تعاونيا يف التفا

أشذري إليهذا  الذيو ن" أول مدرسة مهنية بتمويل خاص أسس رجل يدعى "ديويت كلينتو  1081يف سنة و 
باب بأهنذذا مدرسذذة الذذدليل أيضذذا يف نيويذذورك سذذيي ،كذذان الغذذرض مذذن مدرسذذة الذذدليل تقذذد  تذذدريب مهذذين للشذذ

س الذدليل خاصذة يف واليذات منتصذغ الغذرب ألهنذا كانذت منذت شذعبية مذدار و  غري مهارة العاطلني عن العمذل،
 .اجتماعيةحال ملشكلة 

 7ابتذدائياالذي ميز قيمة التعلذيم املهذين مذنح  الكوجنرس قانون  "مسيث هوجيس" و  مرر 1111يف سنة و 
املهذين اآلن يعذد التعلذيم هذن الزراعيذة و تذدريب املدرسذني و بذرامج الواليذة يف امل استهدفت، مليون دوالر سنويا(
مذذع بدايذذة الثذذورة الصذذناعية خذذالل العقذذد األول مذذن القذذرن التاسذذع ، و يام تعلذذيم عذذام والئذذجذذزءا مهمذذا لكذذل نظذذ

ي أدركذت أسذس اادارة العلميذة الذدور املعنذو دد واألدوات اليدوية للحرفيني و عشر بدأت اآلالت حتل حمل الع

                                                           
1
 Schein, E.H.(1971a).the individual, the organization, and the career: A conceptual scheme. Journal of 

Applied Behavioral science, p401-426. 
2
 Van Maanen a Schein, E.H,(1979).to word a theory of organization. I n B. Staw (Ed), Research in 

organizational behavior p211. 
33

Jackson, S.E, a Schuler, R.S.(1985). Ameta-amalysis and conceptual critique of research on role ambiguity 

and role conflict in work settings. Organizational Behavior and human decision processes.p16.  
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ة بدايذذة املصذذانع مذذن املمكذذن  يذذادة اانتذذال كانذذت هذذذس عالمذذاآللذذة يف نظذذم اانتذذال األفضذذل واألكثذذر كفذذاءة، و 
 1.اآلالت استخدامعن طريق 

رغم أن بذرامج التمهذني و مذدارس املصذنع وفذرت تذدريبا للعمذال املهذرة إال قلذة مذن الشذركات فقذط قذدمت و 
تذذدريب للعمذذال غذذري املهذذرة أو شذذبه املهذذرة ، كمذذا أواذذحت حركذذة العالقذذات اانسذذانية  رامحبذذيف هذذذا الوقذذت 

 لسلوك البشري يف العمل كما تنذاول "شيسذك برنذارد" رئذيس بذل نيوجرسذي للهذاتغ هذذا يف كتابذه املذؤ رأمهية ا
يديذذة و تطبيقذذات جيذذري تكذذامال لذذادارة التقل اجتمذذاعيالتنظذذيم وظذذائغ املنفذذذ حيذذث وصذذغ التنظذذيم كهيكذذل 

  . العلوم السلوكية
احلذذرب العامليذذذة الثانيذذة طلذذذب مذذذن القطذذاع الصذذذناعي مذذرة أخذذذر  أن يغذذري مذذذن أدوات و عذذذدد  اشذذذتعالومذذع 

مصذذذانعه لذذذدعم اجلهذذذود احلربيذذذة ، و كمذذذا يف حالذذذة احلذذذرب العامليذذذة األوىل قذذذادت هذذذذس املبذذذادرة إىل بنذذذاء بذذذرامج 
 .األكرب االحتاداتو  التنظيمات تدريب جديدة يف

مريكي ملذوجهي التذدريب لواذع النمطيذات يف هذذس املهنذة املنبثقذة مت تشكيل اجملتمع األ 1192يف سنة و    
و يف هذذذا الوقذذت الذذت املتطلبذذات للعضذذوية الكاملذذة يف احلصذذول علذذى درجذذة تعلذذيم عذذا  باااذذافة إىل خذذربة 

يكون الشذخ  الذذي يعمذل و العالقة، أو مخس سنوات يف التدريب و ذل سنتني يف التدريب ، أو اجملال عم
 2.ملحق بإحد  الكليات عضوا مشاركا ريب أويف وظيفة التد

 مجاالت التنمية البشرية : .1.2    
      البشرية:هناك عدة عاالت للتنمية 

 :  االجتماعيالمجال  -أ
للتنميذذذة منطلقذذذني مذذذن عالقذذذة  االجتمذذذاعيأولويذذذة البعذذذد إىل إظهذذذار أمهيذذذة و  االجتمذذذاعمييذذذل معظذذذم علمذذذاء 
ير ظروفذه احلياتيذة لتحقيذق تطذو أن التنمية وجذدت خلدمذة اانسذان ورفاهيتذه و  باعتبارساانسان بالتنمية البشرية 

مبا أن اانسذان هذو العنصذر و  3للتطبيق بصورة جادة وحقيقية،معداته إال أن هذس الفكرة مل جتد طريقها ذاته و 
هذذو مذذا دفذذع و  بذذد للتنميذذة أن تعكذذس نشذذاطاهتا وحتقذذق أهدافذذه  وتطلعاتذذه الفعذذال املذذؤ ر يف التنميذذة البشذذرية فذذال

، املتعلذذق باحلاجذذات األساسذذية االجتمذذاعيإىل مضذذموهنا  اسذذتثنائيةاملعنيذذون بالتنميذذة البشذذرية إىل إعطذذاء أمهيذذة 

                                                           
1
Jones, G.R.(1986).Socialization tactics, self-efficacy, and new comer’s adjustements  to organization. 

Academy of  Management Jornal, p262.  
، ترمجة ومراجعة: سرور علي ابراهيم سرور، دار املريخ التطبيقات-االطار-تنمية الموارد البشرية: األسسواندي، ديساميون، جون ويريز، 2

  .22-90، ص ص2811السعودية، للنشر، اململكة العربية
  3عمار حامد، التنمية االجتماعية ومقومات الشخصية والسلوك في الوطن العربي، علة العلوم االجتماعية، العدد اخلامس،1101،ص49.
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السذذكن يف: الصذذحة والتعلذذيم و  االجتماعيذذةللعنصذذر البشذذري علذذى أن تشذذتمل تلذذك احلاجذذات علذذى اخلذذدمات 
علذى أهنذا  االجتمذاعيتعذرف التنميذة البشذرية يف اجملذال  حيذث ،االجتماعية واالحنرافات ومعاجلة حاالت الفقر

التغيذذري اجلذذذري للبذذل التقليديذذة يف اجملتمذذع أو حتذذديثها وفقذذا ليتسذذس السذذليمة الذذي تقذذوم عليهذذا و القيذذام بكافذذة 
مبسذذذتويات اانسذذذان وصذذذوال إىل إسذذذعادس ، و ميكذذذن ااشذذذارة إىل إعطذذذاء  االرتفذذذاعااجذذذراءات الذذذي تسذذذتهدف 

 شذذذر  باعتبذذذارس، بذذذه االهتمذذذامو إعذذذدادس اذذذرورة املتعلذذذق  باانسذذذان و  االجتمذذذاعياألمهيذذذة إىل اجملذذذال األولويذذذة و 
ميكذذن القبذذول بتقذذد  الوسذذائل و  ، الأن اانسذذان غايذذة لكذذل نشذذا  إنسذذاي، فبمذذا للتنميذذة الشذذاملة وغايذذة هلذذا

   1.ألساليب عليه ألهنا وجدت خلدمتها
 :االقتصاديلمجال ا -ب

شذذرطا أساسذذيا للتنميذذة البشذذرية  اعتبذذارسو  االقتصذذاديةالتنميذذة  اصذذطالحالككيذذز علذذى  االقتصذذادحذذاول علمذذاء 
، معتمذدين يف علذى اجلوانذب التنمويذة األخذر  تفضذيليهاو  االقتصذاديةالشاملة يف حماولة لتأكيد أمهية اجلوانب 

 االقتصذاديعتقذد رجذال  ، حيذثيف الذكا  العلمذي العذاملي االقتصاديةبعض الدراسات ااحصائية و ذلك على 
ألهنذذذا تذذذؤدي إىل  يذذذادة الذذذدخل القذذذومي  االقتصذذذاديةأن اجملتمعذذذات الناميذذذة ااجذذذة ماسذذذة إىل التنميذذذة  :الغربيذذذون

للمجتمعات احلديثة، و إن  يادة الدخل ستنعكس بصذورة مباشذرة علذى مسذتويات املعيشذة ليتفذراد و تسذاعد 
   .االجتماعيةعلى حتسني حالتهم 

على نطاق واسع فإن القائمون على التنمية من ذوي التوجهات  االعتقادعلى الرغم من سيادة هذا و 
يف الغرب ال يثقون مبقدرة البلدان النامية الي تقع خارل القارة األوربية على إدارة عمليات  االقتصادية

لة الي قامت هبا بعض نتيجة لبعض التجارب التنموية الفاش االعتقادالتنمية بنجاح و قد يكون هذا 
سرعان ما تبدس نتيجة للنجاحات الي حققتها العديد من الدول النامية  االعتقادالبلدان النامية إال أن ذلك 

 من خارل أوربا . 
الذذذي  االقتصذذذادية، ينطلذذذق مذذذن أن التنميذذذة يف التنميذذذة االقتصذذذاديعلذذذى أولويذذذة اجملذذذال  االقتصذذذادإن تركيذذذز دعذذذاة 

نذتج جه احلياة ملعظم تلذك اجملتمعذات و لدول يف اجملتمع الدو  املعاصر غريت كثريا من أو شهدهتا العديد من ا
 االسذذتقرارو يف األمذذن عذذن ذلذذك قيذذام حكومذذات قويذذة اكنذذت مذذن إقامذذة مشذذروعات تنمويذذة ناجحذذة سذذاعدت 

تذذال ل اانتطذوير وسذائوالتذدرل يف تقسذيم العمذل و  االقتصذاديةتنظذيم احليذاة األساسذية ، و  االحتياجذاتتذوفري و 
ت الفنيذذة وتنشذذيط حركذذة التجذذارة املهذذاراذلذذك كلذذه علذذى تنميذذة اخلذذربات و  انعكذذسو و يذذادة األنشذذطة اانتاجيذذة 
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أسذذذذهمت تلذذذذك املسذذذذتو  الصذذذذحي و حتسذذذذني حتسذذذذني نوعيتذذذذه، ونشذذذذر التعلذذذذيم و  ، وتذذذذوفري الغذذذذذاء وواملواصذذذذالت
   1.االجتماعيةاحلياة  انتعاشالتطورات يف 

 :الثقافيالمجال السياسي و  -ج
 اخلذذرباتاع احلاجذذات اانسذذانية باألفكذذار والقذذيم واملعتقذذدات و الثقافيذذة إىل إشذذبهتذذدف التنميذذة السياسذذية و 
يف إعذذداد اانسذذان النااذذج القذذادر علذى حتمذذل املسذذؤولية الذذذي ميتلذذك  ، مبذذا يسذهمواملهذارات وبواعذذث السذذلوك

طذذرق أكيذذد مصذذادر السذذلطة ومذذد  مشذذروعيتها و ة تركذذز علذذى تفالتنميذذة السياسذذي ذذذ القذذرارات اختذذاذالقذذدرة علذذى 
 االنتقذذالو ة اجلماهرييذذة يف احليذذاة العامذذة دور السذذلطة السياسذذية يف خلذذق املشذذاركوطبيعذذة ممارسذذتها، و  اسذذتعماهلا

 االنتقذذذذال، بقصذذذد لذذذوعي والنضذذذج الثقذذذذايف علذذذى مسذذذتو  الفكذذذذر واملمارسذذذةبذذذاجملتمع إىل مرحلذذذة متقدمذذذة مذذذذن ا
اعيذذة قذذادرة علذذى اخللذذق واابذذداع والتجديذذد املعاصذذرة بذإرادة و لتقليديذذة املتذذأخرة إىل احلدا ذذة و مذذن احليذذاة ا بذاجملتمع

 2.ورفاهية استقرارو نسانية املشروعية للعيش بكرامة وأمن تلبية املتطلبات ااو 
فضذذال عذذن ذلذذك فذذإن التنميذذة السياسذذية و الثقافيذذة تسذذهم يف بنذذاء املذذواطن التنمذذوي الصذذا  الذذذي يسذذلك و 
والقذدرة  االلتذزامو متفتحة كما أن سلوكه يتسم بالدقذة ا حضاريا يتحمل املسؤولية بشرف، بعقلية واعية و وكسل

ذلذك هذذو جذذوهر و  االنضذذبا و  باالبتكذاريتميذذز علذى ااجنا ذذذ ويوصذغ اانسذذان التنمذوي: بأنذذه ميتلذذك املبذادرة و 
 3.وغايتها التنمية

 مسؤوليات تنمية الموارد البشرية : .1.1
  4مسؤوليات تنمية املوارد البشرية يف معظم املؤسسات على أربعة مستويات رئيسية:تعتمد 

 : تتحمل مسؤولية تكوين و توصيل رؤيذة مسذتقبلية وااذحة عذن مفهذوم التنميذة البشذرية اإلدارة العليا. 1
هيكذذل  ،تقذذدم لقذذوة العمذذل فعليهذذا مراجعذذة الذذنظم يف املؤسسذذة وعليهذذا إن كذذل تصذذرف تأخذذذس ينذذتج عنذذه منذذو أو

سياسذذات املذذوارد البشذذرية ، خلذذق البيبذذة املناسذذبة الذذي ميكذذن أن يذذنجح و يزدهذذر فيهذذا األفذذراد وتذذوفري  ،املؤسسذذة
بتطبيذذق خطذذة العمذذل مذذن قبذذل اادارات واألقسذذام املختلفذذة باااذذافة إىل متابعذذة  وااللتذذزاماملذذوارد املاليذذة الال مذذة 
   .القيام بااجراءات

                                                           
، املركز القومي للبحو  المشكالت السكانية في الدول النامية: التنمية االقتصادية ومشكالت السلوك االجتماعيحنا ر ق، وآخرون، 1

  .211، ص1194االجتماعية واجلنائية، القاهرة،
2
 Wilbert Moore" Industrialization social Aspect" in: D.L.Sills (ed) International Encyclopedia of the social 

sciences, the Macmillan, Volt, p265. 

  3مصطفى محيد كاظم الطائي، اإلعالم والتنمية البشرية، اآلفاق املشرفة ناشرون، الشارقة،2811، ص02.
 .08،11،ص ص2881ر املسرية للنشر والتو يع والطباعة، األردن، حممد مسري أمحد،اادارة ااسكاتيجية وتنمية املوارد البشرية، دا 4
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تتحمذذذذل مسذذذذؤولية أساسذذذذية لضذذذذمان أن األفذذذذراد ميكذذذذنهم تأديذذذذة وظذذذذائفهم  : فهذذذذياإلدارة اإلشرررررافية. 2
بكفاءة وفعالية ويتمتعوا بفرص تعلم مستمرة لتنمية قدراهتم وطاقاهتم الكامنة هذس املسذؤولية سذواء منفذردة أو 
 مبسذذاعدة جهذذة متخصصذذة، واملذذدير املباشذذر هذذو يف احلقيقذذة أهذذم عناصذذر عمليذذة تنميذذة األفذذراد فهذذو األقذذرب إىل

حتديذذد  مالحظذذة السذذلوك الفعلذذي واألقذذرب علذذى كشذذغ إمكانذذات الفذذرد ومشذذكالته وبالتذذا  فهذذو أقذذدر علذذى
علذذذى النحذذذو  ا املذذذدير املباشذذذر لعمليذذذة التنميذذذةالتدريبيذذذة وحتديذذذد املسذذذؤوليات األساسذذذية الذذذي يقذذذوم هبذذذ احتياجاتذذذه

   :التا 
  الفرد وإسناد العمل له خطوة أساسية يف تنمية الفرد. اختياراملشاركة يف 
  التدريبية للفرد االحتياجاتالكشغ عن. 
 ال مة للتغلب على متابعة األداء الفعلي و تقييم مستواس و بالتا  إعطاء التوجيه و املساعدة ال

 .مشكالت األداء
 .التدريب أ ناء العمل 
 السليمةذ االجتاهاتنظم الثواب والعقاب لتوجيه السلوك الفعلي يف  استخدام 

املرتبطة  احتياجاتهعضو يف فريق املنشأة فعليه تقع مسؤولية تعلم  باعتبارسأما بالنسبة للفرد  الفرد:. 1
 بالعمل اليومي ، تغيريات و طموحات املستقبل الوظيفي، التنمية الذاتية.

أحيانا تنمية الفرد و : فاملنشأة رمبا يكون لديها وظيفة متخصصة مسؤولة عن  الجهة المخصصة .4
سم األفراد أو بشكل مستقل عنها أحيانا أقسام التدريب سواءا داخل قو تكون إدارة األفراد هي املسؤولة 

  .وأحيانا يكون التدريب والتنمية جزء من عال أخر للنشا 
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 التا  يواح ملخصا ملسؤوليات تنمية املوارد البشرية وفقا للمستويات اادارية الثال ة : دولاجلو 
 المستوى اإلداري     مسؤوليات التنمية البشرية     
 وجود رؤية مستقبلية وااحة عن مفهوم التنمية البشرية ذ. 
 واع اهليكل و السياسات و اخلطط طويلة األجل ذ . 
 ذتوفري املوارد املالية الال مة .
 حتديد مواصفات و تكلفة اجلودة الطويلة ذ. 

 اادارة العليا  

 اادارة الوسطى    التنظيم و التوجيه ،املشاركة ،التدريب ذ . 
 و سياسات تنمية املوارد البشرية املشاركة يف واع خطط  . 
 العنصر البشري ذ اختياراملشاركة يف . 
 التدريبية ذ االحتياجاتالكشغ عن  .
 حتديد التكاليغ املباشرة و الغري مباشرة ذ . 
 متابعة األداء الفعلي ذ. 

 اادارة ااشرافية   

 –يوضح مسؤوليات التنمية البشرية وفقا للمستويات الثالثة جدول -       
 :والتو يع والطباعة،  مسري أمحد، اادارة ااسكاتيجية وتنمية املوارد البشرية، دار املسريةالمصدر

 .08،11، ص ص2881األردن، 
 
 :تنمية الموارد البشريةوأهداف أهمية  .4.1

 تتمثل أمهية وأهداف تنمية املوارد البشرية يف:
 أهمية تنمية الموارد البشرية:. 1.4.1

      ، بتنمية املوارد البشرية االهتمامأصبح من الضروري يف اوء املتغريات و التحديات العاملية املعاصرة 
 1:واكينها ألسباب متعددة منها

أ بتذذت كثذذري مذذن  :ر الطاقررات البشرررية ايررر المسررتخدمةأن اإلدارة الفعالررة للمرروارد البشرررية تفجرر -أ
مذن طذاقتهم الكامنذة يف املنظمذات الذي يعملذون  %28وظفني يسذتخدمون أقذل مذن الدراسات الغربية أن امل

                                                           
، املكتبة العصرية للنشر والتو يع، مجهورية مصر العربية، المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشريةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، 1

  .01، ص2881
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هبذذا كمذذا أواذذحت هذذذس الدراسذذات أن هذذذا الضذذياع نذذاتج مذذن أسذذباب ال ترجذذع إىل املوظذذغ نفسذذه بقذذدر مذذا 
جزئيذذذذا إىل اادارة العليذذذذا و أن معظذذذذم هذذذذذا الضذذذذياع يكمذذذذن سذذذذببه يف دوافذذذذع األفذذذذراد للعمذذذذل ، و بالتذذذذا  يف 

 . التزامهمإسهاماهتم و 
الظروف الي اكن من رفع مسامهات األفراد البشرية تعمل على خلق  إن اادارة الفعالة للموارد    

اجليد للموارد  االستخداممن طاقتهم اابداعية الكامنة الي أودعها اهلل يف اانسان إن  100%لتصل إىل 
البشرية خيلق أعظم فرصة لتحسني إنتاجية األفراد ، فإدارة املوارد البشرية و ليست املادية هي ما جيب أن 

 .اادارة اهتماميكون له األولوية يف 
 :بجودة حياة العمل لإلنسان هتماماال -ب

كعنصذذذذذر مذذذذذن عناصذذذذذر اانتذذذذذال يشذذذذذكي   مذذذذذن أ جيذذذذذب أال يعامذذذذذلسذذذذذبحانه و تعذذذذذاىل اانسذذذذذان، و  كذذذذذرم اهلل
، مذذن الرجذذال أطذذول مذذن حيذذاهتم اخلاصذذةذذذ إن حيذذاة العمذذل لكثذذري  بذذل جيذذب تذذوفري احليذذاة الكرميذذة لذذه ،ويسذذتعمل

 .د الساعات الي يقضيها يف منزلهيقضيها يف العمل إىل عدقياسا بعدد الساعات الي 
ي إدارة تعذذذذكف بكرامذذذذة اانسذذذذان ، جيذذذذب أن يكذذذذون الشذذذذغل الشذذذذاغل ألجبذذذذودة حيذذذذاة العمذذذذل االهتمذذذذامإن 

 1:يري لقياس درجة جودة حياة العملهناك عدة معاو قيمته و 
 رأجر عادل ومالئم يتفق مع مستويات األسعا. 
  األمن.ظروف عمل صحية وتوفر 
  الطاقات اانسانية الكامنة. الستخدامفرص مباشرة 
 .فرص مستقبلية لتحقيق النمو واألمان 
  الذي  االجتماعييظهر يف مساندة اجملموعة الي يعمل معها يف الدعم العاطفي  اجتماعيتكامل

