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Ǘوƈ /كاليةƪǕا  
 ففظرو, ترتبط متطلبات الحياة اليومية بسعي اإلنسان المستمر لتلبية احتياجاته و إشباعها    

و التعاون معهم لسد احتياجاتهم الن األثر , الحياة تقتضى دائما السعي لالتصال باآلخرين
مجهود فهي بأقل  لالتصال و العالقات بين األفراد يساعد على قضاء األعمال بسرعة و نالحس

مة و مستمرة إلى كون اإلنسان بحاجة دائ, جل بلوغ أهداف معينةضرورة ال غنى عنها من أ
  . ال يمكن أن يعيش بمعزل عنهمفهو, اآلخرين

 طو باعتبار أن المؤسسة تعرف نوعا من االتصال فهي ال تعيش بمعزل عن المجتمع المحي    
هي األخرى  فالمؤسسات عرفت, عالة تجمع بينهمافبها لذلك البد من وجود عالقات اتصالية 

 يواستطاعت ف, على غرار وسائل االتصال تطورا كبيرا من ناحية عدد عمالها وإنتاجها
لذلك كانت العالقات العامة , تلبي جزءا كبيرا من حاجات أفراد المجتمع و متطلباتهم نالبداية أ

و ذلك بضرورة مراعاة , معها المؤسسةمهنة تخلق عالقات جيدة مع الجماهير التي تتعامل 
ومعرفة  رضائه متطلبات جمهورها من المستخدمين و المستهلكين و السعي الدائم حتى تكسب

لها من دور فعال في نجاح أي مؤسسة سواء كانت إنتاجية أو  و ذلك لما,أرائه و اتجاهاته
  .خدمية

على العالقات أضاف  ثظهرت العالقات العامة كمفهوم حدي )19الƾرǃ ǅ( و في منتصف
   اإلنسانية معنى جديد يسعى إلى تحقيق التفاهم المتبادل بين المؤسسات و الجماهير المتعاملة 

 .و العالقات العامة موجودة في كل المؤسسات العامة و الخاصة الصناعية و الخدمية  .معها

بالوجه الذي تطل به  و الجامعة من بين المؤسسات الخدمية التي توصف فيها العالقات العامة
 فمن خالل العالقات العامة يتم التواصل مع مختلف المؤسسات  .الخارجي ععلى المجتم

و هي تنقل .و الهيئات األكاديمية و العلمية على المستويات الوطنية و العربية و الدولية كافة
 عالم المختلفةصورة الجامعة فكريا و ثقافيا و علميا نقال أمينا واضحا جليا عبر وسائل اإل

 بواسطة وسائل اتصال متنوعة و من خالل األنشطة المتنوعة بالتعاون مع أسرة الجامعة و

العالقات ( لمقولة  االرسالة و تجسيد لوسعيا لكما, إيمانا بالتكامل في األدوار, و هيئات و أفراد
  ).العامة Ɨبدƈ مǅ داخü المؤسسة 
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 فهي تطبق فلسفة الجامعة القائمة على المصداقية, ورهاو حين تؤدي إدارة العالقات العامة د

  و التميز و التطوير المستمر و االهتمام بالتكنولوجيا و جعل الطالب محور العملية  
و ايالء  كذالك على االهتمام بالبحث العلمي الميداني و االنفتاح على المجتمع و, التعليمية

و الحرص , ة إلي العناية بالخريج و تتبعه و متابعتهالكافي إضاف باهتمام, برامج خدمته وتنميته
  .على ديمومة العالقة معه

وإداريين  نمن أكاديميي توثيق صالت أفراد األسرة الجامعية وبالعالقات العامة يتم     
في شتى المجالت التي تحتاجها الجامعة ولالنتشار  ابالمجتمع في الداخل والخارج لإلفادة منه

وبواسطتها يتم شرح سياسة الجامعة وفلسفتها . المجتمع لنسج العالقات معها بين مختلف شرائح
  .وأهدافها وخطة عملها وأنشطتها للمجتمع المحلي والخارجي

ومن خالل وظيفة العالقات العامة يتم تزويد رئاسة الجامعة بالبيانات والمعلومات التي      
م زيارات لفعاليات المجتمع المحلي سواء تحدث في الرأي العام نحو الجامعة بصدق ويتم تنظي

  .التي توفرها الجامعة ةاقتصادية تعليمية أو صناعية لإلطالع على اإلمكانات واألنشطة المختلف
مجرد نشاط ثانوي بل أن نجاح أي مؤسسة  مما سبق فالعالقات العامة لم تكنو انطالقا      

من هذا المنطلق يمكن طرح التساؤل .ظيفةيتوقف على المكانة واألهمية التي توليها لهذه الو
  ماǉوواقع العالقات العامة في الجامعة Ý: العام اآلتي

  : وفق التساؤالت الفرعية التالية قولإلجابة على هذا التساؤل سننطل    
  ؟معةما شكل تنظيم العالقات العامة بالجا *
على  هما موقعنشاط العالقات العامة في الهيكل التنظيمي للجامعة؟و عما موق *

  المستوى الممارسة اليومية؟
  العالقات العامة ؟وفي أي مستوى من السلم اإلداري يمارس نشاطه؟ مسئول ةما مكان *
في المؤسسة  اماهي وسائل االتصال التي تستخدمها العالقات العامة التصاالته*

  الخدمية؟
  ن أجلها أم ال ؟هل العالقات العامة للمؤسسة تتماشى مع األهداف التي أقيمت م *
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I. Ʊيار الموضوƗي اخƳدوا:  
يعيش الفرد منا متأثرا بما يدور حوله من أحداث والباحث االجتماعي من أكثر األشخاص     

من  ه، ألنةشعورا وتأثيرا، ومنه نجد أن قيام أي بحث علمي يتوقف على اختيارات موضوعي
كلة من أجل دراستها والبحث المعروف أن لكل باحث أسباب ودوافع تدفعه إلى اختيار مش

الدوافع واألسباب تعبر عن مدى إحساسه بالمشكلة ورغبته في دراستها والوصول  كفيها، وتل
تطرحها وبما أن موضوع العالقات العامة في المؤسسة  يإلى إجابات عن التساؤالت الت
  :هذه الدراسة نتيجة لعدة أسباب و هي تالخدمية ذا أهمية كبيرة، جاء

لشخصي للموضوعات التي تتناول موضوعات االتصال وذلك بحكم التكوين الميل ا -1
وموضوع العالقات العامة حقل  ǃǂƳ(Û اǗجƗماƱ اƬƗǗاü( العلمي في مرحلة التدرج 

  .من حقول االتصال
قلة الدراسات الجزائرية التي تناولت إشكالية واقع العالقات العامة في الجامعة -2

 .احدود معرفتن يالجزائرية، ف

جلب انتباهنا األهمية البالغة التي اكتسبتها العالقات العامة في المؤسسة الخدمية -3
  .والجامعة خاصة مما أدى بنا إلى محاولة التعمق في دراسة طبيعة نشاطها وكيفية تطبيقها
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II.   اǊدافǉƈمية الدراسة وǉƈ:  
جاءت أهمية الموضوع من أهمية  ال يمكن تصور بحث علمي بدون أهمية و أهداف، لذلك   

، إذ مما الشك فيه أن العالقات العامة لها مكانة بارزة داخل دراستها المشكلة التي نحن بصدد
واقع العالقات العامة في المؤسسة " موضوع الدراسةعة بحكم الوظائف التي تؤديها، فالجام

جمهور الجامعة فضال على ل لصلة المباشرة بدراسة رأي العاما تمن المواضيع ذا Û"الخدمية 
العلمية السوسيولوجية الجادة  عأن موضوع الدراسة يكتسي أهمية بالغة تجعله من المواضي

محاولة لفهم واقع العالقات العامة في الجامعة الجزائرية التي تعتبر  والجديرة بالدراسة، فه
  .مرآة المجتمع

هدف أي دراسة هو محاولة الكشف  و, ميكما أن األهداف هي القيمة الحقيقية للبحث العل     
علم االجتماع باعتباره فرع من فروع العلوم االجتماعية  و, أو التمحيص أو عالج أي ظاهرة

فانه يحاول الكشف على أسباب الظواهر المراضية في المجتمع، وقد تجسدت أهداف 
  :موضوعنا هذا في النقاط التالية

العامة في معالجة المشاكل التي تعاني منها  إبراز الدور الذي تقوم به العالقات *
  . المؤسسات الخدمية

للعالقات العامة من خالل تجسيد مفهومها كمصطلح  ةمحاولة معرفة األبعاد االيجابي *
 .اتصالي داخل المؤسسات الخدمية

 .إبراز مدى األهمية التي توليها المؤسسة خدمية لضرورة وجود العالقات العامة *

ضرورة وجود إدارة للعالقات العامة داخل المؤسسة الخدمية و السعي  ىاه إللفت االنتب *
  .تجسيدها باعتبارها تساعد على نجاح المؤسسة و تقوي عالقاتها ىإل
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  :المƻاǉيǃ اǓساسية/ ƙاǆيا 
ث إن تحديد المفاهيم واحدة من المهام األساسية و اإلشكاالت الدقيقة التي تواجه كل باح     

ذلك أن تحديد المصطلحات يساعد الباحث على توضيح المعاني و المفاهيم التي يتناولها في 
ذلك من اجل إزالة الغموض أو االلتباس الذي قد يعتري المعنى المتبني في الدراسة  و, دراسته
الغموض المصطلحات يفقد الموضوع قيمته العلمية خاصة في العلوم االجتماعية التي  ألن

اإلنسانية المماثلة، و نظرا لهذه  ةلطبيع ابالمرونة النسبية والتغيير، نظر اغلبية مفاهيمهتتميز أ
  .التالية كما تتطلبه طبيعة الموضوع ماألهمية ارتأينا أن تحدد المفاهي

I. الواقع:      
  )1(."جمع وقوƱ:" تشير هذه الكلمة إلى  :لƸة -1 

ذاتها،  يمذهب القائلين بحقيقة المجردة ف والواقع هو الذي يتبع مذهب الواقعية بدورها لغة* 
  .وفي األدب تصوير األشياء أو تمثيلها في حقيقتها مع ما يمكن أن يكون فيها من بشاعة

  : اƯƬالحا -2
خارج ذهن الفرد ويعكس هذا الذهن، والواقع  دهو كل شيء موجو" :المǊƻوǃ الǂƻسƻي* 

لدولة والفن ويعكس الذهن البشري، كل يتضمن ظواهر اجتماعية متنوعة، مثل عالقات إنتاج ا
  )2(".األمور والظواهر ولكنها توجد مستقلة عن هذا الذهن

المعاني التي يتم اكتشافها         مالواقع أو الحقيقة هو درجة دوا " :المǊƻوǃ اǗجƗماƳي* 
  )3( ".يمةفي أي تجربة   أو التي تتصل بأي شخص أو فكرة أو ق

II. العالقات العامة :  
  1 :- ƹعريƗال ǎوƸǂال                                                                              

إذا عرفنا  العامة يكون أكثر داللة وأوفى غرضا تالمصطلح العالقا هبيإن المفهوم الذي يرمز 
  ".العامة  و, العالقات" بدقة هذا مصطلح من خالل معرفة معنى الكلمتين

 

  
)1( ǃالƳǕة و اƸǂجد في الǆ913ص , 1991, بيروت, دار الشرق, 2ط  ,الم.  
)2( ǅرودي üاƗǆƦرو, Ƴية ةالموسوƻسǂƻال, ǃرجمة سمير كرƗ , 575 ص, 1981, بيروت, دار الطليعة للطباعة, 3ط . 

, الجزائر, الشركة التونسية للتوزيع, 5 ط, عربي ألفبائي ممعج, الجديد لƯǂالƧ ƒالƾامو, ƆخروǂƳǅي بǉ ǅادية و  )3(
    .196 ص, 1984
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اإلنسان من مال و زوجة  قة،  وهي جمع عالئق أي ما تعلق بهمصرفة من العال :"العالقات* 
  ".نيةوالم, ما تتبلغ به من العيش و الخصومة وأ, الحب و, و ولد أو من الصداقة

 نأي شيئي "Ƴالقة اما بيǊƗǆم":  و يقال, و تعني االرتباط و الصلة :ƳالƼƏ جمعǊا Ƴالقات -
Ƥات  السƯǂات"أي تعلق أي  "لي في Ƥǉا Ƴالقة :" و يقال, على األخر احديهميتعلق به أ

                                 )1(". العالقة
  )2( ".مؤسسة و الجمǊورفƋ ǅقامة الƻƗاǃǉ بيƪ ǅخƈ ƫو  :"العالقات -  

, Ƴواǃ مǃƳ ǅ و ǉي مؤƘǆ العاǃ و Ɨعǆي Ƴامة  الǆاǎƈ Ƨ خالƹ خاǃǊƗƬ : جمع:  العامة*
  )3( .أي جميعا  "جاƅ الƾوƳ ǃامة ":و يقال 

  )Ƴ . )4اƈ ǃو Ƴمومي ƈو ƪعبي: تعني أيضا  :والعامة -
2- ƹعريƗالحي الƯƬǗا:  

تعريف دقيق و شامل لوظيفة العالقات هنالك العديد من الصعاب التي تعترض وضع ال   
من ومن جهة , العامة و ذلك نظرا لعدم وضوح هذا النشاط الذي يقع في محيط العالقات العامة

نظرا لعدم وصول إلي اتفاق عام يحدد نشاط و, وضوح االختصاصاتعدم أخرى  جهة
واضحة في التعاريف  تهذا ما يجعلنا نجد أن هنالك اختالفا و, العالقات العامة من جهة ثانية
و سأوضح ذلك من خالل العديد من التعاريف التي سأوردها في , التي وردت بهذا الخصوص

  :يلي ما
  : الجمعيات و المعاǉد الدولية ƹي Ɨعار -3

  :الجمعية الدولية لǂعالقات العامة Ɨعرƹ العالقات العامة بǊǆƉا* 
  خاللها المنظمات والهيئات العامة وظيفة إدارية ذات طابع مخطط ومستمر تهدف من "       

 أولئك الذين تهتم بهم و الحفاظ على ثقتهم، عن طريق تقي و الخاصة إلى كسب تعاطف وتأييد
 

 
          

)1( ǎبجدǓجد اǆ712 -  711ص ص , 1987, لبنان, بيروت, م.م. دار المشرق ش, 5ط , الم.  
)2( ƧدريƋ üيǊربي, مسƳ سيǆفر Ƨقامو üǊǆ1040 ص, 2002بيروت , اب، دار اآلد30ط , الم . 

 . 409ص , 1997لبنان , بيروت, دار صادر للطباعة و النشر, 1ط , المجلد الرابع, لساǅ العرƒ ,ابǅ مưǆور )3(

)4( ǎبجدǓجد اǆ681ص , مرجع نفسه, الم.  
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 الرأي العام المتعلق بها من أجل ربط سياستها وإجراءاتها قدر اإلمكان ومن أجل تحقيق تعون
  جل مقابلة المصالح العامة بدرجة أكثر كفاءة عن طريق تخطيط المعلوماتأ ومن مثمر أكثر،

  ).1("ونشرها     
  .         من خالل هذا التعريف نجد أن الجمعية الدولية تنظر إليها كوظيفة تخطيطية -

  : فƾد ƳرفǊƗا بǊǆƉا ةƈما الجمعية المǆǊية اǓوروبي*     
توفير و تحسين العالقات و الثقة و التفاهم مع يهدف إلي , نشاط مؤسساتي خاص أوعام "

ن هذا األخير هو داخل أو خارج المؤسسة فا نو سواء كا, الجماعات أو ما يعرف بالجمهور
  .) 2( " الذي يحدد كيانها و تطورها 

التقويم , التنفيذ, التخطيط(ذكر األسس العلمية  د يؤخذ على هذا التعريف أنه أغفللكن ما ق و -
  .و التي تقوم عليها العالقات العامة, )ختصمن طرف م

  :ƈما الجمعية الƻرǆسية لǂعالقات العامة فƾƗدƗ ǃعريǊƻا لǂعالقات العامة بǊǆƉا*     
  إلقامة عالقات الثقة و استمرارها بين أعضائه و بين الفريق , الجهود التي يبذلها فريق ما"    

 غير مباشرة من الخدمات االقتصاديةو بين الجماهير المختلفة التي تنتفع مباشرة أو 
  ) 3(  ."التي تحققها المؤسسة  االجتماعيةو

المقصود  نو يجمع هذا التعريف بين مفهومي العمل و اإلعالم و يعطي فكرة واضحة ع -
  بجمهور المنظمة و لكن ال يزال ينقصه اإلشارة إلي الجانب النظري للمصطلح 

 : بǊǆƉا و مجǂة العالقات العامة ƗعرفǊا*     

الجمهور و ربط سياسات و أعمال فرد أو منشأة بالصالح  توظيفة إدارية تقوم بتقييم اتجاها"
      )4(. "و تنفيذ برنامج لكسب الجمهور و تفاهمه , العام

  
  

  .174ص, 1998, ناألرد, المجدالوي ردا, 1ط, و اƳǕالǅ و العالقات العامة ةالدƳاي, ǆاƬر تمحمد جود )1(
 .50ص, 2003, القاهرة, دار الفجر للنشر والتوزيع, 1ط  ,ƬƗاü المؤسساتا ,فضيü دليو )2(

, 1998, األردن, الشروق للنشر والتوزيع ردا, 1ط, العامة واƬƗǗاü اǆǕساǆي تالعالقا, Ƭالƞ خǂيƈ üبو ƬƋبع) 3(
   .84ص

 .26ص, 2003, رمص, المعرف ردا, 1، طاǗجƗماƳية في مجاü العالقات العامة ةالخدم ،دمحمد مǍƻƯƬ احم) 4(
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  : ƳرفǊƗا بǊǆƉا ةو جمعية العالقات العامة اǓمريكي*     
فهي علم من ناحية أنها تنتسب إلي علم االجتماع اإلنساني، و هي علم من حيث , علم و فن "

و هي فن إذا نظرنا إليها من الناحية , أنها تتبع األسلوب العلمي في البحث و التشخيص
حية التنفيذية كما يدخل في تشكيلها جوانب ذاتية حيث أن أساليب تطبيق التطبيقية أي من النا

و طريقة  هبمنهجه و استعداد ت ةمبادئ هذا العلم تختلف من أخصائي إلي أخصائي أخر متأثر
  )1". (إعداده 

  .و يرى هذا التعريف أن العالقات العامة هي علم و مبدأ و مهارة -
   *ǌرƗ يةǆاƯالبري ƹرة المعارƏدا ǅƳ بارةƳ العالقات العامة ǅƈ:  
المتصلة بتفسير و تحسين الصلة أو العالقة بين هيئة ما سواء كانت هذه  طمظاهر النشا "

و لديه جمهور له , الهيئة ذات شخصية اعتبارية أو ذات صفة فردية أي يملكها فرد واحد
   )2(. " ارتباط أو اتصال بهذه الهيئة

تحديد طبيعة العالقات العامة حينما قصرها  يأنه أخطأ ف و أما ما يخذ على هذا التعريف -
النشاط و لم يذكر أنها علم أو فن أو طريقة علمية أو عملية حيث أن ذلك  ذمظاهر يؤخعلى 

يجعلها من الممكن أن تمارس بواسطة أي شخص دونما حاجة إلى تأهيل أو إعداد أو 
الهدف من وراء ممارسة هذا  إال أن التعريف كان واضحا في تحديد, مهارات متخصصة

النشاط و هو تحسين الصلة أو الرابطة بين الهيئة و جماهيرها المرتبط بها أو التي على 
  .اتصال بها

  :كƤلƗ ƿعرƹ داƏرة المعارƹ اǓمريكية العالقات العامة بǊǆƉا*   
موضوع كان هذا الا الفن الذي يقوم على التحليل و التأثير و التفسير لموضوع معين سواء" 

 يدور حول فكرة أو حول جماعة ما يقصد تهيئة السبل أمام الجماهير لكي تعترف بالفائدة التي 

  
    

)1 (ǎبدو ưحاف ƅاǆǉ, ية تالعالقاƳماƗجǗالعامة والخدمة ا)يةƾبيƯƗت الǗرية والمجاưǆال Ƨسƈ( ,الجامعي  بالمكت
  .28ص, 2001, ةاإلسكندري, الحديث

  ,  اإلسكندرية, مؤسسة شباب الجامعة, اƬƗǗاü و العالقات العامة في المجƗمع المعاƬر, ƷريƷƒريƳ ƒبد السميع )2(     
   47ص , 1999     
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  )1(" .فعال من أداء ذلك ديتضمنها هذا الموضوع و أنه سيستفي

يعتبر هذا التعريف أكثر دقة من التعاريف السابقة ألن هذا التعريف أعتبر العالقات العامة  -
مد على قواعد خاصة من التحليل و التأثير و التفسير أي أن العالقات العامة تستخدم فنا يعت

يوضع هذا التعريف أيضا خطوات العمل في العالقات كما أنه يحدد  و, المنهج العلمي
كما أن هذا التعريف يوضح أن العالقات العامة تهدف إلي , الجمهور الداخلي أو الخارجي

  .ئة و جمهورهاتبادل المنفعة بين الهي
  : و يعرƹ كƤلƿ معǊد العالقات العامة البريƯاǆي العالقات العامة بǊǆƉا*   
جهود مخططة و مرسومة يقصد من ورائها إقامة التفاهم المستمر بين المنظمة        " 

   )2( . "وجماهيرها

تقع هذا التعريف عام ال يتطرق إلى طبيعة تلك الجهود و على أية جهة في المؤسسة  -
  . ال يوضح المقصود بجماهير المؤسسة كما أنه امسؤولياته

  :Ɨعرƹ مƤكرة مكسيكو العالقات العامة بǊǆƉا*    
هي الفن و العلم االجتماعي المتعلق بتحليل اتجاهات الرأي العام , إن ممارسة العالقات العامة "

امج العمل المخطط لها برو التنبؤ بنتائج هذه االتجاهات و التشاور مع قادة المنشأة ووضع 
   )3(".التي تخدم مصلحة كل من المنشأة والجمهور و

وهذا التعريف تبنته الهيئة العالمية األولى لجمعيات العالقات العامة المؤلفة من ممثلين عن  -
  مختلف جماعات و جمعيات العالقات العامة في العالم الغربي بما فيها الواليات المتحدة 

ما أصبح يعرف  وتبنتفي مدينة مكسيكو سيتي  )Ƴ)1978اǃ معت في أوت األمريكية فقد اجت
  .باسم مذكرة مكسيكو التي تصلح محتوياتها تعريفا للعالقات العامة

  
  

)1( ƿƪك Ŷجت جاد اǊية, محمد بƳماƗجǗ2003, اإلسكندرية, مكتب الجامعي الحديث, العالقات العامة و الخدمة ا ,
 .14ص 

, دار الصفاء للنشر و التوزيع, 1ط , مبادƍ العالقات العامة, الƻƸور Ƴبد السالƦ ǃياد محمد الƪرماǅ و Ƴبد )2(
 .16ص , 2001, األردن

 ,ناألرد, الصفاءللنشروالتوزيع ردا ,)مƻاǉيǃ وواقع(العامة في المƪǆات الƯƾاƱ الخاƫ تالعالقا, Ʀǅياد رمضا )3(
 .26ص, 1998
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  : الƗعريƻات اǓجǆبية -4
   * ƹيا( يعرƗكريسǅ (االǊǆƉعالقات العامة ب:  
الجهود التي تبذل للتأثير على الجمهور عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة حتى يكون لديها "

 في أزماتها و يعضدونها في أهدافها و يشجعونها في افيساندوه, فكرة صحيحة عن المؤسسة
  ) 1(". نشاطها 

احد من جوانب العالقات أهم ما يؤخذ على هذا التعريف أنه اختصر فقط على جانب و و -
و لم يشير التعريف إلى دور العالقات العامة في , و هو االتصال بالجمهور للتأثير فيه,  العامة

 سسات حتى تستعين بتلك االتجاهاتمعرفة اتجاهات وأراء الجماهير فيما تقدمه هذه المؤ
  .اآلراء في تعديل سياساتها و برامجها و خططهاو

* ƹي(و يعرǂƻو مǂا)  دبǊǆƉالعالقات العامة ب:  
  )2(". فن التأثير على اآلخرين لسلوك نفس الطريقة الذي تتبعه" 

و يوضح هذا التعريف بأن العالقات العامة فن أي أنها تعتمد على مهارة القائم بعملية         -
          .العالقات العامة و حسن تصرفه و تجديده و ابتكاره

     * ƹارلو( و يعرǉ Ƨا) ركǊǆƉالعالقات العامة ب :  
فن و علم يبحث في كيفية إقامة عالقة طيبة بين المؤسسات من ناحية األفراد و الجماهير من " 

  )3(."ناحية أخرى

و تعتمد على , العالقات العامة يتوفر فيها الجانب العلمي نو هذا التعريف يشير إلى أ -
لبحث في جمع الحقائق عن الهيئة و عن المنهج العلمي في أداء دورها من حيث الدراسة و ا

  .و تحليل هذه الحقائق ثم تخطيط برامج العالقات العامة, الجمهور
* ǃدƾو ي )ƦƗوارƪ Ƨو) جيمǉ عالقات العامة وǂا لƻعريƗ:  

زيز الفهم و الثقة بين الزبائن عملية مستمرة تسعى اإلدارة من خاللها المحافظة و تع"
  و ذلك من ,عامى أن المؤسسة و الحكومة و الجمهور بشكل المساهمون و المستخدمون و يرو
  
)1( ǎبدو ưحاف ƅاǆǉ ,26ص, سابق عمرج. 

  .27ص, سابق عمرج, محمد مƈ ǍƻƯƬحمد )2(
)3( ƿƪك Ŷجت جاد اǊ15ص, مرجع سابق, محمد ب. 
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  )1(". خالل التحليل الذاتي 

قات العامة و نالحظ أن هذا التعريف يحتوى على جميع العناصر التي تشكل نشاط العال -
كمهنة و ذلك من حيث صلتها باإلدارة و نشاطها أالتصالي و صلتها بالرأي العام و دورها 

  .البحثي و دورها في خدمة الجمهور
توجه العمل  الذيالقيم :  " فاǈǆ يعرƹ العالقات العامة بǊǆƉا) مارƪاü ديموƈ ) ƿما * 

  )2(".أمانيه و لجمهورالحكومي و تجعله مستجيبا لمتطلبات و احتياجات ا
و يالحظ من هذا التعريف أن نقاط التركيز في الحاالت الثالثة تنعكس من حيث أهمية  -

و هذه العناصر التي , المضمون على أصحاب العالقات المباشرة بموضوع العالقات العامة
الƾيƙƉƗ , ǃير ƈراƅ الجمǊور ǍǂƳ المưǆمة, Ƴمü المưǆمة اǕدارية: (ذكرها هذا التعريف هي

  ). الƗي Ɨوجǈ العمü الحكومي
يقوم على تقييم مواقف الجمهور  نشاط إداري: " بǊǆƉا)  ǅجوǅ مار سƗو(و قد ƳرفǊا *
و ربط سياسات المنشأة و إجراءاتها بمصلحة الجمهور أو تنفيذ برنامج عمل , تحليل سلوكهو

  )3(".أو اتصال لكسب فهم الجمهور للمنشأة و قبوله لها 
دارية لتحليل اتجاهات الجماهير أن العالقات العامة هي أحد األنشطة اإلبين هذا التعريف  -
سلوكياتهم تجاه المؤسسة أو المنشأة و ربط هذه االتجاهات باإلجراءات التي تقوم  و, مواقفهمو

  . بها المنشأة لصالح الجمهور
في صورة  ليست وسيلة دفاعية لجعل المؤسسة تبدو: " كƤلƿ بǊǆƉا) بوü جاريت ( و يعرفǊا * 

من جانب اإلدارة لكسب ثقة الجمهور من  ةالجهود المستمر مخالفة لصورتها الحقيقية وإنما هي
  )4(."باحترامه خالل األعمال التي تحظى

 ةالعالقات العامة نشاطا إعالميا بالدرجة األولى و يؤكد على صف ىو هذا التعريف يركز عل-
  . االتجاهين لذلك اإلعالم

 .277ص, 1999, فلسطين, دار الشروق, 1ط, اǆǕساǆي üاƬƗǗا, ƬبعƬƋالƞ خǂيƈ üبو  )1(

  . 15ص, مرجع سابق, و Ƴبد الƻƸور Ƴبد السالǅ ǃالƪارماƦياد محمد  )2(
)3( ǅياد رمضاƦ ,23ص, مرجع سابق. 

)4( ǎبدو ưحاف ƅاǆǉ, اميةǆمعات الƗية و المجƳماƗجǗفي الخدمة ا üاƬƗǗا üƏالمكتب الجامعي الحديث, وسا ,
  .240ص, 2001, اإلسكندرية
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  : بǊǆƉا) لي ƈيƻي ( و يعرفǊا * 
, مؤسسة للجمهور و ذلك لكسب ودهتتصل باإلعالم و نشر المعلومات الصحيحة عن ال" 
نات و التعليقات و عرض األفالم تستخدم في ذلك نشر األخبار و الصور و إذاعة البياو
تقوم بالتأثير االنفعالي على كذلك تستخدم أساليب الدعاية عندما , تنسيق المعارض و الندواتو

كما قد تنطوي أنشطة العالقات العامة على , كما تلجأ إلى اإلعالن بوسائله المختلفة, الجماهير
  )1( " بعض النواحي التعليمية و التثقيفية للجماهير المؤسسة الداخلي أو الخارجي

العامة واإلعالم بشتى و يالحظ أن هذا المفهوم قد ركز على العالقات الوثيقة بين العالقات  -
ألوانه و صوره و كذلك العالقات بينها و بين الدعاية و التعليم و التثقيف باعتبار أن الدور 

 .يمكن أن تقوم بها أجهزة العالقات العامة يأحد األدوار الت يعتبر التعليمي أو التثقيفي

  :Ǌǆƈ ǍǂƳا) سيدü(و ƳرفǊا *   

رة إلي المحافظة و تعزيز الفهم و زرع الثقة بين عملية مستمرة من خاللها تسعى اإلدا" 
و يتم , و بين المؤسسة و الحكومة و الجمهور بشكل عام, الزبائن و المساهمين و المستخدمين

  )2(".ذلك داخليا من خالل التحليل الذاتي و التصويت و خارجيا من خالل جميع أساليب التعبير
  من جانب حيث أشار إلي أن العالقات رأكث ىمن خالل هذا التعريف نجد أنه قد ركز عل -  

العامة عملية مستمرة كما ذكر الجمهور بنوعيه و كذا الوسائل التي ستخدم لالتصال به إلى أنه 
  .أهمل بعض الجوانب األخرى مثل كون العالقات العامة نشاط مؤسستي

  :الƗعريƻات العربية -5
و كسب رضائه أو الفن الذي , جمهورفن معاملة ال: " بǊǆƉا) محمود الجوǉرƳ )ǎرفǊا * 

   )3(".يرسم الطريق للحصول على رضا الجماهير و تحقيق المصلحة العامة
  لقد أوضح هذا التعريف بأن العالقات العامة فن يحتاج إلى مهارة و حسن تصرف و تجديد  -
  

)1( ƒريƷ بد السميعƳ ƒريƷ ,49ص, مرجع سابق.  
)2( ǅبد الرحماƳ محمد Ŷبد اƳ , ة و الدراساتسوسيولوجيƙات الحديǉجاƗǗورية و اƯƗة الƉƪǆال ǃالƳǕو ا üاƬƗǗا  

  .287, 2002,مصر, دار المعرفة الجامعية, الميداǆية
)3( ǎراضي الجبور ǃبد الكريƳ ,العامة تالعالقا)دارةǕا Ɲجاǆوير المؤسسة وƯƗ ƱبداƋو ǅتبيرو, اليسير ردا, 1ط ,)ف ,

 .15ص, 2001
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أن يتم ذلك وفقا لسياسة مرسومة على , ور و تحقيق كسب ثقةمستمر في تعاملها مع الجمه
  .تحقيق مصلحة الجانبين إلىمخطط للحصول على تلك الثقة و الوصول و

نشر المعلومات و األفكار و الحقائق مشروحة مفسرة :" ǊǆƈابƾوƋ ( üبراǉيƋ ǃماǃ( و يعرفǊا * 
يف االجتماعي بين المؤسسة التك و ذلك بغية الوصول إلى االنسجام أو ةلجماهير المؤسس

  )1(."الجماهيرو
ف إلى كسب ثقة و تأييد الجماهير و هذا التعريف يؤكد على أن العالقات العامة تهد -

و هو بهذا قد أغفل ذكر نوع , وسائل االتصال و التفسيرات المختلفةفي ذلك  ةمستخدم
  . الجمهور الذي تتعامل معه

علما له قواعد و أصول و يعني توصيل الجيد : " بǊǆƉا) ǂƯعت ƳيسǍ (كما ƳرفǊا *    
للمعلومات من الهيئة التي يعينها األمر و بين جمهورها بقصد تحقيق المصلحة المتبادلة بينهما 

   )2(."و المشاركة الوجدانية ةو الوصول إلى درجة عالية من المساندة الكلي
قواعده و أصوله و يعني و أهم ما في هذا التعريف أنه اعتبر العالقات العامة علما له 

 بالتوصيل الجيد للمعلومات في كل ما يتعلق بالتخطيط العلمي لبرامج العالقات العامة و دراسة
  . الرأي العام و مقوماته و وسائل لقياسه

تستخدم أدوات , العالقات العامة عملية مستمرة: " بƾولǊǆƋ ǈا) ƈحمد كماü ( و ƳرفǊا *   
عد قياس اتجاهات الرأي العام و تحليل نفسية الجماهير المعنية اإلعالم و وسائل االتصال ب

  المتصلة بالهيئات االجتماعية بصفة مباشرة أو غير مباشرة و كذلك العاملين بالتنظيمات
طبقا لمنهج علمي يمكن عن طريقه توصيل رأي المسئولين في هذه التنظيمات إلى , االجتماعية

ر بهدف إيجاد التفاهم و االتفاق والتكيف بين المؤسسات و الجميع الفئات المذكورة من الجماهي
  ) 3(."و بذلك تتحقق الفائدة للجميع, جماهيرها المختلفة

 
  
  

)1(ǎبدو ưحاف ƅاǆǉ, 245ص, سابق عمرج. 

)2(ƿƪك Ŷجت جاد اǊ15ص, سابق عمرج, محمد ب. 

   المكتب,ưǆرة Ɨكامǂية.لǍ الưǆƗيǃ المجƗمع المعاƬرü Ƌالمدخ, مسعد الƻاروƼ حمودة و ƋبراǉيƳ ǃبد الǊادǎ المǂيجي) 3(      
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  .188ص, 2001, اإلسكندرية, الجامعي الحديث
للمناهج العلمي المتمثل في  ايؤكد هذا التعريف على علمية العالقات العامة و ذلك باستخدامه -

ما        ك, العالقات العامة الداخلي و الخارجي جمهور كما تحدث عن, قياس االتجاهات الجمهور
لرأي العام و هي أدوات اإلعالم ا علىأشار صراحة إلى األدوات التي تستخدم في التأثير 

  . وسائل االتصال المختلفةو
و قبل التطرق للتعريف اإلجرائي الذي سوف تسير على خطاه الدراسة ارتأيت أن أدمج    

س االختالط بينهم و الثبات المشابهة لمفهوم العالقات العامة و ذلك بغية طم مبعض المفاهي
  .على المفهوم األساسي للدراسة و هو العالقات العامة

  6 - ǃيǉاƻة المǊابƪƗهناك مجموعة من المفاهيم المشابهة للعالقات العامة نحاول :   الم
  :أن نوجزها في النقاط التالية

ودية بين البشر التي و يعني هذا المصطلح عادة العالقات السلوكية ال: " العالقات اǆǕساǆية*  
التعاطف و , في خلقه كالتسامح, جل جالله تعكس الصفات اإلنسانية السامية التي أوجدها اهللا

  )1(."التعاون, التفاهم

  و تلجأ إدارة المؤسسة إلى االهتمام بالعالقات اإلنسانية كاإلشعار العاملين بأن المؤسسة تهتم -
و بالتالي تعاونهم في تنفيذ ما , لعملية لكسب ثقتهمو ظروفهم ا مبهم و تسعى إلى تحسين بيئته

  يطلب منهم من أعمال فهذه العالقات اإلنسانية إحساس العاملين بالمؤسسة بالراحة النفسية و 
   .المعنوية

   *ǃالƳǕهو تزويد الناس باألخبار الصحيحة و المعلومات السلمية و الحقائق الثابتة التي: " ا  
بحيث , ي عام صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالتتساعدهم على تكوين رأ

  يعبر هذا الرأي تعبير موضوعيا عن عقلية الجماهير و اتجاهاتهم و ميولهم و يعني ذلك أن 
الغاية الوحيدة من اإلعالم هو التنوير عن طريق المعلومات و الحقائق و األرقام و 

  )1(."اإلحصاءات و نحو ذلك
  
  مؤسسة,1ط,Ƴامة ةباǆورامي ةưǆر.المưǆمة المعاƬرة ƹوưاƏ, حƈ ƒبو حمد ǂƳ üƆي و سǆاǅ كاǃư الموسوǎرضا Ƭا) 1( 

  .394ص,2001,الوراق
  .61ص, 2002, القاهرة, الفكر العربي ردا, الرǎƈ العاǃ واƳǕالƳ ,ǃبد اƦ ŶلƯة(2) 
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لى قدرة الداعية و قوة ع تأتي كلمة الدعاية من الدعوة إلى الشيء و تعتمد: " الدƳاية*       
فهي تعتمد على اإلعالم الجاذب و المثير و ليس بالضرورة على اإلعالم المنطقي , دعواه

و تسعى , تحاول الدعاية اإلغراء فقط دون االلتزام بالمصالح الذاتية للطرف األخر, الصادق
ى أفكار الناس غايات سريعة و محددة من خالل محاولتها السيطرة عل الدعاية عادة إلى تحقيق

أو لتغير , و إقناعهم بفكرة أو رأي لكسب تأييدهم بصورة مطلقة و غير مشروطة, و عواطفهم
, تالسلوكياأو وضع أنماط جديدة لهم من , سلوكهم من خالل تغير أرائهم و اتجاهاتهم السائدة

ات بما يتوافق مع األهداف الخاصة ألحد األشخاص أو إلحدى الجماعات أو إلحدى المؤسس
  )1(."العامة أو الخاصة

 *ǅالƳǕعرف اإلعالن بأنه نشاط الذي يقدم الرسائل اإلعالمية المرئية أو المسموعة إلى :" ا
:" بƈ (ǈǆƉوكسيǂƻǆد( و Ƴرفǈ ". الجمهور إلغرائه على شراء سلعة أو خدمة مقابل أجر مدفوع 

خصي حيث يفصح عملية اتصال تهدف إلى التأثير من بائع إلى مشتري على أساس غير ش
  )2(."المعلن عن شخصيته و يتم االتصال من خالل وسائل االتصال العامة

من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نصبغ تعريفا إجرائيا للعالقات العامة  :الƗعريƹ اǕجراƏي
  :حيث نشير بأن العالقات العامة عبارة عن, من وجهة نظرنا

   لƗمكيǊǆا مǅ, سة و جمǊورǉا الداخǂي و الخارجيفƪǆƋ ǅاƅ العالقات الƯيبة بيǅ المؤس" 
ǈوج üكمƈ ǍǂƳ اǊƗبرسال ǃياƾال ,ǍلƋ ƹدǊي üالعم ǍǂƳ ǅممك ǅحسيƗ üك üادخ üجƈ ǅو م 

  "كسƒ رضا الجمǊور و ƗحƾيƼ المǂƬحة العامة ƈيضا 
  
 
 
 
 
 
 
  
, 2001, الجزائر, التأليف و النشراللسان العربي للترجمة و  ردا, 1ط, في اƳǕالǃ واƬƗǗاü تمǂƯƬحا, ƪعباǅخضير ) 1( 

 .93ص

 )2 (ƒير حجاǆالمي ,محمد مƳǕا ǃ65ص, 2004, القاهرة, دار الفجر للنشر و التوزيع, 1ط, المعج.  
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III.   المؤسسة          :  
1- ǎوƸǂال ƹعريƗال : 

إن كلمة مؤسسة عندما نبحث عن أصلها فهي في الواقع ترجمة للكلمة * 
« ENTREPRISE »  

 فكلمة مؤسسة مشتقة من فعل) المورد( للغة العربية و استناد إلى القاموس العربيأما في ا* 
Ƨسƈ ,Ƨ1(.مؤسسة, يؤس( 

فالمؤسسة جمع مؤسسات تعني جمعية أو معهد أو ) الƪامü( و حسب القاموس العربي* 
  )2(. شركة أسست لغاية اجتماعية أو خيرية أو اقتصادية

2- ƹعريƗالحي الƯƬǗو ذلك حسب اختالط األطر , ت المفاهيم المؤسسةتباينت و تعدد: ا
فمنهم من يعرفها من الناحية االقتصادية و منهم من يعرفها من , المرجعية لكل باحث أو مفكر

لذا سوف نعرض ما قدمه , السوسيولوجيو منهم من يعرفها من الناحية , الناحية القانونية
  . داعلى ح كال, الباحثين و العلماء حول مفهوم المؤسسة

  :المعاǉد الدولية و المعاجƗ ǃعريƻات -3    
عمل اجتماعي و اقتصادي على توفير رأس :" بǊǆƉا) معجǃ العǂوǃ اǗجƗماƳية (يعرفǊا *      

  )3.("مال و موارد طبيعية و يد عاملة
     * ƹالدولي(و يعر üالعم ƒƗا) مكǊǆƉكل مكان يزاول فيه نشاط اقتصادي و : "المؤسسة ب

  )4(".  كان سجالت مستقلةلهذا الم
  :Ɨعريƻات Ƴربية -4   
  :المؤسسة العمومية Ǌǆƈ ǍǂƳا) جيال لي اليابƧ( يعرƹ المحüǂ السوسيولوجي*   
 أداة تجسيد السياسة االقتصادية للدولة الوطنية إذ تولت المؤسسة العمومية نوعين من المهام" 

  
   
  .06ص, 1994, بيروت, دار المعلم للماليين, "Ƴربي ǆƋجǂيƧ ǎƦقامو", المورد, روجي البعǂبكي )1( 
)2 (üامƪالعربي ال Ƨاموƾداا, الǓƅ ,Ư1 ,517ص, 1997, بيروت, الراتب الجامعية ردا.  

