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 شكر و  تقدير

 

 اشكر هللا تعالى الذي أعانني بالقدرة على قطع مسيرتي فاهلل أن إالال يسعني في هذا المقام 

 ننسى : ال , و نحمده و نشكره

المشرفة " محراز سعاد " التي كانت نعم الموجه و خير بجزيل الشكر إلى األستاذة  أتقدم أن

 أستاذةالمرشد , فشكر خاص لكي 

 عدوني رغم انشغاالتهم و ضيق وقتهم و مسؤولياتهمكل اللذين سا

بفرع   Ram sucreرئيس مصلحة المستخدمين و عمال مؤسسة تكرير السكر  إلىو 

 مذكرتنا فالشكر الجزيل لهم إتماممستغانم , اللذين ساهموا بإجاباتهم في 

را جزيال و لهم شك أقولكل هؤالء نجدد شكرنا , و لكل من ساعدني ولو بالكلمة الطيبة  إلى

 يجزيكم خير جزاء إنندعو هللا 
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 الحمد هلل الذي أعاننا بالعلم و زيننا بالحلم و أكرمنا بالتقوى و جملنا بالعافية

أتقدم بإهداء عملي المتواضع إلى الدرع الواقي و الكنز الباقي , إلى من جعل العلم منبع 

 اشتياقي , لك أقدم وسام االستحقاق ,  أنت أبي العزيز أطال هللا عمرك

اإليباء , إلى ذروة العطاء و الوفاء , لكي أجمل حواء , أمي الغالية رمز العطاء و صدق 

 أطال هللا عمرك

 إلى إخواني و أخواتي نور هللا دربكم بكل خير و حب

 إلى عمتي الغالية و زوجها أطال هللا في عمرهما و جزاهما هللا كل خير

 إلى كل عائلة بحوصي

 دربكم و إلى صديقات و رفيقات دربي وفقكم هللا و نور

 و إلى كل زمالء الدراسة دفعة اتصال و عالقات عامة وفقكم هللا
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  ملخص الدراسة

 التسییرالتخطیط و  إلىالتي تهدف ,المعاصرة  األسالیب إحدىتعتبر العالقات العامة 

 أيفي  اإلنتاجیةمن عناصر نجاح العملیة  أساسيو هي عنصر ,   تنفیذهاالمعلومة و 

منها  و  فهي ضرورة حتمیة لكل المؤسسات مهما اختلف نشاطها, مؤسسة اقتصادیة 

 األوضاعالسیما في ,  استمرار یتهالتي تقوم على تحسین مستواها و ,  اإلنتاجیةالمؤسسات 

باستمرار مع  متأقلمةتصبح مرنة و  أن اإلنتاجیةاالقتصادیة الحالیة و التي تلزم المؤسسة 

كتشاف المحیطها و بیئتها الداخلیة و الخارجیة و ذالك لكي تكون المؤسسة على درایة و 

و نقاط الضعف و تداركها بغیة التقلیل  األحسن إلىكفرصة للتطور  هااتخاذنقاط القوة و 

بوجود عمال لهم القدرة و الخبرة  إالمن حدة المخاطر و مواجهة التهدیدات و ال یتحقق هذا 

معلومات الالزمة و لاى بتطویر و تسیر المؤسسة و كذالك الحصول عل تأهلهمالعلمیة التي 

النشاط و الجهد المبذول من طرف موظفي المؤسسة یجب ولكي یكون هذا , حسن تسیرها 

على هذه األخیرة توفیر مجموعة من الشروط التي تحث العامل على العطاء و الشعور 

باالنتماء و الوالء  لهذه المؤسسة مما یحقق هدف كال الطرفین و هذا ما یقوم به فریق إدارة 

د على انشاء قسم او ادارة  للعالقات و لهذا فان من الضروري االعتما, العالقات العامة 

العامة في المؤسسة االنتاجیة لما لها من دور فعال في التخطیط و التسییر و هذا ما 

  .تحتاجه اي مؤسسة 

  

  

  

   إنتاجهاالمؤسسة و الرفع من  أداءهي الجهود التي یبدلها عمال المؤسسة من اجل تحسین   العالقات العامة

    اإلنتاجیة في المؤسسةبها مدى مساهمة العالقات العامة من اجل الزیادة  و یقصد اإلنتاجیةالترقیة 



 



 مقدمة عامة

 

  المقدمة 

العالقات العامة كنشاط یعتقد البعض أنها شيء نشا حدیث و نشط في أعقاب الحرب 

  .و أنها كوظیفة جدیدة و لم تاخد مكانها في المؤسسات إال قریبا , العالمیة الثانیة 

العالقات العامة یالحظ أن تطور الوسائل المستخدمة في خلق و المتأمل في تطور تاریخ 

العالقات العامة و تحسنها یتفق مع احتیاجات المؤسسات المختلفة و میزاتها و حجمها و 

و لهذا فان نشاط العالقات العامة نشاط یمارسه اإلنسان منذ القدم و , وظیفتها و تاریخها 