 يف ااحساس بكرامته وقيمته كإنسان.
 الة، احلرية واملسؤولية. توفري احلقوق اانسانية الي منحها اهلل مثل: العد 
 .العمل املتوا ن املالئم من حيث كمية العمل وختطيط وتنمية املسار الوظيفي 
  لانسان بشكل عام . االجتماعيةالقيمة 

 
 

                                                           

  1أمني ساعايت، إدارة الموارد البشرية: من النظرية إلى التطبيق، دار الفكر العريب، القاهرة،1110، ص29.
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  :اإلدارة الفعالة للموارد البشريةالفردية تحتم  االختالفات -ج
يف  اختالفوجود  البشر و فردية بني اختالفاتإن اادارة الفعالة للموارد البشرية ارورية لوجود 

فردية بني البشر جتعل  اختالفات، فمن املعروف أنه توجد من فكة إىل فكة أخر  يف حياته دوافع اانسان
لفرد قد ال يكون مالئما ، فما يكون مالئما االختالفاتمن الضروري على اادارة أن تكون حساسة هلذس 

النفسية والتعليمية  ،االجتماعية، االقتصاديةر بتغيريات جوهرية يف اجملاالت اجملتمع العريب اليوم ميلفرد آخرذ و 
 1.هتا عند ممارسة النشا  التنظيميالقانونية تفرض ارورة مراعاوالسياسية و 
 :أهداف تنمية الموارد البشرية  . 2.4.1

 2:وارد البشرية يف النقا  التاليةميكن أن نلخ  أهداف تنمية املو  
 فرصة كبرية للنجاح و ذلك من خالل تشغيله باملؤسسة. تقدم للموظغ .1
 واع برامج  ابتة و مستقرة لتحسني أداء العاملني. .2
 الوظائغ الشاغرة باألفراد ذوي التأهيل العا . ميت .4
 إعطاء الفرص للمؤهلني ذوي الكفاءة العالية. .9
 شغل الوظائغ النمطية تعدد األفراد املؤهلة ذوي اخلربات. .2
 التطور يف اجملتمع وإستمراريته. هتدف إىل حتقيق .9
 األمثل للموارد و القطاعات املتاحة . واالستغاللهتدف إىل التوجيه  .1
 تكيغ املوارد البشرية مع املتغريات الي تضطر املنظمة إىل إدخاهلا على عاالت العمل فيها . .0
سكاتيجيات املالئمة حتديد و تنمية املهارات و اخلربات املطلوبة للفرد للمستقبل البعيد وواع اا .1

 لتحقيق ذلك و هذا مع حتليل الفرص و اخلطط املستقبلية .
منها بشكل أكثر  لالستفادةتعليم املوارد البشرية كيغ تتالقى جوانب القوة يف أدائها احلا   .18

 مستقبال.
 3حتقيق أربعة خمرجات تقيس فعالية املستقبل الوظيفي هي: .11
 التكيغ . ، اهلوية الذاتية،االجتاهاتاألداء، 

                                                           

.11صمرجع سابق، عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،   1  
 . 20أمني ساعايت،مرجع سابق، ص2 

.48صمرجع سابق،  محمد سمير أحمد،  
3
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 :الصذراع... املتمثلذة االلتذزاماملشذاركة،  حتقيق أهداف العمل احلالية و مشاعر األفراد عن املسذتقبل مثذل ،
 .واالجتاهاتيف األداء 

 الفرد ملقابلة متطلبات املستقبل الوظيفي املتمثلة يف التكيغ. استعداد 
 .حتقيق اهلوية الذاتية 

 دوافع تنمية الموارد البشرية :. 1.1
   مؤهلذة لتنفيذذ كافذة نشذاطاهتا أنواعها وأحجامهذا، إىل مذوارد بشذرية مدربذة و  اختالفحتتال املنظمات على     

 اتسذذذاعمذذذع د البشذذذرية مذذذع ظهذذذور وظذذذائغ جديذذذدة و مذذذن الطبيعذذذي أن تذذذزداد احلاجذذذة إىل تنميذذذة املذذذوار وعملياهتذذا و 
إىل تنميذذة مهذذارات وقذذدرات وة حاجذذة ماسذذة معقذذدة أوجذذدت بقذذاملنظمذذات لتكنولوجيذذات حديثذذة و  اسذذتخدام

لذنق  احلاصذل يف تدريبية تواكب سد ات برامج تأهيلية و فرات بالتا  على املنظماو  املوارد البشرية العاملة،
ا عوامذذذل التكنولوجيذذذا إكسذذذاب األفذذذراد مهذذذارات جديذذذدة تواكذذذب املهذذذن اجلديذذذدة الذذذي أفر هتذذذو  املهذذذارات القدميذذذة

 .واملعرفة
 1:يلي إىل تنمية املوارد البشرية ماء احلاجة أبر  األسباب الكامنة ورا   
 الوظائغ من قطاع الصناعة إىل قطاع اخلدمات . انتقالمواكبة التحول احلاصل يف  -1
توجيه األفراد اجلدد أو تعريفهم بشىت أنواع النشاطات و الوظائغ املعطاة هلم و إرشادهم أو تعليمهم   -2

 كيفية و نوعية األداء املتوقع منهم .
 .األداء احملددة هلم حتسني مهارات و  يادة قدرات األفراد و رفع مستو  أدائهم مبا يطابق معايري -4
          هتيبة األفراد لتنبؤ وظائغ مستقبلية أو حتضريهم عدة و عددا ، ملواجهة كافة التغيريات التكنولوجية  -9
 .ائهمأدتسويقية الي تؤ ر على إنتاجهم و الاملعلوماتية و و 
 هتيبة األفراد ملواجهة التحديات الي تفراها احمليطات اخلارجية على املنظمات يف عاالت عدة . -2
 
 
 
 
 

                                                           

  1 حسن إبراهيم بلو ، إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي، دار النهضة العربية، بريوت، 2882،ص ص241،249.
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 أساليب وطرق العالقات العامة في تنمية الموارد البشرية:. 2
 تساهم العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية من خالل مجلة من األساليب والطرق تتمثل فيما يلي:

 التدريب:. 1.2
 الحية كما يلي:طيعرف التدريب من الناحية اللغوية واالص

 :مفهوم  التدريب .1.1.2
طلح ااعداد املنظم لبعض مص وهعودس، و ن على شيء مبعل مرنه و درب فال.  درب، يدرب، تدرب :لغة

 1.املهمات
ذلذك هبذدف تطذوير و داء معني بواسطة الشرح النظري والتطبيق العملذي، يقصد به حتضري الفرد أل :اصطالحا

و  االسذذذتعدادات سذذذلوكيا( أو مبعذذذل آخذذذر هبذذذدف منذذذو الفذذذرد   يذذذادة مسذذذتو  إجتاهيذذذا الفذذذرد معرفيذذذا ومهاراتيذذذا و 
 السذذذتخدامجتاهذذذات العلميذذذة و العمليذذذة السذذذليمة الال مذذذة االويذذذد الفذذذرد باألسذذذاليب و اخلذذذربات و تز القذذذدرات( و 
املهذذارات احلاليذذة الذذي يكتسذذبها مبذذا ميكنذذه مذذن تقذذد  أفضذذل أداء ممكذذن يف وظيفتذذه احلاليذذة ، و يعذذدس املعذذارف و 

 2.التدريبية الحتياجاتهللقيام باملهام الوظيفية املستقبلية وفق خمطط علمي 
 
 :أنواع التدريب .2.1.2 
3:قسم التدريب إىل األنواع التاليةي   

  التدريب حسب المدة الزمنية: 
 يقسم هذا النوع إىل قسمني :و 
يف هذس احلالة يتم عقد دورات التدريب قصري األجل: ويستغرق من أسبوع إىل ستة أسابيع، و  -أ

ومن عيوهبا عدم توفر الوقت الكايف للمتدرب لاملام بكافة املعلومات التدريبية دون  ،تدريبية مركزة
.أو توايحها بالكامل لضيق الوقتا الدخول يف تفصيالهت  

من حسنات هذا التدريب كثر. و فيه قد تصل الفكة إىل سنة كاملة أو أالتدريب طويل األجل: و  -ب
اادارة إىل تعيني أشخاص  ااطراردقيقة ، إال من عيوبه صول املتدرب على معلومات كافية و ح

                                                           

  1 جرجس جرجس،أنطوان حوسني، القاموس المدرسي للطالب، دار مبح، بريوت، 2881، ص14. 
  2 راا هاشم محدي، التدريب اإلداري: المفاهيم واألساليب، دار الراية للنشر والتو يع، عمان، 2812، ص21.

، ص 4108، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 3، طإدارة الموارد البشرية: مدخل تطبيقي محمد فالح صالح، 3

  .044،048ص
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 يدخلها يف مشاكل عماليةالتكاليغ على املنشأة و مما يرفع ، بعمل املتدرب طيلة فكة التدريب يقومون
.عند إهناء خدمات املوظغ اجلديد  

  نوعية أفراد التدريب : .1
 هم نوعان من املتدربني :و 
.لذي ميكن ترقيته إىل وظيفة جديدةقدرات الفرد املتدرب اذلك لتطوير مهارات و : و تدريب فردي -أ  
كيفية : حيث يتم تدريب عموعة من املتدربني يف آن واحد كاجملموعات من الفنيني على  تدريب مجاعي -ب

جها  الكمبيوتر  استخدامبعض اآلالت اجلديدة و تدريب عموعة من ااداريني على كيفية  استخدام
 اجلديد .

  :ن حيث المحتوى و المستوى الوظيفيالتدريب م .2
 هو ينقسم إىل عدة أنواع :و 
تعامل مع املرؤسني ال و  يادة قدرات الفرد يف ااشراف : هو الذي يهدف إىلااشرايفالتدريب  - أ

  .لزيادة رااهم
ت الفرد املتدرب يف نطاق حمدود ووظيفة قدراويهدف إىل  يادة معلومات و  :التدريب التخصصي - ب

 .معينة ألداء عمل معني
يف حالة املوظفني اجلدد أو  : يستعمل هذا النوع من التدريبالتدريب اارشادي والتثقيفي -ل

 .لتعريفهم بالظروف اجلديدة للعملاملنقولني إىل وظائغ جديدة 
 .دريب األفراد على مهنة معينة مثل: السكرتارية والطباعةالتدريب املهين : مثل ت -د
 .وذلك لتنمية مهاراهتم وقدراهتم القيادية تدريب ااداريني: -ه

 :طرق وأساليب التدريب. 1.1.2
 للتدريب عموعة من الطرق نذكر منها:

  :طرق التدريب. 1.1.1.2
غ املختلفذذذذة و مذذذذن بذذذذني هذذذذذس الظذذذذروف و املواقذذذذ بذذذذاختالفختتلذذذذغ الطذذذذرق املسذذذذتخدمة يف التذذذذدريب 

 اخذذتالفالغذذرض مذذن التذذدريب ،  اخذذتالفاملسذذتو  الذذوظيفي ليتفذذراد الذذذين يذذتم تذذدريبهم  اخذذتالف، الظذذروف
تكذذذاليغ التذذذدريب و  اخذذتالفخذذذربات و  قافذذات املتذذذدربني أ أخذذذريا  اخذذذتالفعذذدد األفذذذراد املذذذراد تذذدريبهم ، 

 .لتدريب الفردي و التدريب اجلماعيميكن تصنيغ طرق التدريب إىل عموعتني مها : ا
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هذذذذا النذذذوع مذذذن التذذذدريب بطذذذرق يذذذتم التذذذدريب الفذذذردي: ويعذذذين تذذذدريب كذذذل موظذذذغ علذذذى حذذذد  و  -1-1
 1:أمهها
الذذذي اتذذال إىل التذذدريب يف يقذذوم الذذرئيس املباشذذر أو املشذذرف بتذذدريب املوظذذغ  :التذذدريب أ نذذاء العمذذل -أ

، فمكذان العمذل ذاتذه هذو مكذان التذدريب و املشذرف أو عملذه و خذالف أوقذات العمذل الرمسيذةنفس مكذان 
الذرئيس املباشذر أو املشذرف علذى  اهتمامالرئيس املباشر هو نفسه املدرب ، و يؤخذ على هذس الطريقة عدم 

و لذذلك فذإن جنذاح هذذس الطريقذة يتوقذغ  مرؤوسذيهتدريب املوظغ و قذد يشذغله عملذه األصذلي عذن تذدريب 
 .ي يبذله املشرف يف تدريب املرؤوسعلى اجلهد الذ

نقل املوظغ بصفة مؤقتة ألداء أعمال أخر : يتم تذدريب املوظذغ يف هذذس الطريقذة عذن طريذق إحلاقذه  -ب
د مذذن الوظذذائغ علذذى فذذكات مؤقتذذة و تتذذيح هذذذس الطريقذذة للموظذذغ فرصذذة  يذذادة قدراتذذه العامذذة و درايذذة بعذذد

 باألعمال األخر  املتصلة بوظيفته ووقوفه على أوجه الكابط بني أنشطة املنشأة املختلفة.  
تكليذذغ املوظذذذغ مبهذذذام ذات مسذذؤوليات أعلذذذى: إذ يكلذذذغ املوظذذذغ بالقيذذام مبسذذذؤوليات أكذذذرب مذذذن  -ل

أو إدارة باملنشذذأة لفذذكات معينذذة، و  مسذذؤولياته احلاليذذة وذلذذك مذذن خذذالل تكليفذذه بااشذذراف علذذى قسذذم
مهذارات  الكتسذاهبمتصليح هذس الطريقة لتدريب العاملني املرشحني للكقية إىل وظائغ إشرافية و ذلذك 

 قيادية.
ت العمذل الرمسيذة، التدريب اجلماعي: ويقصد بذلك التدريب أكثر من موظغ معذا خذارل أوقذا -1-2

و قذد يذذتم يف مركذز التذذدريب باملنشذأة إذا وجذذدو يف مركذز تذذدريب خذارل املنشذذأة، و يعمذل هذذذا النذوع مذذن 
علذذى إفذذادة املتذذدربني مذذن خذذربات بعضذذهم الذذبعض نتيجذذة وجذذودهم يف مكذذان واحذذد أ نذذاء فذذكة التذذدريب 
 التدريب.

  2من أهم طرق التدريب اجلماعي جند مايلي:و 
تعتمذذذد احملااذذذرات علذذذى قيذذام التذذذدريب بإلقذذذاء املذذذادة التدريبيذذة بشذذذكل رمسذذذي و مباشذذذر علذذذى احملااذذرات:  .1

املتذذذدربني و تسذذذتخدم هذذذذس الطريقذذذة إذا كانذذذت هنذذذاك معلومذذذات يذذذراد توصذذذيلها للحااذذذرين بشذذذكل مباشذذذر و 
 بشكل يستوجب أسلوبا معينا يف عرض هذس املعلومات.

                                                           

  1  كامل بربر، إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، املؤسسة اجلامعية، ]د.م[، 1111، ص222.
  2 عادل  ابت، سيكولوجية اإلدارة المعاصرة، دار أسامة للنشر والتو يع، األردن، 2880، ص181.
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اار و اكنه من املواوع، و لكن هلذس الطريقة عيوب منها يتوقغ جناح هذس الطريقة على كفاءة احملو     
املمارسة و التطبيق أ ناء احملاارة كما أهنا ال تعطي امانا كافيا على أن مجيع أهنا تفشل يف تطبيق عنصر 

 احلاارين يتابعون احملاار و يفهمون مواوع احملاارة.
يشكك فيذه عذدد مذن األعضذاء و لدراسذة مواذوع معذني لذه أمهيذة لكافذة األعضذاء  اجتماعاملؤارات: هي  .2

 التجذارب اسذتعراضو تعترب هذذس الوسذيلة شذائعة لتذدريب رجذال اادارة العليذا. حيذث تفيذد هذذس الطريقذة يف 
 املختلفة ليتعضاء.واخلربات السابقة و 

و يقذذذوم كذذذل ث مواذذذوع معذذذني، النذذذدوات: مبوجذذذب هذذذذس الطريقذذذة يشذذذكك عموعذذذة مذذذن املمارسذذذني يف اذذذ .1
مذذن آراء  لالسذذتفادةمشذذكك يف النذذدوة بدراسذذة جانذذب معذذني حذذول املواذذوع يف هذذذس الطريقذذة تتذذاح الفرصذذة 

 الغري حيث أن كل تقرير مشكك يعرض يف الندوة للمناقشة و تبادل الرأي من طرف كافة األعضاء.
 وقفذذا معينذذا مذذن املواقذذغ الذذي حتذذد  عذذادة تقذذوم هذذذس الطريقذذة علذذى أسذذاس تطذذور املذذدرب م :راثيذذل األدوا .4
يف النهاية يطلذب املذدرب مذن  ادد لكل منهم دورس اخلاص به، و  يطلب من املتدربني اثيل املوقغ بعد أنو 

وال يف هذذذا الصذذدد وتنبذذيههم إىل أن يقذذكح حلذذالطريقذذة الذذي تصذذرف هبذذا  ميلذذه، و  كذذل فذذرد أن يبذذدي رأيذذه يف
لطريقذذة حتتذذال إىل مذذدربني متخصصذذني، حيذذث يذذتم اذذوء املوقذذغ القذذائم. هذذذس اقعذذوا فيهذذا يف األخطذذاء الذذي و 

  مبقتضاها تدريب األشخاص على معاجلة املشكالت املتصلة باملواقغ اانسانية.
املناقشذذات: يقذذوم املتذذدربون يف هذذذس الطريقذذة مبناقشذذة و إبذذداء الذذرأي يف املواذذوعات حمذذددة كذذأن تعذذرض  .1

الطريقذذذذة الذذذذي أتبعذذذت يف حلهذذذذا و يقذذذذوم املذذذذدرب يف هذذذذذس احلالذذذذة بذذذذإدارة حالذذذة أو مشذذذذكلة معينذذذذة، و تواذذذذح 
املناقشة مبا يكفذل الوصذول إىل احلذل األمثذل للمشذكلة املعرواذة، و يتوقذغ جنذاح هذذس الطريقذة علذى عوامذل 

 1باألعداد الكايف هلا و املهارة يف إداراهتا كما جيب أال يكون عدد املشاركني كبريا. االهتمامعديدة منها 
 أساليب التدريب:   ..2.1.1.2 

 2يلي: ماهناك عدة أساليب ميكن حصرها ف
أسذذلوب احملااذذذرة: و هذذذو أسذذذلوب يذذتلخ  بقيذذذام املذذذدرب بإلقذذذاء حمااذذرة أمذذذام املتذذذدربني و هذذذو أسذذذلوب  .1

مذذذن جانذذذب واحذذذد و يعتمذذذد جنذذذاح احملااذذذرة علذذذى براعذذذة احملااذذذر و قدرتذذذه علذذذى الشذذذرح و التحضذذذري  اتصذذذا 
 املتدربني من األفراد له و كيفية توصيل املعلومات هلم. استيعابمد  و  مبحاارة 

                                                           

. 118، صسابقالمرجع ال  1  
  2 عمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية المعاصرة، دار وائل للنشر،  األردن، 2882، ص419.
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 ملواوع حمدد مذن جوانذب يتم هذا األسلوب على أساس تبادل عدد من املتخصصنيأسلوب الندوة: و  .2
النذدوة بتجميذع خصذائ  احملااذرة وإجذراء النقذاش  أسذلوبيتميذز تشارك املتدربني يف هذا النقذاش و يخمتلفة و 

 املناسبة للمستويات اادارية العليا يف تنظيمات املؤسسات العامة.هي من األساليب و 
مذن خذالل تقمصذه يل شخصية معينة يف موقغ اثيلي و هنا يقوم املدرب بتمثأسلوب تقم  األدوار: و  .1

 بعد إاام الدور تتم املناقشة بني املتدربني حول املواوع.حول املواوع حمل النقاش و  اجتاهاتهللدور يرب  
      تقذذدم هلذذم مشذذكلة بطلذذب حلهذذا سذذيم املتذذدربني إىل عذذدة عموعذذات و راسذذة احلالذذة: هنذذا يذذتم تقأسذذلوب د .4
احللذول الال مذة الذي  تنذاقشهذس اجملموعات أ تشرح كذل عموعذة كيفيذة وصذوهلا لقراراهتذا أ حتليلها أ جتميع و 

   1توصلت إليها.
هنذذذا يذذذتم ربذذذط اجلوانذذذب النظريذذذة يف التذذذدريب بذذذالواقع امليذذذداي و يتذذذيح هذذذذا أسذذذلوب الزيذذذارات امليدانيذذذة: و  .1

       جتذارب اآلخذرين يف املؤسسذات من اخلربات و  االستفادةو املباشر بالناس  االحتكاكاألسلوب للمتدربني فرصة 
   2يعيب على هذا األسلوب كثرة املصاريغ يف ميزانية الربنامج التدرييب.و 

ت املذوارد البشذذرية يف املؤسسذات والتفذاوض لذذد  سذذاعد هذذا األسذلوب يف تنميذذة مهذاراالتعلذيم املذربمج: ي .6
هذذا األسذلوب مذن أسذاليب  التعلذيم الذذايت للمتذدرب كمذا أناملتدربني ويعتمد هذذا األسذلوب علذى التذدريب و 

إال أنذذه التذذدريب يراعذذي الفذذروق الفرديذذة بذذني املتذذدربني و ميتذذا  هذذذا األسذذلوب أيضذذا بتخفذذيض وقذذت التذذدريب، 
 3تكلفته. ارتفاعيعيب على هذا األسلوب 

 أهداف التدريب: .4.1.2
4هناك عدة أهداف للتدريب نذكر منها:   

يف نعكس ذلك يف  يادة كمية إنتاجه وحتسني جودته بأدىن تكلفذة، وأقذل جهذد، و ياسن أداء الفرد، و   .1
 أقصر وقت.