Fredric Mattock, Dictionary of Sociology, English, French, Arabic, edition, Acade)3 ( 
Reference, Dictionaries, Beirut, Lebanon, 2001, p19  

  .17ص, 1973, القاهرة, مكتبة عين شمس, الưǆƗيǃ و اǕدارة في الƯƾاƱ العاǃ, محمد ǂƳي Ɨƪا) 4(
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و تراكم , الوظيفة األولى تتمثل في تراكم الخبرات بواسطة اإلنتاج الصناعي, و الوظائف
بعاد و تتمثل الوظيفة الثانية في األ, و التكنولوجي و التصنيع رالتجارب في ميادين التسيي

  )1.("ية و الثقافية و االجتماعية و اإلدماجيةالسياس
مجموعة عناصر اإلنتاج : " مǅ الǆاحية اǗقƬƗادية بǊǆƉا) محمد السعيد ƈوكيü( يعرفǊا*   

  )2(."البشرية فعالة
     * ƹو يعر ) Ƨوǆكي حƦ ( و) يǂƳ ǅا) مرواǊǆƉالوحدة االقتصادية التي : " المؤسسة ب

اجي و النشاطات المتعلقة به من تخزين و شراء و بيع من أجل األهداف تمارس النشاط اإلنت
  )3(."التي وجدت من أجلها

  :الƗعريƻات الƸربية  -5      

النسق التعاوني المتوازن الذي ينهض على وجود : " بǊǆƉا ) دƗƪير برǆا ر(و يعرفǊا    *
بقصد تحقيق هدف معين أو  ممنسقة واعية من جانب األفراد تقوم عليها المشاركة فيما بينه

كما يتصف , و أن تتحقق المشاركة على أساس دوافع و رغبتهم الذاتية, مجموعة من األهداف
و صنع القرار داخل النسق , هذا النسق بالتوازن بين الدوافع و المشاركة معا في الجانب األول

االستمرار و الفعالية كما تعتبر االتصاالت عملية بالغة األهمية لضمان , في الجانب الثاني
 )4(".ةالتنظيمي

 *ƹعريƗ )فيبر Ƨتمثل نوعا من العالقات االجتماعية المقيدة و أي التي تعرض حدود ): "ماك
إذن فالجماعة التضامنية تسير , معينة على عضويتها من خالل القواعد و المعايير التي تدعمها
اط معينة من السلوك باعتبارها وفقا لنظام خاص من نشاطه أن يجعل أعضاءها يمارسون أنم

 )5(." كما أن لهذه الجماعة قائدا أو رئيسا معينا تعاونه هيئة إدارية, وظائف دائمة و منتظمة
 
  
  
  

 (1) Ali el Kenz , algerie et la modernité, édition, cosedria, senegal, 1989, p47. 
)2 (üوكيƈ ي, محمد السعيدƳاǆƬات المؤسسة الƯاƪǆ و ƹƏاư02ص, 1992, الجزائر ,ديوان المطبوعات الجامعية, ةو . 
  .09ص, 1981 ,مديرية الكتب و المطبوعات, الرقابة والƗخƯيƯ في المƪروƦ ,Ʊكي حǆوƧ و مرواǂƳ ǅي) 3(
 )4 (ǃالƳ ماد محمدƗƳيمي, اưǆƗال ƱماƗجǗا ǃǂƳ 72ص ,1994, رمص, المكتبة االنجلو مصرية, دراسات في.  
 1989, اإلسكندرية, دار المعرفة الجامعية, اǗجƗماƱ الưǆƗيǂƳǃ ǃ ,محمد ǂƳي محمد )5( 
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و القصد و التعاون الهادف و تتطلب المنظمات , تحقيق النشاطات يتم عن طريق الوعي -
على دور  )برǆارد( و يؤكد , اتصاالت ورغبات بالنسبة ألعضائها ليسهموا بهدف شائع بينهم

, ويجب أن يكونوا مدفوعين ليصغوا القرارات, ن يتواصلواأنهم هم الذين يجب أ ااذ, األفراد
  .بأعضاء ذلك النظام )برǆارد(على النظام يهتم  )فيبر(فبينما يؤكد 

ذلك النوع من التعاون بين الناس الذي يؤدي إلى تكوين : " بǊǆƉا) بيريƧƻ( و يعرفǊا *    
  ) 1(". عالقات اجتماعية متميزة

     * ƹعريƗ )كو üاƗبارسو تƦǆ " :(النسق , نسق األنساق الفرعية المتباينة كالنسق الفني
و أن هذه األنساق تتكامل فيما بينها كما ترتبط بالمجتمع األكبر من , النسق المؤسسي, اإلداري

  )2(" أجل تحقيق هدف أو مجموعة من األهداف
  : ƪƗمüو يƗجǈ فريƈ Ƽخر مǅ اǗقƬƗادييƋ ǅلƗ Ǎوسيع في ƯƋالƗ Ƽعبير المؤسسة ل*     

و سواء كانت تهدف للربح , جميع الوحدات اإلنتاجية المستقلة سواء كانت تنتج للسوق أم ال" 
   )3(".في هذه المؤسسة إال أن تكون وحدة اإلنتاجية تتمتع باالستقالل المالي طو ال يشتر, أو ال

  يمة سوقيةالهدف منه هو إيجاد ق, تنظيم إنتاجي معين:   " ويعرفǊا البعƭ اǓخر بǊǆƉا*   
  ثم تتولى بيعها في السوق دون مسبقة, من خالل الجمع بين عوامل إنتاجية معينة, معينة

  )4("  .مستقلة من الناحية المالية عن التنظيمات األخرىو تكون , بالربح الذي سنحصل عليه

    * ƹعرƗ مجموعة من العناصر تكون في تفاعل ديناميكي منظم نحو تحقيق هدف " :كما
  )5(".معين
  : كما ǃƗ اسƗعماƤǉ üا المƞǂƯƬ بƪكü واسع لوƹƬ المؤسسة بǊǆƉا*    
ممارسات اجتماعية المتكررة بشكل دوري و منتظم معتمده و مصانة من قبل المعايير " 

 و يشير المصطلح, االجتماعية ولها أهمية جوهرية في البناء االجتماعي مثل الدور االجتماعي

  
)1( ǎرǉدم, محمد الجوƾةم Ƴ يفيƳاǆƬال ƱماƗجǗا ǃǂ ,221ص, 1975, القاهرة, دار الكتب الجامعية.  
, اإلسكندرية, المعارف منشأة, محمد ǂƳي محمد و Ɔخروǅ ةƗرجم, ǃǂƳ اǗجƗماƱ الǆƬاƳي, و Ɔخروǅ ربار ك )2(

 .11ص, )س.د(
(3) Maury et Mull, Economie et organisation de l’entreprise, Faucher, 1980, p07  

  .58ص, 1994, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, اقƬƗاد المؤسسة ,Ƴبود Ƭüاموي) 4(    
Marcel Lafianne, Le mangement approche systémique, Gaétan Morin, 3 éditions, P29 )5(  
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 إنما ال تعتبر المؤسسة ممثلة لنظام قيميا فالمؤسسة إذن عبارة, أيضا إلى تأسيس أنماط السلوك 
  )1(."ذات أهمية عامة متداخلة بشكل تعاوني مع مجموعة من األدوار تدوح عن

 نفس هدف من وراء إنشائها كما أنها في يجب أن يكون لها: " و Ɨعرƈ ƹيضا بǊǆƉا*     
الوقت مجال كبير للتفاعل االجتماعي و أنها تعتمد على األسلوب العلمي في الدراسة والتخطيط 

اإلنسان و الخبرات ( األساسية هامية للمشروعات و أن عناصرو التطوير و المقابلة و التن
  )2(".و أن سر نجاحها القيادة الحكيمة, )المهارات و التمويلو

• ƹعرƗ ا وǊǆƉمجموعة من الطاقات البشرية و الموارد المالية طبيعية كانت أو مالية : " ب
 د إنجاز و أداءقص, و توليف محدد, و تركيب معين, التي تشغل فبما بينها, أو غيرها

  )3(."المهام المنوط بها من طرف الجميع
المؤسسة عض ومع ب بعضهمالقوالب التي ينظم فيها الناس شؤونهم في عالقتهم :" و ǉي •

  )4(."جهاز عمل و أجهزة العمل تشمل على تركيبات و نظم و أدوات و تجهيز و توزيع
  : Ɨعريƹ المƪرƱ الجƦاƏرǎ لǂمؤسسة  -6    

فا واضحا للمؤسسات من طرف المشرع الجزائري و ذلك راجع إلى أن القوانين ال يوجد تعري 
و كانت معظم التعاريف تصدر حسب الظروف التي , التي تحكمها لم تتضمن فكرة واضحة

شخصية : "Ƴرفت المؤسسات بǊǆƉااالشتراكي  رو لكن بعد صدور قانون التسيي, تدعو إلى ذلك
 )5(".ستقالل المالي و تتضمن وحدة أو عدة وحداتالشخصية المدنية و اال, معنوية لها

 
 
 
  
  .269ص, 2000, األردن, دار الشروق للنشر والتوزيع, 1ط, معجǃǂƳ ǃ اǗجƗماƱ المعاƬر, معǅ خǂيü العمر )1( 
دار المعرفة    , ǃǂƳ اǗجƗماưǆƗ Ʊيǃ مدخü لƗǂراƘ و المƪكالت و الموضوƱ و المǂƳ ,ƛǊǆي Ƴبد الرƦاƼ الحǂبي) 2(  

  .16ص, 2001, الجامعية للطبع و النشر و التوزيع
 .148ص, 1976, الكويت, دار الكتب مؤسسة, السياسات اǕدارية و اǗسƗراƗيجيات اƳǓماü ,فريد راƹƷ و محمد الǆبي) 3( 

, 1987, رالجزائ, المؤسسة الجزائرية للطباعة, المؤسسات اƗƪǗراكية Ƥات الƯابع اǗقƬƗادǎ في الجƦاƏر, ƷƦدود ǂƳي) 4( 
  .56ص

 )5 (ǎمر يحياوƳƈ, ǃالعا üرية الماưǆ ,20ص, 2002, الجزائر, دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع, 1ط.  
 

  فقد أدرك المشرع , ومن المالحظ أن هذا التعريف لم يتناول المفهوم الكامل للمؤسسات
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   56رقǃ ( من األمر  ) 1 -  4المادة (الجزائري هذا النقص و حاول تداركه و هذا ما جاء في 
المؤسسات اƗƪǗراكية ǉي العƬǆر الرƏيسي :" أن )ǆ1975وفمبر  21( بتاريخ  )75 -

  و ǉي ƪƗكǍǂƳ ü مسƗوǆƗ ǌوƱ الƪǆاƯ    , لƗحƾيǉƈ Ƽداƹ الǆƗمية المخƯƯة
ƯيƯخƗǂل ǃưǆالم ƧساǓا ǎادƬƗقǗد , اƾالع ƒا بموجǊة بƯيǆمة المǊالم ƼاƯǆ في ǃǉساƗ و

ǆƈ ǎƤسيسي الƉƗافيةالƾƙية و الƳماƗجǗادية و اƬƗقǗمية اǆƗا في الǉƉƪ.")1(  

اجتماعية و ثقافية و التي يكون , منظمة تسير نشاطاتها اقتصادية:" المؤسسة كƤلǉ ƿي*     
  )2(".بصفة رسمية رفيها للدولة دور الرقابة في أدوات التسيي

 ة الجزائرية ملكا للدولة تابعإذ تعتبر المؤسس" فالمؤسسة بƤǊا المعƉƗ ǍǆخƯ Ƥابعا قاǆوǆيا * 
 )3(."كما أنها تشكل المجال الذي تتجسد فيه السياسة االقتصادية للدولة, للقطاع العمومي

االستثمار , التشغيل, و المؤسسة أيضا يمكن أن تكون عمومية أو خاصة تتولي وظائف اإلنتاج
بطريقة فعلية  أو خدمات داخل هيكل منظم و مقنن بصورة يضمن لها تحقيق أهدافها و

  . ومضمونة
  : الƗعريƹ اǕجراƏي    

و من خالل التعاريف السابقة نخلص للتعريف اإلجرائي التالي الذي سوف تسير وفقه       
  : الدراسة

"ǂƳاƻƗرية و المادية المƪر البƬاǆالع ǅة مƳمجمو ǅƳ بارةƳ يǉ ا  ةالمؤسسةǊمع بعض
 ."وƳة مǅ الƾواƳد لƗحƾيƼ اǉǓداƹ المرجوةالƗي يوجد بيǊǆا اƗƳماد مƗبادü في ƯƋار مجمو

  
 

    
و المتعلق بالتسيير االشتراكي           , 1971نوفمبر  16المؤرخ في ) 71-74(من األمر رقم  :المادة الƙاǆية أنظر) 1(        

  .للمؤسسات
 .09ص, 1989, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, المؤسسة العمومية السياسية الǆƬاƳية ,الƯيƒ الحƬƻي)2(

 (3) K .Slimani, les ouvrier d’origines rurale dans lenterprise publique algérienne, thèse 
du doctorat 3 cycle, paris 1986, p4                                  0  
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  :الدراسات السابƾة/ ƙالƙا
  ات العامة و لهذا كان لزما علينا أن نتطرق ظهرت مؤخرا العديد من الدراسات حول العالق    

ومن  ,الغيرإلى ما درسه غيرنا كي نفهم هذه الدراسات جيدا و نحاول أن نبدأ من حيث انتهى 
  بين هذه الدراسات التي تحصلنا عليها

I. ǍولǓالدراسة ا:  
لالƬƗاü ( و هي دراسة وصفية تحليلية )محمد Ƴمر مƗولي ƈحمد العƯار( دراسة     

Ƭخƪالعالقات العامةال ǅة ( قدمها الباحث لنيل شهادة, )ي في ميداǆر سƗ1981الماجيس (
  )1(:و لقد قسم الباحث الدراسة إلى) Ƌحساǅ سعد الديƳ ǅسكر( تحت إشراف

  :مƪكǂة الدراسة وǉƈميǊƗا -1
, راسة وصفية تحليليةيتناول هذا البحث دراسة االتصال الشخصي في ميدان العالقات العامة د

صول إلى تقييم موضوعي لمدى أهمية االتصال الشخصي في ميدان العالقات العامة الو بهدف
  و مهام , و دورهم, و أساليبه و القائمين بهذا االتصال, و طبيعته, في مصر

  .و أوجه النشاط التي يمارسونها, وظائفهم و وجباتهم
  العالقات العامةكما تهدف هذه الدراسة إلى إثبات كيف يحتفظ االتصال الشخصي في ميدان 

بمكان الصدارة بين طرق و وسائل االتصال األخرى من حيث قوة التأثير رغم وجود وسائل 
إال أن هذا التقدم اإلعالمي , االتصال العامة الحديثة كالصحف و الراديو و السينما والتليفزيون

ين القائم وهو التفاعل السريع ب, يفتقر إلى أهم شيء يتمتع به االتصال الشخصي, الهائل
و بذلك يستطيع القائم , و معرفة صدى الرسالة ورد فعلها لديه, باالتصال و المستقبل لرسالته

مما يساعد على , باالتصال الشخصي توجيه اتصال و صياغة رسائله بناء على هذا الصدى
  .إحداث التأثير المنشود عن طريق تبادل اآلراء و المعلومات و وجهات النظر

  
  
  
 
  .62ص, 2004, القاهرة, دار الفجر للنشر و التوزيع, 1ط, بحوƘ جامعية في الƬحافة و اƳǕالǃ, محمد وǉبي سحر (1) 
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  و مǊǆجǊا ǆوƱ الدراسة2-
  
التحليلية و تستخدم منهج المسح الميداني للحصول على  ةالدراسة من الدراسات الو صفي ههذ

البيانات الضرورية التي تكفل و التأكد من جمع كل , وصف كامل و دقيق لموضوع البحث
و تحليلها بأكبر قدر ممكن من الدقة و تفادي حدوث أي تحيز في جمع البيانات , التعرض لها

 معوإمكانية تطابقها أو انسجامها , النتائج المستخلصة منها ةالمطلوبة حتى تزيد درجة اعتما دي
االهتمام بالتصميم الشكلي و و لذلك تطلب منا هذا ضرورة , المواقف أو الحاالت المتشابهة

 . الهيكلي لتلك الدراسة

ألنه يتفق مع طبيعة أهدافه , كما استخدمت الدراسة األسلوب اإلحصائي في تصميم هذا البحث
فرد من فروض هذا البحث الذي يهدف  ممن حيث اتجاهه إلي دراسة متغيرات التي يمثلها أه
العالقات العامة في مصر بمكان الصدارة  إلى إثبات كيف يحتفظ االتصال الشخصي في ميدان

 . بين طرق و وسائل االتصال األخرى

تم اختيار طريقة االستقصاء كأداة لجمع المعلومات الخاصة بهذه :ƈداة جمع البياǆات  -3   
الخاصة بالعاملين في ) 1( األولى و هي الصحيفة, استقصاء صحيفتي و تم تصميم, الدراسة

) 2(و الثانية و هي الصحيفة, الجهات التي أجريت عليها الدراسة في ميدان العالقات العامة
   .الخاصة بالجماهير الداخلية للجهات التي أجري عليها الدراسة

  : ƗǆاƛƏ الدراسة - 4     
  يمثل الحاصلون على مؤهالت متوسطة أعال نسبة من العاملين في إدارات العالقات العامة * 

  . لدراسةالمختلفة التي أجريت عليها ا
إن نسبة كبيرة من الجهات المختلفة التي أجريت عليها الدراسة ال تهتم بتدريب العاملين في * 

  . إدارات العالقات العامة بها
إن هناك نسبة كبيرة من العاملين في إدارات العالقات العامة في الجهات التي أجريت عليها * 

  . الدراسة ال تجيد الحديث بأية لغة أجنبية
نسبة الذين يحببون مهنتهم في إدارات العالقات العامة التي أجريت عليها الدراسة بلفت أن *

  .و يرتكزون بشكل واضح في كل من الفنادق و البنوك و الشركات )%79.8(حوالي
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إن الشريكات تهتم بإدارات العالقات العامة أكثر من الجهات األخرى التي أجريت عليها *
  . الدراسة

للجهات التي أجريت عليها  ةمن الجماهير الداخلي )%86.1(العام على أن حوالي دل التجاه * 
 .إدارات العالقات العامة بالنسبة للجهات التي يعملون بها ةالدراسة يؤمنون باألهمي

به إداراتهم هو استقبال  مأن العاملين في إدارات العالقات العامة يرون أن أهم نشاط تقو*   
  . ياراتهمالوفود و التنظيم ز

تحتل المقابالت الشخصية المرتبة األولى كوسيلة من وسائل االتصال في ميدان العالقات *   
  العامة
  :الƗوƬيات  -5      

  . ضرورة تغير وجهات نظر بعض القيادات العليا إلى وظيفة العالقات العامة*  
  . تدريبهمو ضرورة , االهتمام بانتقاء العاملين في إدارات العالقات العامة* 
    االعتمادوزيادة , ضرورة االهتمام بتوفير اإلمكانيات الالزمة إلدارات العالقات العامة*  

                       .المالية المختصة لها
ضرورة تعاون اإلدارات المختلفة مع إدارة العالقات العامة حتى يتسنى لها أن تقوم *  

  .بمهامها على الوجه األكمل
  .وضع الخطط و البرامج األنشطة التي تقوم بها إدارات العالقات العامةالهتمام ب*
  .و العمل على تحقيق الممكن منها, ضرورة االهتمام بنقل رغبات الجماهير القيادات العليا* 
و ضرورة صرف , العمل على توفير المناخ المناسب للعاملين في إدارات العالقات العامة* 

  .همحوافز و مكافآت تشجيعية ل
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II. يةǆاƙالدراسة ال : 

في  ةو تعد هذه الدراسة من نوع الدراسات الو صفي) ƈحمد محمد ƈحمد Ʀيداǅ(  دراسة
اǕدارة العامة لǂعالقات العامة (  مع التطبيق على) العالقات العامة في السياحة(  موضوع

تحت ) 1981(نة س) الماجيسƗر(  قدمها الباحث لنيل شهادة, )بوƦارة السياحة –السياحية 
  : و لقد قسم الباحث الدراسة إلى, )ƋبراǉيƋ ǃماǃ(إشرافب

  : مƪكǂة الدراسة و ǉƈدافǊا  -1
تنحصر مشكلة هذه الدراسة في تحديد األسس العلمية لممارسة العالقات العامة و تطبيقاتها 

يحققه من  المتطور وما يمكن أن نالدور المتزايد األهمية لهذا الف إبرازبالنسبة للسياحة بغرض 
  : تنشيط حركة السياحة في مصر و على هذا فان األهداف الرئيسية لهذه الدراسة هي

تحديد ما يمكن إلدارات العالقات العامة في المنشآت السياحية اإلفادة منه في مجال التطبيق * 
 . العلمي و بالتالي تحديد أسس المحاسبة المهنية السليمة

يأتي بعد الباحثين اآلخرين الستكمال الزوايا الفنية وضع هذه الدراسة تحت تصرف من *
  .الدقيقة فيما يتعلق بأبعاد هذه الممارسة و تأثيراتها

  : ǆوƱ الدراسة -2
و يرجع اختيار الباحث لهذا النوع من الدراسة  ةتعد هذه الدراسة من نوع الدراسات الو صفي

بصفة عامة تندرج تحت هذا إلى أن جزاء كبيرا من بحوث اإلعالم خاصة والعالقات العامة 
النوع من الدراسات فهناك حاجت مستمرة لتعرف على خصائص الجماهير أي المنظمة أو 
المؤسسة تحرص على كسب ثقة جماهيرها وتأييدهم ونجاحها يكون بقدر ما يتوفر إلدارة 

العامة بالمنظمة من المعلومات عن خصائص الجماهير من حيث السن والدخل  العالقات
ويرى الباحث أن تحديد نوع الدراسة على هذا النمط يخدم أهداف , توى المهني والتعليميوالمس

 .وأن يصل إلى بيانات وحقائق أكثر تحديد, البحث ألنه يتطلب من الباحث أن يكون أكثر دقة

يشير مفهوم المنهج إلى الطريقة التي يتبعها الباحث :المƛǊǆ المسƗخدǃ في الدراسة  -3   
أخر يشير إلى األسلوب التفكير المنظم والكيفية  ىبمعن وأ, شكلة موضوع البحثلدراسة الم

هذه الدراسة على منهج  دوتعتم, أي دراسة الظاهرة المعينة, التي يصل بها الباحث إلى هدفه
  .المسح االجتماعي
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تم استقاء بيانات االستمارة عن طريق  دوق, وهي هنا االستقصاء:ƈداة جمع البياǆات  - 4
أخصائي العالقات العامة نفسه حتى تعطي له حرية اإلجابة دون تأثير من الباحث نظرا 

  :و قد اشتملت االستمارة على أربع أنواع من األسئلة,  لحساسية موضوع الدراسة
أسئلة تهدف  ,أسئلة تهدف للتعرف على الرأي ,أسئلة تهدف إلى الكشف عن مدى المعرفة* 

.بالعمل ةمنها استشفاف أوجه معينة متعلق أسئلة قصد ,للكشف عن الواقع  
تتيع قدر  ىحت, وقد حرص الباحث على أن تحتوي االستمارة على عدد من األسئلة المفتوحة  

 نولك, تعبير عن آراءهم في النواحي التي رأى الباحث أهمية لذلكلأكبر من الحرية للمبحوثين 
ت المبحوثين قد تفسر بأكثر من معنى وذلك اإلجاباألن , منها قدرا االمكان لاإلقال ةمع مراعا

  )1(:ضمنة االستمارة دوق, قد يؤدي إلى صعوبة في التحليل
معلومات شخصية عن أخصائي العالقات العامة الذي يعمل في مجال السياحة كالمؤهل * 

  .النوع و الخبرة, السن, اللغات األجنبية التي يجيدها, نوعية الدراسة,   العلمي
 .عن أهمية العالقات العامة وأهدافها ووظائفها في السياحةالمعلومات  *

المعلومات عن مدى مشاركة إدارات أخرى في منشاءات لعمل إدارات العالقات العامة  *
  .السياحية

  .بالجماهير امعلومات عن وسائل االتصال التي تستخدمها العالقات العامة في اتصاالته *
  . في أخصائي العالقات العامة السياحيةتوفرها  ةالواجبمعلومات عن صفات  *
معلومات عن طبيعة الدور الممارس للعالقات العامة في السياحة والصعوبات التي تعترض  *

  تلك الممارسة ووسائل التغلب عليها
  :الƗوƬيات -5    

يخرج بها الباحث ويضعها الباحث أمام المسئولين , وفي ما يلي مجموعة من التوصيات العامة
  :عمل السياحي لعلها تجد اهتماماعن ال

إقناع اإلدارة العليا بأهمية وظيفة العالقات العامة والدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا * 
  .المجال

 
  .67, المصدر نفسه) 1(
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كون من تيفضل أن و التي  االختيار السليم للعاملين في مجال العالقات العامة السياحية* 
  . خريجي كلية السياحة

ن يكون هناك اتصال مشترك بين كلية السياحة وإدارة العالقات العامة السياحية وذلك أ *
 .لتبادل الرأي بخصوص متطلبات اإلدارة من الكفاءات المطلوبة

االستعانة باألساتذة العالقات العامة والسياحة بالجامعات في نواحي البحث وعرض المشاكل *
 .العلمية عن طريق البحوث النظرية والتطبيقيةالتي تتعرض لها حتى يمكن إيجاد الحلول 

رسم سياسة للغات التخاطب في إدارة العالقات العامة بشرط توفر معظم اللغات األجنبية  *
 .المتداولة

أن تشتمل النواحي اإلنسانية و النفسية واإلدارية عالوة  ىعل, االهتمام بتدريب التخصصي *
 .لعملعلى الجوانب الفنية المتعلقة بطبيعة ا

طبائع وتقاليد و عادات هذه الشعوب , االهتمام بالبعثات التدريبية في الخارج وذلك لدراسة *  
 .باإلضافة إلى االستفادة من اللغات واكتساب الخبرات والمعرفة في هذا المجال

 .التنسيق االتصالي بين اإلدارات العالقات العامة وإدارات األخرى المتعلق عملها بالسياحة *

بالجماهير  ااالتصال التي تستخدمها إدارة العالقات العامة في اتصاالته لتطوير وسائ *
  .على أن تكون متسمة بالمرونة والسرعة, الداخلية والخارجية

III. ةƙالƙالدراسة ال: 

  في موضوع ةتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الو صفي) محمد Ƴمر مƗولي العƯار (دراسة 
تحت ) 1987( سنة )الدكƗوراǇ( قدمها الباحث لنيل شهادة, )مƬر يƋدارة العالقات العامة ف(
  :ولقد قسم الباحث الدراسة إلى )يحي احمد ƈبو بكر وسعد الديƳ ǅسكر( إشرافب

يقوم هذا البحث بدراسة إدارات العالقات العامة في مصر :مƪكǂة الدراسة وǉƈدافǊا -1
العلمي  مأن تكون عليه بهدف التقيي وما ينبغي, دراسة وصفية تحليلية للتعرف على واقعها

وما ينبغي أن تكون عليه من الناحية اإلدارية , ومدى أهميتها, الموضوعي لواقع تلك اإلدارات
ينبغي أن تقوم به من واجبات  اوم, الممارسة والتخطيط والتقويم بوأسالي, و التنظيمية

النتائج  ةومقارن, ك اإلداراتينبغي توافره من صفات العاملين بتل اوم, تونشاطات ومسؤوليا
  وأهم , التي توصل إليها الباحث بنتائج الدراسات السابقة لمعرفة مدى التغير الذي طرأ عليها
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التوصيات التي من شأنها مواجهة تلك المشكالت  حواقترا, المشكالت التي مازالت تعاني منها
  .بما يتالءم مع الظروف

التي تهدف للحصول على  ةالدراسات الو صفي نمتعتبر هذه الدراسة :ǆوƱ الدراسة -2
وتحليلها , وجمع المعلومات الضرورية المتعلقة به, وصف كامل ودقيق لموضوع البحث

لذلك , النتائج المستخلصة منها ةتزدد درجة اعتما دي ىحت, الدقة والموضوعية نبأكبر قدر م
  . ك الدراسةتطلب األمر ضرورة االهتمام بالتصميم الشكلي و الهيكلي لتل

  :مǆاƛǉ الدراسة -3   
ألنه , ويعتبر هذا المنهج من أهم المناهج التي استخدمها الباحث: مƛǊǆ الدراسات المسحية* 

بموضوع  قيعتبر جهدا علميا منظما للحصول على بيانات و معلومات وأوصاف كل ما يتعل
لك الدراسة هو دراسة فقد كان الهدف األساسي من ت, البحث من المفردات المكونة لمجتمعه

للتعرف على مدى التطور الذي لحق , واقع إدارات العالقات العامة في مصر في الوقت الحالي
, ومسح أساليب تنظيم تلك اإلدارات ودراسة جوانبها اإلدارية, بها و األوضاع القائمة عليها

هومها تقسيمها والتعرف على مف قوطر, برامجها ونشاطاتها طوتخطي, وطرائق أدائها
, من حيث المؤهالت والصفات إداراتوجمع البيانات والمعلومات عن العاملين بتلك , التطبيقي

معالجتها أو  قوطر, األكمل التعرف على المشكالت التي تعوق أدائها لوظائفها على الوجهو
على تحقيق وذلك من أجل تصوير الواقع التطبيقي لإلدارات وأفضل المناهج التي تساعد , حلها

  .هذه الهداف منهج المسح الميداني
ويركز هذا النوع من الدراسات على وصف المتغيرات التي : مƛǊǆ الدراسات الƯƗورية* 

فترة زمنية ونتيجة لمرور  لتحدث في الظاهرة أو في مجموع الظواهر موضع الدراسة خال
, القات بينهااألمر على مجرد وصف الوضع الحالي للظاهرة أو الع رثم ال يقتص نوم, الزمن

 موالقيا, وخاصة إذا توفرت بيانات تاريخية كافية تسمح بعملية التحليل االستنتاج والتقييم
ولهذا قام , بدراسة تتبعية تبين مدى تطور الظاهرة موضوع البحث و المتغيرات التي لحقت بها

  وإعادة , وتنظيمها, الباحث بجمع المعلومات والبيانات المتاحة عن موضوع دراسة
ألقت الضوء على واقع إدارات , وتوصل إلى خالصات, وتفسير جوانبها المتعددة, تصنيفها

  .فنون االتصال األخرى نوالعالقات العامة وبي
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  :ƗǆاƛƏ الدراسة -4
من العاملين في إدارات العالقات العامة يؤمنون بأهميتها للمؤسسات  )%90(هناك حوالي *  

   .     من يؤمنون بفائدة تخطيط برامج إدارات العالقات العامة )%65.6 (وحوالي,التي يعملون بها
من المؤسسات المصرية إلى تقريب إدارات العالقات العامة  )%96.9(اتجاه حوالي * 

  .بالمؤسسة إلى مستوى اإلدارة العليا كمستوى إشرافي
  . رعدم وجود اتجاه عام لتحديد عدد العالمين في إدارات العالقات العامة في مص* 
من إدارات العالقات العامة بالمؤسسات  )%40.5(أكدت نتائج الدراسة أن هناك حوالي * 

  . المصرية التتبع أسلوب معينا في التنظيم وفقا لالتجاه اإلداري الحديث
من إدارات العالقات العامة بالمؤسسات المصرية التي تستعين  )%1.5(هناك حوالي * 

  . لعامة بصفة دائمةبالمستشارين خارجين للعالقات ا
تحتل المقابالت الشخصية المرتبة األولى كوسيلة من أهم وسائل اتصال إدارات العالقات * 

   .تصال الشخصيتعتمد بشكل كبير على وسائل اال يوبتال, العامة بالجماهير الداخلية
تتفوق وسائل االتصال الجماهيرية على وسائل االتصال الشخصي في عمليات اتصال * 
  . العالقات العامة بالجماهير الخارجيةات إدار
بلغت نسبة االتجاه العام إلدارات العالقات العامة التي تقوم بتخطيط برامجها و نشاطاتها * 

  .من إدارات العالقات العامة في مصر )%56.1(حوالي 
  
  :ǃǉƈ الƗوƬيات -5

العامة لالستفادة من  يجب العمل على ضمان استقرار العاملين األكفاء في إدارات العالقات* 
  . خبراتهم

العمل على إزالة قيود الروتين التي تفرضها بعض المؤسسات على إدارات العالقات العامة * 
حتى , ضرورة تعاون اإلدارات المختلفة في أية مؤسسة مع إدارات العالقات العامة بها* 

  . يتسنى لها أن تقوم بأداء وجباتها
و زيادة المخصصات المالية , زمة إلدارات العالقات العامةالال ضرورة توفير اإلمكانات* 

   .بحيث تتكافأ مع المسئوليات التي تقع على عاتقها
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ينبغي أن يكون البحث العلمي و التخطيط السليم المدروس و التقييم الموضوعي هو أساس * 
 . العمل في إدارات العالقات العامة في مصر

رات العالقات العامة في وضع و تخطيط برامج و نشاطات ضرورة اشتراك العاملين في إدا* 
 . و إيمانهم بالعمل الذي يكلف به كل فرد منهم لقناعاتهمضمانا , إداراتهم

  .ينبغي على العاملين في إدارات العالقات العامة عدم وضع خطط غير قابلة للتنفيذ* 

العالقات العامة أو  ينبغي تدريب جميع الموظفين بأية مؤسسة من المؤسسات على فن* 
  )1(. و خاصة هؤالء الذين يتصلون بالجماهير بحكم عملهم, التعامل اإلنساني

  
  
  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
  
    

  
  

      
ه ) 1(  در نفس   241ص, المص
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üƬƻي   الǆاƙالعالقات العامة في المؤسسة الخدمية الجامعية/ ال  
  
  ƗمǊيد
  

Ǘوƈ /اǊƗا وسماǊƗƉƪǆ المؤسسة  
                

Ǌƻا                              ǆƬƈاƹ وǉƈداƹ المؤسسة ووưاƙ /Əاǆيا
  

 الجامعة ƯƗورǉا وǉيكǊǂا الưǆƗيمي/ ƙالƙا
  

 ưاƹƏ المؤسسة الجامعية وسماǊƗاǉƈداƹ وو/ رابعا
  

  في المؤسسة ) ǉƈميǊƗا وǉƈدافǊا ووساǊǂƏا(Ƌدارة العالقات العامة / خامسا
  

  داخü المؤسسة مƪاكü العالقات العامة/ سادسا
  

  خالƬة
 

  
  
  
  

 



  العالقات العامة في المؤسسة الخدمية الجامعية                                                         ثانيالفصل ال      

 33

                       
  /ƗمǊيد

  
جاهاتهم لقد شغلت المؤسسة حيزا معتبرا في كتابات وأعمال االقتصاديين بمختلف إت    

كما أنها تعبر عن   , بإعتبارها النواة األساسية في النشاط االقتصادي للمجتمع, األيديولوجية
عالقات إجتماعية ألن نشاطها يتم بشكل عام ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة 

  .فيما بينها
م             اإللما ةأردنا من خالل هذا الفصل أن نبرز أو باألحر محاول هوبناء علي    

أي إعطاء  ,وذلك بالتطرق إلى نشأتها وتطورها, بجميع الجوانب التي تتعلق بالمؤسسة
وكذلك باإلشارة إلى أهميتها داخل المجتمع بصفة عامة مبرزين , لمحة تاريخية عنها

سماتها وخصائصها التي يقوم عليها نشاطها شاملين مختلف أنواعها محددين بذلك أهم 
كما تطرقنا في هذا الفصل إلى الجامعة , داف والوظائف التي تقوم عليها بشكل عاماأله

في الجانب الميداني للدراسة وبإعتبارها كذلك مؤسسة من  امهم ابإعتبارها عنصر
وبغيت التعرف عليها أكثر تطرقنا إلى نشأتها , مؤسسات الخدمية التي نحن بصدد دراستها

العامة في  تووظائفها كما تطرقنا إلى أهمية إدارة العالقا خاصة في الجزائر وإلى أهدافها
  .هذه المؤسسة
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Ǘوƈ /اǊƗا وسماǊƗƉƪǆ المؤسسة 
I .اǉورƯƗا وǉورǊư المؤسسة  

هذه الحاجة البشرية التي , إن وجود المؤسسة كان بسبب الحاجة التي يطرحها محيطها    
وخدمات قادرة على تحقيق منافع األفراد غير  ,تتطلب إشباعا أو تلبية في شكل تقديم سلع
والخدمات التي لها أكثر قابلية إلشباع الحاجات , أن الوصول إلى إيجاد مختلف هذه السلع

مادة ƈولية Ɨحمü (يتطلب حتما إجراء عملية تحويل بتوفيقة معينة على موارد مختلفة 
üالما Ƨƈ(وهي العملية التي يمكن تسميتها ,)رǆǕية اǂاجيةبالعمƗ( )1(.   