و التعایش مع من حوله الجدید فقط في  في مختلف العصور كوسیلة لتحقیق التفاهم

الموضوع هو وسائل االتصال التي یستعملها المشتغلون بالعالقات العامة في االتصال 

بجماهیره و درجة تخصص كال منهم و الجهود المستثمرة التي یبدلها المخصصون في 

  .إنشاء و تدعیم عالقات سلمیة منتجة بین الهیئات التي یمثلونها 

ت العالقات العامة من أهم مكونات  العملیة اإلداریة ألي مؤسسة حكومیة او بحیث أصبح

و تطورت بشكل تعاظم بما یتفق مع التطورات السائدة , أو خدماتیة , اجتماعیة , خاصة 

عالمیا في مختلف المجاالت خاصة التكنولوجیا منها في مجال االتصال و تقنیة المعلومات 

الذي الغني آلي مؤسسة فیه عن العالقات العامة التي ,  و بالذات في عصرنا الراهن, 

باتت تلعب أدوارا مهمة من خالل جهود منظمة تعتمد على البحث و التخطیط و االتصال و 

و تحسین صورة المؤسسة و , التقویم و قیاسات الرأي العام و كیفیة التعامل معه بایجابیة 

  .جام و التوافق بین مصالح المختلفة للمؤسسة و تهیئة أسباب االنس, إدارة األزمات بعلمیة 

و أصبحت العالقات العامة نشاطا تتزاید فعالیته في حیاة المؤسسات و أصبحت العالقات 

مهما اختالف , العامة أهمیتها كنشاط إداري یساهم في نجاح المؤسسات و المنظمات 

و سوف تستمر العالقات .  و لم یعد وجود مجال لموهبة الفرد و قدراته االتصالیة, نشاطها 

العامة في النمو في السنوات القادمة من حیث األهمیة و لهذا ستنضج العالقات العامة 



 مقدمة عامة

 

لتصبح جزءا من عملیة اتخاذ القرار على مستوى األعمال بدال من أن تكون شیئا ما یؤدى  

ى و سوف تصبح العالقات العامة على المستو , بعد أن تكون كل القرارات قد اتخذت 

  , العالمي هي األساس و قاعدة لنجاح المشاریع 

و من خالل هذه المذكرة سنتطرق إلى دور العالقات العامة في الترقیة اإلنتاجیة لمؤسسة 

بفرع مستغانم  أي كیف تؤثر العالقات العامة على المساهمة   Ram Sucreتكریر السكر 

ثة نا خطة البحث المتمثلة في ثالو علیه اتبع.اإلنتاجیة للمؤسسة و الرفع من إنتاجیتها 

الفصل األول المعنون ب ماهیة العالقات العامة و تطرقنا فیه إلى تعریف العالقات , فصول 

العامة أما ثانیا أهمیة العالقات العامة ثم أهداف العالقات العامة وثالثا  وظائف العالقات 

  , ي تركز علیها العالقات العامةالعامة و المبحث االخیر في الفصل االول تناول المبادئ الت

اما الفصل الثاني و المعنون ب العالقات العامة و الترقیة االنتاجیة في المؤسسة 

بحیث تم في هذا الفصل الى التطرق اوال الى تعریف المؤسسة االقتصادیة اما , االقتصادیة

لعالقات العامة اما ثانیا تعریف الترقیة االنتاجیة و ثالثا الشروط الواجب توفرها في رجل ا

رابعا رجل العالقات العامة في  المؤسسة االنتاجیة و خامسا العوامل المؤثرة في تنظیم  

اما الفصل االخیر تطرقنا فیه اوال  الى لمحة تاریخیة عن المؤسسة , انشطة العالقات العامة 

  عامة للدراسة  و التعریف بها  و ثانیا عرض النتائج و تحلیلها و مناقشتها و اخیرا خاتمة
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  الدراسة االستطالعیة  -1

 أبعادهااستطالع الظروف المحیطة بالظاهرة و كشف جوانبها و  إلى تهدف هذه الدراسة

كما تمكن الباحث من , مما یساعد الباحث في صیاغة مشكلة البحث صیاغة دقیقة 

لول الح إیجادالدراسة و  إجراءاتنفیذ العقبات التي تعترض سیر تتقصاء المعوقات و سا

خطوت البحث كانت انطالقتنا في  أولىفباعتبار الدراسة االستطالعیة , المناسبة لها 

مجموعة من المقابالت  بإجراءكشفیة و هذا  أولیةالمیدان كمرحلة  إلىبحثنا هو النزول 

واقعة مقرها وسط المدینة مستغانم عن مع رئیس مصلحة المستخدمین في المؤسسة ال

 األسئلةفقمنا بطرح مجموعة من ,  اإلنتاجیةدور العالقات العامة في الترقیة موضوع 

و كانت النتائج ,  اإلنتاجیةفي الترقیة  أهمیتهاعلى المبحوث حول العالقات العامة و 

  :    ألتيكاالمتحصل علیها 

 أوللعالقات العامة  إدارة أوالمؤسسة ال تحتوي في هیكلها التنظیمي على قسم  إن * 

  حتى على خلیة لالتصال 

برغم من عدم وجود قسم للعالقات  إنمن خالل الزیارة  المتكررة للمؤسسة الحضنا  * 

   األخیرةالعامة و لكن هناك ممارسة لمهام و نشاط لهذه 
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  الدراسات السابقة   -2 