التنظيميذذذة لتطذذذورات التكنولوجيذذذة املتسذذذارعة و مذذذن خاللذذذه ميكذذذن مواكبذذذة اعذذذن طريذذذق مواكبذذذة التذذذدريب، و  .2
املعقذذذدة، ممذذذا يوجذذذب علذذذى اآلالت احلديثذذذة و  اسذذذتعمالو  انتشذذذاراملسذذذتجدة فمذذذن نتذذذائج التقذذذدم التكنولذذذوجي 

هذو جديذد مذن األجهذزة احلديثذة، أمذا التطذورات  صذيانة كذل مذاو  اسذتعمالاملؤسسات تدريب موظفيهذا علذى 

                                                           
 .119، ص2884، دار الصفاء للنشر والتو يع، األردن، إدارة األفراد مهدي حسن  ويلغ،  1
 .22، ص1112، املعهد العاملي للفكر ااسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، القياديدليل التدريب اإلداري هشام الطالب،   2
 .92، ص1112، مارس 229، علة إدارة األعمال، العدد التطوير التنظيمي كإستراتيجية إلحداث التغيير المخطط فؤاد القااي،  3
 .112، ص مرجع سابقحممد فا  صا ،   4
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التنظذذذيم  اسذذذتيعابيب موظفيهذذذا ليتمكنذذذوا مذذذن مواكبذذذة و إىل تذذذدر  التنظيميذذذة احلديثذذذة فقذذذد دفعذذذت املؤسسذذذات
 احلديث. 

تطلبذه عملذه يسذتطيع إجنذا  ذلذك  فالعامذل املتذدرب الذذي يعذين مذا التدريب يقلل احلاجة إىل ااشراف،  .4
جيعلهذذذذم يتفرغذذذذون للقيذذذذام وبذذذذذلك يذذذذوفر وقذذذذتهم و  مرؤوسذذذذيهدون احلاجذذذذة إىل توجيذذذذه أو مراقبذذذذة مسذذذذتمرة مذذذذن 

هذذذذا نقذذذيض حذذذال العامذذذل غذذذري املتذذذدرب، فهذذذو يظذذذل يف حاجذذذة إىل املؤسسذذذة. و شذذذاطات أخذذذر  يف خدمذذذة نب
بذذذذلك يعمذذذل علذذذى إاذذذاعة أوقذذذاهتم يف أمذذذور كذذذان ميكذذذن رقابذذذة مسذذذتمرة مذذذن قبذذذل رؤسذذذائه، و و   توجيذذذه دائذذذم
 يف نشاطات أخر . استغالهلا

صذذورة  راذذها ممذذا يذذنعكس علذذىتعاسذذن التذذدريب خذذدمات املؤسسذذة وطريقذذة تقذذد  السذذلع الذذي تنتجهذذا و  .9
 عمالئها.عالقات جيدة بني املؤسسة و 

يؤدي التدريب إىل ختفيض نسذبة حذواد  العمذل: فقذد دلذت ااحصذائيات املتعلقذة بإصذابات حذواد    .2
نهذذذا بذذذني العمذذذال غذذذري املتذذذدربني أقذذذل بكثذذذري منسذذذبة ااصذذذابات يف حذذذواد  العمذذذل وبذذذني العمذذذال و  العمذذذل أن
أد  ة عماهلذذا و بة حذذواد  العمذذل قلذذت اخلسذذائر الذذي تتحملهذذا املؤسسذذة يف معاجلذذكلمذذا قلذذت نسذذاملتذذدربني. و 

 أرباحها.اجها، وبالتا   يادة مبيعاهتا و ذلك إىل  يادة إنت
حسذن السذمعة يف و إكساهبا صذفة الثبذات الوظيفي يف املؤسسة، و  االستقراريعمل التدريب على حتقيق   .9

 1اجملتمع.
 التدريب:دور العالقات العامة في . 1.1.2

لتغطيذة تعد الربامج التدريبية داخل املؤسسة والي تصدرها اادارة يف شكل قرارات للموظفني خطذوة أساسذية 
الذذذنق  يف أداء املذذذوارد البشذذذرية مذذذن ناحيذذذة معذذذارفهم و مهذذذاراهتم وسذذذلوكاهتم. إذ للعالقذذذات العامذذذة دور يف دعذذذم 
الذذربامج التدريبيذذة وذلذذك مذذن خذذالل تنميذذة العالقذذة بذذني اادارة واملوظذذغ، فمذذن خالهلذذا يصذذبح املتذذدرب قذذادر علذذى 

مذن مهذارات وسذلوكات أ نذاء فذكة  اكتسذابه وذلك من خالل ما مت مواجهة النزاعات و اخلالفات داخل املؤسسة
تدريبذذه، وبالتذذا  تعمذذل علذذى حتسذذني خذذدمات املؤسسذذة وهذذذا يذذنعكس إجيابذذا علذذى صذذورهتا ومسعتهذذا وتوسذذيع دائذذرة 
عالقاهتذذا مذذع مؤسسذذات أخذذر ، فمذذن خذذالل هذذذس الذذذربامج تعمذذل العالقذذات العامذذة علذذى  يذذادة  قذذة املتذذذدربني يف 

بذذذني املؤسسذذذة واملتذذذدربني. فمذذذن خذذذالل هذذذذس الذذذربامج  واالنسذذذجامملتبذذذادل والتوافذذذق اادارة و يذذذادة فذذذرص التفذذذاهم ا
 يتم رفع الكفاءة اانتاجية. التدريبية

                                                           
 .119، صسابقالمرجع ال 1
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إذ ميكذن القذول بذأن نشذا  العالقذات العامذة داخذل املؤسسذة خيلذق عالقذة دائمذة بذني اادارة و املتذدرب ايذث 
ل العالقذذذات العامذذذة علذذذى تنميتهذذذا ملسذذذاعدة وااطذذذالع وكسذذذب معذذذارف جديذذذدة تعمذذذ لالستفسذذذاريفسذذذح اجملذذذال 

 املتدربني على أداء مهامهم بكفاءة.
 

   التحفيز:. 2.2
وافز  يف التحفيذذذز البذذذد مذذذن التطذذذرق إىل بعذذذض املعلومذذذات عذذذن احلذذذقبذذذل الذذذدخول إىل دور العالقذذذات العامذذذة 

 كمايلي:
 مفهوم التحفيز:. 1.2.2

 ما. شيءموعة الدوافع الي تدفعنا لعمل تعرف احلوافز على أهنا ع :اصطالحا
 اسذتمرارستعرف أيضا بأهنا:كل قول أو فعل أو إشارة تدفع اانسان إىل القيام بسلوك أفضل أو تعمذل علذى و 

 1فيه.
 طرق التحفيز:. 2.2.2

2هناك طرق عديدة للتحفيز نذكر أمهها:   
 يساهم يف بناء مستقبلهم.مجيعا و هم أن صالحهم يعود عليهم إقناع خماطبة العقل بااقناع: -أ
احلذذذوافز املاديذذذة: هذذذذس الطريقذذذة مفيذذذدة جذذذدا يف أول األمذذذر لكنهذذذا مذذذع طريذذذق املكافذذذ ت و التحفيذذذز عذذذن  -ب

العمذذل يكذذون علذذى قذذدر وا إال إذا كذذان هنذذاك حذذافز مذذادي و ألهنذذم يصذذبحوا ال يتحركذذ الوقذذت تفقذذد قذذدرهتا
   ذلك احلافز فقط.

طريقذذة هذذذس و  ،أن الوقذذت يذذدامهناتذذذكرهم األخطذذار الذذي حتذذيط بنذذا و  التحفيذذز عذذن طريذذق اخلذذوف: بذذأن -ل
 ناجحة يف أول األمر أ تفقد تأ ريها مع األيام.

 أنواع الحوافز:. 1.2.2
هنذذاك العديذذد مذذن احلذذوافز الذذي تلذذيب حاجذذات و دوافذذع العذذاملني مذذن جهذذة و مصذذا  املؤسسذذة مذذن جهذذة 

ااخذالص وحتمذل املسذؤولية و  االخكاعذاتو  باالرتكذا اتأخر  ألن اانتذال و حتسذني النوعيذة و القيذام 

                                                           
 .280، ص2882، دار الشروق للنشر والتو يع، عمان، التحفيز ومهارات تطوير الذاتفايز عبد الكر  الناظور،   1
2
 001،001،ص ص المرجع السابق  
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يف العمل كل هذس تعترب نتائج جيدة و إجيابية علذى املؤسسذة أن تقذوم يف مقابلهذا مبكافذأة العذاملني فيهذا 
 1.االجتماعيةو  باحلوافز املادية أو املعنوية  سواء

 2كمايلي:املعنوية  ين النوعني من احلوافز املادية و هذ استعراضميكننا و  
تعترب احلوافز املادية من أهم املثريات الدافعية لد  العمال ذلك أهنا تسذاهم يف تلبيذة  الحوافز المادية:( 1

فذال بذد مذن تقذذد  حذوافز ماديذة يف كذل مؤسسذة لضذذمان النفسذية غذري املشذذبعة لذديهم و  االقتصذاديةحاجذاهتم 
 حتسني مستو  أدائه.بذل العامل جملهود أكرب و  استمرار

احلوافز املادية هي عموعة اخلدمات و الوسائل الذي تقذدمها املؤسسذة للعمذال بغيذة إشذباع حاجذاهتم مذن  إن
كذذذون هذذذذس احلذذذوافز فرديذذذة أو توتشذذذجيعهم علذذذى  يذذذادة اانتذذذال، و  الناحيذذذة املاديذذذة، كمذذذا تسذذذتخدم يف حذذذثهم

 ها فيمايلي:تندرل حتت عنوان احلوافز املادية عموعة من املفاهيم نستعراها أمهو  مجاعية
الذذثمن الذذذي اصذذل عليذذه العامذذل نظذذري اجملهذذود  األجذذر: يعذذرف األجذذر يف النظذذام الرأمسذذا  علذذى أنذذه: -1-1

 العضلي الذي يبدله يف العمل.
أشذذذذكال املكافذذذذ ت الذذذذي يتحصذذذذل عليهذذذذا يطلذذذذق علذذذذى مجيذذذذع أنذذذذواع و الواسذذذذع  االقتصذذذذادياألجذذذذر يف معنذذذذاس و 

 3األفراد.
األساسذية، فهذو أول فذرد الكثذري مذن احلاجذات األوليذة و اانتال من أنه يتذيح للتنبع أمهية األجر كحافز على 

األهذذداف الذذي يسذذعى العامذذل إىل حتقيقهذذا مذذن وراء عملذذه ذلذذك أن املذذال الذذذي اصذذل عليذذه ميكنذذه مذذن تلبيذذة 
 األساسية.و  حاجاته الطبيعية

خلدمذة تذؤدي إمذا كجذزء للعمذل مذن النقذود تذدفع باااذافة إىل األجذر املعتذاد  غلذهذي مب املكافذ ت: -1-2
 4.ظم أو التفوق يف نوعيته أو كميتهاااايف غري املنت

     املبذذين علذى أسذذس علميذذة  يكذون إعطذذاء هذذس املكافذذ ت مذذن خذالل التقذذو  املسذذتمر ألداء املذوارد البشذذريةو    
 املكاف ت قد تكون: وفنية. و 

 اجلماعي.تدفع على أساس اجملهود مكاف ت املردود اجلماعي: و  - أ

                                                           
  .182، ص1118[، ب، ]د.ن[، ]د.إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية طارق احلال،  1
 .119، ص1119دار النهضة العربية، القاهرة، ، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية منصور فهمي،  2
 .499، ص1119، ]د.ن[، ااسكندرية، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية صالح الشنواي،  3
 .208، ص1112، القاهرة، مكتبة عني اس، إدارة األفراد علي حممد عبد الوهاب،  4
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حيث هي عبارة عن بعض النفقات الي يتحملها صاحب العمل حلساب العامل املكاف ت العينية: و  -ب
التكفل بااجيار أو وسيلة نقل و من السكن  كاالستفادةمن بعض املزايا املادية،   االستفادة بواسطتهاميكنه 

 1نح املكاف ت يف ظروف عديدة منها: اأو اخلدمات األخر  املشاهبة، و  خاصة أو اللباس أو بعض املواد
  ،و اابداع. االبتكارمكاف ت اانتال، اجلودة، السرعة 
 .مكاف ت منطقة العمل 
 .مكاف ت األقدمية النهائية 
 .مكاف ت التدريب 

 حتقيذذذق راذذذا الذذذي هتذذذدف إىل االجتماعيذذذةاخلذذذدمات العينيذذذة: تتمثذذذل يف كذذذل املزايذذذا و  ملحقذذذات األجذذذر -1-4
العائليذذة بأهنذذا:  االجتماعيذةلقذد عذذرف القذذانون األساسذي العذذام للعامذل اجلزائذذري اخلذذدمات باملؤسسذذة و العذاملني 

ت الذذي تكذذون يف كفذذالتهم ماديذذا العذذائالسذذامهة يف حتسذذني معيشذذة العذذاملني و مجيذذع األعمذذال الذذي ترمذذي إىل امل
  2الكويج.ن والثقافة و خدمات يف عاالت الصحة والسكمعنويا عن طريق تكملة أجر العامل على شكل و 
 التغذيذذةمذذن أهذذم مظاهرهذذا خدمذذة العماليذذة مظذذاهر متعذذددة ومسذذتويات خمتلفذذة و  االجتماعيذذةتتخذذذ اخلذذدمات و 

، اخلذذذذدمات الطبيذذذذة والنشذذذذاطات الثقافيذذذذة االسذذذذتهالكيةعذذذذن طريذذذذق املطعذذذذم، خدمذذذذة النقذذذذل، خدمذذذذة التعاونيذذذذة 
  .الكفيهيةو 
ة، نسذذبة مبويذذة مذذن أربذذاح الشذذرك اسذذتقطاعاملشذذاركة يف األربذذاح: ميكذذن تعريذذغ املشذذاركة يف األربذذاح  -1-9

يذذذتم التو يذذذع حسذذذب املرتذذذب أو الدرجذذذة أو املسذذذتو  ااداري، أو كفذذذاءة ليجذذذري تو يعهذذذا علذذذى العذذذاملني و 
بذذاح الذذي حتققهذذا يقذذوم مبذذدأ املشذذاركة يف األربذذاح علذذى أسذذاس أن األر األداء، أو أكثذذر مذذن أسذذاس واحذذد، و 

ؤ ر كذل  يذادة يف هذذا النشذا  سذيجلهود ونشا  العمذال و  انعكاسيف هناية فكة األعمال إمنا هي املؤسسة 
األربذذاح الذذي اصذذلون عليهذذا، يذذتم هذذذا التو يذذع نقذذدا مذذرة واحذذدة أو تقسذذيمها بالتذذا  علذذى  يذذادة اانتذذال و 
 على عدة مرات يف السنة.

 
 
 

                                                           

.201، صمرجع سابقعلي حممد عبد الوهاب،   1  
2
 .01،04، ص ص0714أوت 10، مؤرخ في 14/04القانون األساسي للعامل، رقم   
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  1يف:مزايا هذا النظام تتمثل و 
  العضوية للمؤسسة، حيث يربط املشروع بروح اجملموعة الواحدة الذي تعمذل يف و  االنتماءتنمية مشاعر

 سبيل مصلحة مشككة.
  املشاركة.ن خالل ااحساس بأمهية التعاون و اادارة، ماملتبادل بني العمال و  االجتماعتنمية 
 من أ حتقيق الفعالية للمؤسسة.العمال على مكافحة الالمباالة وااسراف يف الوقت و  تشجيع 
ملكيذذة العذاملني ألسذهم الشذركة هذي أكثذر الطذذرق  اعتبذارميكذن ملكيذة العذاملني ألسذهم الشذركة:  -1-2
 امذذتالكيف هذذس الطريقذذة مذذن حذق العمذذال ليذة لتقريذذب املشذذاركة يف النذاتج واألداء النهذذائي للمؤسسذذة، و مثا

 شركتهم بنسبة حمدودة. 
باااذافة إىل هذذذس األنذذواع توجذذد هنذذاك حذذوافز ماديذذة أخذر  مثذذل: العذذالوات، تقذذد  وجبذذات غذائيذذة، تقذذد  

 مساعدات مالية، عالل عاي... إخل. 
الذاتيذذة و  االجتماعيذذةعبذذارة عذذن حذذوافز غذذري ماديذذة تذذرتبط بشذذكل مباشذذر باحلاجذذات الحرروافز المعنويررة: ( 2

حتفيذذز العذذاملني علذذى العمذذل بذذل تعتمذذد علذذى وسذذائل معنويذذة ي ال تعتمذذد علذذى املذذال يف إ ذذارة و لانسذذان، فهذذ
يقها مذن خذالل يسعى إىل حتق اجتماعيةتطلعات العنصر البشري الذي له أحاسيس وأمال و  احكامأساسها 

 أهم احلوافز املعنوية مايلي:عمله يف املؤسسة، و 
تذذرب التكذذوين والتذذدريب مذذن أقذذدم الوسذذائل وأحسذذنها يف رفذذع اانتاجيذذة كذذوين و التذذدريب: يعالت -2-1
جنا  عمله، فالتذدريب الذذي خيطذط الوسائل العلمية يف إ باستخدامالدقة يف العمل ألنه يسمح للعامل و 
ينفذذذذ بشذذذكل سذذذليم أداة فعالذذذة يف حتسذذذني مهذذذارة األفذذذراد عنذذذد أدائهذذذم ألعمذذذاهلم، فهذذذو اقذذذق فائذذذدتني و 

 أخذر  جهذة مذنواحذد فهذو يزيذد إنتاجيذة املؤسسذة ويسذاعد يف حتقيذق أهذدافها مذن جهذة و رئيسيتني بذ ن 
ى أسذذذاس وجذذذود  يذذذادة دخلهذذذم علذذذلذذذك نتيجذذذة إهلذذذامهم بأبعذذذاد عملهذذذم و ذيرفذذذع الذذذروح املعنويذذذة للعذذذاملني و 

 الدخل.عالقة بني اانتال و 
  :داف الي ميكن أن اققها التدريبمن بني أهم األهو 
  التقليل من حواد  العمل.   العمل و خفض معدل دوران 
  كفاءات األفراد. يادة مهارات وقدرات و 
  نوعا.الزيادة اانتاجية كما و 

                                                           
 .281، صمرجع سابقفايز عبد الكر  الناظور،   1



 الفصل الثالث:                                                                 تنمية الموارد البشرية
 

 

65 

  1.النفسي( االستقراررفع معنويات األفراد    قة العامل بنفسه، حتقيق 
مذن حيذث الصذعوبة يقصد هبا شذغل املوظذغ املرقذى وظيفذة أخذر  ذات مسذتو  أعلذى الكقية: و  -2-2
 2 .املركز يفوق وظيفته احلاليةة و السلطو  املسؤوليةو 

كما أن الكقية هي أن يشغل العامل وظيفة تكون درجتها أعلى من درجذة الوظيفذة الذي كذان يشذغلها مذن 
 3املعنوية للعامل.املزايا املادية و قبل و يكتب على ذلك  يادة يف 
اانتذال فذإذا كذان لذد   العذاملني رغبذة العمل فيما إذا ربطذت بالكفذاءة و  تعتمد فاعلية الكقية كحافز على

حتقيقا لنزعة أو حاجة لديهم و املكانذة الوظيفيذة أو دافع لشغل منصب وظيفي أعلى من منصبهم احلا  
 اانتال.فزا مشجعا للعاملني على العمل و يف هذس احلالة ستكون الكقية حا

امذذة كذذل مذذا اذذيط بذذالفرد مذذن عملذذذه تعذذين ظذذروف العمذذل بصذذفة ع الظذذروف الفيزيقيذذة للعمذذل: -2-4
اجملموعذذة الذذي يعمذذل فيهذذا، لذذذلك فذذاادارة ملزمذذة بتذذوفري عملذذه و  اجتذذاسميولذذه ويذذؤ ر علذذى سذذلوكه وأدائذذه و 

واذع بذذرامج فنيذة إداريذذة مشذككة عاليذذة املسذتو  مذذن أجذل محايذذة و    السذالمة للمذذوارد البشذرية بتصذذميم 
مذا يكتذب مذن أ ذار احلذواد  غذري الطبيعيذة، و واد  الطبيعية، والعمذل علذى التقليذل هذس األخرية من احل

 عليها من إصابات العمل.  
يكذذذون ذلذذذك مبذذذنح شذذذهادات تقذذذدير أو  نذذذاء للعذذذاملني األكفذذذاء تقذذذدير جهذذذود العذذذاملني: و  -2-9

إجنذذذاح ذلذذك كتقذذدير هلذذم علذذى جهذذودهم املبذولذذة يف و الذذذين اققذذون مسذذتويات جيذذدة يف اانتذذال 
املؤسسذذة، كذذذلك هنذذاك وسذذيلة أخذذر  لتقذذدير جهذذود العمذذال عذذن طريذذق ختصذذي  لوحذذة إعالنذذات 

ا أمسذذذاء العمذذذال األكفذذذاء واذذذع فيهذذذتسذذذمى لوحذذذة الشذذذرف تعلذذذق يف األمذذذاكن العامذذذة يف املؤسسذذذة ي
 4 ما حققوس من إجنا ات.حملة موجزة عن نشاطهم وجهدهم و وصورهم و 

 
 
  

                                                           
1
[، ب، ذات السالسل للطباعة والنشر والتو يع، ]د.2،  االتجاهات الحديثة في إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية  كي حممد هاشم، 

 .221، ص1111
  
 .248صسابق، المرجع ال  2
3
 .128، ص1191، دار الفكر العريب، القاهرة، 9،  مبادئ علم اإلدارة العامةسليمان حممد الطماوي،   

 .282، صمرجع سابقصالح الشنواي،   4
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 أسس منح الحوافز:. 4.2.2
1يلي: منح احلوافز على عدة معايري أمهها ما يرتكز    

  معيار األداء: و يعترب من أهم املعايري من حيث املواوعية يف حساب احلوافز حيث يتم حتليل األداء
 و واع معايري قابلة لقياسه بالنسبة لكل وظيفة مثل كمية العمل و جودة اانتال.