وسائل االتصال وإنتعشت المبادالت لتبرز أولى , تحسنت)16الƾرǅ (منتصف وفي     
, مظاهر السوق بمفهومه الواسع الذي أصبح إقحامه يتطلب التوسع في األنشطة القائمة

بمعنى أخر ضرورة وجود وسائل قادرة على إنتاج كميات كبيرة من السلع يتم تصريحها 
وبالتالي ظهور شكل  لهؤالء الذين ساهموا في خلق المعالم أو المشاغمن قبل المسوقين 
  .)اƗǆǕاƚ اليدوǎ(أخر لإلنتاج هو

بدأت الثورة  )لجيمƧ واƯ(أين ظهرت اآللة البخارية  )18ǃالƾرǅ (ومع نهاية     
فاإلنتاج أنتقل من المعمل أو المشغل , الصناعية ففتحت أفاق جديدة لتبرز صناعات كبير

هذا الوضع , تقسيم العمللصنع أين ترتكز وسائل اإلنتاج فالطاقة الجديدة ضرورة إلى الم
بفئة العمال  ىفظهر إلى الوجود ما يسم, جعل العامل مالكا لوسائل اإلنتاج إنما أجيرا

وبهذا بدأ شكل اإلنتاج , التي ستخوض نضاال مريرا دفعا على حقوقها )الƯبƾة الكادحة(أو
  )2. (لصناعي الذي سمح بإتساع األسواقوهو اإلنتاج ا, الجديد

بشيئين أساسيين هما خروج العالم من الحربين  )ǃ 1945(الفترة بعد  تميزتكما     
مما أدى إلى تحسين االقتصاد في مختلف المجاالت ومعدالت النمو في مختلف ,نالعالميتي
  .المجاالت

  
)1 (ǎعاوǂق ǅساƷ ,ǃالعا ƱاƯق : Ýǅيƈ ǍلƋ)ƫيƬخƗ üر حوƯخو ǃالعا ƱاƯƾدار المكتبي للطباعة والنشر , 1ط, )ال

  .41ص,  1995, سوريا, والتوزيع
   .44ص ,2001, مصر, اإلسكندرية, المكتبة الجامعية, ưǆƗيǃ المجƗمع, حمدƳ ǎبد الحارƧ البخƪوƪǆجي) 2(

أفاق كثيرة في  والتي فتحت, رة مواد طاقوية جديدةأما الجانب الثاني هو ظهور فك   
, المؤسسات الخدمية وروظه, وتطور شكل المؤسسة, كظهور الطاقة الشمسية المؤسسة
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منها المعالجة , وفي هذه الفترة أيضا ظهرت ثالثة محاور أساسية لمعالجة مفهوم المؤسسة
ويؤكد ضمنيا على أن , القتصاديةوهذا التيار ينظر للمؤسسة من الزاوية ا, ااالقتصادية له

 اوتراكم الثروة وبذلك فهي تلعب دور, ذي يسمح بخلقهي الوسط الوحيد ال ةالمؤسس
  )1( .أساسيا في أي مجتمع كان

نابعة من تلك القناعة التي مفادها أن , أما المعالجة الثانية لها هي معالجة إجتماعية    
بإعتبارها تتشكل من مجموعات من األفراد , المؤسسة هي بالدرجة األولى خلية إجتماعية

ومن هذا المنطلق فإن أي فهم للمؤسسة البد أن يتمحور حول البعد ,ددةترتبط بعالقات مح
  .لخدمة الفرد دأن المؤسسة ومن ورائها االقتصاد أوجدها األفراحيث , االجتماعي خاصة

شمولية معقدة دون إهمال , في حين إن المعالجة الثالثة تنظر للمؤسسة نظرة نظامية    
أي , بين مختلف األبعاد التي تناولتها المقاربات السابقة واالرتباط والتأثير, جوانب التفاعل

   .بعبارة أخرى التأكيد على ضرورة االعتماد على مبدأ شمولية التصور في فهم المؤسسة
II .ات المؤسسةǆسمات ومكو  

  سمات وخƬاƫƏ المؤسسة -1
  ")2(يمن المعروف أن المؤسسة لها صفات وخصائص يمكن عرضها   فيما يل    
ƈ( ة بناء اجتماعي أي وحدات المؤسس)يةƳفر Ƽساǆƈ( وهو اإلطار , اترتبط بنائيا ووظيفي

الذي ينظم األنشطة والعمليات التي تؤديها المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها من خالل 
  .االرتباط والتفاعل بين تلك الوحدات

ƒ( فأي مؤسسة تقوم من أجل , للمؤسسة وظيفة ومهام وأهداف نشأت من أجل تحقيقها
 .بها مناطولذا تكون ألي مؤسسة مهام , إنتاج سلعة أو تقديم خدمة لتحقيق أهداف معينة

  
  
 )1( ǎƦالسيد حجا Ǎاديات , المرسƬƗات العامة اقƳروƪالم) اǊƗجاƗǆسعير مƗات وƳروƪالم ǌجدو ƼبيƯƗرية والưǆال          

  .31-25ص, 2004, مصر, اإلسكندرية, الدار الجامعية, )وخƬخǊƗƬا
)2(Ƴƫي ورسمية قرياقƻǆار حƻƸبد ال ,üماƳǓة اƏدارة والبيǕساسيات اƈ, مصر,اإلسكندرية, مؤسسة شباب الجامعة ,

  151ص
ƚ(  تتكون المؤسسة من مجموعة من األفراد يمثلون متغيرات المحددة للسلوك التنظيمي

م وهم بإضافة على تكوينهم وقدراته, للمؤسسة بما يتمتعون به من دوافع واتجاهات وميول
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 ربما تكون مختلفة عن األهداف الشخصية لكل فرديعملون معا لتحقيق أهدف مشترك 
المشتركة لكي يحققوا أهدافهم  ةتحقيق األهداف المؤسساتيحيث أن األفراد يسعون ل

 .الشخصية

ثلة في توفير المواد الخام والمعدات والمتم, توفير الموارد والطاقات واألموال المتاحة )د
كما هي المعلومات والمعارف , التي تملكها وتستخدمها المؤسسة في عملياتهاواآلالت 

  ".والعلوم لتي يستند إليها العمل التنظيمي بالمنظمة
Ǉ( " تمارس المؤسسة عددا من األنشطة أو العمليات التي تهدف إلى الحصول على الموارد

ة إلى صيانة تلك الموارد للموطنين باإلضاف )سǂع ƈو خدمات(الالزم تحويلها إلى منتجات 
  .وحسن إستثمارها وتنميتها بما يحقق أهدافها

 )كǆسƈ Ƽكبر(متبادل بين المؤسسة كنسق فرعي وبين البيئة المحيطة بها  اعتمادوجود  )و
في و البيئة خاصة و أن المؤسسة تعتمد على بيئتها  لتحقيق أهداف كل من المؤسسة

كما أن البيئة تحدد أنشطة المؤسسة ألن بقاء الحصول على الموارد الضرورية لوجودها 
ومن ناحية , وإستمرارها مرهون برغبة البيئة في مخرجاتها وتقبلها ألنشطتها المؤسسة

  )1(.أخرى فإن المنظمة توفر للبيئة مل تحتاجه من خدمات
Ʀ(  الترابط وهو يتطلب التخصص الدقيق في العمل إليجاد نوع من الترابط والتنسيق بين

كما أن االنتظام واالستمرار من السمات , م المختلفة للعاملين بها لتحقيق الناتج النهائيالمها
  ."ألنها تضمن لعملها صفة االستمرارية, الهامة في المؤسسة

  
  
  
 
 
 
  
  

, 2000, مصر, اإلسكندرية, المكتبة الجامعية, Ƌدارة وǆƗمية المؤسسات اǗجƗماƳية, الƯǂيƹ درƪاد ƈحمد Ƴب )1(
 .49ص
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  وǆات المؤسسةمك-2
    ")1(: يتتكون المؤسسة بصفة عامة مما يل    
ƈ(ǃاǊوهي المهام التي يناط بها وهي الخدمات التي تؤديها هذه المؤسسات لتحقيق : الم

  .أهدافها
ƒ(üيكǊوهو اإلطار الذي ينظم األنشطة والعمليات التي تؤديها المؤسسة لتحقيق :ال

  .أهدافها
ƚ( فرادǓيشكلون المؤسسة ويقومون بأداء المهام لتحقيق األهداف وهم هم األفراد الذي :ا

  .أهم عناصر المؤسسة
وهي المعدات واألجهزة واألدوات والمعرفة الفنية التي يستخدمها أفراد :اǓدوات) د

في أداء النشاطات و المهام التي تؤديها لتحقيق األهداف المرسومة  مالمؤسسة وتساعده
  ".للمؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
, السعودية, الرياض, معهد اإلدارة العامة, 2ط, السǂوƿ اǆǕساǆي والưǆƗيمي في اǕدارة, ǆاƬر محمد العديǂي)1(

  .63- 62ص ص , 1985
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 ǆƬƈاƹ وǉƈداƹ المؤسسة ووưاǊƻƏا/ ƙاǆيا
I .المؤسسة ƹاǆƬƈو Ʊواǆƈ  

ة بالنسبة الموجود )اǆƬǓاƹ(إن عملية التصنيف بشكل عام تمكننا من معرفة األنواع     
ومن هذا المنطلق فإن تصنيف المؤسسات , تحديد مكوناته  وذلك بغرض, لما تم تصنيفه
وفروع معينة من المؤسسات , فإنشاء المؤسسات وتقسيمها إلى أصناف,يعد عمال هاما

وبذلك فإن هذه ,ة مدى قوة تأثيرهايجعلها أكثر قدرة على تحديد مجالها ونشاطها لمعرف
  " )1(: قد يكون أهمها مايلي, تم على أسس عديدةالعملية يمكن أن ت

إن أهمية هذا التصنيف تكمن في دوره : الǆƬƗيƈ ǍǂƳ ƹساƧ المعايير اǗقƬƗادية-1
واالقتصادية وهو , والمعلومات الالزمة للدراسات اإلحصائية, في توفير المعطيات

يمكن تحديد القاع طبيعة النشاط و الحجم المؤسسة ومن ثم  غالبا ما يتم باالعتماد على
, حسب نشاطها, علما أن هذا التصنيف ينقسم على قسمين, االقتصادي الذي تنشط فيه

  .وحسب طبيعة حجمها
ƈ(Ưاƪǆال ǅميدا ƒالمؤسسة حس ƹيǆƬƗ 

  :وإنتمائها إلى, وتختلف طبيعة المؤسسات حسب نشاطها
*ƱاƯƾوهو مجموعة مؤسسات لهما نفس النشاط األساسي :ال.  
 وقد , وأقسام المؤسسات تقوم بإنتاج نفس المنتوج, مجموعة مؤسسات وهي :الƗبعية*

, حجم المؤسسة هو إحدى عوامل الذي تستخدمه خصوصا في الدراسات االقتصادية
  ,واإلحصائية ويستخدم هذا المعيار لتحديد المؤسسة ثم التمييز بين المؤسسة الصغيرة جدا

رة والمؤسسات الضخمة وهي على والمتوسطة والمؤسسات الكبي, والمؤسسة الصغيرة
  " )2(: النحو التالي

  ).Ƴامü واحد(والتي تحتوي على : المؤسسة الƸƬيرة جدا*
 ).Ƴامü 20(والتي ال يتجاوز عدد العمال فيها  :المؤسسة الƸƬيرة*

  
  

(1) pierre bèranger et autres, Gestion les fonction de l’entreprise, 2 édition, vuibert, paris, 
1998, p05. 

jan- rené Ediqhaffer, précis de gestion d’entreprise, Nathan, France, 1997, p8. )2(  
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 ).ƳامƋ500 üلǍ  20(وهي التي تستوجب وجود ما بين  :المؤسسة المƗوسƯة*
 ).Ƴامü 500(تحتوي على أكثر من  :المؤسسة الكبيرة*

  ).Ƴامü 1000(يتجاوز عدد العمال فيها  :المؤسسة الضخمة*
  الǆƬƗيƈ ǍǂƳ ƹساƧ المعايير الƾاǆوǆية -2

وإلتزامات المؤسسة  إن لهذا التصنيف أهمية حساسة بإعتباره يساهم في إيضاح حقوق    
وبذلك فإن لهذا التصنيف نتائج على , فضال على مدة حياتها ومختلف تعامالتها,إتجاه الغير

ويرتكز هذا النوع على طبيعة ,المؤسسة المستوى القانوني الجبائي وعلى سلطة التسيير في
  وفي هذا اإلطار يمكن التمييز بين المؤسسة , بالنسبة لرأس المال المؤسسة الملكية

  العمومية والخاصة والمختلطة واألجنبية مع اإلشارة في هذا المجال إلى إمكانية كون 
صة إلى شركات وكذا إنتماء المؤسسة الخا, المؤسسات العمومية محلية جهوية أو وطنية

وال محدودة للشركاء أو إلى شركات األموال , األشخاص حيث المسؤولية تضامنية
فإنه يمكن توزيع المؤسسات إلى  ركالشركة ذات المسؤولية المحدودة وطبق لهذا المعيا

  )1(: قسمين

ƈ (ةƬتتخذ المؤسسات الخاصة بدورها أشكال متعددة يمكن ضمها تحت :المؤسسة الخا
  :يننوعين أساس

يعتبر صاحب رأس , تنشأ هذه المؤسسات عن طريق شخص: المؤسسة الƻردية*
باإلضافة إلى عمل اإلدارة , األساسي لهذه المؤسسة نو المكو, المال للعوامل اإلنتاج

  .وهذه المؤسسة تختلف فيها الشخصية القانونية بشخصية رأس المال, والتنظيم أحيانا
لمؤسسات التي تتفرع إلى عدة أقسام يتوزع في هذا النوع من ا :مؤسسة الƪركة*

 .أو التسيير رأس المال على أكثر من شخص, فيها التنظيم

ƒ (رأس مالها تابع للقطاع العام الدولة ويكون , وهي تعتبر مؤسسات :المؤسسة العمومية
 نويجب التمييز بي, أو أشخاص تختارهم الجهة الوصية, فيها بواسطة شخص رالتسيي

 ,المؤسسات الوطنية ىوتدع, مؤسسات تابعة للوزارات:ذه المؤسسةنموذجين من ه
  .تابعة للجماعات المحلية تمؤسسا

 
  
)1 (ƒراƳƈ ǅب ǃبد الكريƳ ,ةƉƪǆسيير المƗ ,13ص, 2004-2003, قسنطينة, منشورات جامعة منتوري. 
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 الǆƬƗيƈ ǍǂƳ ƹساƧ معيار المسƻƗيد -3
مييز بين المنظمات على أساس معيار أنه من الممكن الت يرى مجموعة من العلماء  

أنماط من المؤسسات تبعا  ) blou Scott - بال وسكوت(من المستفيد؟ وقد صنف 
  " )1(: لهذا المعيار مثل

ƈ (بادلةƗعة المƻǆبحيث , ويكون المستفيد األول من أنشطتها األعضاء:مؤسسات الم
ومصلحة , تفادةتشمل كل الروابط والجمعيات التي يكون هدفها السائد هو االس

روابƯ الحƾوƼ , السياسية ƒاǓحƦا, العماü اƗحادات( ومثالها, أعضائها بطريقة ما
  .وتكون العضوية إختيارية في هذه المؤسسات, )المدǆية

ƒ (يةƳاǆƬجارية والƗال üماƳǓوتشمل جميع الهيئات التي يكون هدفها :مؤسسات ا
حيث , ات البناء و المواصالتالسائد هو مصلحة مالكيها كما في الصناعات ومؤسس

        . تهدف للحصول على أكبر عدد من األرباح و بأقل تكلفة ممكنة
 ƚ (ويندرج تحتها كل المؤسسات التي يكون هدفها السائد تقديم :مؤسسات الخدمية

وذلك كما في , أي المستفيد األول فيها هم المستهلكين, خدمات من نوع ما إلى عمالئها
, والمؤسسات المياه والكهرباء, والمدارس, سسات الرعاية االجتماعيةالمستشفيات ومؤ

والسجون وتسعى هذه المؤسسات إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية  الجامعاتوالغاز و
  ." يرتفع مستوى الخدمات للعاملين حتى

  : ويمكن تصنيف المؤسسات الخدمية إلى صنفين هما
 ")2(: وهي نوعان :حسƒ الƗبعية •
.               وتخضع لǖحكام التي تنظمه, وتعني إنها إحدى وحدات الجهاز الحكومي: يةحكوم*    

  .وتخضع لǖحكام التي تسيره, وتعني أنها إحدى وحدات القطاع الخاص: خاƬة* 
 حسƒ وưيƻة المؤسسة الخدمية  •

 ,خدميةوقد أنشئت خصيصا لتمارس فيها مهنة ال, وهي مؤسسات خاصة بالخدمات
  :حسب نوع الخدمة المقدمة مثالمؤسسات , وهذه المؤسسات أيضا تنقسم إلى أنواع

 
 
 
  .16ص, 2002, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, ǆƾƗيات المحاسبة العامة في المؤسسة, ƈحمد ƯرƯار )1(
     )2 (ǎخرƬ مرƳ ,اد المؤسسةƬƗ114ص ,1995, الجزائر, الجامعية ديوان المطبوعات, 2ط, اق.   
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 ,تتناول الخدمات االستهالكية تمؤسسا, مؤسسات تناول الخدمات االقتصادية*     
  ". تتناول الخدمات التعليمية تمؤسسا, مؤسسات تتناول الخدمات الصحية

ويكون المستفيد األول من هذه المؤسسات هو المجتمع :مؤسسات المǂƬحة العاǃ) د    
وتعمل , )واƻƯǕاƅ, ومؤسسة الƪرƯة, العسكريةالمؤسسة ( ويتمثل ذلك في, بوجه عام

  )1(. تحت رقابة السلطة تهذه المؤسسا
  الǆƬƗيƈ ǍǂƳ ƹساƧ المعايير الǆƾƗية -4

وبذلك فهو يخص , إن هذا التصنيف يعتمد على طبيعة العملية التصنيعية في المؤسسة
يات بحيث يكشف عن المستوى التكنولوجي المعتمد في العمل, المؤسسات الصناعية

هي إحدى العوامل  تومن ثم القدرة التنافسية للمؤسسة بإعتبار أن التكنولوجيا, اإلنتاجية
وبهذا فإن التوفيق بين ,  للمنتجكما تقتضي معرفة الطبيعة التقنية ,األساسية الكتساب ذلك

  " )2(: يسمح بتحديد األصناف التالية )Ưبيعة المƗǆوƚ ووƗيرة الǆƬƗيع(هذين المؤشرين 
ƈ (يع مؤǆƬƗوهي المؤسسات التي تقوم بإنتاج منتجات غير معيارية :بالوحدسسات ال

, ويد عاملة عالية التأهيل, تتميز بالتعقيد التقني وغالبا ما تتطلب تجهيزات إنتاج ضخمة
  ).وǆƬاƳات قƯع الميكاǆيكية الضخمة, كالمƪǆات البحرية( والكفأة 

ƒ (ةǂسǂالس Ƽيع وفǆƬƗسات ذات المنتجات المعيارية وهي تلك المؤس:مؤسسات ال
على تجهيزات إنتاج  باعتمادوالمنجزات , الخاضعة لدراسة متقدمة في ما يتعلق بطرقها

  ).واǓجƦǊة الكǊرباƏية, المƇƪǆت الميكاǆيكية(: ويد عاملة متوسطة التأهيل مثل, آلية
ƚ (ياتǂالعم ƒيع حسǆƬƗوهي تلك المؤسسات القائمة بتصنيع معيارية  مؤسسات ال

وهي تتطلب يد , في سالسل التصنيع أو ماديا بين مناصب عمل ضخمة, متداولة ميكانيكيا
  " .والصيانة, عاملة تتميز بالقدرة على التحكم والرقابة

 
  
  
  ,            األردن, عمان, دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع, 1ط, اǕدارة العامة المƾارǆة, Ƴبد العƦيƬ Ʀالƞ بǅ حيƗور) 1( 

  .24-22ص ص, 2000
مركز البحوث معهد , Ɨرجمة سعيد بǅ حمد الǊاجرǎ, اومخرجاƳ ,ǊƗمǂياǊƗا, المưǆمات ǉياكǊǂا, ǉاü.ريƪƗارد)2(

  .94ص, 2001, السعودية, اإلدارة
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II .المؤسسة ƹداǉƈ 
أو عشوائي إنما ظهرت بسبب حاجة , إن المؤسسة لم تبرز إلى الوجود بشكل عفوي    

  .)الƙروة(خلق لوجود المؤسسات فرضته الحاجة  إن أي, مع إليهاالمجت وأكل فرد 
تعتبر  كوبذل, كما أن الركن الجوهري في تعريف المؤسسة هو تحقيق المصلحة العامة    

وذلك عن طريق إشباع الحاجات , هذه األخيرة الهدف األساسي لوجود هذه المؤسسة
  )1.(والمعنوية ألفراد المجتمع, المادية, العامة

أول من نادى بتعدد األهداف في كافة المجاالت التي تسعى  (Drucker)و يعتبر   
, استمرارية ونمو المؤسسة في السوق ىالمؤسسات لتحقيقها و التي من شأنها أن تساعد عل

حيث يرى أنه هناك ثمانية أهداف رئيسية يتمحور عليها نشاط المؤسسة والتي حددها فيما 
اǆƗƳǗاƅ , مسƗويات اǓداƅ, الموارد, اǗبƗكار, الربحية, ƗǆاجيةاǕ, حƬة السوƼ" )2(: يلي

üية , بالعمƳماƗجǗويات اƗالمس."  
والذي أورده  ).perrowبيرو(كما يمكن تقسيم أهداف المؤسسة في ضوء تقسيم     

)Ŷبد اƳ محمد ƝاƗƻبد الƳ محمد (ǍلƋ)3(":  
  اǉǓداƹ اǗجƗماƳية -1

التي  يظيمية التي تتصف بالشرعية في المجتمع وهوتتعلق هذه األهداف بالجهود التن
  .البيئة المحيطة بها نتضمن الدعم المادي والبشري للمؤسسة م

  ǅاǉǓداƹ الخاƬة بالمسƻƗيدي -2
  . المباشرين للمؤسسة أو المواطنين التي تتلقى خدماتها نوهي التي ترتبط بالمستفيدي

   3-Ƽسǆة   بالƾǂعƗالم ƹداǉƈ  
وهذه األهداف تتضمن , من للمؤسسة تحقيق توازنها واستقرارهاوهي األهداف التي تض
  ".ةالموارد المالية أو البشري

  
  
  
 )1(Ŷبد اƳ يǆي بسيوǆƸبد الƳ ,ǎدارǕا ǅوǆاƾ224ص, 1993, لبنان, بيروت, الدار الجامعية, ال.  
)2 (ƒحبي ǅب ƼاƦبد الرƳ ,سيير المؤسسةƗاد وƬƗقƋ ,114ص, 2000, رالجزائ, دار المطبوعات الجامعية.  
)3 (Ŷبد اƳ محمد ƝاƗƻبد الƳ 67ص, مرجع سابق, محمد.  
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  ")1(: كما يمكن تقسيم األهداف الرئيسية للمؤسسة إلى مايلي
  اǉǓداƹ اǗقƬƗادية   - 1
 . تحقيق متطلبات المجتمع ,وعقلنة اإلنتاج, تحقيق الربح_
  اǉǓداƹ اǗجƗماƳية - 2  

 مالدعوة إلى تنظي,ين مستوى معيشة العمالتحس,ضمان مستوى مقبول من األجور
  .توفير تأمينات ومرافق و وسائل ترفيهية للعمال, وتماسك العمال

  اǉǓداƹ الƾƙافية والرياضية -3    
 .البحث والتنمية, تدريب العمال المبتدئين وتخصيص أوقات للرياضة

  اǉǓداƹ الƗكǆولوجية-4
  ."البحث والتطور التكنولوجيتساند السياسة القائمة في البالد في مجال 

III .المؤسسة ƹƏاưو  
  :للمؤسسة أربع وظائف هن    

  الوưيƻة المالية-1
في , وهي مجموعة مهام والعمليات التي تسعى في مجموعها إلى البحث عن األموال" 

مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة وفي إطار محيطها المالي بعد تحديد الحاجات التي 
, ةوخططها االستثمارية وكذلك برامجها تمويلي, موال من خالل برامجهاتريدها من األ

  )2(."وحاجاتها اليومية 

  وưيƻة الموارد البƪرية -2
وتعيينهم عن طريق وضع , متعلقة باألفراد العاملين في المؤسسة من حيث اختيارهم" 

والنفسية , ت الماديةالمعايير السليمة لعملية االختيار كما تتعلق بالخدمات التي تشبع الحاجا
  )3(. "للعاملين 

 
محمد خيضر بسكرة  ةجامع, 05مجلة العلوم اإلنسانية العدد, العالقات اǆǕساǆية في المؤسسة, ǃسالǆƯية بالƾاس) 1(

  .52ص -37ص, 2003سنة, الجزائر, 2003ديسمبر
)2 (ǅدواƳ ǎر دادƬاǆ ,اد المؤسسةƬƗ285ص, 1998, الجزائر, ةدار المحمدية العام, 1ط, اق.  
, دار المستقبل, 1ط, ƈساسيات اǕدارة المالية في الƯƾاƱ الخاƫ, محمد ƻƪيƯ Ƽيƒ ومحمد ƋبراǉيƳ ǃبيدات) 3(

  .08ص, 1997, األردن
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3- ƚاƗǆǕة اƻيưو  
أو الموارد النصف مصنعة إلى , يعني خلق السلع والخدمات من خالل الموارد األولية "

  )1(. "لك النهائي أو المشترى الصناعي ذات فائدة للمسته, سلع تامة الصنع
  الوưيƻة الƗجارية -4
والعمليات التي تقوم بها من خالل , الوظيفة التجارية للمؤسسة تعني مجموع المهام" 

,             أو مختلف احتياجاتها منها, أو مسئولين تعينهم لضمان حركة الموارد والسلع, أفراد
  )2("رجاتها من سلع والخدمات المقدمة إلى السوقوأيضا مختلف مخ, تكمداخال

  : وتشمل هذه الوظيفة نشاطين أساسين هما    
ƈ(ƼسويƗوتوزيع السلع أو الخدمات التي أنتجتها المؤسسة, ويتعلق هذا النشاط ببيع: ال ,

  .ويشمل هذا النشاط أيضا خدمة ما بعد البيع
ƒ(ǅمويƗالعمل على توفير مختلف عناصر تعني , وعمليات, التموين كمجموعة مهام :ال

من خارج المؤسسة أساسا بكميات وتكاليف ونوعيات مناسبة , المخزون المحصل عليه
يندرج وفق هذا النشاط عمليتين أساسيتين تقوم بهما و طبقا لبرامج وخطط المؤسسة 

 :المؤسسة وهما

• ƅراƪإليه من المواد جتأمين وحصول المؤسسة على ما تحتا" :ويقصد به: ال ,
 ".واآلالت الالزمة لعملياتها 

• ǅيƦخƗمجموعة مهام تبدأ من المراقبة عند الدخول المواد إلى المخزن  ":وهي: ال
, لتأكيد من مرافقة الدخل المادي مع ما هو مسجل في الفواتير ثم يحفظ المحزونات

واإلنتاج وحتى قسم , بالتنسيق مع كل من قسمين الشراء, وترتب وتتابع بانتظام
  .)3(" عاتالمبي

  
, 1997,  األردن, عمان, دار المستقبل, 1ط, ƈساسيات اǕدارة الحديƙة, فايƦ الƳƦبي ومحمد ƋبراǉيƳ ǃبيدات) 1( 

  .225ص
)2 (ǎرƬية والخدمية, سعيد محمد المƳاǆƬاجية والƗǆǕت اƇƪǆفي الم ƅراƪة الƻيưة لوƙدارة الحديǕدار الجامعية, ا ,

  .12ص, 1997, مصر, اإلسكندرية

)3 (ǃمحمود حري ǅمة, حسưǆالم ǃميƬƗ :üات العمƅجراƋيمي وưǆƗال üيكǊ2000, األردن, دار الحامد, 2ط, ال ,
  .11ص
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  )1( :كما أن من بين أهم العناصر التي تساعد على نجاح المؤسسة   
  Ƌدارة المؤسسة -1
ين ترتبط بتحديد من الذي يملك حق إصدار القرارات ألن هؤالء في النهاية هم الذ و

يتدخلون في أداء العمل وتطوير المؤسسة وهم الذين يضعون فلسفة المؤسسة التي تحقق 
  .األهداف

  السياسة العامة لǂمؤسسة -2
حيث تعتبر سياسة المؤسسة دليل عام ومرشد في أداء األعمال التي تقوم بها هذه المؤسسة 

السلطة في أداء مثل ترتيب وتوزيع السلطة الرسمية والتي تحدد من الذي له الحق و
  .وكذلك دراسة خطوط االتصال وكيفية توزيعها في المؤسسة, العمل

  الǃưǆ المالية واǕدارية -3
  .والمكافآت ونظم الجزاءات والميزانية والتسجيل, والتي يتحدد في ضوئها األجور

  حجǃ المؤسسة -4
غير شخصية  حيث يجب معرفة انه كلما كبر حجم المؤسسة كلما كانت السياسة والعالقات

  )2(. وزاد الطابع الرسمي
  دراسة ǆوƱ العمü وكيƻية ممارسة داخü المؤسسة -5

فمن خالل مالحظة العاملين أثناء العمل بالمؤسسة يمكن التعرف على سلوكهم وكيف 
  .كما أن الظروف الفيزيقية يمكن أن تؤثر على أعضاء المؤسسة ونشاطها, يؤدون العمل

6-  ǅرفيƪالم ǅالعالقة بيüوالعما  
بعض  مشرفين والعمال هو أن يتوفر في المشرفينومن بين عوامل توفير هذا الجو بين ال

, وحسن التصرف في مواجهة المشاكل التي يواجهها العمال, الخصائص كالشجاعة
 )3. (ةوالكفاء

 
  
 )1 (ǎاوǆƯƪ ارƯخ ǍǂƳ , اǊƗاƾبيƯƗرية المؤسسات العامة وưǆ)ميةƪاǊية الǆردǓكة اǂدار الفكر العربي  ,)في المم

  .36ص, 1991, األردن, عمان, والتوزيع رللنش
2( ) Mohamed sadeg, management des entreprises publiques, presses, d’Alger, 1999, p28. 

 )3( jean. Gerbier, 02 gain station et fonctionnement de l’entreprise, tec, la voisiner, paris, 
1993, p820-821.                                                      
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  الجامعة ƯƗورǉا وǉيكǊǂا الưǆƗيمي/ ƙالƙا
  Ɨعريƹ الجامعة

وهذه المفهوم يعود في األصل إلى  ,)الƗجمع والƗجميع:( إن كلمة الجامعة تعني: لƸة -1
ر إلى التجمع وتشي )collegio(والتي مصدرها الكلمة الالتينية  ) Collège. كǂية(كلمة 

للتدليل على مجموعة  )مǅ قبü الروماǅ 13الƾرǅ ( وقد إستخدمت الكلمة في, والقراءة معا
لتدل على مكان  )Ǔكسƻورد(على  )كǂية(أطلقت كلمة  )18الƾرǅ ( وفي, حرفيين وتجار

   )1(. يجمع المجتمع المحلي للطالب متضمنا مكان اإلقامة المعيشة والتعليم
  اƯƬالحا -2
ƈ (يمية :" عرف الجامعة على أنهاوتǂعƗد الǉالمعا ǅددا مƳ ǍǂƳ ǎوƗحƗ يƗمة الưǆالم ƿǂƗ

واƗǆƙاƈ ǅو ƈكƙر مǅ المدارƈ Ƨو الكǂيات , ويكوǅ لديǊا Ʒالبا كǂية الǆƻوǅ الحرة, العǂيا
وƗكوǅ قادرة ǍǂƳ مƞǆ الدرجات العǂمية في , وƾƗدǃ برǆامجا لǂدراسات العǂيا, المǆǊية

  )2(" سةمخƹǂƗ مجاǗت الدرا

والمالحظ على هذا التعريف عموما أنه ركز على الجانب الهيكلي والتنظيمي 
 .واألكاديمي للجامعة باعتبارها منظمة مكونة من مجموعة المعاهد التعليمية العليا

ƒ (ا :" وتعرف أيضاǊǆƉبƒعƪاكرة الƤة لưالحاف , ǅالمعرفة م ƅاƾƗسǗ ةǂǉي المؤǉو
  )3(".مǆاüǉ مƗعددة المƬادر

, وفي هذا اإلطار أسهمت الجامعة في تجاوز الفواصل الجغرافية والعرقية والتاريخية  
 .وشاركت في بناء حضارة إنسانية في تحصين األصالة الثقافية

ƚ ( ومن جهته يعرفها )سوǆماسيا ما .Ramon macis manse( و "  :أنهاƈ مؤسسة
ǅيƬخا Ƽسǆو ǃاưǆ ǃǊيجمع ƫخاƪƈ ةƳمجمو ,ǆƗو üƏوسا üعمƗسƗ ǃاǊم ǅبي Ƽسي

  )4(". مخƻǂƗة لǂوƬوü بƯريƾة ما ƋلǍ معرفة ǂƳيا
  
  .10ص, 1977, بيروت, النهضة العربية, 1ط, قضايا واƗجاǉات: الƗعǂيǃ الجامعي المعاƬر, محمد مǆير مرسي) 1( 
, 2002, رمص, دار المعرفة الجامعية, 1ط, دور الجامعة في مواجǊة الƯƗرƹ الƻكرǎ, وفاƅ محمد البرƳي) 2(

  .290ص
  . 15ص, 2000, لبنان, المؤسسة الجامعة, 1ط, الǆƗمية ورسالة الجامعة في اǓلƹ الƙالƘ, محمد مǍƻƯƬ اǓسعد) 3(
)4 (ǅخروƆدليو و üرية, فضيƏاƦية في الجامعة الجƯراƾاركة الديمƪكالية المƪƋ ,2001, منشورات جامعة قسنطينة ,

  .79ص
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 ارة ǅƳ جماƳة مǅ الǆاƧ يبƤلوǅ جǊدƳبا:" وهناك من يعرف الجامعة على أنها) د
  ).1(" مƗƪركا في البحǗ ƘكƗساƒ الحياة الƻاضǂة لǔفراد والمجƗمعات 

Ǉ (ونجد تعريف أخر للجامعة بأنها": ǃǊسƗ يƗية الƳماƗجǗيمات اưǆƗو الƈ حد المؤسساتƈ
ولǊا وưاƹƏ مƗعددة وǉي العمǂية الƗعǂيمية , في Ƴمǂية ǆƗمية المجƗمع بƻƬة Ƴامة

المعرفة وƋجراƅ البحوƘ المǆƗوƳة لǂمساǉمة في حü مƪكالت المجƗمع المحǂي  ةدوƦيا
ǈوجد فيƗ يƗ2("ال(  

I .ور مؤسسƯƗة وƉƪǆرية ةƏاƦالجامعة الج  
, أثناء االستعمار الفرنسي هشهدت الجامعة الجزائرية طورين إثنين بحكم ما عايشت     

  .روج المستعمر من البالدقبل االستقالل والثانية بعد خ ىفكانت المرحلة األول
1- üالƾƗسǗا üقب  

على الرغم من أن الجامعة تهدف إلى إنجاز المشاريع المعبرة عن الحاجات      
االجتماعية ألفراد المجتمع نجدها في هذه الفترة على النقيض إذ أن االستعمار لم يكن 

 ولهذا كان له )1962-1830( يعمل لصالح المجتمع الجزائري لمدة طويلة تقدر بالقرن
خططه وسياساته لغرض إنجاز أهدافه وهذه السياسة الفرنسية التزمت منذ البداية بأسس 

  )3: (هي )مƦ ǍƻƯƬايد( وقواعد حسب 

ƈ (لصالح رفع مستوى معيشة األوربيين نإفقار السكان الجزائريي.  
ƒ (وروبييǖنتجهيل السكان الجزائريين لصالح رفع المستوى العلمي ل.  
ƚ( كل من يمكن تنصيره تنصير.  
  .إحالل الفرنسية بدل اللغة العربية األم )د

علموا لغتنا :" فأول شعار وصي به الجيش الزاحف من طرف قادة االحتالل هو قولهم
  ".وانشروها حتى تحكم الجزائر فإذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناها حقيقة

  
دار , 1ط ,)الواقع والمسƾƗبü(الƗربوية في الوǅƯ العربي السياسة , Ƴبد السالǃ الخƦرجي وراضية الخƦرجي) 1( 

  .146ص, 2000, األردن, الشروق
)2 (ǅبد الرحماƳ محمد Ŷبد اƳ ,ƱماƗجǗا ǃǂƳ بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, 2ط, دراسات في ,

  25ص
ديوان المطبوعات , )1980-1962(وưǆاǃ الƗعǂيǃ الرسمي في الجƦاƏر  ةالǆƗمية اǗجƗماƳي, مƦ ǍƻƯƬايد) 3( 

   .104-103ص ص , 1986, الجزائر, الجامعية
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عدة وسائل استخدمها المستعمر ضد الشخصية الجزائرية )Ɨ ()1ركي رابƞ(ولقد أورد  
  :منها
ƈ (التقليل من إقامة المدارس الخاصة بالجزائريين في مختلف مراحل التعليم.  
ƒ (ربيينفصل تعليم الجزائريين عن تعليم األو.  
ƚ (تصعيب االمتحانات أمام الطلبة الجزائريين ووضع شروط قاسية لها.   
  .أجنبية في الجزائر ةتم إصدار قانون رسمي يعتبر اللغة العربية لغ ) 1938سǆة )( د
Ǉ (فرض مصاريف تعليمة باهظة بعد المرحلة االبتدائية ال يستطيع الجزائريون دفعها.  

سا التعليم العالي في الجزائر بجامعة واحدة هي جامعة حصرت فرن فقد أضف إلى هذا    
وتظم هذه  )1909سǆة ( وأعيد تنظيمها )Ƴ1877اǃ (الجزائر التي كان تاريخ إنشائها 

الحƾوƼ والعǂوǃ , العǂوǃ والƻيƦياƅ, الƒƯ والƬيدلة: ( الجامعة أربع كليات هي
  .)اǑداƒ والعǂوǃ اǆǕساǆية, اǗقƬƗادية

هذه الجامعة وال جزائري إال بعد الحرب العالمية األولى ولم تدرس  ولم يتخرج من     
 Ǘü يƦا: " قائال) 1886رƏيƧ المجƧǂ اƳ ǍǂƳǓاǃ ( حيث أعلن,العربية فيها أبدااللغة 

ƈ خبارǓا ǅا مǆل ƞضƗيǅ  ǅيƤال ǃǉ الراقي ǃيǂعƗال ǃǊمǂعǆ ǎƤال ǅرييƏاƦالج ǅيǆƯالموا
  )2(."يبدوǅ لǆا الكƙير مǅ العداوة

وعلى الرغم من جبروت المستعمر الفرنسي وتسلطه وتشدده إال أن إرادة الشعب     
والتعلم فنجد التعليم العربي الحر بقيادة  مجعلته يثابر من أجل العل هالجزائري وعزمه وقوت

الذي  )وحƒƦ الƪعƒ الجƦاƏرǎ ميƦاǅجمعية العǂماƅ المسǂميǅ والجمعيات الخيرية في (
باإلضافة إلى بعض الزوايا الصالحة في شمال , وإقامة المساجد يقوم بتأسيس المدارس

  ) 3(.وجنوب البالد
2- üالƾƗسǗبعد ا  

فهو يوم االستقالل الذي , ينمنعطفا رئيسيا في حياة الجزائري )1962جويǂية  5(كانت    
  حرير العقل من مخلفات االستعمار به و بتالي انتهت ثورة تحرير األرض وبدأ ت حلم
  
 )1( ƞركي رابƗ ,ǃيǂعƗربية والƗال üوƬƈ ,73ص , 1990, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, 3ط.  
  .106ص, مرجع سابق, مƦ ǍƻƯƬايد) 2( 
 )3 (ƞركي رابƗ ,71ص, مرجع سابق.  
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ولهذا كانت مسألة البناء صعبة جدا لعدم توفر اإلطارات ومن هذا , أولها الجهل واألميةو 
وهناك عدة , عليم باهتمام الدولة منذ االستقالل إلى يومنا هذاالمنطلق حظي قطاع الت

  :مراحل مرت بها الجامعة الجزائرية بعد االستقالل وهي
ƈ (ǍولǓة اǂلم يكن في الجزائر غداة االستقالل ميدان بحث وكان عدد األساتذة : المرح

Ǌƪادة  93(اك إال لم تمنح جامعة الجزائر الوحيدة آنذ )Ƴ1963اǃ (ففي , والطلبة قليل جدا
ƚخرƗ(  وكانت السياسة الجزائرية منصبة على تكوين معلمي السلك االبتدائي وأساتذة

حيث تم اللجوء الي التعاون األجنبي ففي ,فرنسا ىالتعليم الثانوي تعتمد في توجيهها عل
)11  ǅمي (تم توقيع محضر بين الجزائر وفرنسا بخلق ) 1963جواǂالع Ƙبحǂل Ƨǂمج

conseil de la recherché scientifique(  ثم إنشاء) ميǂالع ǅعاوƗة الƏيǉ
organisme de coopération scientifique(  وفي)16  Ƨولم  ,)1968مار

  )1(). 1970سǆة ( تؤسس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إال
ة تم إقرار إصالح التعليم العالي بهدف رفع المستوى وفتح الجامع )Ƴ1971اǃ (وفي   

أما عن الجامعات . على اهتمامات القطاع االقتصادي واالجتماعي وواقع المحيط الخارجي
وتصادف  )1967سǆة ( التي أنشأت في هذه المرحلة فكانت جامعة وهران ثم قسنطينة 

  ).1970-1967(هذه المرحلة تطبيق المخطط الثالثي 
ƒ (يةǆاƙة الǂان األولفي هذه المرحلة نفذ المخططان الرباعي: المرح)1973-1970( 

وفي هذه الفترة كانت الزيادة كبيرة جدا لم تعرفها الجزائر من  )1974-1977(والثاني 
, )Ưالƒ وƯالبة 1911(حوالي  )1971- 1970(قبل إذ بلغ عدد الطلبة في موسم الدراسي 

إلى  )بالمƏة 85(أي مابين  )1978-1977(في موسم الدراسي  )63915(ليرتفع إلى 
)90 Ə2( .من خريجي البكالوريا )ةبالم(  

هامة في سياسة البالد التنموية التي توسعت على  ةوأحتل التعليم الجامعي مكانة إستراتيجي
وتعتبر هذه     ) 1973سǆة ( نطاق واسع حيث تم إنشاء المجلس المؤقت للبحث العلمي

  العلمي البحثكما أقيم أول مركز جزائري يهتم ب, الخطوة تأمينا للجامعة والبحث العلمي
  
  .3-2ص , 1999, مصر, القاهرة, دار األمين, 1ط, سوسيولوجية الديمƾراƯية والƻƗرد بالجƦاƏر, ƬǆƳر العياƪي)1(
, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, المǊاǃ الحضرية لǂمدرسة والجامعة الجƦاƏرية, محمد العربي ولد خǂيƻة)2( 

  .209ص, 1989
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Ƴاǃ (وفي , )1974سǆة (طنية للبحث العلمي وكان تأسيسها وتطويره هو المنظمة الو
ǆƳابة (أنشأت عدة مراكز في , وفي إطار البناء والتشييد دائما, ةحلت هذه المنظم )1983

ƹيƯة وسǆƗو وباƦو ǎƦيƗو ǃǆاƸƗومس ǅمساǂƗولم تعط النتائج المرجوة لعدة أسباب , )و
  ")1(: منها )محمد العربي ولد خǂيƻة(حسب
ق العشوائي لمبدأ ديمقراطية التعليم بدون االعتماد على التوجيه والتخطيط التطبي-1

الدقيق لتحقيق التوازن بين التزايد الكبير في عدد التالميذ على مستوى التعليم والتربية 
 .وهياكل االستقبال على مستوى التعليم العالي

ير التعليم العالي لم يبذل أي مجهود يذكر لتوعية الطالب المرشحين للجامعة عن س-2
وشروطه ومراكز التشغيل التي يؤهل لها مما أدى إلى تكدس الطالب في بعض 

 .أو االختصاصات دالمعاه

 ."اضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي أفقيا وعمودي-3

  ") Djamel :()2(ولقد تميز البحث في هذه الفترة بعدة ميزات حسب
 .ن األول والثانيإنجاز البحوث الجامعية من الطوري*

 .نقص األساتذة الباحثين الجزائريين*

تنمية البحث العلمي من طرف المنظمة الوطنية للبحث العلمي وهذا باالعتماد على *
 :محوريين هما

  .وضع الجامعات والمعاهد والمراكز البحث تحت مسؤوليتها المباشرة* 
  ".تشجيع تكوين األساتذة والباحثين* 

لة على إصالح التعليم الجامعي ولهذا شيدت العديد من الجامعات ولقد عمدت الدو    
  : وأدخلت سياسة التعريب إذ من مظاهر ذلك

 .التي تدرس باللغة الفرنسية تالعربية في االختصاصا ةتدريس اللغ*

سǆة ( تإنشاء فروع تستعمل العربية في التدريس وقد بلغ عدد هذه االختصاصا*
 .)اخƬƗاƬا 38, 1978

  
 .210ص, مرجع سابق, حمد العربي ولد خǂيƻةم) 1(

(2) Djamel la bédi, science et pouvoir Algérien de indépendance du 1 plan de la 
recherche scientifique (1962-1974), 1992, p314-315. 
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وحدد الهدف من تعليم اللغة الوطنية لمن يتلقون تعليمهم أساسا بلغة أجنبية في      
إدماج هؤالء الطالب في السياق العام لعملية التعريب وتمكينهم من إستخدام : ين هماإتجاه

ولقد , اللغة الوطنية بعد التخرج كأداة للعمل وخاصة بعد إتقان الفني المرتبط بالمهنة
التعريب التام : السنوات منها أعطت سياسة التعريب العديد من النتائج القيمة للعديد من

وإنشاء عدد من الدراسات باللغة الوطنية للحصول , التي تكون المعلمين امج الشهاداتلبر
)1.(على مختلف الشهادات الجامعية  

  )2: (ومن بين المبادئ التي قامت عليها هذه السياسة نذكر منها

الثقافة  االشخصية التاريخية التي تزدهر به نإعتبار اللغة العربية كأداة لتكوي*
 .ماعية واالقتصاديةالجزائرية والحياة االجت

يشكل توحيد التكوين باللغة العربية هدفا أساسيا في مختلف المواد ومراحل النظام *
 .التربوي والتكوين

ومن أجل ذلك , إعتبار اللغة العربية عنصر أساسي للهوية الثقافية للشعب الجزائري*
اإلضافة إلى ب, يجب تعميم إستعمالها وإتقانها كوسيلة عمل ومظهر من مظاهر الثقافة

 544-83بمƗƾضǍ المرسوǃ رقǃ (سياسة التعريب هناك الجامعة المندمجة حيث 
والمتضمن القانون  )1983سبƗمبر  24الموافǎƤ1403  Ƽ الحجة Ƴاǃ  17المؤرƠ في

مǅ المرسوǃ رقǃ  02مادǈƗ (جاء في  مساسي النموذجي للجامعة المعدل والمتماأل
   :كما يأتي ) 544- 83

 .بمرسوم تنفيذي بناء على إقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي تنشأ الجامعة* 

ويحدد مرسوم إنشائها مقرها وعددها الكليات التي تتكون , تتكون الجامعة من كليات*    
منها كما يحدد إختصاصاتها وتم تعديل المحتوى المادي للجامعة بمرسوم تنفيذي بناء        

)                                                3. (بالتعليم العالي على اقتراح من الوزير المكلف  

  من هذا المرسوم كان النظام السائد هو نظام الكلية وهو نظام تعمل به الجامعات وانطالقا
  

 
عات ديوان المطبو, ترجمة عائدة أديب بامية, ƉƗمالت حوü مخƯƯ جامعي: ǆحو الجامعة الجƦاƏرية, مراد بǊǆƪƈ ǅو)1(

   .30-29ص, 1981, الجزائر, الجامعية
 )2 (ƞركي رابƗ ,106ص, مرجع سابق.  
  . 11-4ص, 1999سنة , 5-99رقم , 24العدد, الجريدة الرسمية لǂجمǊورية الجƦاƏرية) 3(
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خدمة الطلبة حيث ن األساتذة يكرسون أنفسهم لموعة مالقديمة وكانت كل كلية تضم مج   
ولقد كانت الجامعة آنذاك عبارة عن تجاور             , ماتهم بما لديهم من المعلوويزود

كǂية اǑداƒ (كليات تربط بينها عالقة باردة غير موجودة أو صعبة وهي أربع كليات
, ǂية مخƯǂƗة لƒƯǂ والƬيدلةكǂية الحƾوƼ والعǂوǃ اǗقƬƗادية ك, والعǂوǃ اǆǕساǆية

ǃوǂية العǂخيرا كƈولكن هذا النظام جعل الجامعيين رغم مستواهم الثقافي العالي , )و
معرقلين في دينامكيتهم ورغبتهم في التغيير ولهذا كان , وكفاءتهم العلمية المعترف لهم بها