بالمتغیر  األمرقدمت مجموعة من الدراسات تصب في موضوع دراستنا سواء تعلق  - 

  :هما معا نذكر منها  آو اإلنتاجیةالثاني و هو المؤسسة  أوو هو العالقات العامة  األول

دور العالقات العامة في تحسین صورة مذكرة ماجستیر بعنوان : األولىالدراسة  

   2003جامعة الجزائر  المؤسسة االقتصادیة

العالقات العامة في مصر دراسة وصفیة تحلیلیة للتعرف  إلدارةقام  هذا البحث بدراسة 

 اإلدارةالعلمي الموضوعي لواقع  التقییمبهدف , تكون علیه  إنعلى واقعها و ما ینبغي 

تقوم به من واجبات و نشاطات و مسؤولیات و ما یجب  إنو ما ینبغي ,  أهمیتهاومدى 

بنتائج  إلیهاومقارنة النتائج التي توصل  اإلدارةتوافره من صفات في العاملین بتلك 

المشكالت و معالجتها بما  أهمالدراسات السابقة لمعرفة مدى التغیر الذي طرا علیها و 

  .مع ظروف البالد  تتالءم

مناهج و هي المنهج المسحي للحصول على معلومات و بیانات  ثالثةاستعملت الدراسة *

, و منهج الدراسات التطوریة یعتمد على وصف المتغیرات الظاهرة خالل زمن محدد 

منهج دراسة العالقات المتبادلة یستعمل في دراسة شاملة معمقة بهدف الوصف وجمع 

  .العوامل و القوى 

مفهوم العالقات العامة و الثاني  األولفصل اشتملت الدراسة على عشرة فصول تناول ال

و الرابع  إدارةلتنظیم  الثالثو التعرض في , العالقات العامة في مصر و تطورها  نشأة 

  .العالقات العامة  إدارةالعاملون في 
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  نتائج الدراسة 

مفهوم العالقات العامة في  أنمن موضوع على  أكثردلت نتائج الدراسة المیدانیة في *

هناك تناقض بین التطبیق الفعلي للعالقات  أنمازال یكتنفه بعض الغموض حیث  مصر

  .تكون علیه  أنالعامة في المؤسسات المصریة و بین ما ینبغي 

في المؤسسات  بأهمیتهامن العاملین بإدارة العالقات العامة یؤمنون  / 90هناك حوالي *

  .یرون االستغناء عنها/ 10بینما هناك 

نحو  اإلداریةاتجاهات القیادات  خالد الصوفي مذكرة ماجستیر بعنوان: الدراسة الثانیة  1

                                                      2011  مصر, العالقات العامة جامعة القاهرة  إدارة

 لإلجابةهي دراسة وصفیة تحلیلیة استعمل قیها الباحث المنهج التاریخي و جاءت الدراسة 

  : على التساؤل التالي 

  الحكومیة نحو مهنة العالقات العامة ؟ األجهزةفي  اإلداریةما اتجاهات القیادات 

جانب نظري احتوى ثالث مباحث و جانب میداني تناول فیه عرض  إلىقسمت الدراسة 

  .توصیات الدراسة  األخیریل البیانات و في و تحل

  

  

  

  

  

                                                           
.2010مصر , جامعة القاھرة , مذكرة ماجستیر بعنوان اتجاھات القیادات االداریة نحو ادارة العالقات العامة , خالد الصوفي 

1
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  نتائج الدراسة 

في  األخرىالوظیفیة للعالقات العامة و الوظائف  األدوارالدراسة وجود تداخل في  اثبت* 

  .الحكومیة لخالد الصوفي  األجهزة

في  أهمیة أكثرعمل العالقات العامة یكون  أنمن نصف القیادات الحكومیة ترى  أكثر* 

  .القطاع الخاص منه في القطاع الحكومي 

الحكومیة بالجهوریة  األجهزةفي  اإلداریةالقیادات  إدراكوجود قصور كبیر في فهم و * 

  .و وظائفها  أهدافهاالمصریة العالقات العامة للعملیة و 

 إماالتشابه و االختالف بین دراسة متغیر العالقات العامة  أوجهو من هنا نستنتج 

للمؤسسة  اإلنتاجیةفي الترقیة  األخیرةدور هذه  الف ففي دراستنا اعتمدت علىختاال

  هذه الدراسة السابقة فدرسته في المؤسسات الحكومیة بشكل عام  أمااالقتصادیة 

  

 اإلعالممذكرة  ماجستیر بعنوان العالقات العامة في السیاحة كلیة :  الثالثةالدراسة 

  2008جامعة القاهرة 

العملیة لممارسة العالقات العامة و تطبیقاتها  أساستنحصر هذه الدراسة في تحدید  -

تحدثه من تنشیط  أنیمكن و ما  األهمیةالدور المتزاید  إبرازبالنسبة للسیاحة بهدف 

  :هذه الدراسة تتمثل في  أهدافالسیاحة في مصر و علیه فان 

العالقات العامة ووضع هذه الدراسة  إلدارةمنه في مجال التطبیق العلمي  اإلفادةتحدید -