 ال العمل لكنه يغلب عليه الطابع النسيب مقارنة باملعيار معيار اجملهود: يستعمل هذا املعيار يف قياس نت
 األول، حيث ال يؤدي اجملهود املبذول بالضرورة إىل إجنا  العمل بفعالية و كفاءة.

  سسة املدة الي قضاها العامل يف املؤ  االعتبارهو معيار كثري التداول إذ أخذ بعني معيار األقدمية: و
 .اهل انتمائهالي تؤشر إىل والئه و 

  من قبل املؤسسات احلديثة الي تسعى إىل  االستخدامحتقيق األهداف: و هذا املعيار أيضا شائع
 تشجيع عماهلا على إجنا  األهداف.

قى الغرض منها من خالل ما سبق ميكن القول أن احلوافز متنوعة بقدر تنوع حاجات األفراد، إذ يبو   
 للمؤسسة. النتمائه باالعتزا رفع روحه املعنوية ليشعر هو إرااء العامل و 

 
 دور العالقات العامة في تحفيز العاملين:. 1.2.2

فمواذذذذوع العليذذذذا اادارة  امذذذذة والعالقذذذذات العمهذذذذا  يوجذذذذد يف املؤسسذذذذة قسذذذذمان مكلفذذذذان بتحفيذذذذز العذذذذاملني
العذذذاملني تذذذدفعهم احلاجذذذة إىل املذذذال لسذذذد  العمذذذل اذذذا  باألمهيذذذة الكبذذذرية و األسذذذاليب الذذذي تذذذدفع إىلو  زالتحفيذذذ

تعمذذل ة ألنذذه يشذذكل حذذافزا رئيسذذيا هلذذم، و إذ يعذذد املذذال أحذذد العوامذذل املهمذذ حيذذاة أسذذرهم،و  تكذذاليغ حيذذاهتم 
العالقذذذات العامذذذة يف املؤسسذذذات املختلفذذذة علذذذى دعذذذم األفذذذراد العذذذاملني مذذذن الذذذذين يقذذذدمون أعمذذذاال متميذذذزة أو 

غريهذذا مذذن األعمذذال الذذذي عذذذن أقذذراهنم اسذذن أداء وظذذائفهم و  ن يتميذذزونمبدعذذة يف إطذذار عملهذذم أو مذذن الذذذي
   تنطوي على نوع من التسيري.

كذان ذلذك بالذدعم املذادي   سذواءتكذرميهم مة بعملية رصد مثل هذس العناصر وتشجيعهم و تقوم العالقات العاو 
متعذددة كتوجيذه كتذب الشذكر شذكاال أ يأخذذالتشجيعية أو التكذر  املعنذوي، و الذي يتمثل بطرائق املكاف ت و 

                                 النذذذذذذذذذذذدوات.و  االجتماعذذذذذذذذذذذاتالعرفذذذذذذذذذذذان أو تثمذذذذذذذذذذذني جهذذذذذذذذذذذود العناصذذذذذذذذذذذر الكفذذذذذذذذذذذؤة مذذذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذذالل والتقذذذذذذذذذذذدير و 
بنتذائج عملهذم هذو أحذد األسذاليب املبدئيذة  اهتمامذاهتمو ااحسذاس لذد  العذاملني لذذايت  و إن تعميق الشعور ا

                                                           
 219، ص2889، دار الشروق، عمان، 4،  إدارة األفراد مصطفى جنيب شاويش،  1
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أساسذذي مذذن خذذالل احلذذوافز املاديذذة واملعنويذذة الذذي تقذذدم هلذذم، بشذذكل يتحقذذق و زة العالقذذات العامذذة الذذذي ألجهذذ
مذذذن القذذذوانني والتشذذذريعات اخلاصذذذة بذذذاألجور  االسذذذتفادةلتحقيذذذق ذلذذذك يتطلذذذب مذذذن إدارات العالقذذذات العامذذذة و 
د عالقتهمذذا مذذع مسذذتويات املهذذارة والكفذذاءة حتديذذالرواتذذب يف تنظذذيم مسذذتويات ومعذذدالت األجذذور والرواتذذب و و 
ذول واملبذذادرات اجلهذذد املبذذني مذذن خذذالل املؤشذذرات املواذذوعية ومنهذذا درجذذة اخلطذذورة، و ؤهالت لذذد  العذذاملاملذذو 
   1اابداعات الي حتقق مستو  متقدما من العمل.و 

 
 رفع مستوى األداء الوظيفي :. 1.2

 يعرف األداء الوظيفي من الناحية اللغوية واالصطالحية كما يلي:
 مفهوم األداء:. 1.1.2

 2أد  تأدية الشيء أو إيصاله أو إيصال الشيء إىل املرسل إليه. :لغة
ا هذذو القيذذام بأعبذذاء الوظيفذذة مذذن املسذذؤوليات و الواجبذذات وفقذذا للمعذذدل املفذذروض مذذن أداء العامذذل  :اصررطالح 

 الذذذذيالكفذذذمل املذذذدرب وميكذذذن معرفذذذة هذذذذا املعذذذدل عذذذن طريذذذق حتليذذذل األداء أي دراسذذذة كميذذذة العمذذذل والوقذذذت 

أداء أو يعتمذد يف ذلذك  اختبذاراتجتذر  لذه  يستغرقه يف إنشاء عالقة عادلة بينها وللتمكني مذن ترقيذة املوظذغ

حتليذذذل وفهذذذم وتقيذذذيم أداء العامذذذل  ىتقذذذارير األداء أي احلصذذذول علذذذى بيانذذذات مذذذن نشذذأهتا أن تسذذذاعد علذذذ لذذىع

 3لعمله وسلوكه يف فكة  منية حمددة.

 مفهوم الوظيفة :. 2.1.2
 4وهي ما يقدر من عمل وغري ذلك يف  من معني و تأيت مبعل اخلدمة املعنية. : لغة

ا  هي وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة أنشطة عتمعة مع بعضها يف املضمون أو :اصطالح 

 5.رالشكل وميكن أن يكون هبا موظغ واحد أو أكث

                                                           
 .182،189ص، ص مرجع سابقعبد الر اق حممد الدليمي،   1

  2 أمحد عادل راشد، مذكرات في إدارة األفراد، دار النهضة العربية للنشر، بريوت، 1101، ص212.
  3 أمحد  كي، معجم المصطلحات االجتماعية ، مكتب لبنان، بريوت،1112، ص418.

  4 فؤاد أفرام السباي، منجد الطالب،  2، دار املشرق للطباعة والنشر بريوت،1100، ص928.
  5 حممد الربغي،التوجيري، معجم المصطلحات اإلدارية، مكتبة العبيكان، الرياض، 1114، ص102.
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 مفهوم األداء الوظيفي: . 1.1.2
هذذو ذلذذك النشذذا  الذذذي يقذذوم بذذه العذذاملني مذذن خذذالل أداء واجبذذات ومهذذام ومسذذؤوليات الذذي  :اصررطالح ا

 1جيب عليهم القيام هبا أو كل يف موقعه الوظيفي يؤدي مهامه وواجباته ومسؤولياته.

 أسس ومعايير األداء الوظيفي: . 4.1.2

 ليتداء الوظيفي أسس ومعايري تتمثل يف مايلي : 

 أسس األداء الوظيفي:  -أ

  2يلي: األسس الي تقوم عليها أداء العاملني يف ما 

  استخدام مفاهيم معايري مواوعية موحدة التقييم وقياس أداء العاملني يف العمل 

  تو  أدائذذه العقلذذذي مقارنذذذة أو جتراذذا للفذذذرد يف  مسذذذ اهتامذذذاتأصذذيل مفهذذذوم األداء الذذوظيفي علذذذى أنذذذه لذذيس

 أو املفكض لتحديد ما قد يتواجد من قصور ومساعدة الرد على تداركه .املستهدف   باألداء

  مستويات اجلميع . اختالفبني الرؤساء و املرؤوسني على  االتصالتوفري نظام فعال 

 وم و أهداف أداء املرؤوسني وكذا أراء وتربيرات املرؤوسني لرؤسائهم .فهالنقل الوااح والسليم مل 

 ميكذذذذذن تغلذذذذذب أحذذذذذدمها علذذذذذى األخذذذذذر و إدراك السذذذذذلبيات و  ات ، حيذذذذذث الإدراك ااجيابيذذذذذات والسذذذذذلبي

 ااجيابيات 

 املعلومات عن األداء من مصادر أصلية مثل الفرد نفسه و رئيسه املباشر . استقاء 

  وعليذذه فذذإن أداء العذذاملني يعتمذذد علذذى أسذذس نظريذذة جتعذذل الرؤسذذاء و املرؤوسذذني يذذدركون أهذذداف التقيذذيم

 يف تسيري مسؤولية اادارة .  وفعاليته ، مما يساهم 

 

                                                           

، دراسة تطبيقية على الضبا  الداخليني يف قيادة أمن املنش ت و العوامل المؤثرة في فاعلية األداء الوظيفي للقيادات األمنيةالربيق حممد، 1 
  .20، ص2889غري منشورة، أكادميية نايغ للعلوم األمنية السعودية، القوة اخلاصة ألمن الطرق، رسالة ماجيسك

  2 أمحد سيد مصطفى، إدارة الموارد البشرية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،1102، ص102. 
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 معايير األداء الوظيفي :  -ب
علذذذى السذذذؤال  جييبذذذواإدارة املذذذوارد البشذذذرية وهذذذم يضذذذعون نظامذذذا لتقيذذذيم أداء العذذذاملني أن  مسذذذؤوليةإن عمليذذذة 

، يسذذمى بتحديذذد معذذايري تقيذذيم األداء؟ إن حتديذذد هذذذس اجلوانذذب هذذو مذذا  املذذوظفنيمذذاذا نقذذيم يف أداء  :التذذا 

والواقذذع أن حتديذذد معذذايري تقيذذيم األداء الذذوظيفي أمذذر اذذروري بنجذذاح نظذذام تقيذذيم األداء ، ألنذذه يشذذكل أراذذية 

واحذذذدة ينطلذذذق منهذذذا األطذذذراف أصذذذحاب العالقذذذات يف التقيذذذيم ، وعلذذذى رأسذذذهم العذذذاملون و رؤسذذذائهم ومذذذن 

 يلي :  األمثلة على معايري ما

 معرفة العمل. -

 واايداع. القيادة -

 وحجم العمل. نوعية األداء -

 التعاون. -

 القرارات . اختاذالقدرة على  -

 القدرة على حل املشكالت . -

 . االتصالالقدرة على  -

 القدرة على التخطيط . -

 ة على التنظيم .ر القد -

ك املوظذذذغ ، ومذذذن هنذذذا نالحذذذ  بذذذأن هذذذذس املعذذذايري هلذذذا جوانذذذب و عوامذذذل متنوعذذذة ، و بعضذذذها يتعلذذذق بسذذذلو 

، والواقذع أن هذذس العوامذل ختتلذغ فيمذا بالنتذائج و ااجنذا ات الذي حققهذابعضذها و ، وبعضها يتعلق بشخصذيته

 1باألداء أو اجلانب مواع القياس. ارتباطهابينها بالنسبة ملد  

 

                                                           

  1 عبد البارئ إبراهيم درة،  هري نعيم الصباغ، وآخرون، إدارة الموارد البشرية، دار وائل للنشر والتو يع، عمان، 2880، ص299.
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 أهمية و أهداف األداء الوظيفي : . 1.1.2
 :  فيما يليليتداء الوظيفي أمهية و أهداف تتمثل 

 أهمية األداء الوظيفي : .1.1.1.2

  1األداء الوظيفي يف النقا  التالية : تكمن أمهية

يعتذذذرب األداء الذذذذوظيفي أحذذذذد أهذذذم األنشذذذذطة الرئيسذذذذية لتنميذذذة املذذذذوارد البشذذذذرية الذذذي تعتذذذذرب عمليذذذذة تنظيميذذذذة  .1

 مستمرة يقاس من خالهلا مالحظات أداء أفراد العاملني. 

السذلبية  كاسذاهتاوانعتستطيع املؤسسذة مذن خذالل األداء الذوظيفي الوقذوف علذى نقذا  القذوة و الضذعغ  .2

 و ااجيابية على إنتاجية الفرد وفاعلية املؤسسة.

علذى  ارتكذزتمؤشرات األداء الوظيفي تعترب مبثابة نوع مذن احلذوافز للتنظذيم البشذري داخذل املؤسسذة إذا  .4

 أسس سليمة .

يفيذد يساهم يف رفذع الذروح املعنويذة للعذاملني وتوطيذد الصذالت والعالقذات بذني الذرئيس و املرؤوسذني كمذا  .9

 يف خفض السلبيات يف سلوك العاملني من غياب و إمهال وعدم احلماس للعمل .

   .يساهم يف الكشغ عن الكفاءات الكامنة غري املستقلة للعاملني و رسم خطة القو  العاملة للمنشأة .2

 يشكل فرصة للعاملني لتدارك أخطائهم  و العمل على جتنبها وتنمية مهاراهتم . .9

 رفع معنويات العاملني وخلق جو من التفاهم والعالقات الطيبة يسري على العاملني أداء مهامهم.  .1

 أهداف األداء الوظيفي: .2.1.1.2  

  2ميكن إمجال األهداف املبتغاة من األداء الوظيفي يف النقا  التالية:  

يفيذذد األداء الذذوظيفي يف ختطيذذك لتنميذذة املذذوارد البشذذرية داخذذل املؤسسذذة فهذذو يشذذكل أداء مراجعذذة ملذذد   .1

 إحالل موارد بشرية أخر  حملها. واقكاحتوفر موارد بشرية معينة مبؤهالت معينة 
                                                           

  1 سهيلة حممد عباس، إدارة الموارد البشرية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 1111، ص299.
  2 عبد البارئ ابراهيم درة،  هري نعيم الصباغ، وآخرون، مرجع سابق، ص298.
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او  التأكد من كفاءة اخلطط املواوعية ودقة املوا نات التخطيطية وإبداء املقكحذات لتعذدياها هبذدف جتذ .2

بالتذا  فذإن األداء الذوظيفي البذد مذن أن يذؤدي إىل تسببة عن التقديرات غذري الصذحيحة، و امل االحنرافات

 .كفاءة اانتاجيةإنتال إجيابية تعمل على حتسني  

تقيذذذيم النتذذذائج و حتديذذذد مراكذذذز املسذذذؤولية و املقصذذذود بذذذذلك القيذذذام بتقيذذذيم عذذذام للنتذذذائج الفعليذذذة يف اذذذوء  .4

ولة عذذذذذن ؤ حتليذذذذذل أسذذذذذباهبا، وعلذذذذذى اذذذذذوء التحليذذذذذل تتحذذذذذدد املراكذذذذذز املسذذذذذدة و حذذذذذاجمل األهذذذذذداف و املعذذذذذايري

 بنتائج التحليل يف واع اخلطط املستقبلية . االسكشادما يلزم من قرارات تصحيحية و  االحنرافات

يذذذذذزود األداء الذذذذذوظيفي إدارات املذذذذذوارد البشذذذذذرية مبعلومذذذذذات واقعيذذذذذة علذذذذذى أداء وأواذذذذذاع العذذذذذاملني داخذذذذذل  .9

 املؤسسة.

املكافذذ ت املاليذذة املناسذذبة للعذذاملني ففذذي اذذوء املعلومذذات الذذي يتحصذذل  اقذذكاحيسذذاهم األداء الذذوظيفي يف  .2

مذن خذالل ذلذك نظذام  اقذكاحعليها من تقييم األداء ميكذن  يذادة رواتذب العذاملني أو إنقاصذها بذل ميكذن 

 1حوافز معني.

طياته أهذداف و أمهيذة  والذي تتجسذد  يف امل يف ومن هنا نستنتج أن األداء الوظيفي داخل املؤسسة  .9

 حتسني إنتاجية العاملني .رفع و 

 العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي : . 6.1.2     

هناك من العوامل الي تؤ ر على أداء املوظغ داخل املؤسسة إذ ميكن الككيز على بعض أهم هذس العوامل 

 يف :  تتمثل الي 

: يعترب من أبر  العمليات الرئيسية الي حترص من خاللذه املؤسسذة علذى حتقيذق أكذرب مسذتو   اإلشراف - أ

من الفعالية يف األداء للوصول إىل درجة عالية من الكفذاءة اانتاجيذة وهذذا مذا دعمتذه الكثذري مذن التجذارب و 

 .املؤسسايت اجتماعالدراسات يف علم 
                                                           

 حنا نصر هللا، إدارة الموارد البشرية، دار العل للطباعة والنشر، عمان، 4111، ص10.
1
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طريذذق إنتاجيذذة املؤسسذذة للمحذذيط املالئذذم عذذن  لذذىل كبذذري عفاملمارسذذات اليوميذذة للمشذذرفني تذذؤ ر بشذذك    

، بث الروح اجلماعية والتعاون الذي من شذأنه أن اسذن أداء املوظذغ . وبالتذا  حتفيز املوظفني تنظيم العمل

ميكن القول إن ااشراف سالح ذو حدين فقذد يعمذل علذى رفذع مسذتو  الفعاليذة يف األداء أو العكذس وهذذا 

ااشذذرايف الذذذي يتبعذذه املشذذرف يف طريقذذة إشذذرافه علذذى املرؤوسذذني فقذذد يوجذذه إشذذرافه حنذذو الذذنمط  لذذىمتوقذذغ ع

املذذذوظفني كمذذذا حذذذد  يف مدرسذذذة العالقذذذات اانسذذذانية أو حنذذذو اانتذذذال وهذذذذا مذذذا يتماشذذذى مذذذع مبذذذادئ اادارة 

 1العلمية.

: أشارت العديد من الدراسات الي تناولت مواوع الظروف الفيزيقية و املادية ظروف العمل -ب 

على املوظغ أ ناء تأديته لعمله و األمراض املهنية املتصلة بأداء ، واستخلصت أن  وانعكاساهتاللعمل 

درجة سوء أو مناسبة تلك الظروف يؤ ر على قوة اجلذب الي ميارسها حميط العمل على املوظغ وقوة 

  2بالعمل و بالتا  إىل درجة رااس على أدائه. رتباطها

هلذذس العوامذل جنذد عامذل مجاعذة العمذل الذي تذؤ ر سذلبا أو إجيابذا علذى أداء املوظذغ فكلمذا تفاعذل  إاذافة 

املوظغ مع مجاعة العمل كلما كانت هذذس األخذرية مصذدرا للراذا الذوظيفي و بالتذا  حتسذني األداء فاانسذان 

مذع مذن حولذه فالعالقذذة املتذوترة بينذه وبذني مجاعذة العمذذل  اجتماعيذةبطبعذه مييذل إىل تشذكيل عالقذذات  اجتمذاعي

تنعكس سلبا على أدائه لعمله . كما جند أن الكقية اثل عامل أساسي يف التأ ري على أداء املوظذغ وهذذا مذا 

 3أكدته العديد من الدراسات.

 

 

 
                                                           

  1 راوية حسن، إدارة الموارد البشرية: رؤية مستقبلية، الدار اجلامعية، ]د،م[،2884،ص221.
  2 صالح الشنواي، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية: مدخل ، أهداف، مؤسسة شباب اجلامعة، ااسكندرية ،1111، ص282.
  3 صالح عبد الباقي، االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،ااسكندرية، 2882، ص422.
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 اء الوظيفي : دور العالقات العامة في رفع األد 7.3.2.

ه و املقذدار الذذي يعطيذه مذن يعود املورد البشري أساس جناح أي مؤسسة ، من خالل العمل الذي يؤدي  

، األمذذر الذذذي يسذذتلزم ذي يذذدير املذذوارد األخذذر  باملؤسسذذةعلمذذه ومهاراتذذه باعتبذذارس العنصذذر الوحيذذد الذذو جهذذدس 

املعنويذذذة للمذذذورد البشذذذري وبالتذذذا  االرتقذذذاء بذذذاألداء االهتمذذذام بتطذذذوير العالقذذذات العامذذذة مذذذن أجذذذل رفذذذع الذذذروح 

 .الوظيفي

  كمذذذذا يعتذذذذرب العنصذذذذر البشذذذذري أهذذذذم مذذذذدخالت النظذذذذام اانتذذذذاجي وأعظذذذذم القذذذذو  املذذذذؤ رة يف حتديذذذذد هويذذذذة

خذذالل جهذذود املؤسسذذة ورسذذم معذذامل مسذذتقبلها والذذي قذذد تكذذون دافعذذا رئيسذذيا لذذيتداء الذذوظيفي املتميذذز مذذن 

 .رجال العالقات العامة

  داخذذل املؤسسذذة  االجتماعيذذةإن للعالقذذات العامذذة دور يف حتسذذني بيبذذة العمذذل مذذن خذذالل تقويذذة الذذروابط

 وبالتا  حتسني أداء املوظغ أ ناء تأدية لواجباته الوظيفية .