صبح محرك من أن ت اتعمل بمبادئ تمكنه ةلزاما ملحا تغيير هذا النظام وإقامة جامع
  ) 1(. أساسي للتنمية االقتصادية

ومن هذا المنطلق كان إصالح التعليم العالي الذي أقتضى ضرورة إزالة نظام الكليات     
سبƗمبر ( حيث بدأت عمليات حل الكليات وإعادة تنظيم الجامعات في شكل معاهد في

  )2(: وتأسست هذه المعاهد على ثالث مبادئ هي )1971

 .أو تقنية ةتخصيص كل معهد في مادة علمي •

 .االستقالل اإلداري والمالي للمعهد •

 .مساهمة أكبر من طرف األساتذة في تسيير المعهد •

ومن , بل جاء مناسبا لمتطلبات إصالح التعليم العالي اعتباطياولم يكن هذا االختيار     
 )1976فيƻرǎ  20ي في مرسوǃ رƏاس( وبناءا على )الجامعة المǆدمجة(هنا جاءت تسمية 

  )3(: إنشاء نظام ما بعد التدرج وليؤدي هذا األخير إلى شهادتين هما تما
 .ويتم الحصول عليه بعد تكوين تكميلي نظري وتطبيقي ومناقشة بحث: الماجسƗير •

• ǃوǂفي الع ǇوراƗوتحتاج إلى ستة سداسيات على األقل من البحث إلعداد : دك
  .ومناقشة األطروحات

ƚ (ةǂة المرحƙالƙتصادف هذه المرحلة تطبيق المخطط الخماسي الذي حدد عدد طلبة  :ال
 )Ưالƒ وƯالبة 150.000(بما يزيد عن  )1984-1980(الجامعات في الفترة الممتدة بين 

  ) 4(: التالية ئالتكوين الجامعي في المبادوحددت سياسة 
 .11-10ص, 1973, نمدريد وندبر سي, الƗعǂيǃ العالي ưǆرة ǍǂƳ الجƦاƏر, وƦارة اƳǕالǃ والƾƙافة)1(

 .43-42ص, ƻǆسǈ المƬدر) 2(
  .30-29ص, مرجع سابق, مراد بǊǆƪƈ ǅو) 3(
 .60ص , مرجع سابق, ƬǆƳر العياƪي) 4(
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 .تتميز الجامعة باختصاص نسبي للبيئة التي توجد بها تماشيا مع التوازن الجهوي •
ت المخطط الخماسي فقد تمثل أما عن محددا, تحسين مردودية وفعالية التعليم العالي •

جامعات وعشر مراكز جامعية وخمسة عشر معهد وخمس وحدات  عفي إنشاء أرب
مع تحديد , بيوطبية وخمس مراكز مستشفية جامعية وتهيئة سبع مستشفيات أخرى

مǂيار  2100(حصة التعليم الجامعي والبحث العلمي من االستثمارات لمبلغ قدره 
ǎرƏاƦار جǆدي.(  

محافưة البحƘ العǂمي (إلشارة إلى تعزيز البحث العلمي بهيكل جديد أطلق عليه وتجدر ا  
 ǃاƳ يǆƾƗوتمثلت مهامه في تحديد أهم البرامج الوطنية والتوفيق بين سوق  )1984وال

  . العرض والطلب
سǆة (وهي مرحلة التسعينات والتي شهدت تغيرات عديدة ففي : المرحǂة الرابعة) د

المحافظة السامية للبحث أن تستمر كملحقة وذلك لǖهمية التي  لم يعد بمقدور )1990
إكتساها التعليم العالي والجامعات خاصة الدور الذي كان على هذه األخيرة أن تقوم به في 

فكان على , إقتصاد السوق والديمقراطية, أي النظام العالمي الجديد. عالم متجدد ومجهول
تعيد تنظيم صفوفها وتأقلم مع إقتصاد السوق في إطار الجامعة أن تراجع فلسفتها وكيانها و

االقتصاد العالمي ولذلك حولت المحافظة السامية للبحث إلى وزارة منتدبة للبحث 
كما تحولت , حيث أعيد النظر في البرامج والتخصصات المدروسة, والتكنولوجيا والبيئة

خصصات لكون االقتصاد بعض الدوائر إلى معاهد مستقلة وذلك للسماح بتوسيع هذه الت
  .الوطني بحاجة ألخصائيين في هذه المجاالت

 ) 1(: والتي تتميز بما يلي): 1989- 1985(مرحǂة  •

وضع الخريطة الجامعية التي تنظم القطاع بغية التحكم في التوافد الطالبي وترشيد  *    
  .     المنظومة دتوزعه في إطار توحي

لي من خالل إنشاء شبكة للمراكز الجامعية في مختلف تعزيز ديمقراطية التعليم العا *    
  . في توسعها من هياكل تابعة لقطاعات أخرى ةواستفادة هذه الشبك, أرجاء الوطن

 
  
  217ص, مرجع سابق, محمد العربي ولد خǂيƻة) 1(
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, تلمسان, بليدة, وهي جامعة باتنة )01/08/1989(فتح عدة جامعات وهذا في *     
 .سطيف, يزي وزوت, سيدي بلعباس

وخاللها برزت إشكاليات وتناقضات نتيجة لتراكمات ): 1997-1990(مرحǂة *
وعانت فيها الجامعة من ضغوطات أدت إلى عدم استقرارها في , المراحل السابقة

نتيجة تأثير التخطيط االستعجالي للتكفل بالدفعات الطالبية , المجاالت التنظيم والتسيير
  . ع االجتماعي واالقتصاديوقلة تفاعلها مع القطا

 ):1998-1997(حالة الجامعة ǆƳد الدخوü الجامعي *

عقب هذا التطور السريع فإن وضعية الجامعة الجزائرية طبعتها عند الدخول الجامعي 
مجموعة من الصعوبات التي قللت من فعاليتها وعقدت تسييرها إلى  )1997-1998(

  :ذكرومن بين هذه الصعوبات الهامة ن, أقصى حد
   .السيما الجذع المشترك تكنولوجيا, التعظيم الهام والفعلي في الجذوع المشتركة* 
, بتأثير الخريطة الجامعية خارج حدود القواعد الالزمة, االتجاه نحو التوسع *

   ...وبصورة خاصة فيما يتعلق باإلشراف البيداغوجي
  )1: (ظيميمجموع هذه الصعوبات لها صلة بتعديالت متعددة للمخطط التن

  .1983إصدار أحكام * 
  .وضع نظام التوجيه الشبه إجباري تبعا لنتائج البكالوريا وشغور األماكن البيداغوجية*

  .االختبار الذي يأخذ لصالح التكوينات القصيرة* 
 .إصدار هياكل إلعادة صياغة البرامج* 

  . مؤسسات التعليم العالي استقالليةالتفكير في * 
Ǉ (ة الخامǂوتتميز بعودة نظام الكلية وأصبحت هذه األخيرة وحدة للتعليم :سةالمرح

  والبحث بالجامعة ولها تخصصات عدة تتشكل من أقسام على أساس الشعب ومن 
  
  
  
  
 )1 (ƞركي رابƗ ,ريةƏاƦية الجƬخƪومي والƾال ǃيǂعƗ1981, الجزائر, الشركة الوطنية للطباعة والنشر, 2ط, ال ,

  73ص
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  ")1( :يلي ما )يدة الرسميةالجر( حسب  مهامها 
 .التعليم على مستوى التدرج وما بعد التدرج*
 .نشاطات البحث العملي*

  ".أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف*
II .يميưǆƗوال ǎدارǕا üيكǊال  

ظام ويشمل المكونات البشرية المتكاملة والمتناسقة النشاط اإلداري والتنظيمي وفقا للن    
كان يجب إيجاد أهم , ǖهمية التي يكتسبها الهيكل اإلداريلونظرا  ,الهيكلي العام والوظيفي

عوامل نجاح المؤسسة الجامعية ومنها تكوين اإلطار اإلداري المتخصص وبناء الهيكل 
الطاقة في الموضع الذي ينبغي أن  واستخداماإلداري التنظيمي المرن أي تقسيم العمل 

عقالنيا حكيما واالبتعاد عن اإلنهاك البيروقراطي للجهاز الجامعي  ستخداماا, تستخدم فيه
وفي الدول الحديثة تسعى , حتى ال تتحول إلى مركز خدمات أولية أشبه بإدارة البريد

  ) 2(:  الجامعة لدعم جهازها التنظيمي بإداريين يتميزون بالخصائص اآلتية

في المعاهد والكليات والخبرة الفنية  اإللمام بشؤون التسيير ومعرفة طبيعة العمل •
في كل ما يتعلق بالجوانب المالية والتنظيمية والقدرة على معالجة المشاكل المادية 

 .التي تعترض األساتذة والطالب

أن يعمل اإلداريون الخاصين بالتعليم العالي وفق نظام يصلهم مباشرة باألجهزة  •
 .األخرى المشتركة في العملية التعليمية

ديد األهداف التي يسعى إليها البرنامج التعليمي وتهيئة الظروف الضرورية تح •
 .للعمل العلمي

  )3: (يلي امل الهيكل التنظيمي للجامعة على مويش

األمانة  ,رئاسة الجامعة تنيابا :يلي تضم رئاسة الجامعة ما: رƏاسة الجامعة -1
  .المكتبة المركزية للجامعة ,العامة للجامعة

  
  .60ص, مرجع سابق, يدة الرسميةالجر) 1( 
 )2 (ǅاƪǉالد üوجما ǅبدرا üبƪ ,الجامعي ǃيǂعƗجديد في الƗ ,76ص, 2000, مصر, دار الفكر العربي.  
, القاهرة, دار الفكر العربي, 1ط ,الƯريƋ ƼلǍ المسƾƗبü: الƗعǂيǃ العالي في الوǅƯ العربي, ǂƳي ƈحمد مƤكور) 3( 

  .25ص, 2000, مصر
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يساعد في تسيير المسائل المشتركة بين رئاسة الجامعة ومكونات  ئيس الجامعةفر -
  . أما نيابة الجامعة فتوضع تحت مسؤولية نواب رئيس الجامعة, الجامعة األخرى

واألمانة العامة للجامعة توضع تحت مسؤولية أمين عام يكلف بسير الهياكل الموضوعة  -
  .وتسييرها اإلداري والماليتحت سلطته والمصالح اإلدارية والتقنية المشتركة 

وتكون , الكلية هي وحدة تعليم وبحث في الجامعة في ميدان العلم والمعرفة: الكǂيات -2
الكلية متعددة التخصصات ويمكن عند االقتضاء إنشاؤها على أساس تخصص غالب 

  )1: (الخصوص مايلي ىوتضمن عل

 .تكوين في التدرج وما بعد التدرج •

 .نشاطات البحث العلمي •

 .نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف •

كما تضم عميد الكلية وهو  ,)مجƧǂ الكǂية والمجƧǂ العǂمي لǂكǂية(وتضم الكلية مجلسين 
  .المسؤول عن تسييرها ويتولى تسيير وسائلها البشرية والمالية والمادية

جامعة ويضم على المعهد وحدة متخصصة في التكوين والبحث في ال: المعاǉد -3
  ) 2: (الخصوص مايلي

 .التكوين في التدرج وفي ما بعد التدرج عند االقتضاء •

 .نشاطات البحث العلمي •

 .أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف •

ويتشكل المعهد من أقسام يضمن تنسيق نشاطها ويحتوي على مكتبة منظمة في  •
 .شكل مصالح وفروع

  
  
  
 
 
  
  .15ص, 2001, األردن, دار الفكر, 1ط, الجامعة والبحƘ والعƳ ,ǃǂريƛƻمي سƯǂي سا) 1(
)2 (üيƳسماƋ ربوية, سعيدƗال ǃوǂالع ǍلƋ ü13ص, 1982, مصر, القاهرة, عالم الكتب, مدخ.  
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أهم سنوات التعليم العالي , تعتبر السنة األولى في المرحلة الجامعية: الجماƳة الƯالبية -4
لب ألول مرة مجتمعا جديدا وأنماطا من العالقات لم يتعود عليها من قبل ففيها يواجه الطا

  )1(فمن هو هذا الطالب الجامعية ؟

لطالب الجامعي هو الشخص الذي سمح له مستواه العلمي باالنتقال من المرحلة الثانوية ا  
ا ال إلى الجامعة وفقا لتخصص معين يخول له الحصول على شهادة م يبشقيها العام والتقن

علينا  يوال يخف, عليه هذا االختيار من قبل أهله أو الجامعة بل إنطالقا من قناعته ضيفر
أن التعليم العالي يهدف إلى تمكين الطالب من تطوير قدراته ومهارته الشخصية من جميع 

بحيث يكون من خالله الطالب مؤهال ألن يخدم المجتمع في التخصصات , جوانبها
  .   المختلفة

إذا كانت المؤسسة الجامعية تحتاج ألداء وظيفتها إلى خلفية تربوية : Əة الƗدريǉƧي -5
, ومراعاة البعد اإلنساني في العالقات االجتماعية, وتنظيمية تتميز بالمرونة والقابلية لتطور

محور االرتكاز في التعليم  هو بدون شك هيئة التدريس التي تعد فإن الطرف األكثر أهمية
الخبرة بواسطة الهيكل اإلداري والتشريعات فحسب بل البد أن  عامعة ال تضالجامعي والج

واألستاذ الجامعي هو الذي يربط , تجمع مدرجاتها ومخابرها عددا من األساتذة والباحثين
مهام األستاذ على مدار العام إذ تتأرجح بين التدريس  تولقد تعدد, الجامعة بالمجتمع

الميدانية والمشاركة في تحضير  تحوث أو التدريباواإلشراف على المذكرات أو الب
  .االمتحانات وتصحيحها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مجلة العلوم , دور الƗعǂيǃ العالي في ǂƗبية ƋحƗياجات سوƼ العمü السعودǎ, حبيƒ اŶ بǅ محمد الركسƗاǆي) 1(

  .85-84ص, 1999سنة , 03عدد, 27مجلد, جامعة الكويت, االجتماعية
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  ƹ المؤسسة الجامعية و وưاǊƻƏاسمات وǉƈدا/ رابعا
I .وسمات المؤسسة الجامعية ƫƏاƬخ  

تتميز المؤسسة الجامعية عن غيرها من المؤسسات األخرى بجملة من الخصائص     
  )1(: والسمات نذكر منها مايلي

 امضمونه, بالدرجة األساسية ةيتسم محور نشاط الجامعة بأنه ذو سمة أكاديمي -1
  .لذي يتطلب إدارة إبداعيةالتعليم والبحث العلمي وا

تعد المؤسسة الحلقة المجتمعية األكثر تماشيا مع معطيات العلوم والمعارف -2
 .والتطورات في ميادين إختصاصها وإهتماماتها

 .المعارفتضم المؤسسة الجامعية كما ونوعا من األطر البشرية المؤهلة لنقل -3

الطلبة الذين يعدون ثروة فئة  اتضم المؤسسة األكاديمية إلى جانب العاملين فيه-4
 .وتربويا اعناية شديدة في إعدادهم علميو تتطلب بشرية ثمينة 

األمر الذي , تظهر معالم التنظيمات غير الرسمية في المؤسسة الجامعية ومكوناتها-5
يتطلب التعامل معها بمهارة وقيادة منفردة تتمكن من إستيعاب تأثيرها والحد من 

 .بية بقدر تعلق األمر بالمؤسسة ذاتهاضغوطها غير االيجا

II .المؤسسة الجامعية ƹداǉƈ 
حيث تقوم بتهيئة رجال ونساء , تعد الجامعة أهم مصادر القوة السياسية واالقتصادية    

يستطيعون مواصلة تعلمهم الذاتي وإتقانه والتأثير في البيئة بواسطة التواصل الجيد للثقافة 
  ولم تعد , في البيئات التي تنشأ فيها يابة مركز إشعاع حضارذلك أن الجامعة هي فعال بمث

أيضا من أجل النهوض  لمهمة ورسالة الجامعة تقتصر على نشر العلم والمعرفة فقط ب  
بالمجتمع وتنميته وتحقيق الرفاهية ألبنائه وذلك تماشيا مع متطلبات العصر وحاجة 

  )2(: هداف معينة هيالمجتمع وعليه فالجامعة التي نريدها اليوم لها أ

 .إثراء المعرفة وتنميتها والنهوض بالشباب فكريا وسياسيا -1

  
)1 (ƒمحجو üƬات العالمية, بسمات فيƻƬالموا ƅدارة الجامعات العربية في ضوƋ , المنظمة العربية للتنمية البحوث

  .25ص, 2003, والدراسات
)2(ǅاƗحمد البسƈ ,الدراسات العالية بجامعة ƛمجلس النشر العلمي, لة العلوم العربية للعلوم اإلنسانيةمج, واقع برام ,

  .47ص, 2000, الكويت, 70العدد , جامعة الكويت
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 .إعداد اإلطارات المتخصصة ومسايرة التطورات العصرية- 2

وة تنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا من خالل التعاون مع الجهات المركزية للق- 3
  .أداة أساسية وفعالة في التنميةتصبح  يوبتال, العاملة في إعدادها وتدريبها

, تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي :اǉǓداƹ الƗعǂيمة-4
الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريا متوخية في 

اإلنسانية وتزويد البالد  كل ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم
والفنيين والخبراء في مختلف مجاالت البحث المتقدم والقيم الرفيعة ويساهم في  نبالمختصي

  )1(.بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة اإلنسانية
        إذ أن من المفروض أن التعليم الجامعي , تنمية الكوادر القيادية في شتى المجاالت-5

األفراد المهارات وأن ينمي لديهم االمكانات والقدرات الفكرية والعقلية  إكسابأنه من ش
 .التي تؤهلهم لقيادة حركة الفكر والثقافة والتجديد في المجتمع

إعداد المختصين ذوي المستوى الرفيع في المهن المختلفة سواء كانوا في قطاع اإلنتاج -6
 .أو الخدمات

بهدف الوفاء بحاجات المجتمع  ,في شتى المجاالت زيادة مجال البحث العلمي-7
 ومتطلباته وكذا حل ما يعترضه من مشكالت حال مبنيا على أسس علمية سليمة

III .الجامعة ƹƏاưو  
أنشأت المجتمعات عددا من المؤسسات التي , االستمرار وفي التقدم يرغبة منها ف    

فعالوة , هذه المؤسسات هي الجامعة أوكلت لها مهمة تحقيق هذه الرغبة النبيلة ومن أهم
  . على كونها مؤسسة تعليمية وتكوينية فهي تعتبر مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية

كبقية المنظمات اإلدارية األخرى لها وظائف تقوم بها فمع بداية القرن  إذن فالجامعة 
 فيه وظيفة متناقضان يحددان وظيفة الجامعة فاألول تقتصر اتجاهانالعشرين ظهر 

ويرى أنصار هذا االتجاه , من خالل التدريس دون البحث, طلب المعرفة على الجامعة
ما االتجاه الثاني فلقد كان أ, أن البحث يجب أن يتم خارج الجامعة )يǆوماǅ(وعلى رأسهم

  يؤكد   
,   2001, مصر, هرةالقا, دار الفكر العربي, الƗعǂيǃ الجامعي في الوǅƯ العربي, سعيد ƋسماƳيǂƳ üي) 1(   
  .332-331ص
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نفعية المعرفة وتوجيهها لصالح المجتمع والبحث عن حلول علمية للمشكالت التي  على
وإحتضنت جامعة , االتجاه األول)ƈكسƻورد(فاحتضنت جامعة, يواجهها ذلك المجتمع

)ǅ1(.االتجاه الثاني )برلي(  

همة اإلعداد المهني نفسه على وأخيرا فرض االتجاه الحديث الذي يسند إلى الجامعة م    
  واقع التعليم الجامعي المعاصر نتيجة لضغوط داخلية وخارجية جعلت الجامعة تخرج من

هذا كله  نوم, برجها الذي كانت تعيش فيه في الماضي لتعايش ظروف مجتمعاتها
  )2( :نستخلص عدة أهداف منها

المعرفة وتنميتها تساهم الجامعة في وضع خطط التنمية للنهوض بالمجتمع ونشر  -1
  ) 3( :وتوظيفها وبوجه عام تقوم الجامعة بوظائف ثالث هي

  .توظيف المعرفة وتطبيقها ,إنتاج المعرفة وتنميتها ,نشر المعرفة
وهذه الوظائف تكاملية متصلة وعلى درجات متناسبة في األهمية وكل وظيفة جزء ال     
فنجد , قة بينهم عالقة تأثير متبادلفالعال, من الوظيفة األخرى وأساس في بنيانها أيتجز

  .له ىالتدريس دون إجراء بحوث ميدانية وتجريبية يعتبر ال معن
وذلك عن طريق تعليم المهن الرفيعة لنخبة  :ƳƋداد الƾوǌ البƪرية المƗخƬƬة-2

بإمكانهم التخطيط للنمو المادي للمجتمع , ممتازة لكي يكونوا قادة وإطارات عليا للبالد
 . ا إلى جانب إعداد الباحثينوتنفيذه هذ

3-ǃǂر العƪǆ :بين الصفوة الممتازة عن  يالعلم الراق ريهدف التعليم الجامعي إلى نش
  .طريق التثقيف العام أو التثقيف الخاص

4-ǂرقية العƗǃ:  بل يهدف إلى ترقيته, نشر العلم فقطإن التعليم العالي ال يقتصر على 
  )4(.ات العلمية التي يجريها األساتذة والطلبةوالنهوض به عن طريق البحوث والدراس

  
مكتب التربية العربي  ,مǆǊة الƗعǂيǃ في دوü الخǂيƛ العربية, ǆور الديǅ محمد Ƴبد الجواد ومǍƻƯƬ محمد مƗولي) 1(

  .73ص, 1989, سعودية, الرياض, لدول الخليج
المجلس الوطني للثقافة والفنون , ة عالم الفكرمجل, دور الƗعǂيǃ العالي في ǆƗمية الƤاƗية العربية, ƪǉاǃ بوقمرة) 2(

  .105ص , 1982, جوان 40العدد , الكويت, واآلداب
)3 (ǎة الكوارƻيǂي خǂƳ ,ةǂامƪمية الǆƗة لǂراسيجية بديƗسƋ حوǆ, 1985, لبنان, مركز الدراسات الوحدة العربية, 1ط ,

  .106ص
  .38-37ص, 1987, أكتوبر, الجزائر, يم العاليوزارة التعل, مǍƾƗǂ حوü الƗسيير بالمؤسسات الجامعية) 4(
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  في المؤسسة) ǉƈميǊƗا وǉƈدافǊا ووساǊǂƏا(Ƌدارة العالقات العامة / خامسا
I .ا في المؤسسةǊƗميǉƈالعالقات العامة و  

سواء داخل المؤسسة أو , تهتم العالقات العامة بدعم العالقات بين المؤسسة وجمهورها    
لعامة وظيفة أساسية تخصص لها كافة المؤسسات جميع وأصبحت العالقات ا, خارجها

إيمانا منها بأهمية الدور الذي تؤديه ولو تطلعنا إلى الخرائط التنظيمية , االحتياجات
  .فلن نجدها تخلو من وحدة متخصصة في العالقات العامة, للمؤسسات المعاصرة

لمصقولة جيدا التي تقوم وفي مجال اإلدارة يمكن أن نشبه العالقات العامة بالمرآة ا    
هو إعطاء صورة حقيقية عن المؤسسة لجمهورها وفي نفس الوقت إعطاء , بدور مزدوج

صورة حقيقية عن رأي واحتياجات الجمهور للمؤسسة وذلك بهدف وقوف الجمهور على 
  ) 1(. الدور االيجابي الذي تقوم به المؤسسة

ى أخرى ويمكن أن نكتشف ذلك لو وقد تختلف أهمية العالقات العامة من مؤسسة إل   
فإذا وجدنا وحدة العالقات العامة تقترب من قمة الهرم , تطلعنا إلى الخريطة التنظيمية

المؤسسة بأهمية  اعتراففإن ذلك دليال على , التنظيمي أي من الرئيس األعلى في المنظمة
  . العالقات العامة و العكس صحيح

ǆƬمؤسسة الǂمية العالقات العامة لǉƈيةƳا  
 )ƈحمد محمد المƬرǎ(وتبرز أهمية العالقات العامة في المؤسسة الصناعية حسب 

أي المؤسسة الصناعية تنتج سلعة أو العديد من السلع التي تصل  باعتبارها ")2( :في
وفي قيامها بالعمليات الصناعية ترتبط بالعديد , إلى العديد من المشترين والمستهلكين

, المختلفة باحتياجاتهاوتمدها , خرى التي تتعاون معهااألوالمؤسسات , من الموردين
وهؤالء يحتاجون , والعمال, كذلك لديها جمهورها الداخلي الذي يتمثل في الموظفين

  ."ويزيد من والئهم وإخالصهم لها, وأهدافها ويحببهم فيها, لمن يربطهم بالمؤسسة
 ,المؤسسة الصناعيةبمدى أهميتها داخل , كما أنها تعمل على توعية الجماهير

  وتكوين اآلراء نحو سلعها وخدماتها وإلى , اتصاالتهافالمؤسسة تحتاج دائما إلى تنمية 
  

     )1 (ƿƪجت كǊر ومحمد بƯخا ǍƻƯƬحمد مƈ ,141ص, مرجع سابق.  
)2 (ǎرƬحمد محمد المƈ ,07ص, مرجع سابق.  
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مة في هذه المؤسسة وإن لم تكن إدارة العالقات العا, ضمان وجود والء بين أفرادها
وقد   , هذه المؤسسة تعلى مستوى عال من الكفاءة والخبرة فسوف تتأثر عالقا

والحكمة في المعالجة حتى , يحدث أن تواجه مواقف صعبة تحتاج إلى القدرة واللباقة
يلجأ  دال يترتب عليها رأي مضاد للمؤسسة ومنتجاتها خاصة وأن في مجال المنافسة ق

  .تشويش وإقامة الشائعات ضد المؤسسةالمنافسون إلى ال
  ǉƈمية العالقات العامة في المؤسسة العامة-2

وفي المؤسسة العامة تقوم العالقات العامة بدور هام في تحسين العالقات بين المؤسسة 
ولقد نمت العالقات العامة كمفهوم إداري وكوظيفة حيوية داخل العديد من .والجمهور

ولقد جاء هذا , المتقدمة خالل الثالثين عاما الماضيةالمؤسسات العامة في الدول 
وما ظهر من تعقيدات ونشاطات بين مختلف , االتجاه كنتيجة لكبر حجم المؤسسات
  )1(. التقسيمات التنظيمية داخل هذه المؤسسة

ولقد لمست المؤسسة العامة أن العالقات العامة هي السبيل إليجاد التعاون الكامل بين 
وبين األفراد والجماعات داخل المؤسسة نفسها , ئة المحيطة بها من ناحيةالمؤسسة والبي

فأصبح مفهوم العالقات العامة واضحا في أذهان الكثيرين من , من ناحية أخرى
  . العاملين في هذه المؤسسة والمتعاملين معها

قات في هذه المؤسسة العامة ألنه بإقتناعه بمفهوم العال دورا بارزا )المدير(كما يلعب 
فإقتناعه بوجهة نظر الدولة , العامة يستطيع أن يمارس هذا الدور بفاعلية أكثر

والسياسة العامة لها ووجهة نظر العاملين ووجهة نظر المتعاملين من الجمهور وأفراد 
يمكنه من التعايش مع البيئة االجتماعية ويقدم لها كافة , البيئة المحيطة بالمؤسسة

  .  التسهيالت الممكنة
  ةǉƈمية العالقات العامة في المؤسسة الخدمي -3

  وإذا كانت للعالقات العامة في المؤسسة الصناعية أهمية خاصة فالمؤسسة الخدمية هي 
والمستهلكين  أكثر أهمية ألنه في الوقت الذي تسوء فيه العالقات بين المؤسسة الصناعية

  السوق مثال ألن يرها فيقد يستمرون في شراء السلعة ألنهم مضطرين لها لعدم وجود غ
  
  
  .11ص , المصدر نفسه )1(
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خدمية قد تكون  ولكن في وجود مؤسسة, مزاياها تفوق غيرها من السلع المنافسة
الخدمة غير ضرورية بالنسبة للفرد أو توجد بدائل عديدة عنها يسهل على المتعامل 

ليها دورا أكثر ويفرض ع, وهذا يصعب من دور العالقات العامة, معها أن يستبد لها
  .صعوبة

لذلك تعتبر العالقات العامة ذات أهمية بارزة للعديد من المؤسسات التي تتعامل مع 
األفراد والجماعات وبصفة خاصة تلك المؤسسات التي تمارس نشاطا أو خدمة لها 

  )1(.إرتباط مباشر بالجمهور

حرصا من غيرها  فالمؤسسة الخدمية التي تقدم الخدمات العامة للجمهور تعتبر أكثر
وتحقيقا للتفاهم المتبادل بين تلك المؤسسات واألفراد وهذه , على دوام العالقات العامة

  .الجماهير من أجل تحقيقها للسمعة الطيبة التي لها قيمتها على المدى البعيد
فالعالقات العامة داخل المؤسسة الخدمية تقوم على مبدأ مساعدة الناس على قضاء 

وتقديم المساعدة لهم وفق إطار القيم والمستويات  مالقيام بمسؤولياتهو, إحتياجاتهم
  .االجتماعية السائدة في المجتمع

II .الجامعة üدارة العالقات العامة داخƋ  
, تنظيم ثابت إلدارة العالقات العامة في المؤسسات بنوعيها عامة أو خاصة دال يوج    

  دائما على جودة التنظيم لتحقيق االستفادة فهي تخضع لعوامل عديدة ولكن ينبغي التأكيد 
 )السيد ǂƳيوة(الكاملة من األفراد والموارد إلدارة العالقات العامة وهذا ما جعل الدكتور 

يعطي نموذجا عاما لما ينبغي أن يكون عليه تنظيم إدارة العالقات العامة في الجامعات 
قسǃ المƯبوƳات , اƳǕالميةقسǃ الخدمات :( حيث ضم النموذج ستة أقسام رئيسية وهي

, وقسǃ اƬƗǗاü بالمجƗمع المحǂي, قسǃ اǗسƾƗباǗت, الداخǂي Ưوقسǃ الƪǆا, الجامعية
وتتضح هذه الوظائف من خالل تحليل مهام هذه , )وƈخيرا قسǃ الƪؤوǅ اǕدارية والمالية

  ) 2( :األقسام فنجد
  
  
 )1 (ǅخروƆة وƯالمعاي üيǂي, خƳماƗجǗالخدمة ا ǍلƋ üاألردن, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1ط, ةمدخ ,

  .31ص, 2000
  .95ص, مرجع سابق, السيد ǂƳيوة) 2(
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تتمثل مسؤوليته األولى في إعالم جماهير الجامعة الداخلية  :قسǃ الخدمات اƳǕالمية-1
والخارجية بما يجري داخل الكليات واإلدارات المختلفة ويقوم هذا القسم بجمع األخبار 

   .توزيعها على وسائل اإلعالم الداخلية والخارجيةو
ويضم هذا القسم محررين ومصممين إلعداد الكتابات  :قسǃ المƯبوƳات الجامعية-2

 .وغير ذلك من المطبوعات, والدليل العلمي, والنشرات والكتب

ويقوم باإلعداد للحفالت واإلشراف عليها وتنظيم الندوات  :قسǃ الƪǆاƯ الداخǂي-3
ضرات العامة والمعارض التعليمية والتقنية كما يقوم بتنظيم الرحالت والمسابقات والمحا

 .الرياضية والثقافية

ويتولى إستقبال الوفود الزائرة واألساتذة القادمين من خارج البلد  :قسǃ اǗسƾƗباǗت-4
 .ويسهر على راحتهم وتذليل العقبات التي تواجههم

ألحقت بإدارة العالقات و من األقسام الجديدة التي وه :قسǃ اƬƗǗاü بالمجƗمع المحǂي-5
بع فكرة هذا القسم من فلسفة مؤداها أن أثار نشاط الفرد تتعدى حدود المجتمع العامة تن

 .الذي يتعامل معه مباشرة إلى المجتمع الكبير

ى ولكي تؤدي أقسام العالقات العامة وظائفها عل :قسǃ الƪؤوǅ اǕدارية والمالية -6
ما مستقال لشؤون اإلدارية والمالية تكون مسؤولية ه تخصص معظم اإلدارات قسأكمل وج

وهناك أمران مهمان .إمداد األقسام التقنية بالمعدات واألدوات التي يتطلبها العمل التقني
وهما وظيفة البحوث التي عمدت معظم الجامعات على إسنادها إلى أحد  االواجب ذكريهم

أما , ي نطاق البحوث النفسية أو االجتماعية أو بحوث اإلعالمأقسام الجامعة التي تعمل ف
عن وظيفة التخطيط فهي أساس العمل العلمي وينبغي أن تقوم بها لجنة يرأسها نائب 

أما عملية التنسيق بين أقسام اإلدارة فيقوم بها المدير . رئيس الجامعة للعالقات العامة
  .لتالي يوضح النموذج بشكل أوضحالتنفيذي مستعينا برؤساء األقسام والمخطط ا

 III .العالقات العامة في الجامعة ƹداǉƈ  
للعالقات العامة العديد من األهداف ولكنها داخل الجامعات تمثل أهداف خاصة لما يتطلبه 

  )1(: الوسط الجامعي وهي
  
  93ص , 1999, األردن, عمان, دار الثقافة, 4ط, Ɨكǆولوجيا الƗعǂيǃ واƬƗǗاƳ ,üبد اŶ الƻرا) 1(
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1- üباƾƗرة اسƏاƦالبية الƯينبغي أن تتبنى كل جامعة خطة سنوية لتبادل : الوفود ال
فتقوم , أو أن تستقبل تالميذ الثانويات, الزيارات مع طالب الجامعات والمعاهد األخرى

العالقات العامة بتنظيم هذه الزيارات وإستقبال الوفود وإتاحة الفرصة لها للتعرف على 
الجامعة وأصحاب هذه الوفود في  استقبال أساتذةمعة المختلفة باإلضافة إلى أنشطة الجا

  .جولة حول منشآت الجامعة الهامة
تقوم الجامعة بتشيع البحوث واألنشطة التي تهدف  :ربƯ الجامعة بالمجƗمع المحǂي -2

الخاصة والتي  إلى خدمة المجتمع المحلي وأن تنظم العالقات العامة بالجامعات األحداث
  .تهدف إلى ربط الصلة بالجمهور العام وتأكيد دور الجامعة في خدمة المجتمع

3- ǃǊƗيƳوƗو ƒالƯال ǃالƳƋ : إن الطالب الجدد في أمس الحاجة إلى التعرف على
أنشطة الجامعة وأنظمتها وسياساتها والكليات وأقسام التي تضمها ومناهج األقسام 

م الساعات الذي يسمح للطالب بقدر معين من حرية المواد في نظا ىالمختلفة ومحتو
الكƗيبات ƈو (: فهناك العديد من الوسائل اإلعالمية التي تحقق هذه األهداف منها, االختيار

  ).الƪǆرات ƈو الدليƈ üو Ƭحيƻة الجامعة
هناك بعض الجامعات التي تعتمد على : ƗوƯيد العالقات بجǊات الدǃƳ المخƻǂƗة -4

قدمه األفراد أو تقدمه الهيئات أو الشركات أو الحكومة وفي جميع الدعم المالي الذي ي
األحوال فإنه كان لزاما على العالقات العامة أن تعمل على كسب هذه الجهات لفائدة 
الجامعة ومشروعاتها المستقبلية ويجب على الجامعة شرح الدور الفعال الذي تقوم به 

أكمل  ىالذي يساعدها على أداء واجبها عل حتى يتحقق لها الدعم المالي, لخدمة المجتمع
  .وجه

على تضافر الجهود  ةيعتمد هذا العنصر بصفة أساسي: ƗحƾيƼ السمعة الƯيبة -5
المختلفة داخل الجامعة إلقامة أسس البناء الجامعي على دعائم قوية ثابتة داخليا 

المباشر  واالنطالق بعد ذلك إلى المجتمع الخارجي من خالل االتصال المباشر أو غير
الجامعة في أذهان الجماهير  نعن طريق الوسائل الجماهيرية لتكوين صورة جيدة ع

والعالقات العامة تسعى دائما إلى تحقيق إنجازات علمية تخدم المجتمع وتحقق له التقدم 
 وعلى العموم فإن العالقات العامة ذات أهداف عديدة تختلف بإختالف المجال أو .والرقي
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تجعل الطالب عبارة عن سفراء لها أن قوم فيه وهي بصفة خاصة تحاول المكان الذي ت
  . في أي مكان يذهبون إليه ومن الطبيعي جدا أن هؤالء الطالب مرآة الجامعة

IV .العالقات العامة في الجامعة üƏوسا  
يدان يشهد عصرنا الحديث ونحن في ألفية الثالثة من التقويم الميالدي قفزات كبيرة في م

هذا ما أثر على كل النشاطات اإلدارية وخاصة منها الت الحديثة وأجهزتها االتصا
ومن بين , العالقات العامة التي أصبحت تستخدم األساليب التكنولوجية العصرية والسريعة

   )1(: الوسائل المستخدمة في الوسط الجامعي مايلي
1-ƒƯال للعالقات تعد المحاضرات والخطب من أحسن وسائل االتص :المحاضرات والخ

العامة داخل المؤسسة فهي عبارة عن شرح للحقائق والمبادئ والنظريات التي يرى 
وهي تعطي الفرصة  الممارس أن يعرفها أعضاء الجماعة أو الحضور الذي يتعامل معها

  .لعرض أكبر كمية من المعلومات والخبرات في وقت قصير
2-ƭامعات ونقصد بالمعارض تقديم وهي من أهم الوسائل المستخدمة في الج :المعار

إذ يختار له مكان مناسب , المعلومات والحقائق واألفكار واآلراء عن طريق هذا المعرض
ووقت مناسب أيضا بحيث تبرز هذه المعارض صورة مجسمة عن نشاط المؤسسة بترتيب 
ة معين وشكل يجذب الجمهور ويمكن تدعيم المعارض بالصور البيانية أو اإلذاعية الداخلي

ولقد أوضحت التجارب أن المعارض من , والخارجية أو عن طريق النشرات والكتيبات
  )2(. الوسائل الفعالة في تقوية العالقات االجتماعية يبن المؤسسة وغيرها من المؤسسات

وهي عبارة عن تجمع يتم فيه التبادل الفكري والمناقشة حول مسألة ما بين  :المؤƗمرات-3
 : ثالث مراحل إلعداد المؤتمرات وهي كوهنا, مالئمجو عدد من المهتمين في 

ƈ(دادƳǕة اǂفيها يحدد الهدف من المؤتمر وموضوعه وبحوثه وأعضائه وقادته : مرح
  .ثم الدعاية له وإرسال الدعوة وغيرها من األعمال, وموعده ومكانته

ƒ(Ƙات البحƳماƗة اجǂوإعداد واالجتماعات العامة ورجال البحث  تشمل االفتتاح :مرح
  . التوصيات وزيارة المعرض وتنتهي بحفل ختام المؤتمر

ƚ (ابعةƗة المǂتشمل عمليات إعداد المطبوعات وتبليغ التوصيات للهيئات المعنية :مرح. 
 