الستكمال الزوایا الفنیة الدقیقة بالتعلیق  آخرینبعد من باحثین  یأتيتحت تصرف من 

لجمع البیانات استعمل  أداةتم استخدم المنهج االجتماعي  تأثیرهاهذه الممارسة و  بأبعاد

  .العالقات العامة  أخصائيعن طریق  اإلقصاء
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   :نتائج الدراسة 

البحوث بالمعنى المفهوم  بإجراء العالقات العامة ال تقوم  إدارة أنالدراسة  أوضحت 1

  في هذه الناحیة على تحلیل الشكاوي تم االجتماعات  أساساللبحوث و لكنها تعتمد 

وسائل االتصال لجماهیر الداخلیة تتم عن طریق الشكاوي و  أهم أنالدراسة  أوضحت 2

وسائل االتصال  أهم أن أوضحتو الوسائل الداخلیة كما المؤسسات تم المقابالت 

  .بالجماهیر الخارجیة تتم عن طریق المطبوعات السیاحیة تم توجیه الدعوات 

, و سعة الصدر ,  التامة لعدة لغات  اإلجادةالثقافة و االطالع و  أنالدراسة  أوضحت 3

 أخصائيفي صفات  األولو لخلق القویم و القدرة على معاملة الناس تحتل المقام 

حب االستطالع و المیل لالختالط ة سرعة البدیهة و القدرة على  أما, العالقات العامة 

  1. األهمیةتكوین عالقات و قوة الشخصیة فهي في المرتبة الثانیة من 

العالقات العامة هي اتصاالتها بالجماهیر  إدارةتطویر وسائل االتصال التي تستخدمها  4

تكون المبادرة  أنتكون مقسمة بالمرونة و السرعة و  أنالخارجیة على  الداخلیة و

  .العالقات العامة  إلدارةاالتصالیة 

كل منهما  أناشتركت هذه الدراسة و دراستنا في  أنو من خالل هذه الدراسة نستنتج * 

یعالج الدور الذي تلعبه العالقات العامة في المؤسسة عامتا مهما اختلف نشاطها فكل 

  هو تحقیق الربح و دوام االستمراریة  األسمىمنها هدفه 

  

  

  

                                                           
1
  2008. جامعة القاھرة , كلیة االعالم , رسالة ماجستیر , العالقات العامة في السیاحة , راسم محمد المجال   
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  النتائج المستخلصة من الدراسات السابقة 

العلمیة  األبحاثتأتي , دراسة بحثیة جیدة  إلعدادتعتبر الدراسات السابقة انطالقة جدیدة 

و لهذا كان من , التي تدور في ذهن الباحث العلمي  األسئلةعن  اإلجابةدائما في سیاق 

  :  في  أهمیتهاحیث تظهر , سابقة  أبحاثنستعین بدراسات و  أنالضروري 

فتجمیع المعلومات , الماما كامال و شامال بالموضوع الذي نحن بصدد دراسته  إعطائنا-

  .ع الموضو  أغوارمن مصادر مختلفة و متنوعة یساعد و بشكل كبیر على سبر 

قد ,  إلیهامعرفة تاریخ تطور الموضوع و تكشف لنا على نقاط لم نكن لنلتفت  إعطائنا-

  .تكون مفتاحا للحل 

و مجاالتها و ذالك من خالل االطالع الواسع على  أبعادهابلورة مشكلة البحث و تحدید -

ر حتى نبتعد عن تكرا , حول المشكلة التي اخترناها  أبحاثما قد كتب من دراسات و 

  .غیرنا  إلیهبحث سبقنا 

 إلیهامشكلة البحث بالمعارف و الدراسات و الفرضیات و النتائج التي توصل  اغتناء-

  . اآلخرون

  .التي نستخدمها في بحثنا األدواتمن خالل الدراسات السابقة نستطیع تحدید -
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  : اإلشكالیةتحدید  -3 

و فرضت نفسها  اإلنسان  نشأة قدیمة  عرفت منذ  العالقات العامة ظاهرة اجتماعیة إن

  .العامة  أوالمؤسسات سواء الخاصة منها  أوفیما بینهم  األفرادعلى مستوى تعامل 

من نهایات القرن العشرین باتت العالقات العامة نشاطا  األخیرةو خالل العقود الثالثة 

 أمحكومیة  أمانت تجاریة سواء ك, و المنظمات , تتزاید فعالیاته في حیاة المؤسسات 

  , مؤسسات غیر ربحیة 

وما یواكب هذا العصر من علوم االتصال و نظریاته وما تحققه التكنولوجیا الحدیثة من 

هذه العالقات العامة كانت ة ال تزال  أنقفزات و تطورات قد جعلت الباحثین یدركون 

  .موضوع الدراسة و البحث داخل كل مجتمع 

ت العامة جزءا من فلسفة حیاتنا االجتماعیة لما تنطوي علیه من العالقا أصبحتفلقد 

تصور طبیعة العالقات االجتماعیة لما تنطوي علیه من تصور طبیعة العالقات 

داخل المجتمع  األخیرةضمن المؤسسات و تمارسها هذه  األفراداالجتماعیة التي یمارسها 

و  األنشطة أداءالعام هي توجه المؤسسات كافة في  إطارهافالعالقات العامة في , 

المعاصر هي بمثابة  إطارهاالفعالیات المختلفة و مما تقدم نجد بان العالقات العامة في 