  الذذدائم بذذني اادارة و املذذوظفني و بالتذذا  بإمكذذان املؤسسذذة  االتصذذالمبذذا أن العالقذذات العامذذة تقذذوم علذذى

ومن أ حتسني سلوكاهتم وخلذق بيبذة  اتصاليةالعقبات الي تواجه املوظفني يف إطار عملية حل املشاكل و 

 عمل إجيابية لتحقيق أداء وظيفي أفضل .

  وميكذذذن القذذذول مذذذن خذذذالل دور العالقذذذات العامذذذة يف رفذذذع مسذذذتو  أداء املذذذوارد البشذذذرية بإمكذذذان املؤسسذذذة
 حتقيق أهدافها ورسم أفاق مستقبلية للعمل وبالتا  تكوين صورة ومسعة لد  مجاهريها اخلارجية . 
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 .الوظيفي الوالء و االنتماء. 4.2
 النفسي االستقرار  مناأل من جو حتقيق يف دور هل للمؤسسة الداخلية بالعالقات إن االهتمام

 .راتبامل علىالوصول إىل أ بغية مستواس من رويطو  هعمل يف يتفاىن هجيعل ما هذا للعامل، االجتماعيو 
 

 :الوالء ممفهو . 1.4.2
 .والنصرة واالرتبا  موااللتزا والعهد والوفاء خالصاا إىل الوالء ممفهو  رييش :لغة

 همبسذؤوليت الفذرد شذعور ه أو هذوحياتذ يف هذام شذيء إىل باالنتمذاء الفرد داخل ينمو شعورهو  :اصطالحا
1ه.يهم شيء جتاس





 :الوظيفي الوالء ممفهو 
 همنظمت و هفي يعمل الذي والقسم أهداف وظيفته بتحقيق هوالتزام ،هومنظمت هلعمل وظغامل إخالص "هو
."واملهين الوظيفي مبعايري السلوك مااللتزا كذلك و

.هبا يعمل الي نظمةملا من أيتجز  ال جزء وأنه ،إىل املنظمة باالنتماء الفرد داخل ينمو شعور هو


 :ينللعامل الوظيفي االنتماء تزيد التي العوامل. 1.4.2
 :بينها من

 .املناسب والعادل جراأل -

 .نيالعامل بني اجيابية إنسانية عالقات -

 .نيرؤوسامل و الرؤساء بني إنسانية عالقات -

 .وظيفي أمن -

 .القرارات صنع يف نيالعامل إشراك -
 
 
 

                                                           
، إيكاك للنشر والتو يع، مصر، تنمية المهارات بناء وتدعيم الوالء المؤسسي لدى العاملين داخل المنظمةمدحت حممد أبو النصر،  1

 .40،  ص 2882
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 ت:الوالءا أنواع4.4.2.
 1. :ييل ما هاأبر   الفرد لد  الوالءات من نواعأ عدة هناك

 إليها ينتمي الي ه قافت و احلياة يف هفلسفت و فكرس و هلنفس الفرد والء هو و :الشخصي الوالء. 

 به. ويؤمن هيعتنق الذي للدين الفرد والء هوو  :ينالدي الوالء

 هأجل من يضحيه و ل وخيل  إليه ينتمي الذي للوطن الفرد والء هوو  :ينالوط الوالء. 

 فيها عضوا أصبح الي للمهنة الفرد والء وهو :هينامل الوالء. 

 هبا يعمل الي للمنظمة الفرد والء وهو :التنظيمي أو ؤسسيامل الوالء.


 العامة في تحقيق االنتماء و الوالء الوظيفي: دور العالقات 5.4.2.
تعمذذل العالقذذات العامذذة علذذى اشذذكاك موظفيهذذا يف اختذذاذ القذذرارات وإيصذذال آرائهذذم لذذادارة العليذذا وتلبيذذة  

بانشذذذغاالهتم األمذذذر الذذذذي جيعذذذل املوظذذذغ علذذذى انتمذذذاء دائذذذم لوظيفتذذذه وبالتذذذا    حاجذذذاهتم ورغبذذذاهتم واالهتمذذذام
 لياته. وهذا بفضل ما اكتسبه من  قة باملؤسسة الي ينتمي إليها.االلتزام مبهامه ومسؤو 

ر الذذي جيعذل املوظذغ علذى لعالقات الداخليذة يف املؤسسذة، األمذعلى تعزيز ا كما تسعى العالقات العامة
إخذذالص دائذذم لعملذذه ومؤسسذذته وبالتذذا  العمذذل علذذى حتقيذذق أهذذداف املؤسسذذة. كمذذا تسذذاعد العالقذذات العامذذة 

 وظغ ملؤسسته.وخلق جو عمل أفضل يزيد من والء امل االستقرارتها على حتقيق من خالل أنشط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .92،98، صالمرجع السابق  
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  الخالصة
يف وقتنذذا احلااذذر، إذ مذذن الضذذروري  مبواذذوع تنميذذة املذذوارد البشذرية داخذذل املؤسسذذات بلذذغ ذروتذهإن االهتمذام 

تكثيذغ الذربامج والسياسذات لذذدعم وتنميذة هذذس القذذو  البشذرية لتذتمكن مذذن التفاعذل بصذفة إجيابيذذة مذع كذل مذذن 
حوهلا من تغريات، حيث تبني لنا أن دور العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية من خالل التحفيذز وتذدريب 

 الء الوظيفي. العاملني ورفع مستو  األداء الوظيفي باااافة إىل االنتماء والو 
 
 



 

 

 

IV. اإلطار التطبيقي 
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 تمهيد

امليدانية عمل أساسي لدعم اجلانب النظري، حيث يستطيع الباحث من خالهلا جتسيد الدراسة تعد  
 الواقع من خالل مجع املعلومات حول املوضوع مث حتليلها للوصول إىل النتائج.

بإجراء الدراسة امليدانية حول دور العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية على مستوى ويف هذا الفصل سنقوم 
 حيث قمنا بإعطاء حملة تارخيية عن املؤسسة، إذ تطرقنا يف هذا الفصل إىل: 9154ماي8رئاسة جامعة 

 التعريف مبيدان الدراسة. .9
 .عرض وحتليل البيانات .2
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 الدراسةالتعريف بميدان  1. 
، تطرقنا أوال إىل 54ماي 8ملعرفة دور العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية على مستوى رئاسة جامعة 

 التعريف باملؤسسة حمل الدراسة.
 التعريف بالمؤسسة  1.1.
 يف هذا املطلب سنقوم بعرض حملة تارخيية عن املؤسسة باإلضافة إىل موقعها. 

 :لمحة تاريخية عن المؤسسة 

املتضمن  9188أوت 54املؤرخ يف  88/972 بقاملة مبوجب املرسوم رقم 54 ماي 8  أنشأت جامعة 
مت إنشاء املركز اجلامعي  9182 ةجويلي57إنشاء املعهد الوطين للتعليم العايل يف الكيمياء الصناعية بقاملة، ويف 

 الذي يتكون من ثالث معاهد.

 املتضمن إنشاء جامعة قاملة اليت تتكون من  2559سبتمرب98املؤرخ يف  59/272املرسوم التنفيذي رقم
ثالث كليات: كلية العلوم واهلندسة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية احلقوق واآلداب والعلوم 

 االجتماعية.
  مديريات مبوجب 55مديريات إىل  52وهي اليوم انتقلت من ثالث كليات إىل سبعة كليات، ومن

املتضمن إنشاء جامعة قاملة اليت تتكون من  2595جانفي92املؤرخ يف  95/98قماملرسوم التنفيذي ر 
 سبعة كليات هي:

 .كلية الرياضيات واإلعالم اآليل وعلوم املادة 
 .كلية العلوم والتكنولوجيا 
 .كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون 
 .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
  اآلداب واللغات.كلية 
 .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 .كلية احلقوق والعلوم السياسية 
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 :موقع المؤسسة 

 بوالية قاملة. 454قطعة رقم  9555حبي  9154ماي8تقع جامعة 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة 2.1.

وأربعة مديريات وأمانة عامة وجمموعة من املصاحل كما هو مبني يف الشكل تتكون اجلامعة من رئاسة  
 التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقم اإلداري للمديريات والمصالح المشتركة

 مدير الجامعة

 رئيس ديوان مدير الجامعة

مكلف بالتنمية 

 واإلشراف

جامعةالنائب مدير  التوجيه  

مكلف بالعالقات 

 الخارجية
جامعةالنائب مدير   

 

والتظاهرات االتصال 

 العلمية

جامعةالنائب مدير  مكلف بالتكوين العالي  

 

التكوين المتواصل 

 والشهادات

نيابة رئاسة التكوين 
 العالي

 

التأهيل الجامعي والبحث 

 العلمي
التكوين العالي فيما بعد 

 التدرج

األمين العام 

 للجامعة

المحاسب 

الرئيسي 

 للجامعة.

مدير 

مركز 

الموارد 

المقاوالتية 

والتنمية 

 الدولية.

مدير 

المركز 

الجامعي 

لإلعالم 

حول 

 التشغيل.

مدير 

المكتبة 

 المركزية

مدير 

النشر 

 الجامعي

المدير 

الفرعي 

للموظفين 

 والتكوين.

المدير 

الفرعي 

للميزانية 

 والمحاسبة

مدير 

مركز 

األنظمة 

وشبكة 

اإلعالم 

 واالتصال

مدير 

مركز 

التعليم 

المكثف 

 للغات.

المدير 

الفرعي 

لألنشطة 

العلمية 

والثقافية 

 والرياضية.
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 أسباب اختيار المؤسسة 3.1.
 تكمن أسباب اختيار املؤسسة فيما يلي: 
  9154ماي8وجود خلية خاصة بالعالقات العامة على مستوى رئاسة جامعة. 
  يف معرفة مدى تطبيق نشاط العالقات العامة لتوطيد العالقات الداخلية من أجل حتسني صورة الرغبة

 املؤسسة.
 .حماولة معرفة أساليب العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية للمؤسسة حمل الدراسة 
 أهداف المؤسسة 4.1. 
 إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف: 9154ماي8هتدف جامعة  
 وحتسني مستوى األداء.قافة اجلودة نشر ث 
 .تطوير جمال البحث العلمي 
  كان يف مرحلة التدرج أو ما بعد التدرج. العمل على مواكبة الطلب املتزايد يف التعليم العايل سواءا 
 .االهتمام املتزايد بتنمية العالقات الداخلية من أجل زيادة أداء مواردها البشرية 
  والفعالية للطلبة وذلك مبا يتماشى مع متطلبات الواقع وكذا سوق العمل.ضمان تكوين يتميز باملرونة 
 .املسامهة يف ترقية الثقافة الوطنية وتوفري سبل لنشرها 
 .إثراء املعارف من خالل تنظيم امللتقيات العلمية الدولية 
 .املشاركة يف اجملاالت الثقافية والتعليمية اليت حتسن مهارات الطلبة 

 
 عرض وتحليل البيانات :  2.

حيث مت حتليلها واستنباط أهم نتائجها  من خالل استجواب أفراد العينة قمنا جبمع عدد هائل من املعلومات
 وذلك وفًقا لفرضيات الدراسة.
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 . عرض الجداول وتحليلها:2.1

 سنحاول عرض أهم خصائص العينة من خالل اجلدول التايل:

 ألفراد العينة البيانات الشخصية(: يوضح 21الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار اإلجابة المحتملة 
 ذكر الجنس

 أنثى
 

25 
25 

%37.03 
%62.97 

 100% 45  المجموع
 سنة 25سنة إىل25من  العمر

 سنة 55سنة إىل29من 
 سنة 59أكرب من 

92 
21 
92 

%24.07 
%53.70 
%22.22 

 100% 45  المجموع
 متوسط المستوى التعليمي

 ثانوي
 جامعي

 أخرى تذكر

55 
57 
58 
59 

%00 
%12.96 
%85.18 
%1.86 

 100% 45  المجموع
 سنوات 2من سنة إىل  األقدمية

 سنوات8سنوات إىل5من 
 سنوات8أكثر من 

58 
25 
28 

%11.11 
%37.03 
%51.86 

 100% 45  المجموع
 عربية اللغة األكثر استخداًما

 فرنسية
 االثنني مًعا

22 
55 
22 

%40.75 
%00 

%59.25 
 100% 45  المجموع
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من  % 27.52من أفراد العينة إناث و  % 82.17أن  52نالحظ من خالل اجلدول رقم  الجنس :
الذكور و ميكن إرجاع هذا إىل تركيبة اجملتمع اجلزائري يف حد ذاته , فنسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور كما ميكن 

احلياة املهنية قبل حصوله على شهادات ذات مستوى  إىلإرجاعه إىل عزوف الشباب عن الدراسة و التوجه 
 دراسي عايل متكنه لاللتحاق مبثل هذه املناصب .

                  حتتلها الفئة ما بني % 42.75حظ من خالل اجلدول أعاله بأن أغلبية العينة نال العمر :
 59أما فئة أكرب من  ]سنة  25سنة إىل  25[ترتاوح أعمارهم ما بني % 25.57نسبةو  [سنة55سنة إىل 29[

كما   ،األقدميةتستقطب بشكل كبري أصحاب هذا يدل على أن املؤسسة و  % 22.22سنة فكانت بنسبة 
 تستقطب بنسبة ال بأس هبا خلرجيي اجلامعات اجلدد أي أصحاب الشهادات و الكفاءات العليا .

  % 84.98من اجلدول أعاله جند أن غالبية أفراد العينة هم جامعيون أي بنسبة المستوى التعليمي:
أما فئة أصحاب  ،أخرىمن أفراد العينة ذو شهادات  % 9.88أما  ،ذو مستوى ثانوي ممن هم % 92.18و

حىت أصحاب املؤسسة تستقطب أصحاب الشهادات والكفاءات و هذا يدل على أن و  ،املتوسط فكانت منعدمة
 شهادات من مراكز التكوين.

، سنوات 8ميتلكون أكثر من  % 49.88نالحظ من خالل اجلدول بأن أغلبية أفراد العينة  األقدمية :
سنوات فكانت بنسبة  2سنوات أما فئة ما بني سنة و 8إىلسنوات 5ميلكون خربة من  %27.52و 

 .رجيدة تساعد املؤسسة على التقدم واالزدهاخربات ل على أن املؤسسة متتلك كفاءات و هذا يدو  99.99%
د العينة يستخدمون اللغتني معا من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أغلبية أفرا :اللغة األكثر استخداما

أما استخدام اللغة الفرنسية فقط  ،يستخدمون العربية فقطبالنسبة للذين  %55.74و %41.24ذلك بنسبة و 
مما يدل على أن اللغة األكثر استخداما يف املؤسسة هي العربية والفرنسية معا وميكن  %5فكانت بنسبة معدومة 

 اكتسبها من املؤسسة. هلم املزج بني اللغتني إضافة إىل اخلربة اليتحو إرجاع هذا إىل مستواهم التعليمي الذي 
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 قع العالقات العامة في المؤسسة :االمحور الثاني : و 

خبصوص التساؤل األول الذي حياول التعرف على واقع العالقات العامة يف املؤسسة حمل الدراسة 
 التالية:املركبة ميكن اإلجابة عنه من خالل اجلداول 

 .نسيوضح مرور املعلومات داخل املؤسسة عرب كل املستويات حسب متغري اجل : )20(الجدول رقم 

الجنس       
 اإلجابة

 
 ذكر        

 
 أنثى

 
 المجموع

 
 دائما

 % ك % ك % ك

58 95.89 % 16 %29.63 24 %44.44 

 50% 27 31.48% 17 18.51% 95 أحيانا

 5.56% 03 3.70% 02 1.85% 59 أبدا

 955% 45  المجموع

 
بأن أغلب أفراد العينة يؤكدون بأن املعلومات متر داخل املؤسسة عرب  52نالحظ من خالل اجلدول رقم 
تليها  ،إناثا %29.58ذكورا و %98.49موزعة بني % 45ب كل املستويات أحيانا بنسبة تقدر

وتقابلها نسبة ، ممن يؤكدون بأن املعلومات متر داخل املؤسسة عرب كل املستويات دائما % 55.55نسبة
إيصال املعلومات ودون متييز  ممن ينفي ذلك وميكن إرجاع هذا إىل أن املؤسسة تسعى جاهدة إىل 4.48%

 بني املوظفني حىت ال يكون هناك احتكار يف املعلومات.
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 يوضح انتقال املعلومات الصادرة عن اإلدارة العليا حسب اللغة املستخدمة . : )20(الجدول رقم 

 اللغة            
  العبارة   

 
 العربية

 
 الفرنسية

 
 االثنين معا

 
 المجموع

 
 

 عن طريق التقارير

 % ك % ك % ك % ك

07 %12.97 00 %00 06 %11.11 13 %24.07 

 64.82% 35 35.19% 19 00% 00 29.62% 16 المنشورات الكتابية

 11.11% 06 3.70% 02 00% 00 7.41% 04 الوسائل الشفوية

 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 أخرى تذكر

 % 955 45  المجموع

 

أن أغلب أفراد العينة بالنسبة للغة األكثر استخداما يؤكدون )55(نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم
      ي املنشورات الكتابية بنسبة تقدرالعليا ه اإلدارةبأن الوسائل األكثر فعالية يف نقل املعلومات الصادرة عن 

بالنسبة للذين يؤكدون % 25.57بالنسبة للغتني االثنتني معا تليها نسبة %21.82موزعة بني % 85.8ب 
ممن كانت إجابتهم يتم النقل عن طريق الوسائل الشفوية و ميكن % 99.99ونسبة، بأن نقلها عن طريق التقارير

إرجاع هذا إىل أن املؤسسة تعتمد بشكل كبري على املنشورات الكتابية ألهنا أكثر رمسية ومصداقية وتكون بلغة 
 واضحة جلميع املوظفني. والفرنسية( حىت تكون مفهومة و مزدوجة أي باللغتني معا )العربية 

 يوضح سرعة تدفق املعلومات حسب اللغة املستخدمة.: )25(الجدول رقم 

 اللغة        
       العبارة

 
 العربية

 
 الفرنسية

 
 االثنين معا

 
 المجموع

 
 سريعة

 % ك % ك % ك % ك

04 %7.41 00 %00 08 %14.81 12 %22.22 
 57.41% 31 27.78% 15 00% 00 29.63% 16 متوسطة

 20.37% 11 16.67% 09 00% 00 3.70% 02 بطيئة
 100% 54  المجموع
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أن أغلب أفراد العينة بالنسبة للغة األكثر استخداما يؤكدون بأن  )54(نالحظ من خالل اجلدول رقم
بالنسبة للغة العربية % 21.82موزعة بني % 47.59سرعة تدفق املعلومات متوسطة بنسبة تقدر ب

 25.27تليها نسبة ،من أفراد العينة بأن سرعة التدفق كبرية % 22.22ويقدر ، بالنسبة للغتني معا %27.78و
أو  ،غري مالئمةملن أكدوا بأهنا بطيئة وميكن إرجاع هذا إىل أن الوسائل املستعملة لنقل املعلومات غري فعالة و %

 إىل عدم استخدام اللغة املناسبة يف إيصال املعلومات إىل كافة املوظفني.

 تدفق املعلومات حسب اللغة املستخدمة يوضح سبب بطئ( : 26الجدول )

 اللغة        
 العبارة

 
 العربية

 
 الفرنسية

 
 االثنين معا

 
 المجموع

 
كثرة المستويات 

 اإلدارية

 % ك % ك % ك % ك
01 %1.85 00 00% 04 7.41% 05 9.26 % 

 %11.11 06 %9.26 05 %00 00 %1.85 01 احتكار المعلومة

 % 00 00 % 00 00 %00 00 % 00 00 أخرى تذكر

 %79.63 43 %42.60 23 %00 00 %37.03 20 عدم اإلجابة

 % 100 54  المجموع

 

% من أفراد العينة بالنسبة للغة األكثر استخداما مل جييبوا 79.63نالحظ من خالل اجلدول أعاله بأن 
% من أفراد العينة يرون 99.99أما نسبة  ،سريعةعلى هذا السؤال ألهنم أكدوا بأن املعلومات تصلهم متوسطة و 
% ممن يؤكدون بأن السبب 9.26تليها نسبة  ،بأن السبب بطئ إيصال املعلومات راجع الحتكار املعلومة

الرئيسي هو كثرة املستويات اإلدارية وهذا ما يدل على أن بعض العمال يرون بأن هناك احتكار للمعلومة من 
 طرف اإلدارة العليا مما يسبب بطئ يف تدفقها.