 )1 (ǎراضي الجبور ǃبد الكريƳ ,95ص, مرجع سابق.  
)2 (ǅواƪحمد رƈ بد الحميدƳ ǅ315ص, مرجع سابق, حسي.  
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4-ƹƗاǊيستخدم و ف من أهم وسائل االتصال الشفوية في الوقت الحاضر يعتبر الهات :ال
 )1(:هذا األخير لعدة أغراض أهمها

التأكد من حسن  ,االتفاق على زيارة هامة أو عاجلة ,دعوة األعضاء إلى إجتماع طارئ   
  . سير العمل والتنسيق بين البرامج

لمكالمة والوقت المناسب ولكي نضمن نجاح المكالمة الهاتفية يجب تحديد موضوع ا     
  :ولتضمن المؤسسة هذا النجاح البد لها أن تهتم بالناحيتين

يكون بتوفير العدد  لة االتصال الهاتفي بالمؤسسة وونعني بها سهو: الجودة الǆƻية •
 .الكافي من الخطوط الداخلية والخارجية ومعرفة الناس بأرقام هواتف المؤسسة

التركيز على .سرعة الرد على المكالمات :يلي ماوتتضمن  :Ɔداƒ المكالمة الǊاƻƗية •
التحدث .في المحادثات الهاتفية "ƈلو"المؤسسة بدل  اسم استخدام,النقاط األساسية للموضوع

      .بأسلوب واضح وسليم وبصوت طبيعي لتجنب اإلعادة أو سوء الفهم

العام ونفوس تعد من أهم وسائل االتصال التي لها تأثير كبير على الرأي  :اƤǕاƳة-5
اإلنذار والتهديد ولها  ىالجماهير وتعتمد على التوجيه واإلقناع أكثر مما تعتمد عل

والكلمة المسموعة وتؤدي اإلذاعة عدة  ةمقوماتها وفنها الخاص وتتميز أيضا بالحيوي
  :وظائف منها

ƈ(   تزويد الجماهير بالحقائق الضرورية لإللمام بجميع المشاكل.  
ƒ( ج تثقيفية منوعة في األدب واالقتصاد وغيرها من العلومتنظم عدة برام.  
ƚ( تعالج القضايا والمشكالت االجتماعية داخل المؤسسة وتستمل المستمعين.)2( 

تحتاج المؤسسات مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها إلى إصدار كتيبات  :الكƗيبات-6
ه الكتيبات هي التي من وقت ألخر للجمهور الداخلي والخارجي ومما الشك فيه أن هذ

 .تساعد في إيجاد عالقات اجتماعية
  
  
  
  

   .112ص , مرجع سابق, Ƴبد اŶ الƻرا) 1(
)2 (ǎراضي الجبور ǃبد الكريƳ ,177ص , مرجع سابق. 
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 وضخمة في مجال االتصاالت وكانت شهد العصر األخير تطورات عديدة :اƗǆǗرǆت -7
من خالله المعلومات بين عدد النهائي من االنترنت بمثابة النهر العظيم الذي تنتقل 

المراسلين ومن بين الخدمات التي تستخدم البريد االلكتروني الذي يعتبر وسيلة هامة من 
  .وسائل العالقات العامة داخل 

الرسائل بين مستخدمي االنترنت في جميع أنحاء العالم  واستقبالإرسال  ا يتمالجامعة ففيه 
وتمتاز الرسائل , ظيا أي بمجرد كتابتها وإعطاء أمر إرسالهاووصول الرسالة المرسلة لح

المرسلة بالبريد االلكتروني عن نظيرتها المرسلة بالفاكس بالزمن المستغرق القليل 
  .االتصال بين الجامعات عملية سهليهذا خص التكاليف والسرية والخصوصية وور
العامة في مجال العالقات  ةالوسائل المعروفة والمستخدمة بكثروهي أحد  :المجǂة -8

  .الجمهور القارئ للمجلة جمهور خاصا في العادة يهتم بقراءة المعلومات وأنباء ويكون
ورغم أن أرقام توزيع وإنتشار المجلة أقل نسبة من المطبوعات األخرى كالصحف إال   

  ) 1(. أنها تبقى مهمة مفيدة بشكل ملحوظ في إيصال الرسالة إلى جمهور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)1 (ǅواƪحمد رƈ بد الحميدƳ ǅ297-296ص, مرجع سابق, حسي.  
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  مƪكالت العالقات العامة داخü المؤسسة / سادسا
هناك عدة مشكالت تواجه وظيفة العالقات العامة في المؤسسة الخدمية وهذه     

 لذلك إتجهت اآلراء الحديثة في اإلدارة, المشكالت تشبه ما يصاب به اإلنسان من أمراض
ويعد التدخل المبكر فيها  -ǂƙوجي المؤسسات  –إلى طرح مفهوم أمراض المؤسسات 

وفيما , وإكتشافها أحد العوامل األساسية لنجاح المؤسسات وبصفة خاصة المؤسسة الخدمية
  ")1(: يلي نعرض بعض هذه المشكالت

I. المؤسسة ƹداǉƈ عددƗب üƬƗƗ كالتƪم 

طيط من قبل إدارة المؤسسة التي تعمل على تتعدد أهداف المؤسسة بطريقة تتطلب تخ 
إال أن عدم وجود القيادات مدربة ومتخصصة يؤدي إلى إخفاق , تحقيق هذه األهداف

  .المؤسسة في تحقيق األهداف الخاصة بها
II .المؤسسة üداخ üاƬƗǗا ƒساليƉب üƬƗƗ كالتƪم 

ل المؤسسة عدم وجود إطار واضح ألساليب االتصال وإهمال رغبات العمال داخ إن 
وغموض إجراءات إتخاذ القرارات كلها عوامل تؤدي إلى الحد من قيام المؤسسة 

  .باألهداف الخاصة بها
III. ببعد ƼǂعƗƗ كالتƪا مǊƗخدما ǅم ǅيديƻƗالمس ǅماكƈ ǅƳ المؤسسة 

لذلك يجب على المؤسسات أخذ عامل المسافة في الحسبان عند التخطيط إلنشاء فروع 
  ".جديدة خاصة بها

ناك مشكالت أخرى يتحتم مواجهتها لكي تستمر المؤسسة في أداء رسالتها سواء ما وه
, أو أساليب معاملة المستفيدين من الخدمات, يتعلق منها بإجراءات الحصول على الخدمة

  :وأساليب إتخاذ القرارات ومنها كذلك, وأساليب صياغة األهداف
العالقات العامة أساس النجاح لكل  إن المعلومات التي تجمعها إدارة:ƫƾǆ المعǂومات* 

مؤسسة وكلما كانت المعلومات صحيحة وواضحة وواقعية كلما زادت فرص النجاح أمام 
وتعاني كثير من المؤسسات من نقص  )ƗǆƋاجية, خدمية( المؤسسة أي كان نوعها

  خطط غير فاعلة  باحتياجات الجماهير وبالتالي يؤدي ذلك إلى وضع المعلومات الخاصة
  
  )1 (ƹيƯǂبد الƳ حمدƈ ادƪ215ص, مرجع سابق, ر.  
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على األحوال الجماهير سواء  Ɛمم ينجم عن ذلك خسارة لهذه المؤسسات وتأثيرها السي
  .ةكانت داخلية أو خارجي

يالحظ أن الجهاز اإلداري عليه العبء األكبر في :ضعƹ الجǊاƦ اǕدارǎ لǂمؤسسة* 
دمية يؤدي عدم التدريب المستمر للعاملين وفي المؤسسة الخ, نجاح المؤسسة أو فشلها

وكذلك نقص التمويل المناسب للبرامج باإلضافة إلى عدم توفر الجهد وكثرة األعباء 
لدى المسئولين كل ذلك يؤدي إلى عدم توفر الوقت المناسب للقيام بمهام  توالمسؤوليا
في أداء ووضع االستراتيجيات ويؤدي ضعف الجهاز اإلداري إلى البطء , التخطيط
 .الخدمات

حيث يؤدي غياب التنسيق إلى تدهور االمكانات :Ƴدǃ الǆƗسيƼ بيǅ المؤسسات وبعضǊا*
  ".)1(: وعدم التكامل في أداء الخدمات وتنعكس أثار ذلك في حدوث المشكالت اآلتية

تشت الجهود التي تبذلها المؤسسة لالرتقاء بالخدمات  ,عدم االتصال بين وحدات المؤسسة
عدم التكامل في الخدمات المقدمة  ,االزدواج والتكرار في أداء الخدمات ,هاالخاصة ب

  "ألفراد المجتمع 
ويقصد بالتفويض أن يمنح الرئيس بعض  :ƳدƻƗ ǃويƭ السƯǂة داخü المؤسسة*

 نواتخاذ القرارات بالنسبة للمرؤوسي تممن يثق فيهم القيام ببعض المسؤوليا همرؤوسي
سلطة وتحقيقا لمبدأ الالمركزية في اإلدارة ويؤدي عدم التفويض تحقيقا لمبدأ التدرج في ال

عدم ,عدم توفر الوقت الكافي للرئيس للتفرغ لǖعمال الخاصة بعمله )2(: في السلطة إلى
إضعاف ,انتشار المركزية في اتخاذ القرارات,اكتشاف المهارات والخبرات وتوظيفها

  .الروح المعنوية بين العاملين
*ǂة والمحسوبيةالممارسة السǂوتتمثل في أن العالقة بين األفراد :بية لعادة المجام

كما أن , والمؤسسة تتخللها روح التسيب مما يؤدي إلى فشل المؤسسة في أداء وظائفها
القدرة والمعرفة والفاعلية في سبيل  اعتباراتالمحسوبية ظاهرة سلبية ألنها تتغاضى عن 

  . عليا العالقات االجتماعية من أن يتسلموا وظائفو, والصلة القبلية, تمكين ذوي القربى
  
 )1 (ǈسƻǆ درƬ68ص ,الم.  
 )2 (Ŷبد اƳ محمد ƝاƗƻبد الƳ 179ص, مرجع سابق, محمد.  
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  /الخالƬة

   
 
  

فالتطور , تتضح لنا أن المؤسسة قد مرت بأطوار عدة في تطورها قمن خالل ما سب
في أشكالها القانونية منذ ظهورها المستمر الذي شهدته المؤسسة في طرق تنظيمها و

المؤسسة تستند  نكما أ, وخاصة في هذا القرن أين أخذت المؤسسة أشكاال وأنماطا جديدة
على مجموعة من األسس والخصائص ونتيجة لهذا كله بدت أهميتها لكل المجتمعات وفي 

دتها على سبيل تحقيقها ألهدافها تقوم العالقات العامة بدور هام داخل المؤسسة ومساع
وبالتالي إحتلت مكانة هامة نتيجة للدور الفعال الذي تلعبه , القيام بمجموعة من الوظائف

وتأثيرها في توجيه المؤسسة لذلك ال يمكن بأي حال من األحوال إهمال , داخل المؤسسة
  .دورها أو تجاهله في ذلك
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  :تمهيـد 

. كما كانت تحتل مكانا هاما  في الفكر اإلداري الحديث إƦ هي وظيفة مǇ وظائف اإلدارة

ǉا االتجاƦه Ǉع Ʀتتخلف المنظمات المعاصرة أو تش Ǉير المعقول أƹ Ǉم Ǉكا . Ơثم أصب Ǉو م

وري مسايرة ألسلوƔ العصر في اإلدارة أنم تمتلǁ جهاƨا للعالقات العامة يكوǇ على مǇ الưر

 Ơمما يعمل على تجويد قراراتها و تصحي ÜƜاتصال دائم مع الجماهير في الداخل و الخار

  .خاصة التي تعكƩ أثرا على األفراد امساراته

تمع المعاصر نتيجة و لهƦا أصبحت العالقات العامة تشكل قوة كبيرة و هائلة في المج

 Ǉالمسؤوليات التي تؤديها في مختلف نواحي الحياة و التي تؤدي إلى تحقيق التفاهم و التوافق بي

المنظمات و الجماهير المختلفةÜ و لƦا يؤكد الخبراƇ على أǇ العالقات العامة أصبحت تمثل 

ا تعتبر جƇƨا دعامة أساسية مǇ دعائم اإلدارة في أي منظمة مǇ المنظمات مǇ منطلق أنه

  .أساسيا مǇ نشاط المنظمات التي تهدف إلى كسƔ على ثقة الجماهير و الرأي العام فيها

و لƦا أصبƠ نشاط العالقات العامة في مختلف نوادي الحياة و يظهر Ʀلǁ مǇ دراسة بعض         

هƦا  المجاالت التي تعمل و تطبق فيها العالقات العامة و هو ما سنحاول أǇ نتطرق إليǊ في

المجال الحكومي على  :الفصل مǇ خالل الوقوف على خمسة مجاالت كبرى و التي هي 

Ü المجال العسكريÜ المجال )المجال التطوعي(مستوى المنظمةÜ مجال الخدمة االجتماعية 

  .السياسي

  :   العالقات العامة في المجال العسǀرǎ : أوال 

العامل البشريÜ حيث تتوفر عالقات المجتمع العسكري هو مؤسسة اجتماعية تستند إلى 

اجتماعية تربط األدوار الوظيفية بعưها البعضÜ و وجود العالقات االجتماعية في المجتمع 

  .العسكري يعتبر مǇ الشروط األساسية التي تجعل منها مجتمعا

العالقـات   :و تكوǇ  العالقات في القوات المسلحة على أربعة أنـواƳ رئيسـية هـي    

عموديةÜ و العالقات االجتماعية األفقيةÜ و العالقات االجتماعية و الرسميــــةÜ  االجتماعية ال

  .و العالقات االجتماعية ƹير الرسمية
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و العالقات االجتماعية العمودية هي االتصاالت و التفاعالت التي تتم بيǇ شخصـيǇ أو أكثـر   

  .اتصال قائد اللواƇ بقائد الفرقةيوجد بينها تفاوت في الرتبة كاتصال قائد السرية بقائد الكتيبةÜ و 

 Üالوحدة أو التشكيل العسكــري Ƈاưأع Ǉأما العالقات االجتماعية األفقية فهي تقوم بي

  Üكاتصال قائد الفرقة بقائد فرقة أخــرى ǁلƦ و Üأو أدوارا اجتماعية متساوية ƨمراك Ǉو يمثلو

  …و ƹيرها مǇ أنواƳ االتصاالت 

العمودية و األفقية تنقسم إلـى قسـميǇ رئيسـيǇ همـا     و  كل مǇ العالقات االجتماعية 

فالعالقات  العمودية الرسمية هي االتصاالت التي . العالقات الرسميةÜ و العالقات ƹير الرسمية

تقع بيǇ شخصيǇ أو أكثر يشƺلوǇ مراكƨ عسكرية متباينة و تدور حول الواجبـات و المهـام   

قائد الفرقة فيما يخص ƨيادة سـاعات التـدريƔ   الرسمية العسكرية و Ʀلǁ كاتصال قائد اللواƇ ب

  .العسكـري و تكثيف التدريبات الدفاعية و الهجومية

أما العالقات ƹير الرسمية فهي االتصاالت أو التفاعالت التي تقع بيǇ شخصيǇ أو أكثر 

  ƔهاƦأجل الـ Ǉم مƨبالمال Ɣكاتصال النقي ǁلƦ و Üراض و المهام الشخصيةƹو تدور حول األ

دي بعد االنتهاƇ مǇ العمل الرسمي أو استفسار كل منهما عǇ اǓخـر و عـǇ أحوالـǊ    إلى النا

  .األسرية

و للقوات المسلحة دور في المجتمعÜ فهي تعكƩ أيديولوجية Ü و تưم بـداخلها القـوى   

و مـǇ  . االجتماعية السائدة فيÜǊ و يمكننا أǇ نجد كل أعưاƇ المجتمع ينجƨوǇ أدوارا عسكرية

 ǇƎناحية أخرى ف Üمحكمة جدا Ǉالقيادات األخرى قد تكو Ƈاưو أع Ǉالقادة العسكريي Ǉالعمل بي

حيث يكوǇ القادة العسكريوǇ هم أنفسهم القادة في مجال السياسة و االقتصاد Ü و قد تكوǇ أدوار 

  .القيادة السياسية و العسكرية واحدة

نسق العسـكري فـي   و تبدو العالقة بيǇ القوات المسلحة و المجتمع في إمكانية تدخل ال

شؤوǇ المجتمع Ü و يبرƨ العسكريوǇ تدخلهم في المجتمع على أساƩ حل قưـايا و مشـاكل   

  . 1الجماهير و تخطيط البرامج االقتصادية و تحقيق األهداف التي ترجوها األمة

                                           
1  Ǉعبد الحميد رشوا Ǉالعسكري" العالقات االجتماعية في القوات المسلحة : حسي Ƴالجامعي  –" دراسة في علم االجتما Ɣالمكت

  . 39/41ص  1999االسكندرية  –الحديث 
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 Ǉة   المجتمعاتكما تعتبر القوات المسلحة في أي مجتمع مƨالعــ Ɯو سيا Üالسيادة ƨرم

فالدور الƦي تقوم بǊ القوات المسلحة في الحرƔ أو السالم بـيǇ  . في المجتمع و األمل لكل فرد

 Ǉطمأنينة و أمـا Ǉاألفراد م Ʃفي نفو Ǌما تشيع Ǉالعدوا Ǉم Ǌو حمايت Ǉأرض الوط Ǉع Ƴدفا .

يجعل التفاهم المتبادل مǇ المجتمع العسكري و المجتمع المدني مǇ أهـم أسـباƔ االسـتقرار    

ي للعالقات العامة في ميداǇ القوات المسلحة و تقوم فلسفة العالقـات  القوميÜ و الهدف األساس

   :العامة بالقوات المسلحة في أي مجتمع على الدعائم األربعة اǓتية 

  .رفع الروƟ المعنوية بيǇ رجال القوات المسلحة في البر و البحر و الجو - 1

2 -  ƫلمهمة الجي Ǉالمواطني Ɣجان Ǉتأكيد التفاهم و التقدير العام مǊو حاجات.  

تحقيق حسǇ النية و التعاوǇ المثمر مǇ جانƔ كل فرد أو جماعة أو تنظيم تتعامـل معهـا    - 3

  .القوات المسلحة سواƇ بصورة مباشرة أو ƹير مباشرة

إعالم الجمهور بنشاط القوات المسلحة و أعمالها في حدود األمـاǇ الحربـي و المصـلحة     - 4

  .العامة

  : ل السياسـي العالقـات العامـة في المجـا: ثانيا 

يعتبر الساسة مǇ الرواد األوائل في االستفادة بفنوǇ العالقات العامةÜ و العالقات العامة 

السياسية أقرƔ أنواƳ العالقات العامة استخداما في المؤتمرات الدولية و أعقد مياديǇ التخصص 

التفاهم بـيǇ شـعوƔ   بيǇ العالقات العامة الدولية الهتمامها بكافة عالقات الصداقة و المودة و 

  .1الدول األجنبية المختلفة

و عليǊ قد عملت الحكومات و النظم السياسية الحديثة على ưرورة تحديث وظيفتها أمام 

الجمهور و Ʀلǁ عǇ طريق إنشاƇ وحدات خاصة للعالقات العامة في جميع الدوائر الحكوميـة 

المؤسسـات حسـƔ اختصاصـي    و السياسية لتوطيد الدور الوظيفي لهǉƦ الدوائر و توظيـف  

في تƺطية أنشطة المؤسسات  اإلعالمالعالقات العامة لشرƟ أنشطتها للمواطنيǇ و تساعد وسائل 

 Ʀا إưأي Ʃالجمهور إلى المؤسسات و العك Ƈبتوصيل أرا Ǉالحكومية المختلفة و يقوم المختصو

  .يتم توظيف للمساهمة في الحمالت االنتخابية

                                           
  .307هناƇ حافظ بدويÜ العالقات العامة و الخدمة االجتماعيةÜ مرجع سابقÜ ص  1
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عامة في الحمالت االنتخابية التي تهدف إلى توجيǊ الرأي العام فـي  كما اƨداد دور العالقات ال

اتجاǉ معيÜǇ حيث يقوم رجل العالقات العامة ببناƇ االتجاهات و اǓراƇ بالنسبة للقưايا المختلفة 

فيها و يتطلƦ Ɣلǁ التخطيط السليم و االستخدام الصحيƠ للنشـرات و الصـور أثنـاƇ الحملـة     

ستخدام الشعارات الهادفة و الفعالة Ʀات التأثير العاطفي و الشرƟ المنطقي االنتخابيةÜ كما يهتم با

على أساƩ أǇ محاولة كسƔ رưى الناƩ يعتبر في نظـر الكثيـريǇ هـو جـوهر العمليـة      

Ü و هو ما سيتم بناƇا على Ʀلǁ الفهم الكامل نظـــريا   إقناعهمالديمقراطية و استمالة الناƩ و 

  .1همو علميا لرƹباتهم و احتياجات

كما يبرƨ دور العالقات العامة في المجال السياسي مǇ خالل العمل على تنمية الشـعور  

 Ƈا نقد األخطــــاƦو ك Üةưرƺالوطني و القومي للجماهير و محاربة اإلشاعة و الدعاية الم

و السلبيات التي يقع فيها المسؤوليÜ Ǉ و تقديم النصائƠ إلى جانƔ تعبئة الجمـاهير و تهيئتهـا   

  .ƺيراتللت

ففي الدول التي تأخƦ بالديمقراطية البرلمانية و تعدد األحƨاƔ يكوǇ للعالقات العامة دور 

  Ɣاƨاألحـ Ǉم Ɣƨأو ح Ǉرجل سياسي معي Ơالجماهير و التأثير عليهم لصال Ɣكبير في استقطا

السياسية المتنافسة على كراسي الحكم Ü سواƇ كاƦ Ǉلǁ في االنتخابات العامـة علـى الصـعيد    

  .طني أو المحليالو

  : و تتجلى العالقات العامة في هƦا المجال كاǓتي

  .بلورة السياسات الحƨبية وشرƟ أبعادها للجماهير - 1

2 - Ǌتهيئة الرأي العام و التأثير علي.  

  .تفعيل الصحافة في إبراƨ الدعاية و اإلعالǇ عǇ المرشحيǇ و سياساتهم - 3

سهم و التحليل السياسي الرفيــع و تعتبر المقدرة على الخطابة مǇ جانƔ السياسييǇ أنف

و تحرير الرسائل و الخطƔ بواسطة مستشاريهم في العالقات العامة هي الوسائل األساسية في 

  .                 إقناƳ الجماهير

لƦلǁ فقد أصبƠ رجل العالقات العامة شخصا ال ƹنى عنǊ ألي سياسـي فـي العصـر    

للسياسي في حركاتǊ و سكناتǊ يبرمج لǊ الخطƔ الحديثÜ بل أصبƠ هƦا األخير شخصا مالƨما 

                                           
  .237ع سابقÜ ص عبد المحي محمود صالÜƠ مرج 1



  المجاالت التطبيقية للعالقات العامة                                                              الثالث الفصل 
  

  

  Ǉو بـي Ǌو يعمل كحلقة وصل بين Ǌو تحركات Ǌبرامج Ǉع Ǉالرسائل الصحفية و يعل Ǌل Ɣو يكت

  .جماهير الناخبيǇ يستقطƔ تأييدهم و يحمل عنهم ƈرائهم و طموحاتهم للسياسي

  :العالقات العامة ƳلǍ مستوǌ المنưمة : ثالثا  

العامة مكانتها داخل الهيكل التنظيمي في إدارات العديد مǇ  لقد احتلت العالقات

 Ǌأن ƃتفاوت االهتمام لها داخل المنظمات إال Ǉم مƹو على الر Üالمنظمات و المؤسسات الحديثة

أصبƠ مǇ المسلم بǊ أǇ الحاجة إلى العالقات العامة حاجة ملحة و أŇǇ اإلنفاق على أنشطتــها 

  .Ü بل لǊ مبرراتǊ و حججǊو تنفيƦ برامجها ال يعد ترفا

 ǁاستخدام العالقات العامة على مستوى المنظمة إلى تل Ǉا كنا نشير إلى أŇو لم

المؤسسات و المنظمات التجارية و الصناعية التي تقوم أساسا بقصد الوصول إلى ربƠ يحقق 

امة إلى مجال لها دوام االستمرار و البقاƇ فƎنǊ ال ملجأ لهǉƦ األخيرة إال أǇ تدخل العالقات الع

هƦا النوƳ مǇ المؤسسات ولمŇا أدŇى التطور في الحياة الصناعية و التجارية إلى تنظيم العالقات 

العامة بيǇ المؤسسات الصناعية و التجارية و بيǇ العامليǇ فيهاÜ فلم يعد الوصول إلى أكبر قدر 

ييد العام و الوصول مǇ الربƠ هو الهدف األساسي لهيئة اإلدارة Ü بل أصبƠ الحصول على التأ

إلى االستقرار و تدعيم كيانها في سوق المعامالت هو الهدف الƦي ترجوǉ اإلدارة الناجحة 

Ǌالوصول إلي.  

إǇ هƦا التأييد الƦي تسعى إليǊ المؤسسات المƦكورة ƈنفا يتحقق عǇ طريـق جمهورهـا   

  .الداخلي و الخارجي الخاص و العام

بيق العالقات العامة على مستوى المنظمة فـي  و عليǊ سنحاول أǇ نتطرق إلى مجال تط

  .اتجاهيǇ اثنيǇ مǇ العالقات العامة في المنظمة ببعدها الداخلي و الخارجي

  :         العالقات العامة داخل المنưمة  -1

  Ǉالمنظمات تتوفر بداخلها حركة اتصال مستمرة تربط بـي Ɣلƹأ Ǉأ Ǌالمتعارف علي Ǉم

Ǉالوحدات المختلفـة  كل وحـــدات المنظمـة إلى أ Ǉالتكامل بي Ǉتصل إلى درجة عالية م

  .و المشرف على هǉƦ العملية هو الجهاƨ اإلداري الƦي يطلق عليǊ اسم العالقات العامة

إǇ العملية االتصالية التي تحدث داخل المنظمة يجƔ أǇ ال تتوقف مرونتها عند حركـة  

و ما يعني أǇ الحركة االتصالية يجƔ أǇ المسؤوليǇ و فقطÜ بل على العكƩ مƦ Ǉلǁ تماماÜو ه
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تتوفر فيها ردود فعل دائمة بيǇ العناصر العليا و العناصر السفلى و تسعى العالقـات العامـة   

 ÜǊخالل اتصاالتها بالجمهور الداخلي إلى الوقوف على مختلف المشاكل التي تواجهـ Ǉم ǁلƦك

  .و تعمل في المقابل على حلƃها

اصر التي تؤدي بالمنظمة إلى استمرارها و اƨدهارها هو تـوفر  و لعلĊ مǇ بيǇ أهم العن

 ÜǊفيـ Ƈال استعال Ü العالقة بشكل إنساني ǉƦتظهر ه Ǉو أ Üأفراد المنظمة Ǉعالقة ديمقراطية بي

    Ǉيشـعرو Ǉو ما يجعـل العـامليÜ األلفة و الطمأنينة و االحترام و التفاهم ǉتسود  Ǉي أƺو ينب

  .باالنتماƇ أكثر للمؤسسة

 Ǉكر منها على سبيل إƦا الجو يتأتى و يتحقق بعدة طرق و التي نƦليات خلق هƈ المثـال: 

  .و كƦلǁ تƨويد العمال بالبيانات الالƨمة مجلةÜإصدار جريدة أو 

إǇ الدور الهام و الفعال الƦي تلعبǊ العالقات العامة في اتجاهها الداخلي بالنسبة للمنظمة 

Ü و محو الحقد و الكراهية بـيǇ أفـراد    اإلنسانيةعالقات يكمǇ في إيجاد العمل المستمر وفق ال

المنظمة Ü و مǇ بيǇ األشياƇ التي تساعد على خلق Ʀلǁ كلǊ هو دراسة المشروعات التي تقـوم  

بها المؤسسة و أǇ تكوǇ هǉƦ المشروعات Ʀات قيادة واعية و إدارة حاƨمة Ü و وفق خطة هادفة 

  .ظمة نفسهاو عامة تؤدي إلى نتائج مفيدة داخل المن

و أمام ما قلناƈ ǉنفا نلمƩ أǇ الوظيفة األساسية للعالقات العامة تتجلى في كيفية كسƔ ثقة 

   :البيئة الداخلية و دعمها و الƦي يتحقق بواسطة ƈليات و ميكانƨمات متعددة منها 

  .تعريف الجمهور بفئاتǊ المختلفة بأهمية أهداف المنظمة و دورها في تنمية المجتمع -

  .عاƔ الجيد لحاجات جمهور المنظمة و رƹباتǊ و كƦلǁ مواقفǊ مǇ المنظمةاالستي -

في معالجة المصاعƔ و المعوقات التي تواجǊ المنظمة في عالقاتهـا بجمهورهـا Ü    اإلسهام -

هƦا ألǇ مǇ أهداف العالقات العامة داخل المنظمة هو القưاƇ على المشاكل التي تظهر في 

  .  1بيǇ المسؤوليǇ و العمال مهدها و Ʀلǁ بخلق نوƳ مǇ الثقة 

و نجـاƟ   اإلنتـاƜ تشجيع أفراد المنظمة على بƦل قصارى جهودهم و مساهماتهم لƨيـادة   -

 Ǉي يمكƦال Ƣأصال في جهود العالقات العامة في تهيئة المنا Ƹي ينبƦال Ƈو هو الشي Üالمنشأة

  .1هؤالƇ األفراد مǇ العمل بمƨيد مǇ الفاعلية و الرưا 
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  :         عامة خارƚ المنưمة العالقات ال – 2

و هـو مـا    للمنظمةÜإǇ العالقات العامة الخارجية توجǊ أساسا إلى الجمهور الخارجي 

و هي بƦلǁ تهـدف   نفسهاÜ أفراد المنظمة التي توجǊينبƺي أنها عكƩ العالقات العامة الداخلية 

  .األخرىإلى إعالم أكبر حجم ممكǇ مǇ جمهور المواطنيÜǇ و بعض منظمات األعمال 

و مǇ منطلق أǇ المنظمة بشتى صورها و أشكالها سواƇ كانت تجارية أو صناعية تنتج 

سلعا تصل إلى شرائƠ مختلفة مǇ الجماهير و التي عادة ما ينقسم إلى جمهور مباشـر و ƈخر 

 أخصائيمباشر و نعني بالصنف األول Ʀلǁ الجمهور المستهدف مǇ الرسالة التي يقوم بها 

امة بتوجهيها إليǊ بالدرجة األولى و هو بƦلǁ يتمحور حول الƨبوǇ الƦي يتلقــى العالقات الع

  .الخدمــة و يستهلǁ ما أنتجتǊ المنظمة

أما الصنف الثاني فهو الشريحة أو الفئة مǇ الجمهور الƦي يتوقع أǇ تؤثر فيǊ العالقـات  

باشر الƦي تتعامـل  العامة فيصبƠ بƦلư ǁمǇ الصنف األول و الƦي نقصد بƦ Ǌلǁ الجمهور الم

تحتاƜ على الدوام إلى تنمية االتصاالت و تكويǇ  –المنظمة  –معǊ المنظمة Ü فǇƎ هǉƦ األخيرة 

اǓراƇ نحو سلعها و خدماتها Ü و إلى ưماǇ وجود والƇ بيǇ أفرادها و هو ما يتطلƔ منــها 

  .و بالتالي أǇ تكوǇ إدارتها على مستوى عالي مǇ الكفاƇة و الخبرة

و تعتبر الصحيفة المؤسسية هي أكبر وسيلة مسـتخدمة فـي إدارة العالقـات العامـة     

 ǁلƦ و Ü يادة معرفة الجمهور للمؤسسةƨالعالقات العامة ب Ɣمكات Ơتسم Ǉي أƺكما ينبÜالخارجية

 Ǉباتصاالت مباشرة بالجمهور الخارجي ع ǁلƦو ك Ü قامة رحالت خارجية أو الحفالت العامةƎب

و األفالم السينمائية و التلفƨيونية Ü و إعـداد كتيبـات و نشـرات و إقامـة     طريق المسابقات 

هƦا إلى جانƔ إقامة مراكƨ للخدمـة . المعارض أيưاÜ و هƦا كلǊ مǇ أجل كسƔ ثقة الجمهور

و التدريƔ و التوجيǊ و كƦلǁ استخدام األجهƨة الخاصـة باألبحـاث فـي ميـداǇ االتصـال      

طبيقية و االستعانة بخبراƇ و معاهد قياƩ الرأي العـام التـي   االجتماعيÜ و القيام التجارƔ الت

  .تسجل ميول الناƩ و رƹباتهم

                                                                                                                                            
مصر  –تنمية مهارات العالقات العامة في ظروف المنافسة Ü الطبعة األولىÜ مركƨ القرار لالستشارات : السيدة عليوة  1
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و بهƦا كلǊ قد نصل إلى أǇ العالقات العامة على مستوى المنظمة في شـقها الخـارجي   

  :ترمي إلى جملة مǇ األهداف نوجƨ بعưها فيما يلي 

أييدها في الوقـت الـƦي تكـوǇ    نقل و توصيل المعلومات عǇ المنظمة و مǇ ثمŇ دعمها و ت -

  .بحاجة لƦلǁ و خصوصا في فترة األƨمات

الوقوف عǇ قرƔ على ƈراƇ الجماهير و اتجاهاتǊ اتجاǉ المنظمة في جميع الجوانـÜƔ و ال   -

يتوقف دور العالقات العامة على هƦا فقط بل تسعى للعمل على التنبؤ يمثل تلǁ األمور فـي  

ياسة للعالقات العامة في المنظمة تتماشى مع هـǉƦ  المستقبل أيưاÜ حتى تتمكǇ مǇ وưع س

  .1الميول و االتجاهات و الرƹبات 

العمل على إقامة عالقات طيبة و تفاهم متبادل و صداقة قوية بـيǇ المنظمـة و الجمهـور     -

Ǌالخارجي بمختلف شرائح.  

  .دراسة و متابعة مشكالت الجمهور و محاولة اتخاƦ إجراƇات إيجابية نحوها -

ǉƦالعالقات العامة تعتبر ظاهرة اجتماعية في المؤسسـات   و عبر ه Ǉاإلطالة نستشف أ

بل و لقد  – إنتاجيةاالجتماعية المختلفة سواƇ أكانت تلǁ المؤسسات تهدف إلى تحقيق خدمية أو 

 Ơأصب Ǉرورات االجتماعية في مجتمعنا المعاصر خاصة بعد أưال Ǉرورة حتمية مư أصبحت

رƔ المصالƠ في كثير مǇ األحياǇ و هو ما أدى إلى اهتƨاƨ الثقـة  المجتمع تتشابǁ فيǊ و تتưا

بيǇ األفراد و المنظمات بل و المجتمعات أيưاÜ و أصبƠ مǇ الưروري على كل منظمة إيجاد 

  .    2جهاƨ منظم يدعم العالقات اإلنسانية التي أصبحت مهددة في مجتمعاتنا الحديثة باالنهيار

ها في بناƇات هǉƦ المنظمات و قيامهـا بوظائفهـا التـي    و العالقات العامة تسهم بدور

السـليمة   اإلنسانيةتستطيع مǇ خاللها أǇ تحقق أهدافها إƦ أǇ مǇ أبرƨ وظائفها رعاية العالقات 

داخل المنظمة و خارجها و العمل على كسƔ ود الجماهير و التأثير في الرأي العام و الحصول 

نفسي صالƠ لخلق عالقات ودية تقـوم علـى الفهـم و     على تأييدǉ و هƦا كلǊ يتطلƔ تهيئة جو
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التفاهم المتبادل بيǇ المنظمة و األفراد و بيǇ األفراد بعưهم بعض و بـيǇ الجماعـات داخـل    

  .1المنظمة و خارجها مما يؤدي إلى التوافق االجتماعي بيǇ المنظمة و الجماهير

احثيǇ تنادي بـأǇ تكـوǇ   حتى أǇ في اǓونة األخيرة ظهرت اتجاهات بيǇ العديد مǇ الب

العالقات العامة نشاطا مǇ أنشطة التسويق داخل المنظمة و يستند هƦا االتجاǉ علـى أǇ تنميـة   

. المنظمة لعالقاتها مع الجماهير سواƇ الداخلي منǊ أو الخارجي هو جƇƨ مǇ النشاط التسـويقي 

ها لخلق فهـم مشترǁ كما أǇ للعالقات العامة حسƔ هƦا االتجاǉ وظائف جديدة تسعى إلى تحقيق

  .     و متبادل بيǇ المنظمة و جماهيرها

  )   :المجال التطوƳي(العالقات العامة في مجال الخدمة االجتماƳية :  رابعا 

تعتبر الخدمة االجتماعية مǇ المهǇ العاملة في مجاالت الرعاية االجتماعية و ينهض 

Ǉالمسؤوليات نحوها األخصائيو Ǉبالكثير م Ǉلهم أهدافهم و برامجهم  االجتماعيو Ǉكما أ

المتنوعة على كل المستويات Ü و هناǁ أهداف يمكǇ أǇ تحققها مهنة الخدمة االجتماعية في 

  :مجال الرعاية االجتماعية و أهمها 

-  Üإليـــها Ǉمنها سياسة الرعاية االجتماعية لكل المحتاجيưالعمل على مد الخدمات التي تت

  .عامة و الخدمات األخرى التي تقدم للمواطنيǇ في المجتمعو تحسǇ مستوى المساعدات ال

تعمل الخدمة االجتماعية على ƨيادة فاعلية و كفاƇة البرامج التي تتưمنها سياسة الرعايـة   -

استهالكيÜ و جعل هǉƦ البـرامج   إنتاجياالجتماعية مǇ خالل جعل هǉƦ البرامج Ʀات طابع 

Ǉيحتاجها م Ǉفي المجتمع مناسبة لالحتياجات الفعلية لم Ǉالمواطني.  

كما تساعد مهنة الخدمة االجتماعية صانعي القرارات المتعلقة بسياسة الرعاية االجتماعيـة    -

          .      2بƎعطائهم البيانات الكافية التي تسمƠ باتخاƦ قراراتهم بصورة رشيدة 

فـي  كما تهدف الخدمة االجتماعية بصفة أساسية إلى أحداث تƺيـرات مرƹـوƔ فيهـا    

. األفـــراد و الجماعات و Ʀلǁ بقصد إيجاد تكيف متبادل بيǇ األفراد و بيئاتهم االجتماعيـة 

مǇ قدرات للوصـول إلـى مسـتويات     –األفراد  –كما أنها تهدف إال استثمار أقصى ما لديهم 

فهي تتعامل مع األفراد الƦيǇ يحتاجوǇ إلى مساعدة في عالƜ بعض مشـاكلهم  . اجتماعية الئقة
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ية و الشخصيـةÜ و هدفها هو تخفيف ƺưوطهم النفسية و االجتماعية التي تعرقل تكـيفهم  البيئ

مع أنفسهم و مع المجتمع الƦي يعيشوǇ فيǊ لتحقيق حد أقصـى مـǇ الرفاهيـة الشخصـية و     

  .االجتماعية

 Ǉيستعي ǁلƦالخدمة االجتماعية بوسائل الدراسة الدقيقة لدراسـة الموقـف    أخصائيو ل

و في سبيل Ʀلǁ يحرص على تكويǇ عالقة مهنية يوسدها الثقـة   الƦاتيةÜلبيئية و بجميع جوانبǊ ا

  .1المتبادلة 

  :و تنقسم مؤسسات الرعاية االجتماعية إلى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية الحكومية و هي تلǁ التي تعتمد في تمويلها على الưرائƔ و  - 1

  .تظهر أموالها على صورة اعتمادات ميƨانية الدولة

. ات الرعاية االجتماعية المختلفة أو الشبǊ حكومية و هي خليط مǇ النوعيǇ السابقيǇمؤسس - 2

و المنظمة قد تكوǇ مجرد هيئة Ʀات هدف أو جمعية خيرية أو مؤسسة اجتماعية عامـة أو  

  .خاصة

إǇ هǉƦ المؤسسات تحتاƜ إلى العالقات العامة لتبصير الجماهير و تفهمهم و التأثير على 

نهم لتحقيق ƹايات تتفق عليها مصالƠ تلǁ الجماهير و عǇ طريق البحث العلمـي  الرأي العام بي

للعالقات العامة أǇ تتبيǇ اتجاهات الرأي العام لدى جماهيرها و مدى حاجاتهم و تحاول اإلفادة 

 Ƴاưومعالجة األو Ơجميع  الموارد واإلمكانيات التي تساعد على تحقيق األهداف مع تصحي Ǉم

لقي األهداف Ü ويتم Ʀلǁ عǇ طريق وسائل االتصال واإلعالم المختلفة التـي  التي تحول دوǇ ت

تؤدي إلى التƺيير و التفاهم و االقتناÜ Ƴ و هكƦا يتم للعالقات العامة جمـع الكلمـة و توحيـد    

     Ơصـال Ǌو فيـ Ü Ǌإليـ Ǌلوحدة الفكر و تهيئة الرأي العام لتقبل ما يوجـ Ǉالصفوف و التكوي

  .مع إلى جانƔ الهيئات و المؤسسات المختلفةالجماهير و صالƠ المجت

لقد أصبحت العالقات العامة ظاهرة اجتماعية في المؤسسات المختلفة الحديثةÜ بل أنهـا  

أصبحت ưرورة في وقتنا الحاưر نتيجة لكثرة عدد السكاǇ و تشابǁ المصالƠ و تưاربها في 

 Ǉبي ƇراǓا Ɣارưو ت ƨاƨاألحوال مما يؤدي إلى اهت Ǉالمجتمعاتكثير م Ǉاألفراد و بيـــ .