  .و قفزة نوعیة في تغیر مسار المؤسسات و نجاحها  اإلداريثورة في الفكر 

طورات الحاصلة في بیئتها المؤسسة االقتصادیة الجزائریة تعاني الیوم من تغیرات و الت إن

فشل  أواحد عوامل نجاح  أصبحالثقافیة و خصوصا بعدما , االجتماعیة , االقتصادیة 

 إلىو هذا ما یدفعها , یحدد تبعا لمدى تنبئها و تأقلمها مع محیطها  اإلنتاجیةالمؤسسات 

, ها فعالة لترصد بیئتها ووسائل جدیدة لتدعم مصادر معلومات أسالیبالبحث عن طرق و 

تدعیم قدرتها لمواجهة المنافسة من خالل التعریف بمنتجاتها لشركائها و  إلى إضافة

  .زبائنها وهذا ما تتكفل به العالقات العامة 
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تستدعي الضرورة الیوم االحتیاج الى حیازة المعلومة اكثر من رؤوس االموال , و لهذا 

م في رصدها و حسن المعلومة موردا جوهریا ال یستهان به و التحك أصبحتحیث 

و بالتالي فان عملیة جمع المعطیات من , استعمالها یعد من نقاط القوة لدى المؤسسة 

الجمهور من رغبات و حاجیلت تعد احد المداخل و السبل  التي توفر للمؤسسات 

الجزائریة السیرورة المعلوماتیة التي تساعد على التنبؤ و التتبع للتغیرات التي قد  اإلنتاجیة

بهدف اكتشاف و خلق فرص للمؤسسة و تقلیص من حجم  البیئيصل في محیطها تح

و كذالك تسمح باالكتشاف السریع و المسبق , المخاطر و تجنب التهدیدات الممكنة 

للمفاجآت و المنافسین التي قد تنتج عن المؤسسات ذات نفس الطابع االقتصادي خاصة 

القتصادیة و هذا من اجل الحفاظ على في ظل الظروف التنافسیة الحالیة في السوق ا

لضمان نشاطها و  أهدافهااستمراریة المؤسسة و حمایتها من التقلید و محاولة لتحقیق 

  . أطولبقائها في السوق لمدة 

و نحاول من خالل بحثنا هذا ابراز دور العالقات العامة كجانب اتصالي لها ممیزاتها و 

العالقات العامة هي بمثابة خطوة هامة و جدیة  فاعلیتها الداخلیة و الخارجیة ذالك ان

ال تعطي  لألسفاغلیبة مؤسساتنا و  أن إال, تتبعها ایة مؤسسة ترید االستمرار و النجاح 

ما تاخد وظیفة العالقات العامة فیها أشكاال أخرى تقوم  كثیراو  أهمیة أیةهذا الجانب  إلى

كما هو الحال في المؤسسة اإلنتاجیة لتكریر السكر بوالیة  أخرى إداراتبمهامها ووظائفها 

  : و علیه نطرح التساؤل التالي , مستغانم 

ماهو دور الذي تؤدیه العالقات العامة من اجل الترقیة االنتاجیة لمؤسسة تكریر  -

  السكر بوالیة مستغانم ؟ 

  : فرعیة التالیة  قمنا بتقسیمه الى اسئلة, و لتسهیل اإلجابة على التساؤل المحوري 

  هل یمكن للعالقات العامة ان تأثر في الزیادة اإلنتاجیة للمؤسسة ؟  -1
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  كیف یمكن للعالقات العامة ان تكون وسیلة فعالة و ناجحة لتحقیق أهداف المؤسسة ؟-2

                                                                                                                                                          كیف یمكن ا تساهم استراتیجیات االتصالیة في الرفع من اإلنتاجیة ؟-3

  فرضیات الدراسة  -4

یمكن ان تكون للعالقات العامة دور في المساهمة االنتاجیة للمؤسسة و هذا وفقا  - 

  لالهداف  التي تسعى الیها المؤسسة 

  .االستراتجیات االتصالیة التي تمارسها المؤسسة تلعب دورا في زیادة الطلب -

  تحدید المفاهیم 

التي یدرسها لیعلم  األشیاءتعریف  أوالالباحث یجب علیه  أوالعالم  أن" دوركهایم "یبین 