 

 



 -قالمة– 9154 ماي 8 دراسة ميدانية بجامعة                                      الفصل الرابع: 
 

 

87 

 يوضح نوع املعلومات املتدفقة من حيث درجة السرية حسب األقدمية :(07)الجدول رقم 

 األقدمية           
 العبارة

 20من سنة إلى 
 سنوات

سنوات إلى  20من 
 سنوات 6

 26أكثر من 
 سنوات

 المجموع

 
 سرية

 % ك % ك % ك % ك
02 %3.70 06 %11.11 08 %14.82 16 %29.63 

 14.80% 08 7.40% 04 7.40% 04 00% 00 سرية جدا

 55.57% 30 29.64% 16 18.53% 10 7.40% 04 عامة

 100% 54  المجموع

 

( بأن أغلبية أفراد العينة الذين لديهم أقدمية واليت قدرت نسبتهم 07)رقم  نالحظ من خالل اجلدول
ممن يرون بأن نوع  29.63%يؤكدون بأن طبيعة املعلومات املتدفقة عامة يف حني تليها نسبة  55.57%ب

ممن يرون بأهنا سرية وهذا ما يدل على أن نوع املعلومات املتدفقة %95.85أما نسبة  ،املعلومات املتدفقة سرية
املستويات اإلدارية من أجل أن يكون املصاحل و تتدرج من حيث درجة السرية وذلك لكي تصل املعلومات إىل كافة 

 لومات.املوظف على دراية بكافة هذه املع

 يوضح القرارات الصادرة تصب يف صاحل املؤسسة حسب األقدمية.( :20الجدول رقم )

 األقدمية
 

 اإلجابة

 0من سنة إلى 
 سنوات

 6سنوات إلى  0من
 سنوات

 المجموع سنوات 6أكثر من 

 
 دائما

 % ك % ك % ك % ك
06 %11.11 08 %14.82 13 %24.07 27 %50 

 37.04% 20 22.22% 12 14.82% 08 00% 00 أحيانا

 12.96% 07 5.55% 03 7.41% 04 00% 00 أبدا
 100% 54  المجموع
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         ـاليت تقدر نسبتهم بنصف أفراد العينة حسب األقدمية و ( بأن 58نالحظ من خالل اجلدول رقم )
يرون بأن الذين % 27.55تليها نسبة ،يؤكدون بأن القرارات الصادرة تصب دائما يف صاحل املؤسسة %50 

 من عينة الدراسة ينفون ذلك. %92.18القرارات الصادرة تصب أحيانا يف صاحل املؤسسة أما نسبة 
وهذا راجع إىل أن القرارات الصادرة تصب يف صاحل املؤسسة حبكم سنوات مزاولة العمل داخل املؤسسة 

صاحل املؤسسة اليت تسعى لضمان ر ما تصب يف داألمر الذي جعلهم يدركون بأن القرارات ال ختدم مصاحلهم بق
 استقرارها وكذا حتقيق أهدافها.

 

 يوضح اشرتاك العمال يف اختاذ القرارات حسب األقدمية( :29الجدول رقم )

    األقدمية            
 اإلجابة

 0من سنة إلى 
 سنوات

 6سنوات إلى  0من 
 سنوات

 المجموع     سنوات 6أكثر من 

 
 دائما

 % ك % ك % ك % ك
03 5.55% 13 24.08% 16 29.63% 32 59.26% 

 %38.88 21 %22.22 12 %11.11 06 %5.55 03 أحيانا

 %1.86 01 00% 00 1.86% 01 00% 00 أبدا
 % 955 54  المجموع

 

( بأن أغلبية عينة الدراسة بالنسبة لألقدمية يؤكدون بأن 51نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم)
يف حني تليها نسبة % 41.28اركة العمال يف اختاذ القرارات واليت قدرت نسبتهم باملؤسسة تسعى دائما ملش

 ممن ينفون ذلك. % 9.88نسبة و  ،ممن يرون بأن العمال يشرتكون أحيانا يف إختاذ القرارات % 28.88
 اختاذوهذا ما يدل على أن اإلدارة تعمل على توفري كل متطلبات العمال من خالل سعيها ملشاركتهم يف 

 االنتماء لديهم.رارات من أجل تنمية روح الوالء و الق
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 يوضح اعتماد املؤسسة على نشاط العالقات العامة حسب املستوى التعليمي .( :22الجدول رقم )

 المستوى      
 التعليمي

 اإلجابة

 
 متوسط

 
 ثانوي

 
 جامعي

 
 أخرى تذكر

 
 المجموع

 
 نعم

 % ك % ك % ك % ك % ك
00 00% 04 7.41% 25 46.30% 01 1.85% 30 55.56% 

 %49.44 24 00% 00 %38.89 21 %5.55 03 %00 00 ال

 %100 54  المجموع

 
( أن معظـــم أفـــراد العينـــة بالنســـبة للمســـتوى التعليمـــي يؤكـــدون بـــأن 51نالحـــظ مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم )

ممـن ينفـون % 55.55نسـبةيف حني تليهـا % 44.48املؤسسة تعتمد على نشاط العالقات العامة بنسبة تقدر ب
 وهذا راجع إىل أن هناك نسبة معتربة ليست هلا دراية بنشاط العالقات العامة يف املؤسسة. ذلك.

 
 : يوضح اإلدارة املكلفة بنشاط العالقات العامة حسب املستوى التعليمي. (11)الجدول رقم 

 التعليمي المستوى  
 

 اإلجابة

 
 متوسط

 
 ثانوي

 
 جامعي

 
 أخرى تذكر

 
 المجموع

 
 إدارة عليا

 % ك % ك % ك % ك % ك
00 00% 01 %1.85 02 %3.71 00 05% 03 %5.56 

إدارة خاصة 
 بالعالقات العامة

00 00% 03 %5.55 23 42.60% 01 1.85% 27 %50 

 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 % 55 00 أخرى تذكر
 %44.44 24 00% 00 %38.89 21 5.55% 03 00 % 00 عدم اإلجابة
 %100 54  المجموع
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بالنسبة للمستوى التعليمي  %45( أن نصف أفراد العينة 91نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم)
بالنسبة للذين مل تكن هلم  %55.55يؤكدون على وجود إدارة خاصة مكلفة بنشاط العالقات العامة تليها

ونسبة أخرى  ،بالنسبة ملن يؤكدون أن اإلدارة العليا هي املكلفة بنشاط العالقات العامة %4.48يف حني  ،إجابة
ريف بالعالقات العامة وهذا ما يدل على أن املؤسسة ال تعمل بشكل جيد على التع معدومة  كانت  تذكر

 بالتايل فإن هذه النتائج تؤكد نتائج اجلدول السابق.الداخلية و 

 : يوضح املهام املوكلة لرجل العالقات العامة حسب اجلنس  (12)الجدول رقم

       الجنس       
 العبارة 

 
 ذكر

 
 أنثى

 
 المجموع

 
 التعاون مع اإلدارة

 % ك % ك % ك
07 92.17% 54 1.24% 92 22.22% 

 %41.28 22 %24.91 91 %25.57 13 التواصل مع الموظفين
 %98.42 95 %92.17 57 %4.44 03 حل المشكل
 %55 55 %55 55 % 55 55 أخرى تذكر
 %955 45  المجموع

 

إناثا يؤكدون بأن املهام بأن أغلبية أفراد العينة ذكورا و ( 12حظ من خالل معطيات اجلدول رقم )نال
 يف حني تلي %48.28ة تكمن يف التواصل مع املوظفني واليت قدرت نسبتهم باملوكلة لرجل العالقات العام

ممن يرون بأن مهامه  %98.42يرون بأن مهامه تتجسد يف التعاون مع اإلدارة أما نسبة ممن %  22.22نسبة
هذا راجع إىل أن املهمة األساسية لرجل العالقات العامة و  تتمثل يف حل املشاكل أما نسبة أخرى تذكر معدومة.

كذا تبليغهم بأي ة و العمل يف املؤسس من خالل إيصال لكل منهم مهامه وتقنيات وذلك التواصل مع املوظفني
إىل  املعارض و عند وقوع املؤسسة يف أزمة( باإلضافة ،لتقياتختصهم أو ختص املؤسسة )تنظيم امل معلومات
 مع اإلدارة وحل املشاكل. التعاون
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 يوضح مساعدة العالقات العامة يف مواجهة أزمات املؤسسة حسب املستوى التعليمي ( :13الجدول رقم )

 التعليمي المستوى
 اإلجابة

 
 متوسط

 
 ثانوي

 
 جامعي

 
 أخرى تذكر

 
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك دائما
55 55% 55 7.55% 27 49.88% 55 55% 22 41.28% 

 %21.82 98 %55 55 %25.57 92 %4.48 52 %55 55 أحيانا
 %99.99 58 %55 55 %99.99 58 %55 55 %55 55 أبدا

 %955 45  المجموع

( بأن معظم أفراد العينة بالنسبة للمستوى التعليمي يرون بأن العالقات العامة 13يوضح اجلدول رقم)
يؤكدون بأن  % 21.82يف حني تليها نسبة %41.28بـ أزمات املؤسسة بنسبة تقدر تساعد أحيانا يف مواجهة 

وهذا ما يدل . ممن ينفون ذلك % 99.99أما نسبة ،العالقات العامة تساعد دائما يف مواجهة أزمات املؤسسة
وذلك من خالل ما يقوم به املكلف بالعالقات ، على أن للعالقات العامة أمهية كبرية يف تسيري مهام املؤسسة

خذ االحتياطات العامة الذي تتوفر فيه الصفات الالزمة من أجل التنبؤ باألزمات اليت قد تواجه املؤسسة و أ
 اخلروج منها يف أسرع وقت ممكن.الالزمة لتصديها و 

يوضح مساعدة العالقات العامة يف حتسني صورة العاملني و املؤسسة حسب املستوى  ( :14الجدول رقم )
 التعليمي.

المستوى 
 التعليمي

 اإلجابة

 
 متوسط

 
 ثانوي

 
 جامعي

 
 أخرى تذكر

 
 المجموع

 
 دائما

 % ك % ك % ك % ك % ك
00 00% 02 3.70% 11 20.38% 01 1.85% 14 25.93% 

 %55.56 30 %00 00 %48.16 26 %7.40 04 %00 00 أحيانا

 %18.51 10 %00 00 %16.66 09 %1.85 01 %00 00 أبدا

 %100 54  المجموع
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من أفراد العينة بالنسبة للمستوى التعليمي % 44.48( أن 14نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم)
يؤكدون  % 24.12املؤسسة يف حني العاملني و رة يؤكدون أن العالقات العامة تساعدهم أحيانا يف حتسني صو 

 ينفون ذلك.% 98.49مقابل ،املؤسسةائما يف حتسني صورة العاملني و أن العالقات العامة تساعدهم د

وهذا يعود إىل أن نشاط العالقات العامة يبدأ من داخل املؤسسة فمن غري املمكن أن تقوم املؤسسة بتحسني 
 ق صورة جيدة يف حني صورة العاملني هبا سيئة(.عالقاهتا مع اجلمهور اخلارجي)خل

 .المحور الثالث: العالقات العامة و الموارد البشرية 
 الجامعة. العالقة بين نشاط العالقات العامة و الموارد البشرية داخل .2

 خبصوص التساؤل الثاين الذي يوضح العالقة بني نشاط العالقات العامة واملوارد البشرية داخل اجلامعة ميكن 
 اإلجابة عنه من خالل اجلداول التالية:

 
 يوضح أن جناح املؤسسة باالعتماد على العنصر البشري حسب متغري العمر. ( :15الجدول رقم )
 العمر
 اإلجابة

 
 سنة 02إلى  12من

 
 سنة 02إلى  02من

 
 سنة 02أكثر من 

 
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك دائما
11 %20.38 26 %48.14 12 %22.22 49 %15.75 

 9.26% 05 00% 00 3.70% 02 5.56% 03 أحيانا
 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 أبدا

 100 54  المجموع

 

بالنسبة للفئات العمرية  % 15.75العينة ( أن أغلب أفراد 15نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم)
هذا يعود  ،ممن ينفي ذلك% 55يؤكدون على أن جناح املؤسسة يعتمد أحيانا على العنصر البشري يف حني نسبة 

إىل أن العنصر البشري ميثل القوة احملركة لسياسات و برامج و أنشطة املؤسسة مما يساعد هذه األخرية على حتقيق 
 هو أساس املؤسسة.ضمان بقائها وجناحها و أهدافها وبالتايل 
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 يوضح امتالك املؤسسة شعار معني حسب متغري األقدمية ( :16الجدول رقم)   
 األقدمية       
 اإلجابة

 20من سنة إلى 
 سنوات

سنوات إلى  0من 
 سنوات 6

  سنوات 6أكثر من 
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك نعم
05 9.26% 13 24.07% 19 35.18% 37 68.51% 

 %31.49 17 %16.67 09 %12.96 07 %1.86 01 ال
 100% 54       اجملموع

 

يؤكدون أن  % 88.49( أن أغلب أفراد العينة 16نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم)
هذا يدل على أن أفراد العينة حبكم خربهتم  ينفون ذلك.% 29.51املؤسسة متلك شعار معني يف حني 

ذلك من خالل ما يقوم به املكلفون بالعالقات متلك شعار يعكس هويتها ومسعتها و املؤسسة يدركون أن 
 العامة من أنشطة للتعريف هبا لدى اجلماهري اخلارجية.

 يوضح مواصفات نوعية عالقة املؤسسة مع املؤسسات األخرى. ( :17الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %44.44 25 جيدة
 42.59% 22 مقبولة
 %1.86 59 ضعيفة

 100% 45 المجموع

 

( أن أغلب أفراد العينة يؤكدون على أن مواصفات نوعية 17نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم)
ممن % 52.41تليها نسبة، %44.44عالقة مؤسستهم مع املؤسسات األخرى جيدة وذلك بنسبة تقدر ب

ممن يرون  % 9.88مقابل ،األخرى بأهنا مقبولةيؤكدون أن مواصفات نوعية عالقة مؤسستهم مع املؤسسات 
الوظائف اليت يقومون  مهارات رجال العالقات العامة و هذا يعود إىلو  أن مواصفات نوعية هذه العالقة ضعيفة.

 مسعة حسنة.ات طويلة املدى مع مؤسسات أخرى وبالتايل تكتسب املؤسسة صورة و هبا من أجل إقامة عالق
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 مواصفات نوعية االستقبال داخل املؤسسة مع اجلمهور اخلارجييوضح ( :18الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابة
 %49.88 28 جيدة
 %28.81 29 مقبولة
 %51.24 54 ضعيفة

 %955 45 المجموع

 

يؤكــــــدون أن  % 49.88( أن أغلــــــب أفــــــراد العينــــــة 18نالحــــــظ مــــــن خــــــالل معطيــــــات اجلــــــدول رقــــــم)
ممـن يؤكـدون  % 28.81تليهـا نسـبة  ،مواصفات نوعية االستقبال داخل مؤسستهم مع اجلمهـور اخلـارجي جيـدة

يؤكـدون  % 1.24يف حـني نسـبة  ،أن مواصفات نوعية االستقبال مقبولة داخل مؤسستهم مع اجلمهور اخلارجي
يعود ذلك إىل أن املؤسسة تأخـذ اخلارجي و خل مؤسستهم مع اجلمهور بأن مواصفات نوعية االستقبال ضعيفة دا

 متنحها أمهية من أجل ترك انطباع جيد يساهم يف التأثري على اجلمهور اخلارجي.بعني االعتبار وظيفة االستقبال و 

 يوضح وجود عالقات إنسانية داخل املؤسسة . ( :19الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابة
 % 71.82 52 نعم
 % 25.28 99 ال

 % 955 45 المجموع

 

يؤكدون على وجود عالقات  % 71.82( أن أغلب أفراد العينة 19نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم)
هذا يعود إىل وجود نشاط العالقات ممن ينفون عدم وجودها. و  % 25.28إنسانية داخل مؤسستهم تليها نسبة 

 يزها.تعز ة عالقات إنسانية بني املوظفني و على إقامالعامة داخل املؤسسة الذي يسمح بتوفري جو مالئم يساعد 
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 : يوضح حدود العالقة مع الزمالء داخل العمل حسب اجلنس :(20)الجدول رقم 

 الجنس
 اإلجابة

 المجموع أنثى ذكر

 
 جيدة

 % ك % ك % ك
58 99.99% 15 27.78% 29 28.81% 

 %42.79 21 %21.82 98 %25.57 92 عادية
 %7.59 55 %7.59 55 %55 55 متوترة

 %955 45  المجموع
 

الذكور يؤكدون على أن و  لإلناث( أن أغلب أفراد العينة بالنسبة 20من خالل معطيات اجلدول رقم ) نالحظ
   ذكورا  %25.57موزعة بني % 42.7ب  حدود العالقة بني املوظفني داخل العمل عادية بنسبة تقدر

نسبة الذين أجابوا  يف حني كانت ،جبيدة إجابتهمبالنسبة للذين كانت  %28.81تليها  ،إناثا %21.82و
 جوهر العالقة اليت تربطهم. عدالتفاهم الذي ي إىلوهذا راجع  .%7.59ب مبتوترة تقدر
 

 قدمية :مع احمليطني داخل املؤسسة حسب األ: يوضح الشعور بالطمأنينة و االرتياح  (21)الجدول رقم      

 األقدمية 
 اإلجابة

 0 إلىمن سنة 
 سنوات

 6 إلىسنوات  0من 
 سنوات

 المجموع سنوات 6أكثر من 

 
 نعم

 % ك % ك % ك % ك
03 4.48% 58 95.89% 98 21.82% 27 45% 

 35.19% 19 %95.89 58 %98.87 51 %2.75 52 أحيانا
 14.81% 08 %7.59 55 %4.48 52 %9.84 59 ال

 100% 54  المجموع
 

 ( أن أغلب أفراد العينة أفراد العينة بالنسبة ملتغري21من خالل معطيات اجلدول رقم ) نالحظ
تليها  ،%45االرتياح مع احمليطني هبم داخل املؤسسة بنسبة تقدر ب دمية يؤكدون شعورهم بالطمأنينة و قاأل

وهذا راجع  ،بالنسبة للذين ينفون ذلك % 95.89نسبة و  ،بأحيانا  إجابتهمللذين كانت  %24.91نسبة 
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التفاهم و  إىل باإلضافةيف ميدان العمل و فهم كل ما يدور داخل املؤسسة بشكل جيد  حكم خربهتم إىل
 االحرتام املتبادل بني املوظفني.

 يوضح الشعور عند الغياب عن العمل أو أي زميل حسب األقدمية . : (22)الجدول رقم

             األقدمية    
 اإلجابة             

 6 إلىسنوات  0من  سنوات 0 إلىمن سنة 
 سنوات

 المجموع سنوات 6أكثر من 

 
عدم 
 االرتياح

 % ك % ك % ك % ك
55 55% 55 7.55% 58 99.99% 95 98.49

% 
27.55 25 %98.42 95 %1.28 54 %1.28 54 الفراغ

% 
55.54 25 %98.42 95 %98.42 95 %7.59 55 عادية

% 
 100% 54  المجموع

( أن أغلب أفراد العينة بالنسبة لألقدمية يؤكدون أن شعورهم عند 22خالل اجلدول رقم )نالحظ من 
بالشعور  إجابتهمللذين كانت  %27.55ونسبة  ،%55.54الغياب أو أي زميل عادية بنسبة تقدر ب

على أن ملن أجابوا بالشعور بعدم االرتياح و هذا يدل %98.49تليها نسبة و  ،بالفراغ عند الغياب عن العمل
العالقات االجتماعية بني املوظفني جيدة حيث أن أغلبيتهم يشعرون بعدم االرتياح و الفراغ عند غياب فرد 

 عن العمل.

 

 يوضح مناخ العمل يساعد العامل ألداء مهامه بكفاءة و فعالية حسب متغري األقدمية . : (23)الجدول رقم 

 األقدمية   
 العبارة

 0من سنة الى 
 سنوات

 6سنوات الى  0من 
 سنوات

 المجموع سنوات 6أكثر من 

 
 نعم

 % ك % ك % ك % ك
55 7.59% 99 25.27% 25 27.55% 24 85.82% 

 %24.98 91 %95.89 58 %98.87 51 %2.75 52 ال
 100% 54  المجموع
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( أن أغلــب أفـــراد العينـــة بالنســـبة لألقدميـــة يؤكـــدون بـــأن 23حــظ مـــن خـــالل معطيـــات اجلـــدول رقـــم )نال
ممـن  %24.98, ونسـبة  % 85.82مناخ العمل يساعد العامل ألداء مهامه بكفـاءة و فعاليـة بنسـبة تقـدر ب 

م و الــــيت بـــني املــــوظفني يف حــــد ذاهتــــواملــــوظفني و  اإلدارةأن العالقـــات اجليــــدة بــــني  إىلهــــذا راجــــع و  ينفـــون ذلــــك.
ة مهامـــه بكفـــاء امـــل يبـــذل طاقاتـــه و قوتـــه  ألداءعاون و كـــذا تقســـيم األدوار جيعـــل الالتعـــالتفـــاهم و حيكمهـــا مبـــدأ 

 .وفعالية
 

 يوضح دور العالقات العامة يف دعم روح الفريق و التعاون : :(24) الجدول رقم

 األقدمية     
 اإلجابة

 20 إلىمن سنة 
 سنوات

 إلىسنوات  02من 
 سنوات 26

 المجموع سنوات 26أكثر من 

 
 دائما

 % ك % ك % ك % ك
52 2.75% 51 98.57% 97 29.58% 28 49.88% 

 %28.81 29 %98.88 51 %95.89 58 %7.55 55 أحيانا
 %51.24 54 %2.75 52 %4.44 52 %55 55 أبدا

 %955 45  المجموع
 

يؤكــــدون بــــأن ( بــــأن أكثــــر مــــن نصــــف أفــــراد العينــــة  بالنســــبة لألقدميــــة 24نالحــــظ مــــن خــــالل اجلــــدول )
بصـــفة دائمـــة حيـــث  %49.84للعالقـــات العامـــة دور يف دعـــم روح الفريـــق التعـــاون حيـــث قـــدرت نســـبتهم ب

 %51.24ن يرون العالقات العامة تـدعم أحيانـا روح الفريـق و التعـاون مقابـل نسـبة مم %28.81تليها نسبة 
ة و علـى علـم يكـل مـا حيصـل باملؤسسـكون أفراد العينة ذات خـربة يف العمـل   إىلو هذا راجع  ممن ينفون ذلك .