                                           
ص  Ü1991 االسنكدرية  19االتصال و وسائلÜ Ǌ المكتƔ الجامعي الحديث : عبد الحميد عطية  - محمد سالمة ƹباري  1
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و لƦلǁ أصبƠ مǇ الواجƔ في كل مؤسسة و في كل مجتمع إيجاد جهود و أنشطة كمحـاوالت  

  .مستمرة لدعم العالقات اإلنسانية التي أصبحت مهددة باالنكماƫ و الưمور

األخيـر  هƦا  أنشأتهابيǇ اإلنساǇ و الهيئات التي  و العالقات العامة هي عالقات إنسانية

  .و تحقيق أƹراǊư دمتǊلخ

  :يليو تحتاƜ المؤسسات االجتماعية إلى العالقات العامة في ما 

تقديم للمواطنيǇ معلومات عǇ الخدمات و المسؤوليات التي تؤديها المؤسسة و تƨويدهم بكل  - 1

  .المعلومات التي تساعدهم على معرفة كيفية االنتفاƳ بهǉƦ الخدمات

للمؤسسة و التƺيرات التي تهدف ألحداثها و التي تمليهـا  تحاول أǇ تكسƔ تأييد الرأي العام  - 2

  .حاجة المجتمع الجديد

تأخƦ بوجهة نظم الجماهير في رسم السياسة و وưع الئحة النظام األساسي لها بما يحقـق   - 3

  .أهدافها و أƹراưها

4 -   Ɯو معرفة اتجاهات الرأي العام في الداخل و الخــــار Ʃتقوم بالبحث و الدراسة لقيا

  .مداها لمعرفة االتجاهاتتحديد و

تخطط لعملها و رسم سياستها و برامجها و مشروعاتها تحقيقا ألهدافها و وưع أسƩ العمل  - 5

عند التنفيƦ و تصميم البرامج اإلعالمية مǇ حيث التوقيـت و توƨيـع االختصاصـــات    

  .وưع إطار الميƨانيةو

  .1مختلفةتقدم الخدمات المطلوبة التي تعتبر أدائها لتحقيق األهداف ال - 6

  Ʃات البعد التطوعي هي بحاجة ماسة لقيـاƦ المؤسسات االجتماعية Ǉلنا أ Ǉا يتبيƦو به

الرأي العام حولها كل حسƔ تخصصǊ و دائرة حدودǉ سواƇ تعلق منها بالجانـƔ الصـحي أو   

فهي بحاجة إلى استراتيجية شاملة و واưحة ترتكƨ على أيديولوجية . السكǇ أو التعليم و ƹيرها

عية محددة المعالم لتترجم بعد Ʀلǁ إلى خطط و برامج و مشروعات لتحقيـق األهـداف   اجتما

الثالثة المنشودة المتمثلة أساسا في دراسة سكاǇ المجتمع و كƦا تعريفهم بخـدماتهمÜ و كيفيـة   

االستفادة منهاÜ و هو ما يتطلƔ في مجملة إلى وجود اتصاالت مستمرة بيǇ هǉƦ المؤسســات 

  .مجتمعو بيǇ أفراد ال
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  :العالقة العامة في المجال الحǀومي : خامسا 

لقد نمت العالقات العامة كمفهوم إداري و كوظيفة حيوية داخل العديد مǇ المنظمات 

الحكومية في الدول المتقدمة خالل الثالثيǇ عاما الماưيةÜ و لقد جاƇ هƦا االتجاǉ كنتيجة لحجم 

تشابكها إننا تعيƫ في عصر اتسم بالƨيادة المنظماتÜ و ما ظهر منها مǇ تعقيدات لدرجة 

فلقد أصبحت الدولة الحديثة تسمى . الهائلة في أعباƇ الحكوماتÜ و ارتبط الفرد بها ارتباطا وثيقا

 ÜǊوفات ƣحتى تاري ǉميالد ƣتاري Ʀمن Ǉالمواط Ǉو صارت مسؤولة ع Üبدولة الخدمات و الرفاهية

لحل المشاكل و الحاجة و المرض و الجهــل  و أصبحت الحكومة هي المالƦ و الملجأ الوحيد

  .و ƹيرها مǇ المظاهر في سائر أنحاƇ العالم و بصفة خاصة في الدول النامية

و قد لمست المنظمات الحكومية أǇ العالقات العامة هي السبيل إليجاد التعاوǇ الكامـل  

داخل المنظمـة نفسـها   بيǇ المنظمة و البيئة المحيطة لها مǇ ناحية و بيǇ األفراد و الجماعات 

       ǉƦفـي هـ Ǉالعـاملي Ǉمـ Ǉالكثيـري ǇهـاƦحا في أưمفهوم العالقات العامة وا Ơحتى أصب

  .       2المنظمـــات و المتعامليǇ معها 

ال تختلف العالقات العامة في المنظمات الحكومية مǇ حيث المبادƏ األساسية عنها فـي  

ة الحكومية جمهورها الداخلي و الخـارجي  المؤسسات الصناعية و التجارية و هƦا ألǇ للمنظم

  Ü ـاقư ا الجمهور أوƦو مهما اتسع نطاق ه Ü جمهورا عاما أو جمهورا خاصا Ǉي قد يكوƦال

  فǇƎ العالقات العامة الناجحة تستلƨم التعاوǇ المثمر و اإلحساƩ بالتساند االجتماعي بيǇ الهيئات 

ة الحكومية بسطوة القـانوǇ وحـدÜ ǉ و ال   العامة وجمهور المواطنيǇ فال يمكǇ أǇ تنجƠ اإلدار

   Ǌي تقـوم بـƦالدور ال Ǉجمهور المواطني ǁا أدرƦتها التأييد و المساندة إال إƨتلقى أجه Ǉأ Ǉيمك

  .األجهƨة الحكومية في كافة مجاالت النشاط العام

إǇ مǇ أهداف العالقات العامة أǇ تنتقل إلى المسؤوليǇ في المنظمـة صـورة صـادقة    

لناƩ و مطالبهم و أǇ تعطيهم صورة صادقة لطريقة تنفيƦ هـǉƦ الخـدمات حتـى    الحتياطات ا

 Ǉوا مƦالواقع و حتى يتخ Ǉم Ʃعوا خطتهم على أساưاتيƇاإلجرا  Ǌإلعادة الحق إلـى نصاب  

                                                                                                                                            
  .Ü211 209مرجع  سابق  .العالقات العامة و الخدمة االجتماعية –هناƇ حافظ بدوي  1
  .14ص  2000االسكندرية   -أحمد محمد المصريÜ العالقات العامةÜ مؤسسة شباƔ الجامعة 2
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 Ɵالرو Ǉا ألƦيتوافر في مـوظفي المنظمـات    اإلنسانيةو ه Ǉمير المهني البد أưال Ǉال عưف

  .1 الحكومية و مصالحها المختلفة

و العالقات العامة أثناƇ حرصها على أǇ تصل الخدمات كاملة إلى كل مواطǇ و في حرصـها   

على تالقي كل أسباƔ النقص ترى مǇ واجبها أǇ تنقل إلى المسؤوليǇ صورة صادقة لما يجري 

في وحدات الخدمات و االطالƳ على نشاط القائميǇ بهاÜ و هي بƦلǁ ال تمثـل تهديـدا و إنمـا    

  .وجيǊ و العمل على تفادي النقائص إǇ وجدتتحاول الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

                                           
  .306مرجع سابق ص . العالقات العامة و الخدمة االجتماعية –هناƇ حافظ جدوي  1
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 /الخالصــة 

 
  

إŇǇ المتتبع لما قلناǉ في شأǇ المجاالت التطبيقية للعالقات العالمة عبر المحطات الخمسة 

  . المƦكورة ƈنفا سيتولد لديǊ ال محالة شعور بأهمية العالقات العامة خاصة في المجتمع المعاصر

Ơ لنشاط العالقات العامة في عالم اليوم ưرورة قصوى لكل حكومة و لكـل مؤسسـة   إƦ أصب

عامة أو خاصة و Ʀلǁ لكي يربطها بجماهيرها التي اƨداد وعيها الثقافي و ارتفعــت توقعاتها 

  Ǉبواسطة المؤسسات الخادمة لها في القطـاعي Ɣالكريم المناس ƫيتوفر لها العي Ǉمالها في أƈ و

  .العام و الخاص
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  اƯǕار العاǃ والمǊǆجي لǂدراسة الميداǆية/ الüƬƻ الرابع
  
  ƗمǊيد
  

Ǘوƈ /Ƙت البحǗمجا  
  

  المƛǊǆ المسƗخدǃ وƈدوات جمع البياǆات/ ƙاǆيا
  

  Ƴرƭ وƗحǂيü البياǆات/ ƙالƙا
  

  ƗǆاƛƏ الدراسة / رابعا
  

  الƗوƬيات/ خامسا
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  /ƗمǊيد
  

لميداني للدراسة حيث نستهل الدراسة إنطالقا من ذكر المجال الجانب ا على الفصل ايعبر هذ    
ها نتعرض إلى ذكر و بعد,والمجال الزمني, افي والمجال البشري المتضمن عينة الدراسةالجغر

كما تطرقنا إلى عرض األدوات التي إعتمدنا عليها , المنهج المعتمد عليه خالل مراحل بحثنا
رد في الفصول السابقة من طروحات نظرية بأبعادها لما و ةوتكمل, خالل الفصل الميداني

المعرفية والمنهجية نحاول في هذا الفصل األخير عرض وتحليل وتفسير البيانات وإستخالص 
  .                                         إستخالص التوصيات اوبعده, نتائج الدراسة الميدانية
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Ǘوƈ /Ƙت البحǗمجا  
, البƪرü ǎالمجا, المجاü الجƸرافي( العنصر نتطرق إلى المجاالت الثالثة للدراسة في هذا    

  ).المجاü الƦمǆي
I.رافيƸالج üالمجا 
 ƈسباƋ ƒخƗيار جامعة بسكرة خƬوƬا في الدراسة الميداǆية-1
  :هي ) -بسكرة  –محمد خيضر (إن أهم االعتبارات التي أدت إلى إختيار  جامعة    
ƈ( وبما أن الدراسة تبحث في واقع العالقات العامة في , بر مؤسسة خدميةإن الجامعة تعت

المؤسسة الخدمية أخذنا الجامعة نموذجا للدراسة الميدانية بإعتبارها مؤسسة من المؤسسات 
 .خدمية

ƒ ( معرفة الطالبة بهذه الجامعة وبأساتذتها وعمالها من خالل دراستها في مرحلة التدرج وما
وهذان , و بذل أقل جهد  تمما يكسبها الوق, وف يساعدها في إعداد هذا البحثس, بعد التدرج بها

 .عامالن من بين العوامل أساسية التي تساعد على إعداد مثل هذه الدراسة

 بƯاقة فǆية ǅƳ الجامعة محü الدراسة -2
وهي مصدر لإلشعاع  ,)جامعة محمد خيضربسكرة(إن المجال الجغرافي لدراستنا هذه هو     
تقع جنوب شرق منطقة العالية التي تبعد عن , علمي لمنطقة الزيبان ومعلم من أهم معالمهاال

ومن , ويحدها من الشمال طريق شتمة باإلضافة إلى المباني ,)ǂǃك2(مركز المدينة بكيلومترين 
ومن الغرب , ومن الشرق الطريق المقابل للمركب الرياضي, الجنوب اإلقامة الجامعية للبنات

ويمكن تقسيم مراحل , ولقد كانت الجامعة في بدايتها عبارة عن معاهد, يدي عقبةطريق س
  : التطور التي مرت بها الجامعة إلى ثالث مراحل

ƈ ( ǅا مƅداƗبƋ تǆد وكاǉة المعاǂا مرحǊولƈ)1984 ( ǃيǂعƗǂي لǆƯد الوǊالمع ƅاƪǆƋ ǃƗ Ƙحي
 ǎمي في الرǂالع) ǃرق ǃفي  84-245بالمرسو Ơد , )18/08/1984المؤرǊالمع ƅاƪǆƋ ǈيǂوي

المؤرƠ  85-253بالمرسوǃ رقǃ ) (1985(الوǆƯي لƗǂعǂيǃ العالي في الǆǊدسة المعمارية سǆة
  باإلضافة إلى معهد الوطني للتعليم العالي في الكهرباء التقنية , )05/08/1985 (في
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  ) 1 ().1986/ 18/08المؤرƠ في  86-169بالمرسوǃ رقǃ ) (1986( سنة
بيداغوجية ومالية وتتكفل هيئة مركزية , ت المعاهد الوطنية تتمتع بإستقاللية إداريةكما كان   

  .بالتنسيق فيما بينها
ƒ (تحولت هذه المعاهد إلى مركز جامعي بمقتضى )ǃرق ǃفي  92- 295المرسو Ơالمؤر

هد كمع, في هذه الفترة بالذات تم إنشاء عدة معاهد, وهي بداية المرحلة الثانية, )07/07/1992
, معهد االلكترونيك باإلضافة إلى معهد الهندسة المدنية, معهد اإلعالم اآللي, العلوم االقتصادية
 .والحقوق, واإلنجليزية, ومعهد علم االجتماع كذلك معهد األدب العربي, معهد العلوم الدقيقة

ƚ(  وعلى إثر) ǃرق ǃفي  98-291المرسو Ơى تحول المركز الجامعي إل )07/07/1998المؤر
 ,)20/12/1998المؤرƠ في 98-397المرسوǃ رقǃ(وبظهور نظام الكليات بموجب , جامعة

كǂية , كǂية العǂوǃ وǂƳوǃ الǆǊدسة(: أصبحت جامعة محمد خيضر تتشكل من ثالث كليات وهي
 ).كǂية الحƾوƼ والعǂوǃ اǗقƬƗادية, اǑداƒ والعǂوǃ اǆǕساǆية والعǂوǃ اǗجƗماƳية

المعدل للمرسوم  )02/08/2004المؤرƠ في  04-255رقǃ (نفيذي وبصدور المرسوم الت    
والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة أصبحت  ,)1998/ 07/07المؤرƠ في  98-219(التنفيذي رقم 

  :الجامعة تتكون من أربع كليات وعدة إختصاصات كما يلي
)ƧدǆǊالم ǃوǂƳو ǃوǂية العǂية, كƳماƗجǗية واǆساǆǕا ǃوǂوالع ƒداǑية اǂك, ك Ƽوƾية الحǂ

  .)كǂية العǂوǃ اǗقƬƗادية والƗسيير, والعǂوǃ السياسية
, المنشآت نموزعة على العديد م )ǉكƗار 38( بوتتربع الجامعة على مساحة قدرها بالتقري    
المنشآت الجديدة  ىاألقسام البيداغوجية والهياكل الجامعية باإلضافة إلى المخابر وال ننس امنه

   ,قاعة المحاضرات وهي مجهزة بالعديد من الوسائل الحديثة: ة منهاالتي شكلت دعم للجامع
كذلك كلية , القاعات والمدرجات التي إحتوت على العديد من, وكلية االقتصاد والعلوم القانونية

 الجهة اليسر من حيث تقع في, العلوم وعلوم المهندس وأخيرا المكتبة التي زودت بها الجامعة
   . )لجامعةا(المدخل الرئيسي لها

 
 
 
 
 
 

 3- 2ص , 2005, محمد خيضر بسكرة ةجامع, لمحة عن جامعة محمد خيضر بسكرة, دآتوراه - ماستر-ليسانس) د.م.ل(نظام ) 1(
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II.يǆمƦال üالمجا 
حيث تم االتصال , ويتحدد وفق التسهيالت التي يتلقاها الطالب أثناء إجراء دراسته الميدانية    

حيث قمت بتقديم طلب الموافقة بإجراء الدراسة  )جواǅ(باإلدارة معهد علم االجتماع خالل شهر 
 حيث )2005 جواǅ 18(يوم  لى الموافقة األوليةالميدانية بالجامعة محمد خيضر وتحصلت ع

من هذا الشهر للزيارات االستطالعية والمقابالت الشخصية إذ كان لي  خصص األسبوع الثالث
ومسئول مصلحة , اإلداريين نلقاء مع العديد من المسئولين منهم مسئول مصلحة الموظفي

ثم , الموظفين األساتذة باإلضافة إلى مسئول مصلحة االنخراط لتزويدنا باإلحصاءات المطلوبة
قابلة مع مسئول مصلحة اإلعالم بالجامعة وهذا للحصول على معلومات لصالح كانت لنا م

  .البحث
وقد إستغرقت مدة تطبيق  )2005(وقد تمت هذه الدراسة بمختلف مراحلها خالل السنة   - 

كما  ,)2005جواǅ  23(إلى يوم  )2005جواǅ  18(االستمارة التجريبية أسبوع من يوم 
من يوم  )ƈياǃ 08(ة النهائية بعد إدخال بعض التعديالت عليها مدة إستغرقت مدة تطبيق االستمار

  ).2005جويǂية  12(و هو تاريخ الموافقة النهائية إلى يوم )2005جويǂية  06(
III.ǎرƪالب üالمجا 

 ثحيث تم إختيار عينة البح, تعتمد الدراسة في هذا المجال على عينة من جماهير الجامعة     
وسبب في ذلك يرجع إلى أن إختيار عينة الدراسة بطريقة , العشوائية تبإعتماد على العينا

فراد العينة بهذه الطريقة يساعدنا في ألن إختيار أ,قصدية يخدم أهداف البحث بصورة أفضل
على دراية مسبقة بأنهم األقدر على تقديم المعلومات المناسبة والتي تخدم  إنجاز الدراسة كوننا

هي أنسب لهذه الدراسة وتعرف  المƬƾودة ƈو العمديةة العينة البحث ولذلك تعتبر طريق
ǅƳ قƬد ǈǆǓ يرǊǆƈ ǌا Ɨحǉƈ Ƽƾداƹ دراسة بƪكال ƈفضǉƘ  üي الƗي يخƗارǉا الباح")1(:بأنها

 ǅƳ وماتǂمع ǃديƾƗ ǍǂƳ قدرǓا ǃǊǆƈ اƾمسب ƹيعر ǈǆǓ ةǆر العيƬاǆƳ يƾƗǆي ǈǆƌالي فƗوبال
ǈƙة بحǂكƪم."  

 
 

المكتب الجامعي , مدخƋ üلǍ المǆاƛǉ وƬƗميǃ البحوƘ اǗجƗماƳية, الجوǉرǎ وǂƳي Ƴبد الراƋ ƼƦبراǉيƳǃبد الǊادƈ ǎحمد )1(
.                                                                             273ص, 2002, مصر, اإلسكندرية, الحديث  

 91 



  الميدانيةاإلطار العام والمنهجي للدراسة                                                                          الفصل الرابع

 147 
 

وإداريين بإعتبار أن هذه  نن أكاديمييوسوف تشمل العينة الساهرين على العالقات العامة م    
مفردة تمثل المجتمع األصلي تمثيال صحيحا وقد  )17(البحث والمقدر عالعينة هي الممثلة للمجتم

  :تم إختيارها على النحو التالي
  ƈ ǍǂƳساƧ الكǂيات-1
 .)لكلية نائب العميد واألمين العام ل (وتشمل : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية   *  
 .)نائبين العميد واألمين العام للكلية  (: كلية الحقوق والعلوم السياسية وتشمل    *    

 .)نائبين العميد واألمين العام للكلية  (: لكلية االقتصاد وتشم   *     

 .)نائبين العميد واألمين العام للكلية  (: كلية العلوم وعلوم المهندس وتشمل    *    

2- ǂمƪ ة في كماǂƙمƗالعالقات العامة والم ǍǂƳ ǅريǉالسا ǍǂƳ ةƏƻت ال ) ǃالƳǕالمدير ا (
üمƪƗوالجامعة و ǃالƳǕدارة اƋ القة معƳ اǊي لƗال ǅدارييǕا ǅة مƳمجمو ƿلƤوك : )ƧيƏبا رƏاǆ 

و ǆاƏبة اǓميǅ ,رƏيƧ مǂƬحة الƗجǊيƦ والبǆاǆ ,ƅاƒƏ رƏيƧ الجامعة المكƹǂ بالƗخƯيƯ, الجامعة
ǃمعة االج العا.(  
  المƛǊǆ المسƗخدǃ وƈدوات جمع البياǆات/ ƙاǆيا

I.ǃخدƗالمس ƛǊǆالم 
يشير مدلول المنهج العلمي إلى تلك اإلجراءات والعمليات العملية التي يتبعها الباحث من     

أجل إكتشاف الحقيقة والوصول إلى نتائج علمية تتعلق بالظواهر الطبيعية واإلنسانية باإلجابة 
وبإعتبار هذه الدراسة , والمنهج المستخدم تفرضه طبيعة الموضوع, المطروحةعلى التساؤالت 

) الوƻƬي الƗحǂيǂي(االعتماد على إستخدام منهج  طلب الجانب من ذلكمن الدراسات الوصفية ت
والتأكد من جمع كل البيانات الضرورية , للحصول على وصف كامل ودقيق لموضوع البحث

لدقة وتفادي حدوث أي تحيز في جمع البيانات المطلوبة حتى تزيد وتحليلها بأكبر قدر ممكن من ا
  .ة مصداقية النتائج المتوصل أليهادرج
هذا المنهج في وصف الظاهرة المدروسة وقياس واقع العالقات العامة في  استخدمتوقد     

المؤسسة الخدمية وقد كان الهدف األساسي من تلك الدراسة هو دراسة جوانبها اإلدارية 
ومسح أساليب , ومسح أساليب تنظيم إدارتها, والتعرف على مدى التطور الذي لحق بها

وجمع البيانات والمعلومات عن العاملين , أدائها وتخطيط برامجها ونشاطاتها قممارستها وطرائ
 ودراسة الطرق االتصالية التي تستخدمها والتعرف , بتلك اإلدارات من حيث المؤهالت والصفات
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المشكالت التي تعوق أدائها لوظائفها وأفضل المناهج التي تساعدنا على تحقيق هذه على أهم 

مجموƳة اǕجراƅات البحƙية الƗي  ")1(: ويعرفه بأنه, )الوƻƬي الƗحǂيǂي( األهداف هو منهج 
ƗƗكامü لوƹƬ الưاǉرة ƈو الموضوƗƳƋ Ʊمادا ǍǂƳ جمع الحƾاƼƏ والبياǆات وǆƬƗيǊƻا ومعالجǊƗا 

ǂحƗ اǊǂيǂحƗرة وǉاưال ǅƳ عميماتƗ وƈ ƛƏاƗǆ ǍلƋ üوƬا والوǊƗلǗد ƫخالƗسǗ اƾيال كافيا ودقي
Ƙالبح üمح Ʊو الموضوƈ."  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000, الجزائر, دار الكتاب الحدیث, 1ط ,)رؤیة تطبيقية مبسطة(مناهج البحث التربوي , بشير صالح الرشيدي) 1(  
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II.اتǆدوات جمع البياƈ  
مجموعة           ىفي جمع المادة العلمية المتعلقة بدراسة عل الباحث يعتمد       

البياǆات الالƦمة  عالوسيǂة الƗي يسƗعيǅ بǊا الباحƘ لجم" )1(: األدوات والتي تعرف بأنها
Ƙالبح Ʊة بموضوƾǂعƗالم."  

  المالحưة -1
يحتاج لمشاهدة الظواهر بنفسه أو  بيانات ألغراض بحث علمي فإنه قد ثعند ما يجمع باح    

وهناك عدة أنواع , وقد تأخذ مالحظات الباحث عدة أشكال, قد يستخدم مشاهدات اآلخرين
وتعرف هذه , المالحưة البسيƯةوقد إعتمدت في الجانب الميداني لدراستي على , للمالحظة
, اǗسƗماƱوƗƗضمƬ ǅورا مبسƯة مǅ المƪاǉدة و, بكوǊǆا Ʒير المضبوƯة" )2(:المالحظة

 ǅبيعية دوƯا الǊروفư يا فيƏاƾǂƗ ƘحدƗ كما ƘحداǓر واǉواưة الưا بمالحǊفي Ƙالباح ǃوƾوي
ǎƈ دوƳƋ ǅداد مسبƼ لǊا ودوƋ ǅسƗخداƈ ǃدوات دقيƾة لƗǂسجيƈ üو , ƋخضاǊƳا لǂضبƯ العǂمي

  ".الƬƗوير
جمع بيانات وهذا النوع من المالحظة مفيد في الدراسات االستطالعية التي تساعدنا على     

  .أولية عن الظواهر واألحداث تمهيدا لدراستها دراسة متعمقة ومضبوطة في المستقبل
من جميع المعلومات و البيانات التي سنوظفها في عملية )بهذه األداة(استفدت بالمالحقةإدراج آيف 

           التحليل
  المƾابǂة -2

ƾƗوǍǂƳ ǃ ")3(:مع المعلومات والتعرف بأنهاج وإنما هي أداة من أدوات, المقابلة ليست منهجا    
اƬƗǗاü الƪخƬي واǗجƗماƱ وجǊا لوجǈ بيǅ الباحƘ والمبحوƙيǅ كü مǍǂƳ ǃǊǆ حدا ويجمع 
مǃǊǆ المعǂومات Ư ǅƳريƈ ƼسǂƏة يƾǂيǊا الساüƏ لمعرفة رǎƈ المجيƒ في موضوƱ محدد 

Ɨكوǅ المƾابǂة في ƤاǊƗا  ومƈ ,ǃƙ ǅو الكƗƋ ǅƳ ƹƪجاǉاǈƗ الƻكرية ومعƾƗداǈƗ الديǆية, بالƤات
ƒوالمجي üƏالسا ǅي بيưƻل üبادƗ يǉ."  

  .87ص, 1959, القاهرة ,)مǆاǉجǈ وƈدواǈƗ(البحƘ العǂمي اǗجƗماƳي, Ƌبراǉيƈ ǃبو لƸد ولويƧ كامü مǂكة )1(
)2 (ǅخروƆو Ʃمǉد ǃعيǆرايبية وƷ ǎƦية, فوǆساǆǕية واƳماƗجǗا ǃوǂمي في العǂالع Ƙالبح ƒساليƈ ,وزيعئل التدار وا, 1ط  
  51ص,  2002,األردن ,عمان ,
, المكتب الجامعي الحدیث,8ط,ميادین علم االجتماع و مناهج البحث العلمي, حسين عبد الحميد رشوان) 3(

.148ص,2001,مصر,اإلسكندریة  
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طريقة المقابلة  يجد الباحث أن, ونظرا لطبيعة الدراسات المتعلقة بالعلوم االجتماعية    
ل وسيلة لحصوله على المعلومات ألن الدراسات االجتماعية على عكس الشخصية هي أفض

وبما أن .تالدراسات الطبيعية ال تتعامل مع جماد بل مع أفراد لها ردود أفعال وسلوكيا
تمت مع مسئول العالقات العامة في الجامعة و المتمثلة في  )الدكƗور Ƴمر فرحاƗي(المقابلة

للمستوى العالي للمبحوث ولطبيعة البحث إرتأيت أن تكون شخص مدير اإلعالم بالجامعة ونظرا 
  وهي التي يقوم فيها الباحث بطرح أسئلة فيها مزيجا من, المƾابǂة المƗƻوحةالمقابلة من نوع 

وهي أكثر أنواع المقابالت شيوعا ألنها تعطي للمبحوث مجال أوسع لإلجابة على , النوعين
عمق لمحتوى اإلجابات التي يستفيد منها الباحث في األسئلة البحث وبالتالي تحليل أكبر وأ

  .     تحليالته الميدانية
  اǗسƗمارة -3

تعتبر االستمارة من أدوات جمع المعلومات ألنها تمثل تلك األدوات التي من خاللها يمكن     
وتمتاز هذه الطريقة كونها تساعد على جمع , التعرف على أداء وأفكار المبحوثين حول موضوع

إذ تعتبر االستمارة الوسيلة التي تفرض على , لومات جديدة ومستمدة مباشرة من الواقعمع
ولذلك يمكن تعريف , بموضوع البحث ومواد إجراءه وعدم الخروج عن إطاره دالباحث التقيي

ƈداة لجمع البياǆات المƗعƾǂة بموضوƱ بحƘ محدد Ư ǅƳريƋ ƼسƗمارة يجرǎ ")1(: االستمارة بأنها
  ".بü المسƗجيƗƒعيǊǆا مǅ ق

المǂƻƾة اǗسƗمارة (ونظرا لطبيعة الموضوع إرتأينا أن تكون إستمارة البحث من نوع     
مثل أجب بنعم أو , ويتضمن هذا النوع من االستمارات أسئلة تحتاج إلى أجوبة محددة )ةالمƗƻوح

  .ستجيبوقد تتضمن االستمارة إختيار بديل واحدة من بين عدة بدائل جاهزة ومحددة للم, ال
 وبعد مراجعتها من طرف المختصين في, سؤال) 36( على ةوقد تضمنت االستمارة األولي    

 ومن المحكمين المختصين, أسئلة وإستبدال أخرى) 4( القسم والمشرف العام للدراسة تم حذف
الذي كان ) 17( الذي حذف السؤال) لحمر Ƴبد الحميد( الذين تم مراجعتهم لالستمارة األستاذ

 تنظيم المؤسسة للدورات التكوينية وكم كان عددها وكم دامت هذه التربصات واالكتفاء يضم
  .)في حالة اǕيجاƒ كǃ كاƳ ǅددǉاǃưǆƗ üǉ Ý مؤسسƗكǃ دورات Ɨكويǆية:(بالسؤال التالي

  
)1 (ǎيدƪالر ƞالƬ يرƪ173ص, مرجع سابق, ب    .  
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براǉيمي (مراجعتها من قبل األستاذ  وقد وافق المشرف العام للدراسة على هذا التعديل كما تم
أما الدكتور ,لعدم خدمته للموضوع السؤاü الرابع المƗعƼǂ بالحالة العاǂƏيةالذي حذف  )الƯاǉر

  والمتعلق باألقدمية في العمل من) 06(السؤاü وبعد مراجعته لالستمارة تم تعديل  )فضيü دليو(
لق بصفات الواجب توافرها في المتع )21(السؤاü كذلك , سؤال مفتوح إلى سؤال مبوب

وقد تمت هذه , وتحويله من سؤال مفتوح إلى سؤال ذو إختيرات, أخصائي العالقات العامة
وقد تم الموافقة عليها نهائيا من قبل المشرف العام للدراسة  ,)2005جواǅ  23(المراجعة في 

  :تحت المحاور اآلتية  سؤاü) 32(وبموجبها تم تعديل االستمارة النهائية التي ضمت في األخير 
والوưيƻة , والمسƗوǌ العǂمي, كالجƧǆ(خصائص العينة وتحتوي البيانات األولية للعينة      

وكل هذا يمثل القسم ,)الƸǂات الƗي يجيدǉا واǓقدمية في العمü, اǕدارية والجǊاƦ اǕدارǎ لǂمǆǊة
قسم الثاني يتشكل من وال, ƈسǂƏة) 06(األول لالستمارة تحت عنوان خصائص العينة وذلك 

وهي أسئلة تهدف إلى الكشف على الشكل , ƈسǂƏة) 06(األسئلة المتعلقة بالتساؤل األول وعددها 
) 05(والقسم الثالث يضم أسئلة التساؤل الثاني وعددها , التنظيمي للعالقات العامة في الجامعة

, ي الهيكل التنظيمي للمؤسسةوهي تهدف إلى التعرف على مكانة القائم بالعالقات العامة ف, ƈسǂƏة
وهي تهدف للكشف عن وسائل , سؤاü) 15(والقسم الرابع يضم أسئلة التساؤل الثالث وعددها 

  .االتصال بجماهير المؤسسة
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  Ƴرƭ وƗحǂيü البياǆات/ ƙالƙا

I.ةǆالعي ƫƏاƬخ  
  سوƹ يƗكƤǉ üƻا الجƅƦ بƯƳƌاƬ ƅورة ǅƳ بعƭ الخƬاƫƏ العامة لǂعيǆة    

  ƗوƦيع ƈفراد العيǆة حسƒ الجƧǆ): 01(وü رقǃ الجد
  

Ƨǆكرار الجƗسبة الǆال)%( 

 Ƥ 17 100%كور

Ʊ100 17 المجمو% 
 

بعد غياب فئة  )%100(من معطيات الجدول والتي انفردت فيها فئة الذكور بنسبة    
اإلناث عن مجتمع دراستنا يتجلى واضحا أن المناصب التي ترتبط بمهمة العالقات العامة 

إلى كون أن فئة الذكور و خاصة ممن كلفوا بتلك ويرجع ذلك .وكل للذكور ال لإلناثت
أنهم األقدر على تولي هذا المنصب -و نشير به إلى مفردات عينة الدراسة-الوظيفة

خارجها مع بعض الجهات التي لحركتهم و نشاطهم و نشاطهم المستمرين داخل الجامعة و 
إلى أفراد  المنوطلى أن هذه الحركة في تأدية المهام لها عالقة طبقا للجامعة ونشير إ

و هو الشيء الذي أرجعه بعض من كان , دراستنا هي في غالب األحيان تكاد تكون يومية
إلمكانية مواجهتهم لبعض , إلى غياب شريحة اإلنسان في مثل هذه المناصب , حديثا معهم  

  .لى مستوى داخل الجامعة أو خارجهاسواء تعلق ذلك ع,مهامهاالعقبات و المشاكل في تأدية 
                                                             

2- ǃرق üيمي) : 02(الجدوǂعƗال ǌوƗالمس ƒة حسǆيع العيƦوƗ  

  )%(الǆسبة الƗكرار المسƗوǌ الƗعǂيمي
 %82.35 14 جامعي

ǎوǆاƙ 03 17.65% 

Ʊ100 17 المجمو% 
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ال يختلف اثنان إذا ما تعلق األمر بموضوع المستوى التعليمي و المناصب الممنوحة لǖفراد 

وهو الشƐ الذي يجعل , ذلك بمواقع قيادية ضمن الهرم التنظيمي ألي منظمة ارتبطخاصة إذا 
  .من يظفر بدلك الموقع من ذوي شهادات عليا

على شهادات  محصلونلمالحظ لبيانات الجدول أعاله يتبين له بأن غالبية أفراد دراستنا و ا
, ألبلغ حجة على ذلك ) %82.35 (ونسبة . جامعية عليا تصل إلى درجة الدكتوراه وما فوق

ا والتي نشير بها أساسا إلى المناصب التي يشغلونه, مواقع هؤالء علىوعندما نحاول أن نكشف 
واب عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة كما سيتضح ذلك حليا في الجدول رقم سنجد مجمل ن

يشغلون , فتعبر عن أولئك الذين ذو مستوى ثانوي )%17.65(أما النسبة المتبقية والمقدرة  )04(
  وظائف بدورها ال تحتاج بضرورة ممن هو

في مجال اإلدارة  متحصل على شهادات جامعية عليا ويكفي أن يكون ذو غبرة مهنية مقبولة
 – الثانوي –وهو ما نجده ينطبق على أفراد دراستنا حيث نجد أن أصحاب هذا المستوى ,فقط

وهي مناصب تحتاج إلى تكوين وغبرة , وظيفة أمين عام للكلية أو نائب رئيس مصلحة يشغلون
  .مهمين ال غير

القات العامة شرط ضروري ومما سبق بإمكاننا أن نقول بأن المستوى التعليمي العالي لرجل الع
ألن توفر هذا الشرط سيجعله يمارس مهامه , نظرا لموقعه ومنصبه, وخاصية مطلوبة فيه

  .وصالحياته بدون مشكالت و صعوبات
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  توزیع العينة حسب المستوى التعليمي) : 02(الشكل رقم

   
3 -  ǃرق ü03(الجدو :(ǆي يجيدوƗة الƸǂال ƒة حسǆفراد العيƈ يعƦوƗاǊ 

 
 ) %( الǆسبة  الƗكرار الƸǂات الƗي يجيدوǊǆا

 % Ƴ 17 51.51ربية

 % 33.33 11 فرǆسية 

 % ǆƋ 02 06.06جǂيƦية

 ǆƋ( 03 09.09%جǂيƦية+فرǆسية(

Ʊ100 33 المجمو% 

0

2

4

6

8
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12

14

جامعي ثانوي

التكرار
النسبة(%)
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ع الدراسة تتقن بها من مجتم ألبأسلبيانات الجدول يتضح أنه توجد شريحة  استقرائنامن خالل 

التي نستحي التعليق عن , وة على لغة األم والتي نشير بها أساسا إلى العربيةاللغة األجنبية عال
والتي تتضمن  )%09.09(هذا إلى جانب تواجد , ضحة في هذا المجالانسبتها وطبعا األسباب و

  .ممن يجيدون لغتين أجنبيتين
وهو , من لغةوبهذه النسب الموزعة أعاله يتبين بأن األغلبية من مجتمع البحث تتحكم في أكثر 

حيث لمسنا ما  )02(الذي يعكس مستواهم التعليمي المشار إليه مسبقا في الجدول رقم لشيءا
 )%17.65(مع عدم إغفال نسبة, من مجموع العينة ذو شهادات جامعية عليا )%82.35(يقارب

التي تضم أفراد ذو مستوى ثانوي وهو مستوى مقبول نوعا ما خاصة إذا ربطنا ذلك بفترة  و
  .الدراسةقفهم عن تو
هذا إلى , تحكمهم بالغات األجنبية العالي ألفراد مجتمع بحثنا وأمامالتعليمي  ىالمستوتوفر  أما و

موادها توفر على  ةإلى نتيجسيؤدي بنا حتما بالخروج . خاصية النشاط والمهارة اكتسابهمجانب 
ألن وجود , كل إتقان وتحكمإليهم ب المنوطمثل هذه المعطيات سيساعدهم كثيرا في أداء مهامهم 

بعض أفراد مجتمع الدراسة ال يجيدون لغات أجنبية يجعلهم يواجهون مشاكل كثيرة أثناء تأدية 
على محيط الجامعة الداخلي أو  انفتاحهموهذا لعدم . واجبهم في منصب العالقات العامة

  .الخارجي
ان اللغات األجنبية وهي أحد تنا تتوفر فيهم خاصية إتقسمجتمع درا أفرادوفي األخير نجد أن 

 .العامةات الخصائص المميزة للقائم على شؤون العالق

  

 100 



  الميدانيةاإلطار العام والمنهجي للدراسة                                                                          الفصل الرابع

 156 
 

-  ǃرق üكƪا): 03(الǊǆي يجيدوƗة الƸǂال ƒة حسǆفراد العيƈ يعƦوƗ  

  
 4- ǃرق üدارية: ) 04(الجدوǕة اƻيưالو ƒة حسǆيع العيƦوƗ  

  
 ) %(الǆسبة  الƗكرار الوưيƻة اǕدارية

 ǆ 01 5.88%اƒƏ مدير الجامعة

 %17.64 03 رƏيƧ مǂƬحة

 ƈ 01 5.88%ميƳ ǅاǃ الجامعة

 ǆ 01 5.88%اƒƏ رƏيƧ مǂƬحة

 ǆ 07 41.17%اƳ ƒƏميد

 ƈ 04 23.52%ميƳ ǅاǃ كǂية

Ʊ100 17 المجمو% 
 

      

  

عربية

فرنسية 

إنجليزیة

(فرنسية+إنجليزیة)
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معطيات الجدول تشير لنا بأن أغلب أفراد مجتمع دراستنا يحتلون مواقع قيادية ضمن الهرم 
حيث توجد . على أهمية القائم على شؤون العالقات العامة يؤكد و ماوه. التنظيمي للجامعة

وهي نفها , عليهم الدراسة اشتملتواب عمداء الكليات األربعة تتوزع مابين الن) % 41.17(نسبة
والذي نشير به هنا , رئيس الجامعةوبين النواب , الكليات المتوفرة حاليا على مستولى الجامعة

 29.40(نسبة هذا إلى جانب . المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي إلى نائب رئيس الجامعة
تتضمن مابين األمين العام للجامعة واألمناء العامين األربعة لكليات المذكورة أثناء تطرقنا  )%

فيما تتوزع بين رئيس ونائب رئيس  )%23.52( أما النسبة المتبقية والمقدرة. إلى مجال عينتنا
  .مصلحة
والمهارة جعل أفراد مجتمع دراستنا يحتلون هذه المواقع المذكورة آنفا لتوفرهم  كفاءةالوبما أن 

  .على خصائص رجل العالقات العامة
القائم على شؤون العالقات العامة يدير مجاال حيويا  أن باعتباركما يمكننا تفسير ذلك أيضا 

لي أو الخارجي هو الذي منها على الصعيد الداخ تعلق الجامعة سواء ما ةمؤسسومهما داخل 
وهو الشيء الذي يسهل له . هام داخل الهرم التنظيمي منصب قيادي يكون فييوجب عليه أن 

خاصة أماما توفر اإلمكانيات المادية المتاحة والمتوفرة .أداء مهامه و أعماله بكل حرية وسهولة
  .داخل محيط عمله

 
اریةتوزیع العينة حسب الوظيفة اإلد: ) 04(ل رقم شكال -  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

نائب مدیر الجامعة
رئيس مصلحة
أمين عام الجامعة
نائب رئيس مصلحة
نائب عميد
أمين عام آلية
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5-  ǃرق üة): 05(الجدوƻيưوǂل ǎدارǕا ƦاǊالج ƒة حسǆفراد العيƈ يعƦوƗ  

  

 
في الجدول أن أفراد مجتمع الدراسة المنشغلين بشؤون  يتضح جليا من خالل النسب الموزعة   

لف مخت ىإل, العالقات العامة تتوزع على معظم إدارات الجامعة بدءا من مبنى رئاسة الجامعة
ممن يديرون مصالح مختلفة داخل كلية اآلداب  )%64.68( نسبة احتلتحيث .الكليات المتواجدة

عميد كلية و األمين  تتضمن بالدرجة األولى نائبالحقوق والتي ,العلوم الهندسية ,االقتصاد
تحتل مواقع مختلفة في  تعبر عن أفراد مجتمع البحث التي )%35.28(في حين نجد نسبة .العام

ورئيس مصلحة التجهيز و البناء , مبنى رئاسة الجامعة بين األمين العام ومدير مصلحة اإلعالم 
  .و نائبه

  
  
  

ƦاǊة الجƻيưوǂل ǎدارǕكرار اƗسبة  الǆال)% ( 

 %11.76 02 كǂية اǑداƒ والعǂوǃ اǗجƗماƳية واǆǕساǆية

ƧدǆǊالم ǃوǂƳو ǃوǂية العǂ17.64 03 ك% 

 %17.64 03 كǂية الحƾوƼ والعǂوǃ السياسية

 %17.64 03 كǂية اǗقƬƗاد

 % ǆ 02 11.76يابة رƏاسة الجامعة

ǃالƳǕحة اǂƬ5.88 01 مدير م % 

 %5.88 01 اǓميǅ العاǃ لǂجامعة

  %5.88  01 و الƗجǊيƅƦرƏيƧ مǂƬحة البǆا
  %5.88  01 و الƗجǊيǆƅƦاƒƏ رƏيƧ مǂƬحة البǆا
Ʊ100 17 المجمو% 

 103 



  الميدانيةاإلطار العام والمنهجي للدراسة                                                                          الفصل الرابع

 159 
 

  
اد العينة حسب الجهاز اإلداري للوظيفةتوزیع أفر): 05(ل رقم شكال -  

  
عامال أفراد مجتمع الدراسة على مختلف مصالح إدارة الجامعة يعتبر  عوالتوزيإن هذا التنوع    

لكل من القائم على شؤون العالقات العامة من جهة و للجامعة من جهة  اإنجابيومؤشرا 
ت العامة بأن تصبح أموره واضحة و هذا المؤشر بالنسبة لرجل العالقا ةوتكمن إيجابي.أخرى

محددة حيث تقتصر مهامه على الشؤون التي تتعلق بكليته التي ينتمي إليها إلى بعض المهام 
و .اإلداريبموقعه  التي لها عالقة طبعاو التي تخرج عن دائرة كليته باألولىالفرعية بالمقارنة 

لى هذه المهام بدل تحملها من طرف عو تتوزع على القائمين و الساهرين التالي تخف األعباء 
حيث .للجامعة هي تكمن ضمنيا لما أشرنا إليه سابقا اأما كونها تعتبر مؤشرا إنجابي.دشخص واح

يسود التكامل و التناسق بين مختلف إدارة الجامعة مما يجعلها تعمل على نسق واحد وهو الشيء 
ألنه من المؤكد أن .دون عقبات الصحيح دون أخطاء و قالذي يجعل إدارتها تسير وفق الطري

  .                        المهام سيجنبها ذلك توزع

آلية اآلداب والعلوم االجتماعية
واإلنسانية
آلية العلوم وعلوم المهندس

آلية الحقوق والعلوم السياسية

آلية االقتصاد

نيابة رئاسة الجامعة

مدیر مصلحة اإلعالم

األمين العام للجامعة 

رئيس مصلحة البناء و التجهيز

نائب رئيس مصلحة البناء و التجهيز
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6-  ǃرق ü06(الجدو :(üقدمية في العمǓا ƒة حسǆفراد العيƈ يعƦوƗ  
 

üقدمية في العمǓكرار اƗسبة  الǆال )%( 

 ǅم üقƈ3 واتǆ11.76 02 س % 

ǅ3م ǍلƋ6 واتǆ52.94 09 س% 

  ǅر مƙكƈ6 واتǆ35.29 06 س % 

Ʊ100 17 المجمو% 
 

توضح البيانات الموزعة في الجدول أن األغلبية من أفراد مجتمع الدراسة تفوق خبرتهم     
وقد حققت ما نسبته . المهنية الثالث سنوات وال تتجاوز الستة سنوات في نفس الوقت

عملهم الستة  ذلك في حين تأتي في المرتبة التي تليها األفراد الذين تجاوزت مدة )52.94%(
في حين تعبر الفئة المتبقية والمدرجة في الجدول . سنوات لتحل عند البعض االثنت عشر سنة

  . سنوات الثالثأعاله عن أولئك الذين ال تتجاوز غبرتهم 
من خالل النسبة السابقة والتي عبرة في مجملها أن الغالبية تتراوح مدة خبرتهم من خمسة 

رة المهنية ألفراد دراستنا بنستطيع أن نستشف بأن الخ, واتمن عشرة سن رإلى أكثسنوات 
حيث إنه خالل تواجده بالجامعة لسنوات عديدة . سيستفيدون بال شك في أداء مهامهم و واجباتهم

وبما أن من متطلبات رجل . أكسبه ذلك احتكاك لبأس به بشرائح مختلفة في المحيط الجامعي
واالحتكاك الواسع ممن له عالقة مباشرة أو غير . النشاطالعالقات العامة أن يتسم بالحيوية و

     . مباشرة بشؤون عمله سيكون مؤشر الخبرة عامال مساعدا له
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-  ǃرق üكƪ06(ال :(üقدمية في العمǓا ƒة حسǆفراد العيƈ يعƦوƗ  

 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

II .عالقات العامة في الجامعةǂيمي لưǆƗال üكƪال üات حوǆبيا  

أن تكون علية من  يوما ينبغ, في هذا العنصر إلى مدى أهمية إدارة العالقات العامة نتعرض    
إلى أهمية  لوبالتالي الوصو, وأساليب الممارسة والتخطيط والتقويم, الناحية اإلدارية والتنظيمية

  .التنظيم في إدارة العالقات العامة والتي تساعد على نجاح أداء المؤسسة
 

  
  
  
  
  
  
 

أقل من 3 سنوات
من3 إلى 6 سنوات
أآثر من  6 سنوات
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-  üالجدو ǃالمؤسسة): 07(رق ǃمع حج ǃالƳǕدارة اƋ üماƳ ǃي حجƪماƗ ǌمد  