لیس فقط مساعدة من اجل " و یعرف المفهوم على انه , البحث  أشكالفیما یدور 

وسط  فالمفهوم یضع الخط األول, اإلدراك لكنه و طریقة لتطور و , الحصول على نتیجة 

مفاهیم : و قد تم تحدید نوعین من المفاهیم ‘ 1مجموعة من الظنون التي تعیق الباحث 

   إجرائیةاصطالحیة و مفاهیم 

هي التي تحددها من المعاجم و القوامیس و الكتب } االصطالحیة{المفاهیم النسقیة 

  . انطالقا من عنوان الموضوع 

في  إیاهافهي المفاهیم العلمیة التي یحددها الباحث حسب توظیفه  باإلجرائیةاما المراد 

  و هي اإلشكالیةاما المفاهیم التي سوف نحددها فهي مفاهیم مستخرجة من , راسته د

  الترقیة االنتاجیة -3العالقات العامة      -2الدور      -1 :التالي ك  

  

                                                           
1
 1 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 8ème edition, 1990,p 93 
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  الدور :  أوال

من الكلمات التي دخلت لغتنا عن طریق الترجمة و الوجود لها } دور{كلمة : اصطالحا 

  .بالمعنى الذي تستخدم فیه حالیا في معاجم اللغة 

هو في االصل مصطلح استعارة الكثیر من , و الدور یشیر الى نمط من الفعل المتوقع 

  1     .القناع الذي یرتدیه الممثل لیؤدي دورا ما: العلوم من خالل المسرح و یعني 

جب ان یتحدد بما ی, بانه نمط السلوك المتوقع من الفرد في موقف معین كما  عرف   

  2یؤدیه من نشاط في ضوء الثقافة السائدة في الكیان االجتماعي 

مفهوم الدور اجرائیا في هذه الدراسة یعني المهام و المسؤولیات التي یقوم : ب اجرائیا  

یر السكر و بها فریق ادارة العالقات العامة تجاه تطویر و زیادة االنتاجیة لمعمل تكر 

من عمال المعمل من اجل المحافظة على المكانة االقتصادیة  الجهود التي یقدمها كل

  للمعمل 

  العالقات العامة : ثانیا 

العالقات العامة هي الجهود التي یبذلها فریق ما إلقامة العالقات الطیبة و : اصطالحا

  3 .استمرارها بین  اعضائه و بین مختلف  قطاعات الراي العام 

و عرف المعهد البریطاني العالقات العامة بانها جهود مخططة و مرسومة هدفها اقامة 

  .مستمر بین المؤسسة و جمهورها تفاهم 

                                                           
 

جامعة الملك , رسالة ماجستیر في االعالم , دور وسائل االعالم في الثتقیف الصحي للمراة السعودیة بمدینة الریاض, احمد ریان باریان  1

                .                                                                                       27ص. 1425. المملكة العربیة  السعودیة .سعود

  . 39ص,  1975, القاهرة , مكتبة االنجلو المصریة , البنیان االجتماعي للعالقات العامة , محمد محمد البادي  2

                              

      25ص ,  2009, عمان . دار البدایة ,  1ط, مبادئ العالقات العامة , راغب الخطیب  3
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في مجال العالقات العامة  و قدراتهم  و عرفت ایضا انها المهارات التي یبذلها العاملین

الك جاء التاكید على ان على انتقاء التقنیات المناسبة و استخدامها استخداما مناسبا و لذ

العالقات العامة علو و فن حسب فهم ابعاد السلوك االنساني و التحكم بمواقف االخرین 

  1.و التاثیر في سلوكهم 

هي نشاط تسویقي اداري یدرك المسؤولیة االجتماعیة للمنظمة و یساعدها على  إجرائیا 

خلیا التي تضمن ان یكون و انشاء طریق اتصال مع جماهیر المؤسسة داتنمیة البرامج 

  .الكل منهم راض على اجراءات المنظمة 

  الترقیة االنتاجیة : تالثا

هي انتقال الموظف من درجة وظیفیة معینة الى درجة وظیفیة اعلى : الترقیة اصطالحا 

فعندما یصدر الرئیس االداري قرارا بتعیین موظف ینتج عن هذا القرار اثر قانوني یصبح 

  .مركز قانوني معین ضمن بنیة الهیكل االداري الموظف بموجب 

و هي عبلرة عن اعداد خطة واضحة و متكاملة من طرف : اجرائیا  االنتاجیة الترقیة

و المساهمة في من اجل الزیادة او المكلفین بممارسة مهام العالقات العامة المسؤلین 

عمل علیها العالقات و هذا من خالل برامج التي تالرفع من نسبة االنتاج في المؤسسة 

  2 .العامة داخل المؤسسة االنتاجیة 

  

  

  

                                                           
  .                                                  36ص ,  2011, عمان , دار الثقافة ,  1ط,المدخل الى العالقات العامة , محمد الدلیمي عبد الرزاق  1
                  64ص  1992. بغداد . 2ج.  موسوعة القضاء و الفقه للدول العربیة, نظام الترقیة في الوظیفة العامة . محمد انیس جعفر  2
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  الدراسة      اسباب -5

لقد تم اختیار موضوع دور الذي تلعبه العالقات العامة في الترقیة االنتاجیة لما لها من 