 و التعاون فيما بينهم من خالل العالقات العامة. قعمون روح الفرياألمر الذي جعلهم يد ،داخلها
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 .العالقات العامة في تنمية الموارد البشرية  إسهامات .1
اإلجابـــة عنـــه مـــن خـــالل وارد البشـــرية ميكـــن العالقـــات العامـــة يف تنميـــة املـــإســـهامات صـــوص التســـاؤل الثالـــث خب

 اجلداول املركبة التالية:
 

 تدريبية حسب متغري العمر:وضح منح املؤسسة للمواد البشرية برامج ي : (25)الجدول رقم 
 األقدمية     

 اإلجابة
سنة  12 إلىمن سنة 
 سنة 02 إلى

 02 إلىسنة  02من 
 سنة

 المجموع سنة 02أكثر من 

 
 عدم االرتياح

 % ك % ك % ك % ك
52 2.75% 52 4.44% 52 2.75% 57 92.18% 

 %71.58 52 %98.87 51 %58.25 24 %98.87 51 الفراغ
 %57.55 55 %9.84 59 %55 55 %4.44 52 عادية

 100% 54  المجموع
 

( بــأن معظــم أفــراد العينــة بالنســبة لألقدميــة يــرون بــأن املؤسســة متــنح 25نالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )
مــن أفــراد  %57.55أمــا  ،البشــرية بــرامج بــأن املؤسســة متــنح دائنــا للمــوارد البشــرية بــرامج لتــدريبهمأحيانــا للمــوارد 
 .ة توفر برامج تكوينية ملوظفيها وعماهلاهذا ما يدل على أن املؤسس ،العينة ينفون ذلك
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 يوضح الربامج التدريبية اليت متنحها املؤسسة حسب متغري العمر: :(26)الجدول رقم 

 العمر           
 العبارة

 المجموع سنة 02أكثر من  سنة  02 إلى 02من  سنة 02 إلى 12من 

تسيير و تشغيل 
 األجهزة

 % ك % ك % ك % ك

52 2.75% 08 %14.81 04 %7.40 14 24.12% 

 %24.12 95 %1.24 54 %99.99 58 %4.44 52 التكليف بمهمة

الترقية الى 
 مستوى أعلى

55 7.55% 55 7.55% 58 99.99% 95 24.12% 

 %95.82 58 %4.48 52 %4.48 52 %2.75 52 أخرى تذكر

 %7.52 55 %9.88 59 %55 55 %4.48 52 عدم االجابة

 %955 45  المجموع

 

ت العمريــة حيــث قــدرت كــل ا( تســاوي ثــالث نســب بالنســبة للفئــ26نالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )
يت منحهـــا املؤسســـة يؤكـــدون بـــأن الـــربامج التدريبيـــة الـــ %77.77وجممـــل نســـبهم قـــدرت ب %24.12نســـبة ب 

   95.82مسـتوى أعلـى يف حـني تليهـا نسـبة  إىلتشغيل األجهزة كمـا تكلـف مبهمـة وأيضـا للرتقيـة و تكمن يف تسيري 
ال تـوفر بـرامج  اإلدارةالذين أجابوا بأخرى تذكر أي منحوا برامج تدريبية أخرى مل تذكر , أما الذين أجابوا بـأن  %
وهــذا يــدل علــى أن املؤسســة تقــوم مبــنح بــرامج تدريبيــة مــن أجــل توســيع معــارفهم وتنميــة قــدراهتم وتعــديل  دريبيــة.ت

 األفضل. حنو سلوكاهتم ملواكبة التطورات التكنولوجية وحتسني األداء
 

 يوضح العدالة يف االستفادة من الربامج التدريبية حسب متغري العمر : : (27)الجدول رقم 

 العمر
 جابةاإل

 02لى إ سنة 12من 
 سنة

 المجموع سنة 02أكثر  سنة 02 إلىسنة  02من 

 
 نعم

 % ك % ك % ك % ك
52 2.75% 58 99.99% 52 4.48% 99 25.27% 

 %71.82 52 %98.87 51 %55.75 22 %22.22 92 ال
 100%   المجموع
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حسـب الفئـات العمريـة  %71.82( أن أغلب أفـراد العينـة 27نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم )
بالنســبة للفئــة العمريــة مــن   %55.75يؤكــدون بعــدم وجــود عدالــة يف اســتفادهتم مــن الــربامج التدريبيــة مــوزعني بــني 

يف حـــني ، ســـنة 59بالنســـبة ألكثـــر مـــن  %98.87ســـنة  25 إىل 25مـــن  %22.22تليهـــا  ،ســـنة 55 إىل 29
 أن الــربامج التدريبيــة ال يــتم إىليعــود  ،امج التدريبيــةممــن يــرون وجــود عدالــة يف االســتفادة مــن الــرب  %25.27نســبة 

 تكافئ الفرص.منحها على أساس مبدأ املساواة و 

  

 يوضح وجود حتفيزات للعمال داخل املؤسسة حسب املستوى التعليمي: : (28)الجدول رقم 

 المستوى
 اإلجابة

 المجموع أخرى تذكر جامعي ثانوي متوسط

              
 نعم
 

 % ك % ك % ك % ك % ك
55 55% 52 4.44% 94 27.77% 55 55% 98 22.22% 

 %88.87 28 %55 55 %41.24 22 %7.55 55 %55 55 ال
 %955 45  المجموع

 

بالنسـبة للمسـتوى التعليمـي  %88.87( أن أغلـب أفـراد اهلينـة 28نالحظ من خالل معطيـات اجلـدول )
 يؤكدون وجودها. %22.22يؤكد عدم وجود حتفيزات للعمال داخل مؤسستهم يف حني 

لكـل العمــال  بإعطـاءعـدم رضـاهم علـى التحفيــزات املمنوحـة حيـث أن املؤسسـة تقـوم  إىلهـذه النتـائج  إرجـاعميكـن 
 .األقدميمتباينة حسب املستوى التعليمي و  تكونحتفيزات مالية وأخرى معنوية و 
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 يوضح أشكال التحفيزات املقدمة داخل املؤسسة حسب متغري املستوى التعليمي: : (29)الجدول رقم 

 

( بــأن معظــم أراد العينــة بالنســبة للمســتوى التعليمــي مل جييبــوا علــى هــذا 29نالحــظ مــن خــالل اجلــدول )
يف حــني  %88.87ب ال داخــل املؤسســة حيــث قــدرت نســبتهمالســؤال ألهنــم أكــدوا عــدم وجــود حتفيــزات للعمــ

املاليـة  إلعانـاتاأمـا  ،ممن يرون أشكال التحفيزات اليت تقدمها هلم املؤسسـة يف شـكل هـدايا %92.17تليها نسبة
تليهــا  %95.85ب أمــا جممــل نســبهم قــدرت %7.55الرفــع يف األجــر فلهــم نســب متســاوية تقــدر كــل نســبة بو 

 , بالنسبة ألخرى تذكر مل حتصل على أي نسبة.  %4.48التحفيزات املعنوية نسبة تقدر ب 
 لكل العمال حتفيزات خاصة مادية. إعطاءميزانية املؤسسة حيث أهنا ال تستطيع  إىلهذا  إرجاعن ميكو 

 

 

 

 

 

 المستوى
 اإلجابة

 المجموع أخرى تذكر جامعي ثانوي متوسط

 
 هدايا

 % ك % ك % ك % ك % ك
55 55% 59 9.84% 58 99.99% 55 55% 57 92.17% 

 %7.55 55 %55 55 %4.44 52 %9.84 59 %55 55 عانات ماليةإ

 %7.55 55 %55 55 %7.55 55 %55 55 %55 55 الرفع في األجور

 %4.48 52 %55 55 %2.75 52 %9.84 59 %55 55 تحفيزات معنوية

 %55 55 %55 55 %55 55 %55 55 %55 55 أخرى تذكير

 %88.87 28 %55 55 %41.24 22 %7.55 55 %55 55 اإلجابةعدم 

 %955 45  المجموع
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يوضح مسامهة العالقة بني العمال يف حتسني مستوى العمل داخل املؤسسة حسب متغري  : (30)الجدول رقم 
 اجلنس :

 الجنس           
 اإلجابة   

 المجموع أنثى ذكر

 
 نعم

 % ك % ك % ك
98 21.82% 25 44.48% 58 84.91% 

 %95.89 58 %1.28 54 %4.48 52 ال
 %955 45     المجموع

 

يؤكـدون علـى  إناثـاو ذكـورا  % 84.91( أن أغلـب أفـراد العينـة 30نالحظ من خالل معطيـات اجلـدول )
    لإلنـاثبالنسـبة  %44.48أن العالقة بني العمال تساهم يف حتسني مسـتوى العمـل داخـل املؤسسـة موزعـة بـني

يؤكدون بأن العالقة بـني العمـال ال تسـاهم يف حتسـني  %95.89يف حني نسبة  ،بالنسبة للذكور %21.82و
العمـل كفريـق واحـد أثنـاء أداء و  اإلنـاثو روح املبـادرة بـني الـذكور  إىليعـود ذلـك  ،مستوى العمل داخل املؤسسة

 اخل املؤسسة.حيسن مستوى العمل دمما يرفع و  اإلداريةواجباهتم 
 

 هتم و خرباهتم برفع مستوى أدائهمعلى تنمية مهارا : يوضح تشجيع املؤسسة ملوظفيها (31الجدول رقم )
 تعليمي :لحسب متغري املستوى ا

 املستوى    
 اإلجابة

 اجملموع أخرى تذكر جامعي ثانوي متوسط

 
 نعم

 % ك % ك % ك % ك % ك
00 %00 04 %7.41 28 %51.85 01 %1.85 33 %61.11 

 38.89% 21 00% 00 33.33% 18 5.56% 03 %00 00 ال
 100% 54  اجملموع
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( أن أغلب أفراد العينة بالنسبة للمستوى التعليمي يؤكدون 31نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم )
ونسبة  %89.99تشجيع املؤسسة ملوظفيها على تنمية مهاراهتم و خرباهتم لرفع مستوى أدائهم بنسبة تقدر ب 

ذو مستوى جامعي و خالل مزاولتهم العينة أغلب أفراد أن  إىلوهذا راجع  بالنسبة للذين ينفون ذلك.28.81%
بالتايل تكوين خربة األمر الذي يساعد يف تنمية اجلانب املهرايت هلم و  معارف سامهتمعلومات و  اكتسبواللوظيفة 

 على تنظيم سريورة العمل بشكل أفضل .

 

 الوالء للرؤساء بالعمل حسب األقدمية : إبداء: يوضح  (32)الجدول رقم 

 األقدمية   
 اإلجابة

 20 إلىمن سنة 
 سنوات

 26 إلىسنوات  20من 
 سنوات

 المجموع سنوات 26أكثر من 

 
 نعم

 % ك % ك % ك % ك
52 4.48% 92 22.22% 22 5.75% 27 88.42% 

 %29.58 97 %99.99 58 %95.89 58 %4.8 52 ال
 100% 45  المجموع

 

 إبــداءة بالنســبة لألقدميــة يؤكــدون نــاد العي( أن أغلــب أفــر 32نالحــظ مــن خــالل معطيــات اجلــدول رقــم )
ئهــم لرؤســائهم وال إبــداءيف حــني هنــاك مــن يؤكــدون عــدم    %88.42والئهــم لرؤســائهم بالعمــل بنســبة تقــدر ب 

أن العالقـــات العامـــة داخـــل املؤسســـة تفـــتح اجملـــال للمـــوظفني  إىلهـــذا راجـــع و  %29.58ب  بالعمـــل بنســـبة تقـــدر
للتعبري عـن أرائهـم و أفكـارهم و كـذا مشـاركتهم يف اختـاذ القـرارات و ذلـك حبكـم سـنوات خـربهتم األمـر الـذي جيعـل 

ن جتــذب ثقــة و تأييــد مجاهريهــا الداخليــة و يصــبحون جــزء ال يتجــزء مــن املؤسســة و بالتــايل يبــدون والئهــم ملــ اإلدارة
 أعلى منهم يف املنصب.
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يوضح حب العمل يف اجلامعة و عدم التفكري يف البحث عن العمل يف مؤسسة أخرى  : (33)الجدول رقم 
 حسب متغري اجلنس:

 الجنس      
 اإلجابة

 المجموع أنثى ذكر

 
 نعم

 % ك % ك % ك
57 92.18% 92 25.57% 25 27.55% 

 %82.18 25 %55.75 22 %22.22 92 ال
 %955 45  المجموع

 
( أن أغلب أفراد العينة بالنسـبة اناثـا و ذكـورا يؤكـدون حـبهم 33نالحظ من خالل معطيات اجلدول رقم )

 %22.22موزعــة بــني % 82.18يف العمــل باجلامعــة و عــدم التفكــري يف البحــث عــن العمــل بنســبة قــدرت ب 
مالئمـــة منـــاخ العمـــل  إىلو هـــذا راجـــع  ،للـــذين ينفـــون ذلـــك %27.55تليهـــا نســـبة  ،إناثـــا%55.75ذكـــورا و 
 رضا املوظفني عن مناصبهم. إىلالعالقات اجليدة فيما بينهم  إىلمهامهم و  ةلتأديللموظفني 

 

 : يوضح الشعور بالرضا عن النفس عند تأدية العمل بدقة حسب املستوى التعليمي :(34)الجدول رقم 

 لمستوىا
 اإلجابة

 المجموع أخرى تذكر جامعي ثانوي متوسط

 
 نعم

 % ك % ك % ك % ك % ك
00 %00 58 99.99 28 %83.33 01 %1.85 52 %96.3

0 
 3.70% 21 00% 00 1.85% 18 9.84 59 %00 00 ال

 100% 54  المجموع

( بالنســبة للمســتوى التعليمــي أن أغلــب أفــراد العينــة يؤكــدون شــعورهم 34نالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )
هــذا راجــع و  ،ملــن ينفــون ذلــك %2.75, تليهــا نســبة  %18.25بدقــة بنســبة تقــدر ب  بالرضــا عنــد تأديــة العمــل

كمـا أهنـا تأخـذ بعـني االعتبـار    ،ختصصـهمأو مناصب عمل تتمـا  مـع مسـتواهم و أن املؤسسة متنحهم وظائف  إىل
 .اإلداريةتوفري ظروف مالئمة جتعل العامل يشعر بالرضا خالل تأدية مهامه 
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 يوضح حتمل مسؤولية اخلطأ يف العمل حسب متغري اجلنس : : (35)الجدول رقم 

 الجنس       
 اإلجابة

 المجموع أنثى ذكر

 
 دائما

 % ك % ك % ك
98 22.22% 25 44.48% 58 88.81% 

 %1.28 54 %7.59 55 %9.84 59 أحيانا
 %9.84 59 %9.84 59 %55 55 أبدا

 %955 45  المجموع
 

يؤكـــدون بـــأهنم  إناثــاذكـــورا و   %88.81( أن أغلــب أفـــراد العينــة 35نالحــظ مـــن خــالل اجلـــدول رقـــم )
بالنســبة  %44.48و ،بالنســبة للــذكور %22.22يتحملــون دائمــا املســؤولية أخطــائهم يف العمــل موزعــة بــني 

يؤكــدون أهنــم يتحملــون أحيانــا مســؤولية أخطــائهم يف العمــل يف حــني نســبة  % 1.28يف حــني نســبة  لإلنــاث
و كــل تقصــري يف أداء مهــامهم أو  اإلداريــةالتــزام املــوظفني بــأداء واجبــاهتم  إىلذا يعــود هــو  ينفــون ذلــك.9.88%

 حلول اجيابية. إجيادارتكاب أخطاء يرتتب عنه حتمل املسؤولية و حماولة 
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  يوضح اقرتاحات املوظفني لتحسني مستوى العالقات العامة يف املؤسسة حسب  ( :36الجدول رقم )
 التعليمي : ىاملستو 

 م.التعليمي           
 العبارة

 المجموع أخرى تذكر جامعي ثانوي متوسط

 
المساواة و العدل  -

 بين الموظفين
ل المناسب جالر  -

 في المكان المناسب
تكثيف الدورات  -

 التدريبية.

 % ك % ك % ك % ك % ك
55 
 
55 
 
55 

55% 
 
55% 
 
55% 

52 
 
59 
 
55 

2.75% 
 
9.88% 
 
7.55% 

25 
 
58 
 
95 

44.44% 
 
99.99% 
 
98.42% 

59 
 
55 
 
55 

9.88% 
 
55% 
 
55% 

22 
 
57 
 
95 

89.99% 
 
92.17% 
 
24.12% 

 100% 45  المجموع
 

( بــأن أغلبيـــة أفــراد العينــة بالنســـبة للمســتوى التعليمـــي و الــيت تقـــدر 36نالحــظ مــن خـــالل اجلــدول رقـــم )
 توى العالقــات العامــة يف املؤسســة يقرتحــون املســاواة و العــدل بــني املــوظفني لتحســني مســ  %89.99نســبتهم ب 

يقرتحـون أن يكـون  %92.17الذين يقرتحون تكثيف الدورات التدريبيـة أمـا نسـبة %24.12يف حني تليها نسبة 
حهم الــــدورات عــــدم تكــــافئ الفــــرص بــــني املــــوظفني يف مــــن إىلالرجــــل املناســــب يف املكــــان املناســــب, و هــــذا راجــــع 

 .عدم تطبيق القانون على اجلميع إىل باإلضافةالتكوينية 
 

 :اتالفرضي اختبار .1.1
 بعد عرض اجلداول وحتليلها سنتطرق إىل اختبار مدى صحة الفرضيات. 

 الفرضية األولى: اختبار

 "توجد عالقة بني نشاط العالقات العامة واملوارد البشرية داخل اجلامعة". وقد كان نصها:

 قمنا بربط األسئلة التالية:حيث 

 .)هل تعتمد املؤسسة على نشاط العالقات العامة داخلها.)متغري مستقل 
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 .)هل متنح للموارد البشرية برامج تدريبية.)متغري تابع 

 يوضح مدى وجود عالقة بني نشاط العالقات العامة واملوارد البشرية داخل اجلامعة. :(37)الجدول 

  نعم ال  المجموع
08  %4.17 01 %23.33      57  دائما  
 أحيانا  22 %73.34 20 %83.33   42
 أبدا 01 %3.33 03 %12.5  04
 المجموع 30 %100 24 %100   54

 

 8.18 احملسوبة 2كا 2      درجة احلرية مستوى الداللة 5.75 
 

املؤسســـة تعتمـــد علـــى ( أن أغلـــب أفـــراد العينــة الـــذين يؤكـــدون بــأن 28نالحــظ مـــن خـــالل اجلــدول رقـــم)
يف حـني 73.3% بــما متنح برامج تدريبية للموارد البشرية تقدر نسبتها  أحياناو  ،نشاط العالقات العامة داخلها

بأن املؤسسة ال تعتمد على نشاط العالقات العامـة داخلهـا أحيانـا مـا، وأحيانـا مـا  83.33%العينة  أفرادتؤكد 
 ة.ال متنح برامج تدريبية للموارد البشري

اجلدويل  2اليت أصغر من قيمة كا 5.75ومستوى داللة  2بدرجة حرية  8.18 2وهذا ما يؤكد قيمةكا  
 ومن مث تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية. 5.79اليت درت بـ 

 
 كما ميكن ربط التساؤالت التالية:

 .)هل تعتمد املؤسسة على نشاط العالقات العامة داخلها.)متغري مستقل 
 .)هل توجد حتفيزات للعمال داخل مؤسستكم.)متغري تابع 
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 يوضح مدى وجود عالقة بني نشاط العالقات العامة واملوارد البشرية. :(38)الجدول 

 المجموع     ال نعم 
 20 20% 05 51.72% 94 نعم
 34 80% 20 48.28% 14 ال

 54 100% 25 100% 29 المجموع
  

 5.75 مستوى الداللة       1 احلريةدرجة  4.78 احملسوبة  2كا
 

( أن أغلبيـة أفـراد العينـة الـذين يؤكـدون بـأن املؤسسـة تعتمـد علـى نشـاط 27نالحظ مـن خـالل اجلـدول رقـم)
 80%يف حـني تؤكـد أفـراد العينـة   51.72% العالقـات العامـة داخلهـا وحتفـز العمـال حيـث قـدرت نسـبتها ب

 ت العامة داخلها وال حتفز عماهلا.بأن املؤسسة ال تعتمد على نشاط العالقا

 5.75ومسـتوى داللـة  9بدرجـة حريـة  4.78 2كـاعنـدما نـتفحص قيمـة   وميكن التأكد من هـذه الفرضـية 
 .الفرضية الصفريةوترفض  الدراسةفرضية ومن مث تقبل  5.95بـ اجلدولية اليت قدرت  2كا من قيمة  كرباليت أ

 الفرضية الثانية: اختبار

 وقد كان نصها:"مسامهة العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية 

 حيث قمنا بربط األسئلة التالية:

  داخل مؤسستكم مع اجلمهور اخلارجي.)متغري مستقل(. االستقبالكيف تصف نوعية 
 .)هل للعالقات العامة دور يف دعم روح الفريق والتعاون.)متغري تابع 
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 سامهة العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية.يوضح مدى م :(39)الجدول 

  جيدة  مقبولة  ضعيفة  اجملموع
 دائما  92 %72.22 14 %45.16 03 %60 30
 أحيانا 04 %22.22 14 %45.16 01 %20 19

 
05 

59         %20
  

 أبدا  01        %5.56 03 %9.68

54 %100       05
  

 اجملموع 18 %100 31 %100

 

احملسوبة 2كا 5.55    5درجة احلرية          مستوى الداللة  5.75  
 

داخـل املؤسسـة  االسـتقبال( أن أغلبيـة أفـراد العينـة يؤكـدون بـأن نوعيـة 28نالحظ من خالل اجلدول رقم )
ـــــدعم روح الفريـــــق والتعـــــاون وتقـــــدر نســـــبتها  مـــــع اجلمهـــــور اخلـــــارجي جيـــــدة دائمـــــا، ودائمـــــا العالقـــــات العامـــــة ت

ـــ داخــل املؤسســة مــع اجلمهــور اخلــارجي  االســتقبالبــأن نوعيــة  60%يف حــني تؤكــد أفــراد العينــة   72.22%ب
يؤكــــدون بــــأن نوعيــــة  45.16%ضــــعيفة دائمــــا، ودائمــــا ال تــــدعم العالقــــات روح الفريــــق والتعــــاون، أمــــا نســــبة 

ــــة دائمــــا، ودائمــــا العالقــــات العامــــة تــــدعم االســــتقبال روح الفريــــق  داخــــل املؤسســــة مــــع اجلمهــــور اخلــــارجي مقبول
 والتعاون.