 
 ) %(الǆسبة  الƗكرار اǕجابة

ǃعǆ 12 70.58% 

Ǘ 03 17.64 % 

 % ƈ Ǘǎ 01 5.88در

ǅعوǆƗ5.88 01 المم % 

Ʊ100 17 المجمو% 

  
لت د أدمن عينة الدراسة ق العظمىالبيانات المبوبة في الجدول يبين بأن الغالبية  استقراءإن 

لنا بأن القائمين والساهرين على إدارة العالقات العامة بالجامعة تتماشى وإلى درجة كبيرة 
في حين ال نجد سوى . ال أكبر دليل على ذلك )%70.58(ولعل نسبة. مع حجم المؤسسة

و التي عبرت من خاللها عينة من أفراد دراستنا بأن عمال إدارة ) % 17.64( نسبة
                                                      .ى مع حجم المؤسسةاإلعالم ال تتماش

وبين, عن السؤال المطروح اإلجابةيدري  مابين من ال توزعتفقد  %)11.76(أما نسبة   
                                                                      .أصال اإلجابةممتنع عن  

عتبار أن نسبة الذين يرون بأن عمال اإلدارة اإلعالم ال تتماشى مع حجم وعلى اال       
لدليل واضح بأن إدارة العالقات . المؤسسة ضئيلة بالمقارنة مع أولئك الذين يرون عكس ذلك

خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان التوسع الذي يكاد . العامة بالجامعة هي في المسار الصحيح
الجامعي وهو الشيء الذي نتج عن إنشاء إدارة العالقات العامة عبر  يالحظ يوميا داخل الحرم

وهو ما . الجامعة ةمختلف الكليات المتواجدة حاليا عالوة على اإلدارة المركزية الواقعة برئاس
إذ لكل كلية من الكليات . يسمح كما قلنا بتوزيع المهام وعدم جعلها متراكمة لدى مصلحة واحدة

ومستقلة يتكفل القائم عليها بمسؤوليات وشؤون العالقات العامة بمستوييها  األربعة إدارة خاصة
                                                                   .الداخلي والخارجي
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مدى تماشي حجم عمال إدارة اإلعالم مع حجم المؤسسة): 07(ل رقم شكال    
 
 
 
 
 
 

         
 
  
 
  
  

 
 

 
 

2-  ǃرق üمة): 08(الجدوưǆم ƯƯا خƾوف ǃǊƯاƪǆ ممارسة ǌمد ,ǅيوƏاƬخƌب ƿلƤ القةƳو  
  

) %(الǆسبة  الƗكراراǗسƗعاǆة بƌخƬاƏيǅمدǌ)%(الǆسبةالƗكرار اǕجابة
 
 

ǃعǆ  

  
 

10 

 
 

58.82 % 

ǃعǆ 03 30% 

Ǘ 06 60% 

ǅعوǆƗ10 01 مم% 

Ǘ 05 29.41% 

ǅعوǆƗ11.76 02 مم%
 %100 10 المجموƱ %100 17 موƱالمج

نعم
ال
ال أدري
الممتنعون

 
108 108 



  الميدانيةاإلطار العام والمنهجي للدراسة                                                                          الفصل الرابع

 164 
 

  
لقد أتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة االتجاه العام إلدارات المؤسسة ومدير اإلعالم التي   

بينما بلغت نسبة االتجاه العام  ,) % 58.82(تقوم بتخطيط برامجها ونشاطاتها قد بلغت حوالي 
فيما سجلنا  ) % 29.41(حوالي  إلدارات المؤسسة التي ال تقوم بتخطيط برامجها ونشاطاتها

 نكما هو مبي, وال نعرف سبب ذلك ) %11.76(نسبة معتبرة من إجابة الممتنعين والتي قدرة 
في حين نجد أن الجزء الثاني للجدول والمخصص للفئة التي , في الجزء األول من هذا الجدول
من )  %60(ك حوالي فإن النتائج الدراسة أكدت أن هنا, تقوم بتخطيط برامجها ونشاطاتها

اإلدارات المؤسسة ال تستعين بمستشارين أو متخصصين بصفة دائمة في تخطيط برامجها 
فحين بلغت بنسبة , منهم فقط التي تستعين بمختصين في إعدادها ) %30(وأن نسبة , ونشاطاتها

ت ومنه نستنتج أن هذه النتائج تدل على أن إدارا. ) %10(الممتنعون عن اإلجابة بنسبة 
بصفة خاصة  )بƌدارة اƳǕالǃ(المؤسسة بصفة عامة واإلدارة العالقات العامة الممثلة في دراستنا   

وليس معنى ذلك أنها ال تقوم بأداء , ال تتبع أسلوبا معين في التنظيم وفقا لالتجاه اإلداري الحديث
تؤكد لنا عدم نسبة عالية جدا  )% 60(ولكن نسبة , مهامها بكفاءة أو تمارس نشاطاتها بنجاح

خضوع برامج إدارة العالقات العامة واإلدارات في معظم المؤسسة لمقتضيات التخطيط العلمي 
بتخطيط  ممن اإلدارات المؤسسة التي تقو ) %30(ولكننا ال يمكن أن نتجاهل نسبة .السليم

تمام بمثل وقد يرجع ذلك إلى زيادة االه, بمختصين في هذا المجال باستعانتهابرامجها ونشاطاتها 
والتي  )مدير اƳǕالǃ بالجامعة(هذه اإلدارات وخاصة إدارة العالقات العامة والممثلة في شخص 

.                                                                            تعتبر حديثة النشأة  
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        وعالقة ذلك بإخصائيون, ةمدى ممارسة نشاطهم وفقا خطط منظم): 08(الشكل رقم      

                                                 

 
بأن رجل العالقات العامة حسب أراء عينة . وبعد عرض بيانات الجدول يمكننا أن نستنتج

ويتبنون إستراتجية تتفق إلى . دراستنا ينتهجون أثناء تأدية نشاطاتهم خططا منظمة ودقيقة
بحيث يحددون على ضوئها األهداف البعيدة . خطة العامة لمؤسسة الجامعةحد بعيد مع ال

الميزانية  وتوزيع  كما يتم على ضوئها رسم خطوات التنفيذ وتحديد.المدى و القصيرة منها
.وغيرها من األهداف تالمسؤوليا  
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3-  ǃرق ü09(الجدو :(ǃǊفي برامج ƯيƯخƗدة الƏفا ǌمد ǅيبي  
  

 ) %(لǆسبة ا الƗكرار اǕجابة

ǃعǆ 16 94.12 % 

ǅعوǆƗ5.88 01 مم % 

Ʊ100 17 المجمو% 
 
 

بالرجوع إلى نسب الجدول يتضح جليا بأن غالبية أفراد العينة قد عبرت بأن التخطيط     
ذو فائدة وأهمية  اإلعالمفي البرامج المصاغة من طرف القائمين على أعمال إدارة 

 )%5.88(حين تبقى النسبة المتبقية والمقدرةفي . تحدد ذلك )% 94.12( ونسبة.قصوى
نسبة ال  ةالحقيقوهي في . المعبرة عن أولئك الذين إمتنعو عن اإلجابة السؤال المطروحو

                                 .وضعفها أمام النسب األولى لضلتهايعتد بها واليأخذ بها 
بتصنيف مجموعة من  هتموااوبما أن المهتمون والمتخصصون في العالقات العامة 

التي تقوم ربما المنظمات و المؤسسات الحديثة والتي إتفقة بأن في الغالب تكون  الوظائف
                  .التقويم, قالتنسي, التخطيط, خمسة وظائف أساسية والتي من بينها البحث

إدارة العالقات وعلى اعتبار أن التخطيط يعتبر وظيفة أساسية من الوظائف التي تعنى بها 
ويكون هذا . فإن مؤسسة مجال دراستنا هي بدورها تولي اهتماما بليغ بهذه الوظيفة. العامة

والتي من . التخطيط قائما على أسس و معايير علمية موضوعية ليحقق جملة من أهداف
 بينها تسهيل مهام للقائم على إدارة اإلعالم وتذليل الصعاب التي تواجهه في دراسة المحيط

وغيرها من . والتي تكون ذو عالقة مباشرة أو غير مباشرة, الداخلي والخارجي للمؤسسة
                                                                           .أهداف األخرى
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یبين مدى فائدة التخطيط في برامجهم): 09( رقم لكلشا -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4-  ǃرق ü10(الجدو :( ǌخرǓدارات اƋدارة العالقات العامة وƋ ǅبي ƼسيǆƗمية الǉƈ ǌمد ǅيبي  
 

 
 

فيما سجلت , )%80(بينهم وذلك بنسبة  اتصالوالمتمثلة في عدم وجود , إلى عدة أسباب   
كما هو موضح في , ) % 35.29(بينما سجلنا نسبة , لعدم االهتمام بها)  %20(نسبة 

وهذه النسبة تبين مدى التنسيق بين هذه اإلدارات ولكنها تعتبر نسبة الجزء األعلى للجدول   

 ) %(الǆسبة الƗكرار ƋلǍ ماƤا يرجع Ƥلƿ)%(الǆسبةالƗكرار اǕجابة

ǃعǆ 06 35.29%  

 %20 02 لعدǃ اƗǉǗماǃ بǊا   

ǃǊǆبي üاƬƗƋ وجود ǃ80 08لعد% 

ǅعوǆƗ5.88 01 مم%   

Ʊ100 10 %100 17 المجمو% 
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إن المالحظ من خالل هذه البيانات أن ,قضئيلة بالمقارنة مع نسبة المسجلة في عدم التنسي

التعاون بين اإلدارات المختلفة في الجامعة مع إدارة اإلعالم يعتبر تعاونا ضئيال مقارنة مع 
ألن نجاح أية مؤسسة متوقف على عمل  ملتعاون والتنسيق فيما بينهالضرورة الملحة لبدأ ا

جميع إداراتها وتنسيق فيما بينهم وهذا ما أكدته الدراسة النظرية التي تدعوا إلى أن النجاح 
                                   .البد أن يبدأ أوال من داخل المؤسسة ذاتها وبين إداراتها

وقف عند األسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم التنسيق بين إدارة وعندما نريد أن نت   
هنا إلى غياب التنسيق  روال نشي-العالقات العامة واإلدارات األخرى حسب مجتمع دراستنا

يرجع إلى نقطة جوهرية مفادها أن أغلبية  -جملة واحدة ة و إنما وجوده يتسم بالضعف
ت العامة يتواجدون ضمن المصالح المختلفة لكليات أفراد العينة القائمين على شؤون العالقا

الجامعة و بما أن كل كلية من هذه الكليات حسب القوانين الجديدة تستقل عن رئاسة 
يجعل من هذه األخيرة تشكل بدورها ,الجامعة نوعا ما من الناحية المادية في أمور كثيرة

عن بعضها البعض إلى حدود  وهو الشيء الذي فسر معه استقاللية الكليات, جامعة مصغرة
                                                                          .     بعيدة

وأمام هذه المعطيات نستطيع أن نفسر ضعف هذا التنسيق الذي أدى به بعض أفراد    
العامة أما فيما يخص الذين أرجعوا ضعف التنسيق بين إدارة العالقات . عينة دراستنا

واإلدارات األخرى فقد أرجعوا ذلك إلى أسباب عديدة و التي من أهمها أن إدارة العالقات 
وهو الشيء الذي لم يسمح لدى ,العامة بمؤسسة مجال دراستنا هي حديثة النشأة و التكوين

تقاليد مسؤوليات  خاصة أمام عدم اكتساب.البعض بالتأقلم و التكيف مع مثل هذه اإلدارات
               .اإلدارةلنا عدم اهتمام القلة منهم نهاته فسر وهو ما . العالقات العامةإدارة 
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  خرىیبين مدى أهمية التنسيق بين إدارة العالقات العامة وإدارات األ): 10(ل رقم شكال -

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

III.مؤسسةǂيمي لưǆƗال üيكǊبالعالقات العامة في ال ǃƏاƾة الǆمكا üات حوǆبيا  

نتعرض في هذا العنصر إلى مكانة رجل العالقات العامة والتي من خالله يمكن لنا     
 وذلك من خالل التعرف على, التعرف على مكانة إدارته في الشكل التنظيمي للمؤسسة

وإلى أهم الصفات الواجب توافرها في أخصائي العالقات , في هذا المنصب اختيارهدوافع 
                              .العامة والمتمثل في المدير اإلعالم في الجامعة محل دراستنا
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یبين عدد الدورات التكوینية التي تنظمها المؤسسة): 11(الجدول رقم -1  

  
ثناتين إحداهما تعبر عن عينة من أفراد الدراسة إن بيانات الجدول أفرزت لنا نسبتين إ   

شاركت في بعض الدورات التكوينية التي اقترحت من طرف اإلدارة المركزية للعالقات 
وهي دورات في غالبها أجريت خارج الوطن )  % 35.29(العامة بالجامعة وقدرة نسبتهم

وقد توزع , ء العالمتحت إطار تبادل المعارف والمهارات بين الجامعات في مختلف أنحا
                              .عدد المشاركة ألفراد هذه النسبة بين المرتين و األربع مرات

أما النسبة الثانية المبوبة في الجدول فتتعلق بالنسبة المتبقية من أفراد الدراسة الذين لم     
ها إلى عدم درايتهم بها ميلتحقوا بالدورات التكوينية وترجع أسباب عدم االلتحاق في معظ

                                   .دليل ذلك)%100( لعدم وجودها أصال بنسبة العتقادهم
و يكمن ذلك في , إن استقراء هذين النسبتين سيجعلنا أمام موقف محير ومتناقض بالفعل   

ن دورات ونجد شريحة منهم تستفيد م, أن أفراد يشغلون نفس الوظيفة وفي نفس المؤسسة
تكوينية وشريحة أخرى ال تستفيد بحجة عدم علمها بوجودها وعندما نحاول أن نقوم بتفسير 
هذه المفارقة نرجعها بالدرجة األولى إلى عدم فهم بعض أفراد الدراسة سؤالنا المطروح 

وهو التفسير األرجح كما يمكن أن نرجع ذلك إلى طريقة وأسلوب إعالم هؤالء , عليهم
والتي يمكن ردها إلى توفر معايير قد تكون غير , ود مثل هذه الدوراتاألفراد بوج

                                                                          .موضوعية مثال
 

) %(الǆسبة الƗكرار ƈسباƤ ƒلƿ) %(الǆسبة الƗكرار Ƴددǉا الǆسبة(%) الƗكرار اǕجابة  

 
 
ǃعǆ 

 
 
06 

 
 
%35.29 

%66.66 04 مرة واحدة   

ǅيƗ33.33 02 مر%  

Ƴدǃ وجود  
 ǇƤǉ üƙم
 الدورات

 
11 

 
%100 

Ʊ100 17المجمو Ʊ100% 11 المجموع %100 06 المجمو 
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وبالرجوع إلى النسبة األولى والتي عبرت عن مشاركتها في بعض الدورات التكوينية 

الوطن والتي تشكلت من حضور فعاليات الملتقيات  والتي كانت غالبيتها في خارج
والندوات واأليام الدراسية التي تجمع مختلف القائمين على شؤون العالقات العامة عبر 

                                                                       .مختلف أنحاء العالم
العالقات العامة مهارات  لحتما لرجإن الحضور فعلي لمثل هذه المناسبات يضف    

             .وكفاءات إضافية تجعله قادرا على تحمل أعباء المسؤوليات التي ألصقت إليه
جميل ومفيد ألي منظمة مهما كان نوع نشاطها  ءإن وجود مثل هذه الدورات يعتبر شي 

                                                          .مصلحة العالقات العامة  االسيم
وهو ما يجعل مثل هذه . خاصة أمام موجة التحوالت والمستجدات اليومية المتصارعة

الدورات من رجل العالقات العامة يعي هذه التحوالت والتغيرات التي يعيشها ويتفاعل 
                              .أمامها عجزا عن تصرف حيالها فويتكيف معها دون الوقو

    يبيƳ ǅدد الدورات الƗكويǆية الƗي ưǆƗمǊا المؤسسة): ü)11 رقƪ ǃكلا
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1-ǃرق üفي الجامعة) : 12(الجدو ǃالƳǕا üوƏيار مسƗخƋ Ƨساƈ  
  

üوƏيار المسƗخƋ Ƨساƈ كرارƗسبة  الǆال)% ( 

 % 23.52 04 الخبرة

ƫƬخƗ5.88 01 ال % 

ƫƬخƗ23.52 04 الخبرة وال % 

 ǌخرƈكرƤƗ 07 41.17% 

ǅعوǆƗ5.88 01 المم% 

Ʊ100 17 المجمو% 
 
من ضرورة  ريعتبر أكثإن أهمية العالقات العامة داخل التنظيم مهما كان نوعه ونشاطه   

وهو الشيء , إذا تلعب دور الوسيط بين المؤسسة و جمهورها بشقيه الداخلي والخارجي
مكانيات لمكانتها ودورها واإل تاالحتياجاالذي جعل هذه المنظمات تخصص لها كافة 

                                                                                    .المميز
يقل شأن ومكانة في  فهو ال, الصناعية تالمؤسساإذ كان دور العالقات العامة فعال في 

عالقات بينها وبين ال واستمرارتية لحرص هذه األخيرة على دوام االمؤسسات الخدم
ولذلك نجدها تحاول جاهدة أن تسارع إلى تقديم الخدمات المتنوعة ألفرادها حتى .جمهورها

                                           .يتسن لهم القيام بأعمالهم على أكمل وجه ممكن 
ليس أي جل العالقات العامة داخل المؤسسة ر مما قلناه آنفا يجعل من يظفر بمنصب  

إللى توافر جملة من الخصائص والسمات في من ستقوم  اختياربل تخضع عملية , شخص
رجل العالقات العامة  وفق أسس  اختيار عمليةإن , المؤسسة بتعينه وتوكيله لهذه اإلدارة

ألفراد دراستنا فيما يخص هذا الشأن وهو  استجوابنامعينة داخل التنظيم هو ما لمسناه عند 
تعبر  )% 23.52(تعدد وتوزع النسب المدرجة في الجدول  فنجد مثال نسبة  ما فسر لنا

      في حين ال نجد سوى . الخبرة لمرشح قيادة إدارة اإلعالمعن وجود سمة وعنصر 
               .صأساس التخصيخضع على  ناالختيار والتعيبأن هذا  ارأوممن )5.88%(
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 أي الخبرة  -السمتين المذكورتين سابقا  حاولت أن تمزج بين ةثالثونجد فئة     
           . )% 23.52(في رجل العالقات العامة وهي ما شكلت ما نسبته –التخصص و

أما فيما يخص النسبة العالية بين النسب الموزعة في الجدول والتي نشير بها إلى       
قات العامة على غرار رجل العال الختيارالفئة الثالثة التي تحمل إشارة وجود أسس أخرى 

وعند محاولتنا لتحليل هذه األسس التي . )%41.17(وذلك بنسبة , التخصص و الخبرة
, الحيوية والنشاط, تضمنتها هاته النسبة سنجدها تعبر في مجملها على توفر خاصية الكفاءة

الشخصية القوية وغيرها من األسس التي تتداخل , السن, تحمل المسؤوليات ىالقدرة عل
                                                             .       االتجاهصب في هذا وت
العامة وفق هذه األسس و الخصائص سيؤدي ال محالة  تإن اختيار وتعين رجل العالقا   

وهي أسس في مجملها تكون له عونا ومساعدا في, إلى تأدية مهامه بكل جدية وبكل نزاهة  
ألن الخروج عن دائرة هذه األس في تعيين رجل العالقات. ذكر ذلك سابقاعمله كما سلف   

وال تقتصر هذه . تؤثر على أداء مهامه وعمله البعيدةالعامة من شأنه أن تكون تبعاته 
وهو ما سيؤثر على . بل تتعداه إلى المنظمة ككل. ات على صاحب المنصب فقطالتبع

                                        .خارجيعلى الصعيد الداخلي وال. نشاطها وسمعتها
ǃرق üكƪفي الجامعة: ) 12(ال ǃالƳǕا üوƏيار مسƗاخ Ƨساƈ  
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1-  ǃرق ü13(الجدو (: ǃالƳǕا üا في رجǉوفرƗ ƒات الواجƻƬال ǃǉƈ  
  

ǃالƳǕا üات رجƻƬ كرارƗسبة  الǆال )%( 

ƱالƯǕافة واƾƙ13.22 16 ال% 

 %14.04 17 عǂميالǉƉƗيü ال

ǃويƾال Ƽǂر والخǊưالم ǅ10.74 13 حس% 

Ƨاǆة الǂمعام ǍǂƳ درةƾ12.39 15 ال% 

 %13.22 16 الƾدرة Ɨ ǍǂƳكويƳ ǅالقات وقوة الƪخƬية

üية في العمƳ12.39 15 الموضو% 

Ƨوالحما ƱالƯƗسǗا ƒ11.57 14 ح% 

ǃراƗالسريةاح ƈ12.39 15 مبد% 

Ʊ100 / المجمو% 
 

لمالحظة في هذا الجدول هو وعي أفراد العينة بأهمية الصفات الواجب توفرها إن الجدير با
وهذا تجلى في قرب النسب المئوية لكل الصفات فالدراسة أوضحت أن , اإلعالمفي رجل 

والثقافة واإلطالع والقدرة على تكوين عالقات وقوة الشخصية , كل من التأهيل العلمي
مقام األول في األهمية بالنسبة للصفات رجل اإلعالم ذات ال, والقدرة على معاملة الناس
أما حب االستطالع .) %12.39 (و) %13.22(و)%14.04(وتتراوح النسب ما بين 

ولكن بنسب ال تقل , وحسن المظهر والخلق القويم جاءت في المرتبة الثانية من األهمية
. )%10.74(و)%11.57(المرتبة األولى حيث تراوحت ما بين  احتلتأهمية عن التي 

وهذه الصفات جميعا ال يمكن التغاضي عن إحداها بالنسبة ألخصائي العالقات العامة 
هذه بالرجل اإلعالم في الجامعة وهذا ما أكده أفراد العينة خالل  والمتمثل في دراستنا

                                                            .النسب المتقاربة في إختيارتهم
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التي على ضوئها يتم اختيار رجل  سو المتعلق باألس )12(رقم إن ما قيل في الجدول    
مع اإلختيارات والصفات الواجب توفرها لدى رجل إدارة  ىالعالقات العامة نجده يتماش

فتوفر مثل هذه الصفات وتواجدها سيذلل الصعاب , اإلعالم المدرجة في هذا الجدول
حقق نجاحا و تفوقا في أداء المهام لن هذه الصفات عند توفرها سيكون مؤشرا والمشاكل وي

                                                        .إيجابيا أثناء العمل
أهم الصفات الواجب توفرها في رجل اإلعالم :) 13(ل رقم شكال  

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
IV .اǊخدمƗسƗ يƗال üƏالوسا üات حوǆير المؤسسة بياǉبجما üاƬƗǗوا ǃالƳǕا üفي مجا  
الداخǂية ƈو ( نحاول في هذا العنصر أن نبرز أهم الوسائل االتصالية بالجماهير سواء     

ودرجة الخدمة , وبالتالي معرفة أهم هذه الوسائل عندهم ودرجة تعاملهم معها, )الخارجية 
                                                  .المقدمة إليهم عن طريق هاته الوسائل

              
 

الثقافة واإلطالع

التأهيل العلمي

حسن المظهر والخلق القویم

القدرة على معاملة الناس

القدرة على تكوین عالقات وقوة
الشخصية
الموضوعية في العمل

حب االستطالع والحماس

إحترام مبدأ السریة
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1- ǃرق ü14( الجدو : (ǃǉƈ ǊƗǗاƬƗǗ دارةǕا اǊبعƗƗ يƗالية الƬƗǗا üƏاالوسا 
  

 
ǃǉƈ الوساüƏ اƬƗǗالية الƗي ƗƗبعǊا اǕدارة

 خارجيا داخǂيا

)%(الǆسبةالƗكرار) %(الǆسبة الƗكرار
 ưǆƗ 14 20.28% 08 32%يǃ الǆدوات والمƾƗǂيات

 / / ƬƋ 13 18.84%دار وƪǆر المƯبوƳات الداخǂية

 / / ƪǆ 12 17.39%ر المƾƬǂات الحاƯƏية

 Ƌ 09 13.04% 04%16%قامة معارƭ وحƻالت

 %52%13 %13.04 09 اƬƗǗاü باƤǕاƳة وƪǆر اǓخبار

 / / 17.39% 12 )فǂƬية,Ǌƪرية(ƬƋدار ƪǆرية ومجǂة

Ʊ100 / %100 / المجمو% 

 
وخاصة ما . د حياة اإلنسان اليوم موجة هائلة من التحوالت في ميدان التكنولوجياتشه   

      .وهو ما جعل عصرنا يوسم بعصر المعلوماتية, وما تتضمنها باالتصاالتتعلق منها 
األنشطة اإلدارية  ازدهارساهم وبكل كبير في  االتصالإن هذا التطور المذهل في مجال    

في ذلك  مستغال, مهامهحيث تسهل على القائم بشؤونها في أداء , اأشكالهبكل أنواعها و 
                              .من الوقت والسرعة واإلتقان في أداء المهام االستفادةفرصة 

من  بد استفادتد عامة واحدة من األنشطة اإلدارية قأن إدارة العالقات ال العتباروعلى  
 تستخدم األساليب التكنولوجية الحديثة والعصرية حيث أصبت, هذا التقدم والتطور

                                                                                  .المتنوعة
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ǃرق üكƪ14ال:ǊƗǗاƬƗǗ دارةǕا اǊبعƗƗ يƗالية الƬƗǗا üƏاالوسا  

  
       

       

     

 

 

 

 
ما قيل آنفا في أهم  رجة في الجدول يتضح مدى مساهمةالمدنظر إلى البيانات بالو   
اتصاالتها بمحيطها الداخلي التي تتبعها اإلدارة العالقات العامة أثناء  االتصاليةائل سالو

                                                                               .جي والخار
وتنوعت حسب الهدف  اختلفتقد  االتصاليةالوسائل  وعند التمعن للنسب نلمس أن هذه   

ونشر المطبوعات  فإصدار. منها من جهة وحب الجمهور المستهدف من جهة أخرى
من أجل الجمهور الداخلي  فهي وائل في مجملها أقيمت, ونر الملصقات الحائطية  الداخلية 
                                                                                 .للمؤسسة

ونشر األخبار , باإلذاعة االتصالو , والندواتوالمعارض  تالملتقياأما أسلوب تنظيم    
               .فهي كلها أنشطة توجه بالدرجة األولى للجمهور الخارجي للمؤسسة

, المختلفة تصاليةاالمؤسسة مجال دراستنا بالوسائل  اهتمامومما سبق يتضح لنا مدى      
إليمانها بأنها تعبر أحد مقومات نجاحها واستمرار وجودها ال يما في عصر يشهد االنفتاح 

.                              فيه للمؤسسات المنغلقة على ذاتهاوال مجال , وإزالة الحدود  
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داخليا خارجيا

أهم الوسائل االتصالية التي
تتبعها اإلدارة
تنظيم الندوات والملتقيات

إصدار ونشر المطبوعات
الداخلية
نشر الملصقات الحائطية

إقامة معارض وحفالت

االتصال باإلذاعة ونشر األخبار

إصدار نشریة ومجلة(شهریة,
فصلية)
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2- ǃرق ü15(الجدو : (üاƬƗǗا üƏة مع وساǆفراد العيƈ üعامƗ درجة  
 

 ) %(الǆسبة  الƗكرار جة Ɨعامƿǂ مع الوساüƏ الƗاليةدر

 %18.18 14 مجǂة وƪǆرية المؤسسة

 %16.88 13 الǆدوات والمؤƗمرات

 %15.58 12 وحƻالتƋƭقامة معار

 ƪ ǍǂƳ 10 12.98%بكة اƗǆǗرǆت ةموقع الجامع

 %14.29 11 المƾƬǂات الحاƯƏية

 %22.07 17 المƾابالت الƪخƬية

ǅعوǆƗ3.96 03 مم% 

Ʊ100 / المجمو% 

  
والتي , التي تستخدمها المؤسسة التي هي مجال دراستنا ةبعد معرفتنا بأهم الوسائل االتصالي

والوسائل االتصالية التي , تنوعت مابين الوسائل االتصالية الموجهة للجمهور الداخلي
ند نقف ع إنسنحاول من خالل أرقام وبيانات هذا الجدول . تستهدف الجمهور الخارجي

                    .درجة تعامل أفراد مجتمع الدراسة مع هذه الوسائل االتصالية المذكورة
. إن استقراء نسب الجدول يجعلنا نميز نوعين من وسائل االتصال وهما على التوالي

ووائل االتصال الجماهيري و بالرجوع إلى النسب المدرجة في , وسائل االتصال الشخصي
ولعل نسبة , دراجات التعامل مبحثينا مع وسائل االتصال الشخصي الجدول نلمس تفوق

وهي نسب توزعت بين تعامل أفراد الدراسة مع أنشطة , تعبر عن ذلك )57.15%(
              .وإصدار نشريات عن المؤسسة وعقد ندوات ومؤتمرات, المقابالت الشخصية

الجماهيرية فقد تضاءلت نسبها  ةاالتصاليأما درجة تعامل أفراد الدراسة مع الوسائل 
والمعبرة  )% 12.98(حيث ال نجد سوى نسبة, بالمقارنة مع وسائل االتصال الشخصي
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على اعتماد إدارة العالقات على أسلوب عرض أخبار المؤسسة وأنشطتها عبر موقع شبكة 
                                                                                .األنترنات 

و على الرغم من اختالف دراجات تعامل أفراد الدراسة مع وسائل االتصاالت    
إال أنه يعتبر عامال إيجابيا بالنسبة للقائمين على إدارة العالقات , والجماهيرية, الشخصية

واستطاعت أن توفق بين جمهورها , لكونها استطاعت أن تنوع وسائلها االتصالية ةالعام
ألن الإلقتصار على نوع واحد من الوسائل االتصالية دون األخرى , والخارجي الداخلي
محالة على فئة من فيأت ممن تتعامل معهم سواء على مستواها الداخلي أو Ǘ  سيؤثر

                                                                           .     الخارجي 
 

درجة تعامل أفراد العينة مع وسائل االتصال) : 15(ل رقم شكال             
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 124 



  الميدانيةاإلطار العام والمنهجي للدراسة                                                                          الفصل الرابع

 180 
 

 
 
 

3-  ǃرق ü16(الجدو:( ǃالƳǕدارة اƋ üقب ǅا مǊليƋ دمةƾة في الخدمة المǆالعي ǎƈر ǅيبي  
 

) %(الǆسبةالƗكرار )سيƏة(في حالة اǕجابة )%(الǆسبةالƗكرار اǕجابة
  %17.64 03 جيدة

 %29.41 05 مƾبولة

 
 
 
 سيئة

  
 
 
08 

 
 
 

%47.05 

ƿليƋ دمةƾومات المǂدقة المع ǃدƳ06 33.33% 

Ƴدǃ وƬوü المعǂومات في الوقت
ƒاسǆالم 

04 22.22% 

 Ƴ 07 38.89%دǃ كƻاية المعǂومات المƾدمة

 ƈ 01 5.56%خرƤƗ ǌكر

ǅعوǆƗ5.88 01مم%  / / 

Ʊ100 / %100 17المجمو% 

  
ب في الجداول على هذا الشاكلة أن قرابة نصف مفردات العينة ترى أن يبين توزيع النس   

و هذا يعكس بوضوح مستوى , الخدمة المقدمة إليها من قبل إدارة اإلعالم هي خدمة سيئة
                                                                         .الخدمة اإلعالمية

و " جيدة" ة الخانتين األوليتين في الجدول و هما على التواليما قمنا بجمع نسب فإذا   
أنها تعني أن  إذا, حد ما  إليو هذه نسبة ضعيفة ,   )% 47( اننجدهما ال يتجاوز" مقبولة"

أصل اثنين من مفردات العينة ال يعتقد في ايجابية جهاز اإلدارة  واحدا أو أكثر من
ة اإلعالمية من تساؤل حول ميكانزمات الخدمأن يطرح أكثر  و هذا من شأنه, اإلعالمي

يبين توزيع يستدعي ضرورة المراجعة إللية عمل هذه األخيرة و بل , المقدمة طرائقها 
النسب في الجدول على هذه الشكلية أن قرابة نصف مفردات العينة ترى أن الخدمة المقدمة 

.    ى الخدمة اإلعالميةو هدا يعكس بوضوح مستو, إليها من قبل إدارة األعالم هي سيئة  
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4-  ǃرق ü17(الجدو : (ǂƳ يةƻكي ǅات المؤسسةيبيƯاƪǆة بالǆفراد العيƈ ǃ  

 
 )%( الǆسبة  الƗكرار كيƻية ǂƳمƿ بالƪǆاƯات المؤسسة

ƿمع ǅيǂالعام ǅ37.50 09 م% 

ǃالƳǕدارة اƋ ǅ12.50 03 م% 

ǅوليƏالمس ǅ50 12 م% 

Ʊ100 / المجمو% 

  
في Ƌدارة ( حيث تقع خانة  )16الجدوü ( هذا الجدول معطيات سابقة تكرس معطيات    

 ǃالƳǕا(                                                                                .  
كما يكشف توزيع النسب في وجه  ,)%12,50 (بنسبة قدرها في ذيل النسب المئوية   

و هو ما تدلل عليه  ,صرفاسسة الذي يبدو اتصاال رأسا أخر عن طبيعة االتصال داخل المؤ
     بقوة و على األخص

                                                                      
: سبة أل في حين تفتح ن, )مǅ المسƏوليǅ ( حصدها االختيار  التي ,)% .50 (:لأنسبة    

الباب واسعا لتأويالت سيادة العالقات غير  )مǅ العامǂيǅ معƿ( و اختيار ,)37.50%(
و كل هذا يعني فيما يعنيه أن العاملين بالمؤسسة يقفزون فوق . المؤسسة  الرسمية داخل 

يسهم المسئولين  و, - ǉي Ƌدارة اƳǕالǃو –هيئة إدارية متخصصة ذات وجود مستقل 
ول التي تؤيد هذا في الجد  )% 50(و ذلك عبر نسبة , هذا الوضع بالمؤسسة في تكريس

ولية إدارة إال أننا نجد أنفسنا مجبرون مرة أخرى على التساؤل عن مدى مسؤ. الزعم 
                                                                  اإلعالم عن وضعها هذا؟
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5-   ǃرق üفرا) : 18(الجدوƈ ǃالƳǕدارة اƋ ويدƦƗ ةƬومات الخاǂة بالمعǆد العي
  بالمؤسسة وǗƋ ماƤا يرجع Ƥلƿ في حالة الƻǆي

 

) %(الǆسبةالƗكرار )Ǘ(في حالة اǕجابة )%(الǆسبةالƗكرار اǕجابة
ǃعǆ 05 29.41%  

 
  
 
 ال

  
  
 
12 

 
  
 

%70.58 

 ǇƤǉ ǅƳ03 15% المعǂوماتǆǓǅكƗ Ǘ ǃسƉلو

 %30 06 لƫƾǆ الوساüƏ اƬƗǗالية

ǓؤدƗ Ǘ ǃالƳǕدارة اƋ ǅǎ اǉدور
 كامال

11 55% 

Ʊ100  %100 17المجمو% 

  
المبحثين أنفسهم , هذا وقد تباينت تفسيرات, بالمؤسسة من قبل إدارة اإلعالم لهذه األخيرة  

في جزء كبير على إدارة اإلعالم التي يرونها ال تؤدي   بالالئمةفهم يلقون , لهذا الوضع
تجنح رى بعضهم أو باألحرى الثلث تقريبا أن الوسائل المستخدمة في بينما ي, دورها كامال

العملية الغالبية العظمة بالمؤسسة من أفراد العينة إلى نفي تزويدهم بالمعلومات الخاصة 
) %15(في حين يلقي ما تبقى من أفراد العينة و نسبتهم , اإلعالمية االتصالية ناقصة

هذا كان  إنو , ون عن المعلومات و ال يلقون لها باالبالالئمة على أنفسهم كونهم ال يسأل
فهو ال يسقط بشكل أو بأخر المسؤولية عن إدارة اإلعالم التي يستوجب , التفسير قاصدا 

يغض النظر عن , عليها إيصال المعلومات إلى كل نواحي المؤسسات و إلى كل األفراد بها
                                                                          .طالبها من عدمه

ماء وجه إدارة  –ƋلǍ حƗما  -)ǆعǃ(التي تمثل خانة  ) % 29.41 (نسبةفي حين تحفظ    
إذ أن  ,مجرد التذكير ال أمر, كل المؤسسةفهي تذكر بوجود هذه اإلدارة داخل هي, اإلعالم
      .جدافي وضع حرج  )ǆǃع(:جعلت خانة ال )Ǘ(التي سجلتها خانة  ) %70.58 (نسبة
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6-   ǃرق ü19(جدو : (ǃالƳǕدارة اƋ ǍǂƳ ةǆفراد العيƈ وافدƗ درجة ǅيبي  
  

 ) %(الǆسبة  الƗكرار اǕجابة

 %17.64 03 داƏما

 ƈ 02 1176%حياǆا

 ǆ 12 70.58%ادرا

Ʊ100 17 المجمو% 

  
(ة السابقةتأكيد مثيالتها في الجداول الثالث إلى )19(تنزع معطيات الجدول رقم    

نادرا بنسبة  إال اإلعالم إدارةفهي توضح أن مفردات العينة ال يغدون على  ,)18,17,16
صالية ين فهي تدل على وهن العملية االت, و هي نسبة ذات داللة خطيرة)  % 70.58(

بالخصوص على إدارة اإلعالم التي يفترض بها أن تكون و, مختلف مصالح المؤسسة
فظاهريا يبدو دورها , ألنها تضطلع بأكثر من دور,لمشترك بين جميعهاالمحور أو العامل ا

                  .إال أنها و في الوقت نفسه تضطلع بدور تنسيقي في غاية األهمية,إعالميا
المسجلة لصالح االختيار  ) %17.64(  بةو التغاضي عنه نس إغفالهأن ما ال يمكن  أال

ما و هي تعني فيما تعنيه أن هناك من أفراد العينة من حد  ىو هي نسبة مشجعة غال,دائما
و ذلك بالتفكير و التطور الجاد ,شأنه أن يشجع إدارة اإلعالم على توسيع نطاق هذه النسبة

                                      .و المتواصل للطرائق اإلعالمية األكثر نجاع و تأثيرا
تصب في النسبة المتقدمة عنها أي  يفه ,)%11.76(هي أما النسبة المتبقية و

على إدارة اإلعالم "ƈحياǆا"بلون و يتوقدونفكون هؤالء المفردات من العينة يق"دائما"االختيار
ذلك نخضع و نرتبط دائما  و, فهذا يعني أنهم يتوفرون على القابلية للتوافد الدائم والمستمر

                                            .بطبيعة التعامل مع هذه الفئة وطريقته ومستواه
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7-   ǃرق üة) : 20(جدوǆفراد العيǓ دارةǕا üعماƗسƋ يةƻكي ǅيبي ,ƿلƤ ا يرجعƤما ǗƋو  
  

)%(الǆسبةالƗكرار )سيƅ(جابة في حالة اǕ)%(الǆسبةالƗكرار اǕجابة
 %29.41 05 جيدة

 
 
 

ƅسي 

  
 

 
11 

 
 
 

%64.70 

ǃماما لكƗǉƋ يƯعƗ Ǘ اǊǆǓ 08 72.73%
ǅǓǃكƗǗاƬƗا محدودةاǊ18.18 02 ب%

 ƈ 01 9.09%خرƤƗ ǌكر

ǅعوǆƗ5.88 01مم%  / / 

Ʊ100 / %100 17المجمو% 

  
وضعها و,اإلعالم إدارةا عن سوء تموضع تجيب معطيات هذا الجدول في جانب منه   

لها استقبال  اإلدارةترى أن استقبال  )% 64.70(  نجد ما نسبة إذالحالي بوجه عام 
أبرزها على ,و قدموا لذلك جملة من المبررات توزعت في الجدول أعاله على أربع,سيء

, )% 72.73( .أو المقارنة فهي تتخطى ةالالمباالالمبرر األول الذي يركز على  اإلطالق
العامل االنساني متمثال في سوء  ىالزوهذا يعني أن سوء االستقبال يرجع بالدرجة األولى 

هذا النوع من في ممارسة مثل  األساسعلى الرغم من أن هذا العامل يعتبر العامل ,المعاملة
القات و هذا من شأنه أن يجعل من مسألة تأهيل الموارد البشري للقائمين بمهام الع,الوظائف

                                                    .     العامة أكثر من ضرورة
 ) % 29.41( نسبة تبددها نوعا ما  السيƐهذه الصورة القائمة لمشهد االستقبال  أن آال

و كما قيل عن ,"جيد"المسجلة لصالح الخانة األولى من الجدول و التي تمثل االختيار 
. ة عليها من أجل تغيير هذا الواقعفان هذه النسبة يمكن المراهن جداول السابقةال يسابقاتها ف
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8-    ǃرق ü21(الجدو : (ǃالƳǕبا ǃƏاƾال üمƳ ǈواجƗ يƗعوبات الƬال ǃǉƈ  
 

)%(الǆسبة الƗكرار اǕجابة )ǆعǃ(في حالة اǕجابة   )%(الǆسبة الƗكرار   

 
 

 
 نعم

 
 
 

 
11 

 
 

 
%64.70 

ǈعبǂƗ ǎƤدور ال Ɲوضو ǃدƳ
ǃالƳǕدارة اƋ 

07 24.13%  

Ʒياƒ اǓسǂوƒ العǂمي في 
 ممارسة الوưيƻة

07 24.13%  

Ƴ 06 20.68%دǃ الǆƗسيƼ بيǅ اǕدارات  

ƳدƗ ǃحديد Ưƪǆƈة اƳǕالمية
 Ɨحديدا دقيƾا

09 31.66%  

Ǘ 04 23.52%     

ǅعوǆƗ11.76 02المم%  

مجموƱال  17 100%  / 100%  
  

يواجه صعوبات أثناء  باإلعالمكان القائم  إذاتحاول معطيات هذا الجدول أن تجيب عن ما    
واضحا "ǆعǃ"يبدو رجحان كفة آذ,و قد جاءت أرقام الجدول واضحة ال لبس فيها,تأديته لمهامه

 همصادر هذمع ملحق بهذه الخانة يبرز أهم ,)  % 64.70( وذلك بنسبة قدرت ب,جدا
    النسبة توزعت توزيعا شبه متساو تقريبا إذا استثنينا أثنين منهاالتي تنوعت لتبلغ , الصعوبات

ƳدƻƗ ǃويƭ السƯǂة ( و) Ƴدǃ اقǆƗاƱ اǕدارة العǂيا بǉƉمية ǇƤǉ الوưيƻة(و هما على التوالي
 باإلعالمائم تحليل أهم الصعوبات التي تواجه عمل الق إلىما عدنا  إذاو    )داخü المؤسسة

و هو حداثة هذه الوظيفة أن جميعها يكاد يصب في محور واحد  دسنج, حسب رأي هذا األخير
                  ). %31.66 (النسب هو ما تعبر عنه بوضوح  و, و نقص خبرتها نسبيابالمؤسسة 