اهمیة و دور كبیر في النهوض بالقطاع االقتصادي بالوالیة و تحقیق التنمیة االقتصادیة 

  .العالمي یشهد تطورات مختلفة و خدمات جد متطورة في مجال االقتصاد فالسوق , 

  :و من بین دوافع اختیار الموضوع 

تحفیز الراي العام االهتمام بهذا القطاع البد ان تكون هناك دراسة حول العالقات -1

   .العامة في المؤسسة االنتاجیة 

  ة الرفع من االنتاجیة في المؤسس معرفة الدور الذي تأدیه العالقات العامة في -2

  .یكمن جمال هذا الموضوع خاصة عند التعمق فیه و التركیز علیه بدقة -3

  اهداف البحث  -6

  :تسعى هذه الدراسة الى تحقیق االهداف التالیة 

  ابراز دور العالقات العامة في المؤسسة االقتصادیة -1

  مة في الترقیة االنتاجیة للمؤسسة توضیح و تحدید الدور الذي تلعبه العالقات العا-2

  .ضرورة معرفة قدرات التي تلعبها االدارة في القطاع االقتصادي -3
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   اهمیة الدراسة  -7

تسعى هذه الدراسة الى معرفة دور العالقات العامة في المؤسسة االنتاجیة لتكریر السكر 

مساهمتها في صناعة  و تحاول تحدید مكانة العالقات العامة في هذه المؤسسة و مدى

القرار و تاتي اهمیة هذه الدراسة من اهمیة العالقات العامة و دورها االیجابي في الترقیة 

المؤسسة اقتصادیا و تحدید مكانتها داخل المحیط االجتماعي عالما ان المؤسسة 

عامل  االقتصادیة االنتاجیة الیوم اصبحت تلعب دورا هاما في عملیة التنمیة و تعتبر

  .یسي في خلق مناصب الشغل رئ

  المقاربة المنهجیة -8

ان اجراء اي بحث علمي یقتضي بالظرورة تحدید االسالیب او االسلوب المنهج الذي  

و الذي یساعد بدوره على جمع المعلومات و البیانات و , یتناسب مع الموضوع المعالج 

على مختلف االسئلة و المنهج الذي ینتهجه الباحث یجب ان یجیب , تحلیل المعطیات 

  . 1التي تثیرها مشكلة بحثه

و بما ان دراستنا تهدف الى معرفة الدور الذي تقوم به العالقات العامة في الترقیة او 

فان المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي تحلیلي و هو   الرفع من االنتاج في المؤسسة 

و تفسیر المقابالت الي اجریناها  االنسب الن دراستنا كانت تحلیلیة قمنا من خاللها تحلیل

  .مع المبحوثین 

یعتمد المنهج الوصفي التحلیلي على : اما المنهج الوصفي تحلیلي فعرفه المشوخي بقوله 

, و یعبر عنها كیفیا و كمیادراسة الظاهرة كما توجد في الواقع و یهتم بوصفها وصفا دقیقا 

                                                           
.  129ص  1999الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة , مناھج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث .محمد الذنیبان ,  عمار بوحش

1
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اما التعبیر الكمي فیعطیها وصفا  ,و یوضح خصائصها  فالتعبیر الكیفي یصف الظاهرة 

  1.رقمیا یوضح مقدار هذه الظاهرة او حجمها او درجة ارتباطها مع الظواهر االخرى 

  اداة الدراسة  -9

اي دراسة علمیة تحتاج الى وسائل من اجل تصفح الواقع بعد تحدید مشكلة البحث  نا 

تعرف هذه الوسائل في مجملها بتقنیات البحث و عموما یمكن تعریف , بصفة نهائیة 

, المالحظة : انها مجموعة االدوات المستعملة الي دراسة و هي انواع " التقنیة 2

  3" المقابلة , االستمارة 

اختیار تقنیة المقابلة كاداة الجراء الدراسة و البحث المیداني باعتبارها تقنیة مباشرة و تم 

بعض الحاالت مساءلة  لكن ایضا في, تستعمل الجل مساءلة االفراد بكیفیة منعزلة 

جماعات بطریقة نصف موجهة تسمح باخد معلومات مكیفة بهدف التعرف العمیق على 

  ة من الحدیث معهم و افكارهم و توظیفها في المذكرة االشخاص المبحوثین و االستفاد

اللفظي المنظم انها ذالك التفاعل " استنادا الى دلیل المقابلة و یعرفها محمد عبد الحمید 

  4" بین الباحث و المبحوث لتحقیق هدف معین 

فا المقابلة النصف موجهة هي االكثر استعماال في العلوم االنسانیة سمیت كذالك النها 

تطرح على المبحوثین مجموعة من االسئلة , في هذه الحالة , یست مفتوحة بشكل كلي ل

  5.استنادا الى دلیل المقابلة المحضر مسبقا 

                                                           

  .                            15ص ,2002مصر . القاهرة . دار الفكر العربي , تقنیات و مناهج البحث العلمي . الشموخي حمد سلیمان  1

  