اجلـــدويل الـــيت تقـــدر  2الـــيت أكـــرب مـــن قيمـــة كـــا 5.75ومســـتوى الداللـــة  5بدرجـــة حريـــة 2وهـــذا مايؤكـــد قيمـــة كـــا 
 ومن مث تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية. 2.51بـ

 كما ميكن ربط التساؤالت التالية:

  داخل مؤسستكم مع اجلمهور اخلارجي.)متغري مستقل(. االستقبالكيف تصف نوعية 
  القرارات. اختاذالعمال يف  اشرتاكهل يتم 
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 : يوضح مدى مسامهة العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية.(40)الجدول رقم

 

 

احملسوبة 2ك 91.85  درجة احلرية   4 مستوى الداللة 5.75   
 

داخـل املؤسسـة مـع  االسـتقبال( بـأن أغلبيـة أفـراد العينـة يؤكـدون أن نوعيـة 21نالحظ من خـالل اجلـدول رقـم)
يف حـني يؤكـد أفـراد  60%القـرارات وتقـدر نسـبتهم ب  اختـاذالعمـال يف  اشـرتاكاجلمهور اخلارجي جيـدة، ودائمـا 

العمـال  اشـرتاكداخل املؤسسة مع اجلمهور اخلارجي مقبولـة، وأحيانـا يـتم  االستقبالبأن نوعية  53.33%العينة 
داخــل املؤسســة مــع اجلمهــور اخلــارجي  االســتقبالممــن يــرون بــأن نوعيــة  57.44%القــرارات، أمــا نســبة  اختــاذيف 

 القرارات. اختاذالعمال يف  اشرتاكضعيفة وأحيانا ما يتم 
ومســـتوى الداللـــة  5بدرجـــة حريـــة  91.85 2ص قيمـــة كـــاوميكـــن التأكـــد مـــن هـــذه الفرضـــية عنـــدما نـــتفح 
ومــــن مث تقبــــل فرضــــية الدراســــة وتــــرفض الفرضــــية  2.51اجلــــدويل الــــيت قــــدرت بـــــ  2الــــيت أكــــرب مــــن قيمــــة كــــا 5.75
 الصفرية.

 
 

 

 

 

 المجموع ضعيفة  مقبولة  جيدة  
 19 00        00% 43.33%       13 06          60% دائما 
 25 08    57.14% 53.33% 16 10% 01 أحيانا 

 10 06    42.86% 3.34%% 01 30% 03 أبًدا
 54 14       100% 30          100% 100% 10 المجموع
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 :نتائج الدراسة. 0.1  

 يلي: من خالل أهداف وتساؤالت الدراسة توصلنا إىل مجلة من النتائج تتمثل فيما     
أكدوا أن املعلومات متر أحيانا داخل املؤسسة عرب كل املستويات، ألهنا تسعى  50%نصف العينةأن  .9

 جاهدة إليصال املعلومات دون متييز بني املوظفني.
من أفراد العينة يؤكدون بأن الوسائل األكثر فعالية يف نقل املعلومات الصادرة عن  64.82%كما أن  .2

 ابية، ألهنا أكثر رمسية ومصداقية.اإلدارة العليا هي املنشورات الكت
يؤكدون بأن سرعة تدفق املعلومات متوسطة، ألن الوسائل املستعملة  57.41%وأن أغلبية أفراد العينة  .2

 لنقل املعلومات غري فعالة وغري مالئمة.
يؤكدون بأن املعلومات تصلهم متوسطة وسريعة، هذا راجع إىل   79.63%يف حني أن أغلبية أفراد العينة  .5

 املعلومة. واحتكارثرة املستويات اإلدارية ك
أن طبيعة املعلومات املتدفقة عامة لضمان وصول املعلومات إىل    55.57%أكدت أغلبية أفراد العينة .4

 كافة املصاحل واملستويات اإلدارية.
يؤكدون بأن القرارات الصادرة تصب دائما يف صاحل املؤسسة من أجل ضمان  50%أن نصف العينة  .8

 وحتقيق أهدافها. هااستقرار 
القرارات من أجل  اختاذيؤكدون بأن املؤسسة تسعى دائما ملشاركة العمال يف  59.25%لقد تبني أن .7

 لديهم. واالنتماءتنمية روح الوالء 
يؤكدون بأن املؤسسة تعتمد على نشاط العالقات العامة وهذا يعود إىل أن هناك  55.56%كما أن  .8

 نسبة معتربة ليست هلم دراية بنشاط العالقات العامة.
هذا دليل على أن  50%بينت الدراسة أن هناك نسبة معتربة ليست هلم دراية بنشاط العالقات العامة  .1

 قات العامة الداخلية.تعمل بشكل جيد على التعريف بالعال املؤسسة ال
من أفراد العينة يؤكدون بأن املهام املوكلة لرجل العالقات العامة تكمن يف  59.26% يف حني أن .95

 التواصل مع املوظفني من أجل تبليغهم بأي معلومات ختصهم أو ختص املؤسسة.
ؤسسة وهذا مات امليؤكدون بأن العالقات العامة تساعد أحيانا يف مواجهة أز  59.26%لقد تبني أن  .99

يقوم به املكلف بالعالقات  لعالقات العامة أمهية كبرية يف تسيري مهام املؤسسة من خالل مادليل على أن ل
 العامة.
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يؤكدون بان العالقات العامة تساعدهم أحيانا يف حتسني صورة العاملني و املؤسسة  55.56%كما أن  .92
 املؤسسة.من داخل يبدأ وهذا يعود إىل أن نشاط العالقات العامة 

أن جناح املؤسسة يعتمد دائما يف املقام األول على العنصر البشري  90.74%أكدت أغلبية أفراد العينة  .92
 ألنه ميثل القوة احملركة لسياسات وبرامج وأنشطة املؤسسة.

يؤكدون أن املؤسسة متلك شعار معني وهذا يعود إىل أنشطة  68.51%يف حني أن أغلبية أفراد العينة .95
 بالعالقات العامة للتعريف هبا لدى اجلماهري اخلارجية.املكلفني 

يؤكدون بأن حدود العالقة بني املوظفني عادية، وذلك راجع إىل التفاهم بني  53.71%لقد تبني أن .94
 املوظفني وغياب الصراعات والنزاعات.

وهذا  ،مع احمليطني هبم داخل املؤسسة واالرتياحيؤكدون شعورهم بالطمأنينة  50%أن نصف العينة  .98
 راجع إىل حكم خربهتم يف ميدان العمل وفهم كل ما يدور داخل املؤسسة بشكل جيد.

يؤكدون أن شعورهم عند غياب العمل أو أي زميل عادية وهذا راجع إىل أن  44.45%كما أن  .97
والفراغ عند غياب فرد  االرتياحبني املوظفني جيدة حيث أن أغلبيتهم يشعرون بعدم  االجتماعيةالعالقات 
 عن العمل.

يؤكدون بأن مناخ العمل يساعد العامل ألداء مهامه بكفاءة وفعالية  64.82%أفراد العينة  أغلبيةوان  .98
مما يدل على أن العالقات جيدة بني اإلدارة واملوظفني جتعل العامل يبذل طاقاته وقوته ألداء مهامه بكفاءة 

 وفعالية.
للعالقات العامة دور يف دعم روح الفريق و  يؤكدون بأن 51.85%أن أكثر من نصف أفراد العنة  .91

 التعاون، وهذا راجع خلربة أفراد العينة باملؤسسة.
يدل  أن املؤسسة متنح أحيانا للموارد البشرية برامج تدريبية، هذا ما 79.64%أكدت أغلبية أفراد العينة  .25

 املؤسسة بتوفري برامج تكوينية ملوظفيها وعماهلا. اهتمامعلى 
يؤكدون بأن الربامج التدريبية اليت متنحها املؤسسة تكمن يف  77.77%أغلبية أفراد العينةيف حني أن  .29

 تشغيل  وتسيري األجهزة من أجل توسيع معارفهم وتنمية قدراهتم ملواكبة التطورات التكنولوجية.
ى أنه من الربامج التدريبية، هذا ما يدل عل االستفادةيؤكدون بعدم وجود عدالة يف  79.63%كما أن  .22

 ال يتم منحها على أساس مبدأ املساواة وتكافئ الفرص.
يؤكدون عدم وجود حتفيزات يف مؤسستهم، وهذا راجع إىل عدم  66.67%وأن أغلبية أفراد العينة  .22

 التعليمي واألقدمية. رضاهم على التحفيزات املمنوحة اليت تتباين حسب املستوى
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ت للعمال داخل املؤسسة ميكن إرجاع هذا إىل فيزاحت يؤكدون عدم وجودت 66.67%لقد تبني أن  .25
 ميزانية املؤسسة اليت تستطيع إعطاء لكل املوظفني حتفيزات مادية خاصة.

يؤكدون بأن العالقة بني العمال تساهم يف حتسني مستوى العمل  85.19%كما أن أغلبية أفراد العينة  .24
ث والعمل كفريق واحد مما حيسن مستوى داخل املؤسسة، يعود ذلك إىل روح املبادرة بني الذكور واإلنا

 العمل.
أن املؤسسة تشجع موظفيها على تنمية مهاراهتم وخرباهتم لرفع  61.11%أكدت أغلبية أفراد العينة  .28

معلومات  اكتسبوامستوى أدائهم هذا يدل على أن أفراد العينة ذو مستوى جامعي وأثناء مزاولتهم للوظيفة 
 سامهت يف تنظيم سريورة العمل.

من أفراد العينة يؤكدون إبداء والءهم لرؤسائهم بالعمل، وهذا راجع إىل أن  68.52%كما أن  .27
القرارات األمر الذي  اختاذالعالقات العامة داخل املؤسسة تفتح اجملال للتعبري عن آرائهم وكذا مشاركتهم يف 

 جعلهم يبدون الوالء لرؤسائهم.
ون حبهم يف العمل باجلامعة وعدم التفكري يف البحث عن يؤكد 62.96%يف حني أن أغلبية أفراد العينة  .28

العمل يف مؤسسة أخرى، يعود ذلك إىل مدى مالئمة مناخ العمل للموظفني لتأدية مهامهم ورضاهم عن 
 مناصبهم.

يؤكدون شعورهم بالرضا عن تأدية العمل بدقة هذا دليل على أن املؤسسة   96.30%لقد تبني أن .21
 مستواهم وختصصهم مما جيعل العامل يشعر بالرضا عند تأدية مهامه.متنحهم وظائف تتماشى مع 

يؤكدون بأهنم يتحملون دائما مسؤولية أخطائهم يف العمل هذا  88.89%كما أن أغلب أفراد العينة  .25
 املوظفني بأداء واجباهتم اإلدارية. التزامراجع إىل 

أن املساواة والعدل بني املوظفني لتحسني مستوى العالقات العامة  61.11%يقرتح أغلب أفراد العينة  .29
 يف املؤسسة يعود ذلك إىل عدم تكافئ الفرص بني املوظفني يف منحهم الدورات التكوينية. 
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 مناقشة النتائج:.0.1
 كانت التساؤالت املطروحة يف هذا البحث كالتايل:

 الدراسة؟واقع العالقات العامة يف املؤسسة حمل ما  .9
 هل هناك عالقة بني نشاط العالقات العامة واملوارد البشرية داخل اجلامعة؟ .2
 كيف تساهم العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية؟ .2

التساؤل األول املتمثل يف واقع العالقات العامة يف املؤسسة  وانطالقًا منبعد عرض البيانات امليدانية وحتليلها 
 :(تبني أن 92_57حمل الدراسة من خالل اجلداول املركبة )

 %59.25  يؤكـــدون بـــأن املؤسســـة تســـعى دائمـــا ملشـــاركة العمـــال يف اختـــاذ القـــرارات مـــن أجـــل تنميـــة روح
 الوالء واالنتماء لديهم.

  عتمــد علــى نشــاط العالقــات العامــة وهــذا يعــود إىل أن هنــاك يؤكــدون بــأن املؤسســة ت 55.56%كمــا أن
 نسبة معتربة ليست هلم دراية بنشاط العالقات العامة.

  هـذا دليـل علــى أن  50%بينـت الدراسـة أن هنـاك نســبة معتـربة ليسـت هلــم درايـة بنشـاط العالقـات العامــة
 تعمل بشكل جيد على التعريف بالعالقات العامة الداخلية. املؤسسة ال

 مــن أفــراد العينــة يؤكــدون بــأن املهــام املوكلــة لرجــل العالقــات العامــة تكمــن يف  59.26% يف حــني أن
 التواصل مع املوظفني من أجل تبليغهم بأي معلومات ختصهم أو ختص املؤسسة.

  يؤكــدون بــأن العالقــات العامــة تســاعد أحيانــا يف مواجهــة أزمــات املؤسســة وهــذا  59.26%لقــد تبــني أن
يقـــوم بـــه املكلـــف  للعالقـــات العامـــة أمهيـــة كبـــرية يف تســـيري مهـــام املؤسســـة مـــن خـــالل مـــا دليـــل علـــى أن

 بالعالقات العامة.
  يؤكدون بان العالقـات العامـة تسـاعدهم أحيانـا يف حتسـني صـورة العـاملني و املؤسسـة  55.56%كما أن

 وهذا يعود إىل أن نشاط العالقات العامة يبدأ من داخل املؤسسة.

تساؤل الثاين املتمثل يف العالقة بني نشاط العالقات العامة واملوارد البشرية داخل اجلامعة، أما خبصوص ال
 8من أفراد العينة يشرتكون دائما يف اختاذ القرارات،حيث أن أغلبتهم يتجاوزون  29.63%فقد تبني أن 

 سنوات من اخلربة.

تربطهم عالقات إنسانية داخل املؤسسة، إضافة إىل ذلك  79.62%كما لوحظ بأن أغلبية أفراد العينة   
 . 46.30%أن املؤسسة متنح أحيانا للموارد البشرية برامج تدريبية بنسبة
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 إىل أن مديري هذه اإلدارات يف املؤسسات حمل  تتفق هذه النتيجة مع دراسة رقام ليندة اليت خلصت
ن نتائجه على املوارد البشرية، فهم ال يبادرون به الدراسة ال يتخذون قرار التغيري بالتحضري له ويسريو 

 كما ميكن ملعظم اقرتاح مشاريع التغيري على اإلدارة العليا. اختاذ القرار بشأنه، ومهمتهم تبدأ بعد
  كما تتفق مع دراسة بوكفوس هشام اليت خلصت إىل أن هناك تواصل العمال يف مناقشة القضايا اليت هتم

، فالعمال ملتزمون االنضباطكانت عالقة العمال باإلدارة أو العكس أساسها   عملهم ومشكالهتم، يف حني
 بأوامر اإلدارة اليت تتساهل معهم يف بعض األمور.

  كما تتفق أيضا مع دراسة بوكفوس هشام اليت خلصت إىل قيام املؤسسة بتدريب عماهلا لتحسني أداء
 عملهم بصورة صحيحة.

أما خبصوص التساؤل الثالث املتمثل يف إسهامات العالقات العامة يف تنمية املوارد البشرية، فقد تبني أن 
من أفراد العينة متنحهم املؤسسة برامج تدريبية واليت متثلت يف تسيري وتشغيل األجهزة حيث أن  %14.81

 سنة.55إىل 29أغلبيتهم ترتاوح أعمارهم بني
العمــــــــال تســــــــاهم يف حتســــــــني مســــــــتوى العمــــــــل داخــــــــل املؤسســــــــة بنســــــــبة  كمــــــــا لــــــــوحظ أن العالقــــــــة بــــــــني

،إضــافة إىل ذلــك أن املؤسســة تشــجع موظفيهــا علــى تنميــة مهــاراهتم وخــرباهتم لرفــع مســتوى أدائهــم %55.56
 سنوات. 58إىل  55حيث أن أغلبيتهم ترتاوح خربهتم ما بني 22.22%بنسبة 
  لـص إىل أن املؤسسـة سـامهت يف عمليـة تـدريب عماهلـا تتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة بوكفـوس هشـام الـيت خ

وزيــادة مهـــاراهتم حيـــث تنوعـــت طـــرق التـــدريب داخـــل مكـــان العمـــل مـــن خـــالل املشـــرف املباشـــر أو العمـــال 
 القدامى.

   كمــا تتفــق هــذه النتــائج مــع دراســة مــانع ســربينة الــيت خلصــت إىل التأكيــد علــى أمهيــة اإلســرتاتيجية التدريبيــة
 تنمية املوارد البشرية يف الرفع والتحسني يف أداء املوارد البشرية باجلامعة.كأحد إسرتاتيجيات 
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 االقتراحات والتوصيات:.5.1
 إليها دراستنا ميكن تقدمي التوصيات اليت نوجزها يف اآليت: توصلت بناءا على النتائج اليت

 العمل على إيصال املعلومات يف الوقت املناسب دون متييز. .9
 تكثيف الوسائل االتصالية لضمان وصول املعلومات لكل املستويات.ضرورة  .2
 االهتمام بإصدار قرارات ختدم صاحل املوظفني. .2
 إعطاء حرية أكرب للعاملني وذلك من خالل اشرتاكهم يف عملية اختاذ القرارات داخل املؤسسة. .5
 تنمية روح الوالء واالنتماء للمؤسسة لدى املوظفني. .4
 لعامة من أجل حتقيق أهداف املؤسسة.دعم خلية العالقات ا .8
 االهتمام بالعالقات العامة الداخلية من أجل بناء صورة ومسعة للمؤسسة. .7
 على املؤسسة توفري بيئة مواكبة للتطور من أجل تسهيل مهام املكلف بالعالقات العامة. .8
 التفاهم واالحرتام.جعل االتصال جوهر العالقة اليت تربط العمال ببعضهم داخل بيئة العمل لتحقيق  .1
 توفري مناخ مالئم يف العمل ليساعد العامل يف أداء مهامه بكفاءة وفعالية.  .95
 االعتماد على مبدأ الشفافية لدعم روح الفريق والتعاون يف العمل. .99
 العمل على إقامة دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العاملني. .92
 التدريبية.تطبيق مبدأ املساواة وتكافئ الفرص يف منح الربامج  .92
 ختصيص ميزانية من طرف املؤسسة من أجل حتفيز العمال. .95
 تطبيق نظام الرتقية. .94
 التقرب للموظفني واالهتمام بانشغاالهتم. .98
 على املؤسسة االهتمام بوظيفة االستقبال من أجل ترك انطباع جيد لدى اجلمهور اخلارجي. .97
 ني.توطيد العالقات اإلنسانية لرفع الروح املعنوية لدى املوظف .98
 تطبيق نظام احلوافز للموظفني مبا يتماشى مع إمكانيات املؤسسة. .91
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 الخالصة:
من خالل النتائج اليت توصلنا إليها فيما خيص االستمارات املوزعة على مستوى رئاسة جامعة             

 ة.، تبني لنا أن معظم موظفي الرئاسة ليس لديهم دراية مبفهوم نشاط العالقات العام9154ماي 8
لعبه نشاط العالقات العامة داخل اجلامعة يورغم ذلك التمسنا يف العديد من إجابات املبحوثني الدور الذي 

 واألساليب اليت توظفها من أجل تنمية مواردها البشرية.
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   الخاتمة:
يف ختاا د استنااتو  الس تات ااا م تات نااة يف ووردااة تراا،تسا تانااالقةل أن  شو  تاعاا،ت ال شااا   تات ااا م تات نااة 

تااائت ب  ااه ه  ا اا  تائتخخلدااة لتأل س دااة تسناال تاااء  ق اا  ب يف  واا    اا،س  ل تااة  تالوصاا تاتخااا ترسن ااة ق اار  
 ح وة اخلرسن ة.
ترسن ااة  ااا استنااتو   وااا   تات ااا م تات نااة و قلاااو اخلر اات،د تر خلاا،  س ااب ل اا،ا  ت تراا د إلحداات ونااه اواا  

ااامتنو لاشااا ة تات ااا م تات نااة خخلدااة خ  ااة اااءت تاوااا   اتخااا تيد ااا تاتو دراات اخلرسن ااة  اا  قت خلاا  و  داا  ت
فراا  لت اا  ترسن ااة إب اا   ن  شااة  مب   ااة بصاا  س ااب نااا تات ااا م تائتخخلدااة اخلراا،تسا تانااالقةل تالوصاا تل تااا 

لذاااات  ت، دااا  انااا اد  فت ااااة نااا  ا اااا ت ااارتر ترااا،  ه يف ت ااا ذ تاعااالتستم لوااا،فا  ااا، لتناااتة اخلت اااا م تات ناااة 
 ر ل إشت  دة اف ا يف تاترا.نو ن  اتح ه اات هب لحت دز ب ا 

 لشل ،ت يف تسخا ال و ،ل استنتو  ائ ن مهت  ا ا  دئ يف جم ت تانحت تاتخلرت.
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