وبات عامل يمكن تصنيفه في خانة الصع نعثر على فإنناو مع هذا ,مكرر  ) %24.13( و   
                                                            .             و يتعلق األمر ,الحقيقة
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مصالح اإلعالم تتقاسمها باقي اإلدارات  دفهذا العامل يتعدى حدو,"بعدǃ الǆƗسيƼ بيǅ اǕدارات"   
.     ت الكمية و الكيفيةاألخرى عبر تسهيل مهمة هذا األخير إمداده بكل المعطيات ذات الدالال

                             
9-   ǃرق üمر ):22(جدوƗور مسƯƗ الجامعة في üداخ ǃالƳǕت ممارسة اǆا كاƤƋ ǅيبي  

 
 )%( الǆسبة  الƗكرار اǕجابة

ǃعǆ 13 76.47 % 

Ǘ 04 23.52 % 

Ʊ100 17 المجمو% 

 
و إلى أين يتجه طبعا حسب هدفنا من إدراج هذا السؤال إلى معرفة مسار اإلعالم    

و قد تمخضت معطيات , اإلعالم بإدارةمفردات العينة باعتبارهم أكثر األشخاص تماسا 
فهؤالء يرون أن ممارسة ,)% 76.47(الجدول عن ايجابية واضحة قدرت نسبتها ب 

كان هذا التطور ال يتم بالسرعة  إنو ,داخل الجامعة تتجه نحو التطور باستمرار اإلعالم
         و ذلك بالقياس إلى سرعة تطور الجامعة كهيكل, لوبة على حد تعبير بعضهمالمط
كمؤسسة متشعب عالقاتها بالمحيط الخارجي سواء المجلي أو الوطني أو حتى و

            .لكي في الوقت نفسه نجد من يقولون بهذا التطور يتمنون هذا المسار,الخارجي
داخل الجامعة ال تحقق أي  اإلعالميرون بأن ممارسة  )%  23.52(بالمقابل نجد نسبة   

فهي ,أن نحملها محمل النشاز المطلق يمكنو هذه النسبة ال , تطور و ال تعرف أي ايجابية
و ,مهما كانتالمطلق حول أي قضية  اإلجماعتحقيق  يمكن ال إذ,حدها إلىتعد منطقية 

                                                  .معطيات الجدول لم تشذ عن هذه القاعدة
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10 -  ǃرق üالجامعة) : 23(الجدو ƹداǉƈ ا معǊيƪماƗ ǌومد ǃالƳǕدارة اƋ üمƳ ميةǉƈ ǅيبي  
  

)%( الǆسبة  رالƗكرا)ǆعǃ(في حالة اǕجابة )%(الǆسبة الƗكرار اǕجابة
 
ǃعǆ 

  
17 

 
100% 

ǃعǆ 10 58.82 % 

Ǘ 07 41.18 % 

 %100 17  %100 17 وƱالمجم

  
ها أن تخدم األهداف العامة استحداث أي مصلحة أو هيئة في مؤسسة ما يفترض في إن   
و لذلك عمدنا إلى إدراج سؤال , اإلدارة اإلعالم بالجامعةنعتقد أن األمر نفسه بالنسبة و,لها

ذلك  وكان مخاض, يقيس أهمية عمل إدارة اإلعالم و مدى تماشيها مع أهداف الجامعة
و التي جزمت جزما نهائيا بأهمية هذه المهنة و الدور , المعطيات المبينة في الجدول أعاله

و قد عبر , الذي تلعبه في نجاح المؤسسة من خالل ربط جماهيرها الداخلية و الخارجية
                                       ." ǆعǃ"التي سجلتها خانة  ) %  100(عن ذلك نسبة 

ما عن الشق الثاني من السؤال الذي يقيس مدى تماشي إدارة اإلعالم مع أهداف أ   
المبحوثين بين من يقول  إجابات القسمةحيث , فقد كانت نتائجه مخالفة للشق األول, الجامعة

عرفت رجحان  الكفةوان كانت , مع أهداف الجامعة من عدمه اإلدارةبتماشي عمل هذه 
المسجاة في الجدول )  %  41.18(ما يمكن قوله عن نسبة  أما,) % 58.82(ب "نعم"خانة 

فيفري اتجاهها إلى هذا المنحى إلى الصعوبات التي تواجه عمل هذه اإلدارة و التي سبق 
الذي تناول أهم الصعوبات التي تواجه عمل القائم  )21(أن تناولناها سابقا في الجدول رقم و

                                                                                 .باإلعالم
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  ƗǆاƛƏ الدراسة الميداǆية/ رابعا
  ƗǆاƛƏ الدراسة-1

بعدما قمنا بعملية تفريغ البيانات وتحليلها حسب إجابات أفراد العينة على أسئلة     
ن واقع العالقات االستمارة ومقارنتها باإلحصائيات المحصل عليها في الجداول التي تعبر ع

                   :سنحاول عرض أهم النتائج المحصل عليها, العامة في المؤسسة الخدمية
بنسبة  )Ƥكور(تبين الجداول الخاصة بالبيانات الشخصية للعينة أن جل المبحوثين كانوا  - 1
وهم ذوي درجة علمية عالية حيث سادة , )01(كما هو مبين في الجدول رقم )  100%(
وهي تؤهلهم لإلجابة على أسئلة , على جل األفراد العينة ) %82.35(بنسبة  )جامعي(ئة ف

                                                                     .االستمارة بكل سهولة
بأن هناك نسبة كبيرة من العاملين في إدارات المؤسسة  )03(يبين لنا الجدول رقم  - 2

وقد بلغ االتجاه , ي أجريت عليها الدراسة يجيدون الحديث بأكثر من لغة أجنبيةبالجهة الت
وهذا مؤشر جيد يدل على مدى ثقافة وسعة التأهيل , ) % 64.70(العام لهذه النسبة حوالي 

                                      .)02(العلمي لفئة المبحوثين وهذا تأكيدا للجدول رقم 
ǆاƒƏ (بأن أغلب المبحوثين أفراد العينة يمتهنون وظيفة  )04(جدول رقم يوضح لنا ال - 3

لكل كلية  ) %17.64(وجلهم يعملون في الكليات بنسبة , ) % 41.17(بنسبة تقدر  )Ƴميد
                                 .للجهاز اإلداري للوظيفة وهذا راجع حسب إختيارنا للعينة

ن لنا أن النسبة الكبيرة من العاملين في إدارات المؤسسة في يبي )06(أما الجدول رقم  - 4
 3 الجهة التي أجريت عليها الدراسة هي نسبة الذين تتراوح عدد سنوات الخبرة لديهم من

, ويعتبر هذا مؤشر جيد ,)% 52.94(سنوات إذ بلغت نسبة االتجاه العام لهم حوالي  6 إلى
                .بشكل جيد على مستوى األداءحيث أن إرتفاع نسبة سنوات الخبرة ينعكس 

عدم وجود إتجاه عام لتحديد حجم عمال إدارة اإلعالم  )07(يبين لنا الجدول رقم  - 5
عدم تالئم عدد العاملين  )%70.58(فقد أثبتة الدراسة بالنسبة , وتالئمه مع حجم المؤسسة

                      .مل معهابإدارة اإلعالم مع حجم المؤسسة أو حجم الجماهير التي تتعا
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من إدارات  )% 58.82(بأن هناك حوالي  )08(أكدت نتائج الدراسة في الجدول رقم  - 6
المؤسسة تتبع أسلوبا معينا وفقا للخطط منظمة لالتجاه اإلداري الحديث وفي هذه النسبة نجد 

أخصائيون بصفة من هذه اإلدارات ال تستعين بمستشارين أو  )% 60(أن هناك حوالي 
                                              .في إعداد برامجهم وتخطيط نشاطاتهم, دائمة

من العاملين في إدارات المؤسسة التي أجريت عليها  )% 94.12(هناك حوالي  - 7
الدراسة يؤمنون بفائدة تخطيط برامج إداراتهم بصفة عامة وإدارة اإلعالم بصفة خاصة 

إصرار العاملين على نجاح مؤسستهم من خالل االعتماد  )09(ي يؤكد الجدول رقم وبالتال
 هأكثر على أسلوب علمي في تخطيط برامجهم ونشاطاتهم المستقبلية وهذا ما جاء أومأ كدت

                                                                         .هذه النسبة العالية
تؤكد عدم التنسيق بين إدارة  )%58.82( بأن هناك نسبة )10(الجدول رقم يوضح لنا  - 8

ويرجع سبب إنعدام هذا االتصال المشترك أو , اإلعالم واإلدارات األخرى في المؤسسة
التنسيق بين إدارة العالقات العامة واإلدارات األخرى في المؤسسة إلى إنعدام االتصال 

                  ).%20(لى إنعدام االهتمام بها بنسبة وبدرجة أقل إ, ) %80(بينهم بنسبة 
بأن المؤسسة ال تولي إهتماما بالدور  )11(أوضحت الدراسة من خالل الجدول رقم  - 9

الذي يلعبه التدريب المهني في اإلعداد المهني بالنسبة للعاملين في هذا المجال فلم يحصل 
ويرجع سبب ذلك إلى عدم وجود  ,)% 64.70( أغلبهم على دورات تكوينية وذلك بنسبة

                                                            .مثل هذه الدورات في المؤسسة
من االتجاه العام للدراسة )  %41.17(على أن هناك نسبة  )12(يبين لنا الجدول رقم  -10

أساس الوالء للمسئولين أو تؤكد لنا أن أساس إختيار مسئول اإلعالم في الجامعة جاء على 
التبعية الشكلية لهم وبعض األخر منهم ال يدري سبب هذا االختيار فيما أن المؤشر الخطير 
دل على أن االتجاه العام للدراسة يؤكد على أن  إختياره على أساس التخصص جاء بنسبة 

)5.88 % (.                                                                              
أوضحت الدراسة أن التأهيل العلمي والثقافة واإلطالع والقدرة على تكوين عالقات  -11

وقوة الشخصية والموضوعية في العمل وإحترام مبدأ السرية والقدرة على معاملة الناس 
قدر رجل اإلعالم بنسبة ت يذات المقام األول في األهمية بالنسبة للصفات الواجب توفرها ف

أما حب االستطالع , لكل منها بالتسلسل) % 12.39(و) % 13.22(و )ǅ)14.04%ما بي
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والحماس وحسن المظهر والخلق القويم فهي في المرتبة الثانية من األهمية بنسبة تتراوح ما 
                                                         .)% 10.74(و ) %11.57(بين 

راسة أن أهم وسائل االتصال بالجماهير الداخلية تتم عن طريق تنظيم أوضحت الد -12
وإصدار ونشر المطبوعات والرسائل الداخلية بنسبة تتراوح ما بين , الندوات والملتقيات

كما أوضحت الدراسة أن أهم وسائل االتصال بالجماهير  ,)% 18.84(و) % 20.28(
وذلك كما هو مبين )  %52(األخبار بنسبة الخارجية تتم بواسطة االتصال باإلذاعة ونشر 

                                                                     .)14(في الجدول رقم 
بأن المقابالت الشخصية تحتل المرتبة األولى كوسيلة من  )15(يبين لنا الجدول رقم  -13

غت نسبة االتجاه العام التي أدلت بها إذ بل, الوسائل االتصالية في ميدان العالقات العامة
وبالتالي تفوق إستخدام وسائل االتصال الشخصي على , ) %22.07(أفراد العينة حوالي 

                                                      .إستخدام وسائل االتصال الجماهيري
م للدراسة وبأن أغلب تدل على االتجاه العا)  % 47.05( هناك نسبة تقدر بحوالي -14

ويرجع ) سيئة(المبحوثين يؤكدون بأن الخدمة المقدمة إليهم من طرف إدارة اإلعالم تعتبر 
وإلى عدم دقة ) % 38.89(سبب ذلك إلى عدم كفاية المعلومات المقدمة إليهم بنسبة 

        ).16(وهذا ما أكده الجدول رقم  ,)% 33.33(المعلومات المقدمة إليهم كذلك بنسبة 
بأن جل المبحوثين تعلم بالنشاطات المؤسسة عن  ايوضح لن )17(أما الجدول رقم  -15

منهم فقط تعلم عن طريق  ) %12.50( في حين أن,)% 50(طريق المسئولين وذلك بنسبة 
وهذا مؤشر خطير يؤثر على الدور الذي من المفروض أن تلعبه إدارة , إدارة اإلعالم

                                                                                   .اإلعالم
 تدل عليها االتجاه العام للدراسة على عدم تزويدها بالمعلوما )%70.58(هناك نسبة  -16

ويرجع ذلك إلى أن هذه اإلدارة ال تؤدي , الخاصة بمؤسستها من طرف إدارة اإلعالم
     ).18(رقǃ وهذا ما أكده الجدول ) % 55(والي دورها بشكل كامل وذلك بنسبة تقدر بح

بأن درجة توافد أفراد العينة على إدارة اإلعالم يعتبر شبه ) 19(يبين لنا الجدول رقم  -17
وهذا يؤكد ما ) %70.58(بنسبة تقدر ) ǆادرا(منعدم وذلك ما حققته إجابة المبحوثين بفئة 

د هذه اإلدارة المبحوثين بالمعلومات ويبرر ذلك بعدم تزوي )18(جاء في الجدول رقم 
                               .الخاصة بالمؤسسة مما يقلل عدد المبحوثين المتوافدين عليها
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أوضحت الدراسة بأن االتجاه العام للدراسة أكد بأن إستقبال إدارة اإلعالم ألفراد  -18
ويرجع , ) % 64.70(ر بحوالي وذلك بنسبة تقد) سيء(العينة المبحوثين يعتبر إستقبال 

وإلى أن إتصالتهم بها  ) %72.73(سبب ذلك حسبهم إلى أنها ال تعطي إهتماما لهم بنسبة 
بنسبة  )19(محدودة بطبيعة العالقة التي تربطهم بها كما هو موضح في الجدول رقم 

                                          .)20(وهذا ما أوضحه الجدول رقم ) % 18.18(
أوضحت الدراسة أن هناك صعوبات تواجه إدارة العالقات العامة وتحول بينها وبين  -19

ويرجع ذلك حسب درجة األهمية من وجهة نظر , )% 64.70(تأدية وظائفها وذلك بنسبة 
وإلى  ,) %31.66(أفراد مجتمع البحث إلى عدم تحديد أنشطة اإلعالمية تحديدا دقيقا بنسبة 

الذي تلعبه إدارة اإلعالم وإلى غياب األسلوب العلمي في ممارسة  عدم وضوح دور
                  ).21(لكل منها وهذا ما أوضحه الجدول رقم )  %24.13(الوظيفة بنسبة 

من االتجاه العام للدراسة تؤكد بأن عمل إدارة  )%77.78(هناك نسبة تقدر بحوالي  -20
                           .هذه اإلدارة في الجامعة اإلعالم في تطور مستمر مقارنة بحداثة

وهذه نسبة كبيرة على أن غالبية ) % 100(دل االتجاه العام للدراسة على أن حوالي  -21
  المبحوثين أفراد العينة يؤكدون أهمية عمل إدارة اإلعالم في مؤسستهم كما أن نسبة  
أهداف الجامعة ولوببطىء وهذا ترى بأن عمل هذه اإلدارة يتماشى مع   )% 58.82(

                                       .)23( راجع لحداثة نشأتها وهذا ما أكده الجدول رقم

ولهذا الغرض فقد توصلنا , إن الهدف في نهاية كل دراسة هو اإلجابة على تساؤالت اإلشكالية  
                    :أن ندرجها كما يليفي نهاية هذه الدراسة إلى أهم النتائج العامة والتي يمكن 

1- üوǓا üساؤƗال :                                                                       
من خالل ما قدم فيما يخص شكل تنظيم العالقات العامة في المؤسسة الخدمية الجامعية     

من  )07,08,09(ئج الدراسة في الجداول يتبين لنا بأن اإلجابة على هذا التساؤل أكدته نتا
أن الشكل التنظيمي الذي تتبعه إدارة العالقات العامة في الجامعة يعتبر أسلوبا إتصالي وهو 

                             .أسلوب معين في التنظيم اإلداري وفقا التنظيم اإلداري الحديث
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                                                                        :التساؤل الثاني - 2
ويتبين لنا من خالل نتائج الدراسة وتحليلنا للجداول بان مكانة القائم بالعالقات العامة      

في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  يعتبر على أساس المنصب أو على أساس إختيار المسئول 
.تبر المعيار الوحيد الختيارهوليس على أساس التخصص الذي من المفروض يع, له  

3- Ƙالƙال üساؤƗال:                                                                       
أما فيما يخص اإلجابة على التساؤل الثالث والمتعلق بالوسائل االتصال التي تستخدمها      

بالجماهير المؤسسة الداخلية فإن معظم عمليات االتصال , العالقات العامة في إتصالتها
, تعتمد على وسائل االتصال الشخصي أكثر من إعتمادها على وسائل االتصال العامة

                                                           :ويرجع ذلك إلى األسباب التالية
            .امةإن وسائل االتصال الشخصي أكثر تأثيرا وفاعلية من وسائل االتصال الع* 
                                      .أن هذه الوسيلة تتميز بقلة المخصصات المالية لها* 

تتفوق على وسائل االتصال الشخصي في عمليات ) الجماǉيرǎ(االتصال العامة  لأما وسائ
                   :ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمية, إتصال إداراتها بالجماهير الخارجية

وإنتشارها في أماكن , كبر حجم فئات الجماهير الخارجية التي تتعامل معها الجامعة* 
                                                                          .جغرافية متفرقة

طبيعة وسائل االتصال الجماهيرية وخصائصها وإمكاناتها وقدراتها في الوصول إلى * 
                                                     .عدد ممكن بأقصى سرعة ممكنة أكبر

                                                                       :الƗساؤü الرابع -4
العالقات العامة للمؤسسة الجامعة األهداف التي أقيمت  ةوالمتعلق بمدى تحقيق إدار     

وقد أكد االتجاه العام للدراسة من خالل تحليلنا للجداول بأن إدارة العالقات , لهامن أج
ولو كانت بطريقة بطيئة ويرجع ذلك , العامة تتماشى مع األهداف التي أقيمت من أجلها

حسب أغلب المبحوثين إلى حداثة هذه اإلدارة في الجامعة ومقارنتها باألعمال التي قامت 
                                                       .ا في الجامعةبها من خالل نشاطاته
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                                                             Ɨ ǃǉƈوƬيات الدراسة/ خامسا
تضعها الباحثة أمام , وفيما يلي مجموعة من التوصيات العامة يخرج بها البحث    
وذلك حتى يمكن تجنب الكثير من , سئولين عن العمل في الجامعة لعلها تجد إهتماماالم

 وبذا نكون قد فتحنا الطريق أمام, الصعوبات التي تعترض الممارسة المهنية السليمة
      .في هذا المجال الحيوي العام العالقات العامة لتأدية وظائفها كما ينبغي أن تكون 

, في تخطيط أنشطة العالقات العامة وتقويم برامجها يب العلمضرورة تطبيق األسلو - 1
                                          .ليكون هو أساس العمل في إدارة العالقات العامة

حتى يتسنى , ضرورة تعاون اإلدارات المختلفة في الجامعة مع إدارة العالقات العامة - 2
                                                .مل وجهلها أن تقوم بأداء واجباتها على أك

ينبغي تدريب جميع الموظفين في المؤسسة على فن العالقات العامة أو التعامل  - 3
على أن يشتمل التدريب , عملهم مبالجماهير بحك ناإلنساني وخاصة أولئك الذين يتصلو

عالوة على الجوانب الفنية المتعلقة , التخصصي على النواحي اإلنسانية والنفسية واإلدارية
                     .بطبيعة العمل ال سيما التدريب على األساليب واألدوات الحديثة للعمل

وضرورة تدريبهم وإتاحة , االهتمام بإنتقاء السليم للعملين في إدارة العالقات العامة - 4
                                           .فرص التنمية المهنية والعلمية واإلدارية أمامهم

تطوير وسائل االتصال التي تستخدمها إدارة العالقات العامة في إتصاالتها بالجماهير  - 5
                               .الداخلية والخارجية على أن تكون متسمة بالمرونة والسرعة

والدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا  اإلدارة العليا بأهمية وظيفة العالقات العامة اقتناع - 6
                                                                                   .المجال
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  دراسة حالـة جامعـة محمـد خيƮـر

-Ɣــرǀبس- 



 
 

  

  : خصاƫƏ العينة : أوال 
  أنثǀƤ      Ǎر: الجنس  -1
  جامعي    :المستوǌ العلمي  -2

          ǎثانو  
  متوسط        

  :اللƸات األجنبية التي تجيدها  -3
  أخرǌ تǀƤر     Ƴربية      ƋنجليƦية     فرنسية 

  …..……………………………………………………: الوưيفة اإلدارية  -4
  ………………………………………………………: ية في العمل األقدم -5

 ǅسنوات 3أقل م  
 ǅ7م  ǍلƋ10 سنوات  

 ǅثر مǀسنوات 10أ  
  

  :الǀƪل التنưيمي للعالقات العامة في الجامعة : ثانيا 
6- Ý الم مع حجم المؤسسةƳاإل ƔدارƋ مالƳ حجم Ǎƪهل يتما  

  ال أدرǎ        ال         نعم
  ưمة Ýهل تمارسوǅ نƪاطاتǀم وفقا للخطط من -7

          ال         نعم
8-  Ý دادهاƳƋ في ǅيوƏباخصا ǅفهل تستعينو Ûƒفي حالة اإليجا  

          ال         نعم
9- Ý مǀالتخطيط في برامج ƔدƏفا ǍلƳ ǅدوǀهل تؤ  

          ال         نعم
10- Ý مǀداراتƋ دارات المؤسسة وƋ ǅبي Ƽتنسي ƿهل هنا  

          ال         نعم
  :ل يرجع ƤلÛ ƿ ه)ال(في حالة اإلجابة بـ  -11

   اإلمǀانياتلقلة  -
  لعدم االهتمام بها -
  لعدم وجود اتصال بينهم -
  .……………………………………………………:أخرǌ تǀƤر  -

  :مǀانة القاƏم بالعالقات العامة في الهيǀل التنưيمي للمؤسسة : ثالثا 
12 – Ý وينيةǀم دورات تǀم مؤسستưهل تن  

          ال         نعم
  ǀم ǀاƳ ǅددها Ý) نعم(ƤƋا ǀانت اإلجابة بـ  -13
- Ɣواحد Ɣمر  
- ǅمرتي  

      

    

    

    

    

  
  
  

    

  
  
  

   



 
 

  

  ثالث مرات فǀƉثر  -
14- Ý ƿلƤ ƒما هي أسبا Û في حالة اإلجابة بال  

  نقƫ اإلمǀانيات  -
  Ƴدم وجود مثل هǇƤ الدورات -
  .……………………………………………………: أخرǌ تǀƤر  -

15- Ý الم في الجامعةƳاختيار مسؤول اإل ņأساس تم ǎأ ǍلƳ  
- Ɣالخبر  
- ƫالتخص  
-  ǎال أدر  

16- Ý ƿالم في رأيƳتوافرها في رجل اإل ƒما هي الصفات الواج  
- Ʊالثقافة و اإلطال  
  التƉهيل العلمي -
  حسǅ المưهر و الخلƼ القويم -
  القدرƳ ƔلǍ معاملة الناس -
  الموƮوƳية في العمل -
  حƒ االستطالƱ و الحماس  -
  احترام مبدأ السرية -
  ..……………………………………………………: أخرǌ اǀƤر  -

  :االتصالية التي تستخدم في مجال اإلƳالم و االتصال بجماهير المؤسسة الوساƏل : رابعا 
  )خارجيا –داخليا (ما هي أهم النƪاطات التي تتبعها اإلدارƔ التصاالتها  -17

  خارجيا    داخليا                
  تنưيم الندوات و الملتقيات  -
  Ƌصدار و نƪر المطبوƳات الداخلية -
  )فصلية أسبوƳيةƪ ÛهريةƋ)Ûصدار نƪرية و مجلة  -
  خارجيا     داخليا            :ما اسم المجلة  -
  نƪر الملصقات الحاƏطية -
  Ƌقامة معارƭ و حفالت -
  االتصال باإلƤاƳة و نƪر األخبار -
  .………………………………………………………: أخرǌ تǀƤر  -

  .… Û3 1،2اǀƤر درجة تعاملƿ مع الوساƏل التالية Ý رتبها حسƒ األهمية  -18
  مجلة و نƪرية المؤسسة  -
  ات و المؤتمراتالندو -
  Ƌقامة معارƭ و حفالت -
  موقع الجامعة Ƴلƪ Ǎبǀة االنترنت -
  الملصقات الحاƏطية -

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

    



 
 

  

  المقابالت الƪخصية -
19- Ý المƳاإل ƔدارƋ قبل ǅم ƿليƋ في الخدمة المقدمة ƿما رأي  

 Ɣة        مقبولة      جيدƏسي  
  Û هل يرجع ƤلƋ ƿلÝ Ǎ)سيƎ(في حالة اإلجابة بـ -20

  ات المقدمة ƋليƳƿدم دقة المعلوم -
  Ƴدم توفر الوساƏل المناسبة -
- ƒدم وصول المعلومات في الوقت المناسƳ  
  Ƴدم ǀفاية المعلومات المقدمة -
  ..……………………………………………………………: أخرǌ تǀƤر  -

21- Ý اطات المؤسسةƪتعلم بالن ƹيǀ  
- ƿمع ǅالعاملي ǅم        - ǅالمسؤولي ǅم  
  .……………………أخرǌ تǀƤر  -        مƋ ǅدارƔ اإلƳالم -

22- Ý الم بالمعلومات الخاصة بالمؤسسةƳاإل ƔدارƋ مǀودƦهل ت  
  ال        نعم  

  :هل ) ال(في حالة اإلجابة بـ  -23
  ألنǀم ال تسƉلوǅƳ ǅ هǇƤ المعلومات -
  لنقƫ الوساƏل االتصالية  -
  ألƋ ǅدارƔ اإلƳالم ال تؤدǎ دورها ǀامال -
   …………………………………………………………………: أخرǌ نǀƤر  -

  :قبلƿ االدارÝ Ɣ هل بǀƪل ǀيƹ تست -24
  سيƎ       حسǅ       جيد 

  فلماƤا يرجع ƤلÝ ƿ) سيƎ(في حالة اإلجابة بـ -25
  ألنها ال تعطي اهتماما لǀم -
- Ɣم بها محدودǀاتصاالت ǅأل  
- ƿلƤب ƞانياتها ال تسمǀام  
  ..……………………………………………………………: أخرǌ تǀƤر  -

  مية Ýهل تواجهǀم صعوبات في أداƅ مهامǀم اإلƳال -26
  ال        نعم

  :حددها في تتمثل ) نعم(في حالة اإلجابة بـ  -27
  Ʒياƒ األسلوƒ العلمي في ممارسة الوưيفة  -
  Ƴدم اقتناƱ اإلدارƔ العليا بƉهمية هǇƤ الوưيفة  -
  Ƴدم تحديد أنƪطة اإلƳالمية تحديدا دقيقا  -
  Ƴدم التنسيƼ بيǅ اإلدارات  -
  Ƴدم تفويƭ السلطة داخل المؤسسة  -

28- Ý الم في الجامعة في تطوير مستمرƳممارسة اإل ǅأ ǌهل تر  

  

   



 
 

  

  ال        نعم 
29- Ý مǀالم في مؤسستƳاإل ƔدارƋ ملƳ أهمية ǍلƳ ǅدوǀهل تؤ  

  ال        نعم 
Û هل ترǌ أƋ ǅدارƔ اإلƳالم للمؤسسة تتماǍƪ مع األهداƹ التي ) نعم(بـ  اإلجابةƳند  -30

Ý أجلها ǅت مƏƪأن  
  ال            نعم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  فهـــــــرس الجـــداول
          
  الصفحة  العنواǅ  رقم الجدول

  I – العينـة ƫƏخصا    

01  Ʃالجن Ɣيع أفراد العينة حسƨ97 تو  
  97  توƨيع العينة حسƔ المستوى التعليمي  02
  99  توƨيع أفراد العينة حسƔ اللƺة التي يجيدونها  03
  101  داريةتوƨيع العينة حسƔ الوظيفة اإل  04
  103  توƨيع أفراد العينة حسƔ الجهاƨ اإلداري للوظيفة   05
  105  توƨيع أفراد العينة حسƔ األقدمية في العمل  06
  II – يمي للعالقات العامة في الجامعةưل التنǀƪبيانات حول ال    

07   Ǉ107 مدى تماشي حجم عمال إدارة اإلعالم مع حجم المؤسسةيبي  
  108  بأخصائييǇسة نشاطاتهم وفقا لخطط منظمة و عالقة Ʀلǁ ممار يوƠư كيفية  08
  111  يبيǇ مدى فائدة التخطيط في برامجهم  09
10  ǁلƦ ا يرجعƦإدارة العالقات العامة و إدارات أخرى و إلى ما Ǉمدى التنسيق بي Ǉ112  يبي  
  III – يمي للمؤسسةưل التنǀم بالعالقات العامة في الهيƏانة القاǀبيانات حول م    

  115 يبيǇ عدد الدورات التكوينية التي تنظمها المؤسسة و ما أسباƔ عدم تنظيمها   11
12   Ơưاختيار يو Ʃ117  اإلعالم في الجامعة  مسئولأسا  
13   Ǉتوفرها في رجل اإلعالم في الجامعةيبي Ɣ119  أهم الصفات الواج  
  IV – الم و االتصالƳل تستخدمها في مجال اإلƏبجماهير المؤسسة بيانات حول الوسا    
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 Ɣ-لجنة البرامج  

  تتناول



  :قاƏمة المراجع 
  الǀتƒ باللƸة العربية: أوال

دراسات في علم االجتماƳ التنظيميÜ المكتبة االنجلومصرية مصر   اعتماد محمد عالم  01
1997  

Ü دار للطباعة و النشر و التوƨيعÜ الجƨائر )1ط(نظرية المال العام   أعمر يحياوي  02
2002  

ناعيةÜ ديواǇ المطبوعات الجامعيةÜ المؤسسة العمومية السياسية الص  الطيƔ الحفصي  03
  1989الجƨائر 

االتصال بالجماهير بيǇ اإلعالم و التطوير و التنميةÜ دار قباÜƇ القاهرة   احمد بدر  04
1998  

احمد مصطفى   05
خاطر و محمد 
ǁبهجت كش  

 Ɣالمكت Üإدارة المنظمات االجتماعية و تقويم مشروعات الرعاية
  1999الجامعي الحديثÜ اإلسكندرية 

الفتاƟ محمد   06
  دويدات

سيكولوجية االتصال و اإلعالمÜ دار المعرفة الجامعيةÜ اإلسكندرية 
1999   

تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسةÜ ديواǇ المطبوعات الجامعيةÜ   احمد طرطار  07
  2002الجƨائر 

احمد محمد   08
  المصري

  2000العالقات العامةÜ مؤسسة شباƔ الجامعةÜ اإلسكندرية 

إبراهيم أبو لƺد و   09
  لويƩ كامل ملكة

  1959القاهرة ) مناهجǊ و أدواتǊ(البحث العلمي االجتماعي 

المرسي السيد   10
  حجاƨي

النظرية و التطبيق جدوى المشروعات (اقتصاديات المشروعات العامة 
Ü الدار الجامعية اإلسكندرية مصر )و تسعير منتجاتها و خصخصتها

2004  
سلسلة تنمية (تنمية مهارات العالقات العامة في ظروف المنافسة   السيد عليوة  11

  Ü2001 دار ايتراǁ للطباعة و النشر و التوƨيع مصر )1ط) (المهارات
12  Ǉخروƈ منشأة   باركر و ÜǇخروƈ ترجمة محمد على محمد و Üالصناعي Ƴعلم االجتما

  )Ʃ.د(للمعارف اإلسكندرية 
بشير بدراǇ و   13

Ǉجمال الدهشا  
  2000في التعليم الجامعيÜ دار الفكر العربي مصر  تجديد

14   Ơبشير صال
  الرشيدي

Ü دار الكتاƔ )1ط) (رؤية تطبيقية مبسطة(مناهج البحث التربوي 
  2000الحديث الجƨائر 

15  Ơائر )3ط(أصول التربية و التعليم   تركي رابƨالمطبوعات الجامعية الج Ǉديوا Ü
1990  

16  Ơائرية  التعليم القومي  تركي رابƨالشركة الوطنية للطباعة و ) 2ط(و الشخصية الج
  1981النشرÜ الجƨائر 



حمدي عبد   17
 Ʃالحار

  البخشونتجي

  2001تنظيم المجتمعÜ المكتبة الجامعية اإلسكندرية مصر 

حامد عبد السالم   18
Ǉهراƨ  

  Ü1984 دار عالم المكتƔ القاهرة )5ط(علم النفƩ االجتماعي 

Ü الحامد )2ط(ميم المنظمة الهيكل التنظيمي و إجراƇات العمل تص  حسǇ محمود حريم  19
 Ǉ2000األرد  

20  Ǉعبد رشوا Ǉالعالقات االجتماعية في القوات المسلحة   حسي" Ƴدراسة في علم االجتما
  Ü1999 المكتƔ الجامعي الحديث اإلسكندرية "العسكري

حسيǇ عبد الحميد   21
Ǉرشوا  

المكتƔ الجامعي ) 8ط(العلمي مبادƏ علم االجتماƳ و مناهج البحث 
  2001الحديث اإلسكندرية مصر 

حسيǇ احمد الحميد   22
Ǉاحمد رشوا  

 Ƴمنظور علم االجتما Ǉ4ط(العالقات العامة و اإلعالم م( Ɣالمكت Ü
  2004الجامعي الحديث اإلسكندرية 

23  Ǉير شعباưالعربي للترجمة )1ط(مصطلحات في اإلعالم و االتصال   خ Ǉدار اللسا Ü
  2001التأليف و النشرÜ الجƨائر و 

الفكر للطباعة و النشر و ) 1ط) (أساليƔ و ممارسات(العالقات العامة   خالد الصوفي  24
 Ǉيع األردƨ2000التو  

رưا صاحƔ أبو   25
 Ǉحمد العلي و سنا

  كاظم الموسوي

مؤسسة ) 1ط(وظائف المنظمة المعاصرةÜ نظرة بانورامية عامة 
  2001الوراق 

المنظمات هياكلهاÜ عملياتها و مخرجاتهاÜ ترجمة سعيد بǇ حمد   هالريتشارد   26
  2001الهاجري مركƨ البحوث معهد اإلدارة السعودية 

رشاد احمد عبد   27
  اللطيف

إدارة و تنمية المؤسسات االجتماعيةÜ المكتبة الجامعية اإلسكندرية 
  2000مصر 

راسم محمد الجمال   28
و خيرت معوض 

  عيادة

ات العامة المدخل االستراتيجيÜ الدار المصرية اللبنانية إدارة العالق
  المكتبة اإلعالمية بيروت

ƨياد محمد   29
الشرعاǇ و عبد 
  الƺفور عبد السالم

دار الصفاƇ للنشر و التوƨيع األردǇ ) 1ط(مبادƏ العالقات العامة 
1998  

30  Ǉاưياد رمƨ   Ƴمفاهيم و واقع(العالقات العامة في المنشات القطا( Ü Ƈدار الصفا
 Ǉيع األردƨ1998للنشر و التو  

ƨكي حتوƩ و   31
  مرواǇ علي

  1981الرقابة و التخطيط و المشروÜƳ مديرية الكتƔ و المطبوعات 

المؤسسات االشتراكية Ʀات الطابع االقتصادي في الجƨائرÜ المؤسسة   ƹƨدود علي  32
  1987الجƨائرية للطباعة الجƨائر 



33   Ǉسلوى عثما
اƇ الصديقي و هن
  حافظ بدوي

أبعاد العملية االتصالية رؤية علمية واقعيةÜ المكتƔ الجامعي الحديث 
  1999اإلسكندرية 

اإلدارة في المؤسسات االجتماعيةÜ دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية   سامية محمد فهمي  34
1996  

سامي سلطي   35
  عريفج

  2001دار الفكر األردǇ ) 1ط(الجامعة و البحث العلمي 

  1982مدخل إلى العلوم التربويةÜ علم الكتƔ القاهرة مصر   سعيد إسماعيل  36
سعيد إسماعيل   37

  علي
التعليم الجامعي في الوطǇ العربيÜ دار الفكر العربي القاهرة مصر 

2001  
سعيد محمد   38

  المصري
اإلدارة الحديثة لوظيفة الشراƇ في المنشات اإلنتاجية و الصناعية و 

  1991امعية اإلسكندرية الخدميةÜ دار الج
دار الفجر للنشر و ) 1ط(بحوث الجامعية في الصحافة و اإلعالم   سحر محمد وهبي  39

  2004التوƨيع القاهرة 
سبعات فيصل   40

Ɣمحجو  
إدارة الجامعات العربية في ưوƇ المواصفات العالميةÜ المنظمة العربية 

  2003 تللتنمية البحوث و الدراسا
العالقات العامة بيǇ النظرية و التطبيقÜ دار المعرفة الجامعيةÜ   شدواǇ علي شيبة  41

  2005اإلسكندرية 
صالƠ خليل أبو   42

  أصبع
Ü دار الشروق للنشر و )1ط(العالقات العامة و االتصال اإلنساني 

 Ǉاألرد Üيعƨ1998التو  
صالƠ خليل أبو   43

  أصبع
 Ǉدار الشروق فلسطي Ü1999االتصال اإلنساني  

  1994اقتصاد المؤسسةÜ ديواǇ المطبوعات الجامعية الجƨائر   عبودةصامويل   44
طاهر مرسي   45

  عطية
  2001فǇ و علم العالقات العامةÜ دار النشر الƦهبي للطباعة مصر 

طارق عبد الحميد   46
  البدوي

Ü دار الفكر للطباعة و النشر و )1ط(األساليƔ في المؤسسات التعليمية 
 Ǉاألرد Ǉعما Üيعƨ2001التو  

عمر عبد الرحيم   47
Ÿنصر ا  

  2001مبادƏ االتصال التربوي و اإلنسانيÜ دار وائل للنشر 

علي خليفة   48
  الكواري

 Üدراسات الوحدة العربية )2ط(نحو إستراتيجية للتنمية الشاملة ƨمرك Ü
 Ǉ1985لبنا   

Ü دار الفكر )1ط(التعليم العالي في الوطǇ العربي الطريق إلى المستقبل   علي احمد مƦكور  49
   2000العربي القاهرة مصر 

علي خطار   50
  شطناوي

Ü )في المملكة األردنية الهاشمية(نظرية المؤسسات العامة و تطبيقاتها 
 Ǉاألرد Ǉعما Üيعƨ1991دار الفكر العربي للنشر و التو  



علي عبد الرƨاق   51
  الحلبي

منهجÜ علم االجتماƳ تنظيم مدخل للتراث و المشكالت و الموưوƳ و ال
  2001دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوƨيع 

عمر وصفي و   52
Ǉخروƈ  

 Ǉاألرد Ǉعما Ǉهراƨ دار Ü1994وظائف منظمات األعمال  

  1995ديواǇ المطبوعات الجامعية الجƨائر ) 2ط(اقتصاد المؤسسةÜ   عمر صخري  53
دار األميǇ القاهرة ) 1ط(سوسيولوجية الديمقراطية و التفرد بالجƨائرÜ   عنصر لعياشي  54

  1999مصر 
عبد اŸ محمد عبد   55

Ǉالرحم  
سوسيولوجية االتصال و اإلعالم النشأة التطورية و االتجاهات الحديثة 

  2002و الدراسات الميدانيةÜ دار المعرفة الجامعية مصر 
عبد اŸ محمد عبد   56

Ǉالرحم  
 Ƴة العربية ل) 2ط(دراسات في علم االجتماưلطباعة و النشر دار النه

  بيروت
  2002الرأي العام و اإلعالمÜ دار الفكر العربي القاهرة   عبد اƨ Ÿلطة  57
  1994تكنولوجية التعليم و االتصال لǘعالمÜ دار الثقافة عماǇ األردǇ   عبد اŸ الفرا  58
عبد الهادي احمد   59

الجوهري و علي 
عبد الراƨق 

  إبراهيم

االجتماعيةÜ المكتƔ الجامعي الحديث المدخل إلى المناهج البحوث 
  2002اإلسكندرية مصر 

عبد الكريم راưي   60
  الجبوري

) 1ط) (فǇ و إبداƳ تطوير المؤسسة و نجاƟ اإلدارة(العالقات العامة 
  2001دار اليسير بيروت 

عبد المعطي محمد   61
عساف و محمد 

 Ơصال Ơفال  

  2004عÜ األردǇ أسƩ العالقات العامةÜ دار الحامد للنشر و التوƨي

عبد المحي محمود   62
Ǉخروƈ و Ơصال  

العالقات العامة و اإلعالم في الخدمة االجتماعيةÜ دار المعرفة 
  2004االجتماعيةÜ اإلسكندرية 

عبد الƺفار رسمية   63
  قرياقص

أساسيات اإلدارة و البيئة األعمالÜ مؤسسة شباƔ الجامعة اإلسكندرية 
  مصر

64   Ơصال ƨيƨعبد الع
  ينوربǇ ع

Ü دار العلمية الدولية للنشر و التوƨيع )1ط(اإلدارة العامة المقارنة 
 Ǉاألرد Ǉ2006عما  

65   Ǉاق بƨعبد الر
Ɣجي  

  2000اقتصاد و تسيير المؤسسةÜ دار المطبوعات الجامعية الجƨائر 

عبد السالم   66
الخƨرجي و 

  راưية الخƨرجي

دار ) 1ط) (تقبلالواقع و المس(السياسة التربوية في الوطǇ العربي 
 Ǉ2000الشروق األرد  

عبد الفتاƟ محمد   67
  دويدار

  1999سيكولوجية االتصال و اإلعالمÜ دار المعرفة اإلسكندرية 



عبد الƺني بسيوني   68
Ÿعبد ا  

 Ǉالدار الجامعية بيروت لبنا Üاإلداري Ǉ1993القانو  

ƹريƔ عبد السميع   69
Ɣريƹ  

مع المعاصرÜ مؤسسة شباƔ االتصال و العالقات العامة في المجت
  1999الجامعة اإلسكندرية 

  2002علم االجتماƳ االتصال و اإلعالمÜ دار المعرفة الجامعية مصر   ƹريƔ السيد احمد  70
Ü دار )1ط) (خواطر حول تخصيص القطاƳ العام(قطاƳ العام إلى أيÞǇ   عناǇ قلعاوي  71

  1995المكتبي للطباعة و النشر و التوƨيع سوريا 
فوƨي ƹرايبة و   72

نعيم دهمƫ و 
Ǉخروƈ  

دار وائل ) 3ط(أساليƔ البحث العلمي في العلوم االجتماعية و اإلنسانية 
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