                              197ص      2000, الجزائر , دار القصبة .  1ط. منهجیة البحث العلمي في العلوم االنسانیة . موریس انجرس  2

    
  227ص ,  1993,القاهرة , عالم الكتب , دراسة الجمهور في بحوث االعالم , محمد عبد الحمید  4

5 Luc bonneville et autre . introduction aux méthodes de recherche en communication . Canada . gaetan . 

morin 2007 p 75  
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و من خالل دراستنا قمنا بطرح مجموعة من االسئلة الموجهة الى عمال المؤسسة اللذین 

كا منهما مقسم على  و قد ظم دلیل المقلبلة محورین رئیسیین, لهم عالقة بموضوع بحثنا 

      دفع وتیرة المقابلة و الحصول على اكبر قدر من المعلوماتمجموعة من االسئلة الفرعیة ل

  حدود الدراسة  -10

لتكریر السكر " رام سكر"تم اجراء الدراسة في المجمع االنتاجي : المجال المكاني-1

  .بوالیة مستغانم 

الى غایة  2019شهر جانفي استغرقت الفترة الزمنیة للدراسة من : المجال الزماني-2

  . 2019 شهر اواخر شهر ماي

التي تم فیها تحدید مجتمع البحث و العینة و تحدید :  مرحلة الدراسة االستطالعیة *   

من طبیعة الدراسة و اداة البحث التي تتوافق مع الموضوع المتناول و تمت هذه الدراسة 

  نفي الى شهر اواخر شهر ماي بدایة شهر جا

و في هذه المرحلة تم القیام بالمقابالت و التي ضمت : مرحلة الدراسة المیدانیة*  

من قسم  10موظف  20محورین اثنین تندرج تحتهما مجموعة من االسئلة تم اجرائها مع 

  .من قسم االنتاج  10المستخدمین و 

  العینة و المعاینةمجتمع البحث  -11

  مجتمع البحث 

قبل اختیار عینة البحث قمنا بتحدید مجتمع البحث هو المفردات التي یستهدف الباحث 

دراسته و یمتل هذا المجتمع الكلي و المجموع االكبر للمجتمع المستهدف و یتم تعمیم 

بحثنا من موظفي قسم االنتاج و قسم نتائج الدراسة على مفرداته فیتكون مجتمع 

  . سسة رام سكر بوالیة مستغانم المستخدمین في مؤ 
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هي مجموعة من العملیات التي یقوم بها الباحث النتقاء مجموعة فرعیة لمجتمع :المعاینة 

ان الباحث هو الذي " بمعنى , و قد كانت معاینة دراستنا غیر احتمالیة قصدیة , البحث 

یكون هناك قیود ینتقي افراد عینته بما یخدم اهداف دراسته و بناء على معرفته دون ان 

او شروط غیر التي یراها هو مناسبة من حیث الكفاءة او المؤهل العلمي او االختصاص 

  "او غیره 

و على هذا االساس اخترنا موظفي قسم المستخدمین و قسم االنتاج لما لدیهم من درایة 

المؤسسة و یلعبون دورا فعاال في حیاة , بالمتغیرات و المستجدات في في مجال االنتاج 

   .و لدیهم القدرة على االلمام بالموضوع , االقتصادیة 

هي في االصل عبارة عن عدد محدد من المفردات التي سوف یتعامل الباحث : العینة 

و یشترط ان تكون العینة ممثلة لمجتمع البحث في الخصائص و السمات , معها منهجیا 

موضفا یشتغلون  20ة تتكون من الدراسفعینة , التي یوصف من خاللها مجتمع البحث 

و لقد تم اختیارهم بشكل قصدي و بالتالي عینة الدراسة هي العینة  داخل المؤسسة 

  1. اخترنا العینة التي تتوافق مع اشكالیة بحثنا القصدیة او العمدیة الننا 

موظفین من قسم االنتاج في  10المستخدمین و موظفین من مكتب  10فراد عینتنا هم فا

  " .رام سكر "سة االنتاجیة لتكریر السكر المؤس

  

 

                                                           
1
  177ص , 1997, عمان , زھران للنشر , اسالیب البحث العلمي في میدان العلوم االداریة , كاضم جودة,طاھر الكاللدة - 
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  تمهید 

العالقات العامة ضروریة في كافة المؤسسات و المنظمات و الهیئات على  أصبحت

منظمة  أومؤسسة  أيبحیث ال یمكن االستغناء عنها في , و نشاطاتها  أنواعهااختالف 

المؤسسة و تلعب العالقات العامة  أهدافالكبیرة في تحقیق  ألهمیتهاو هذا نظرا , كانت 

و كذا تثمین العالقة بینها , العام  الرأي أمامدورا هاما في تحسین صورة المؤسسة و سمعتها 

الثقة و التفاهم و الود من خالل االتصال  أساسو بین جمهورها الداخلي و الخارجي على 

مما یعزز الثقة التنافسیة للمؤسسة و یحقق ,  تأییدهالدائم و المستمر معه لكسب تعاطفه و 

  .نجاحها 

الغموض  إزالةیعتبر بمكانة  أهدافهاو  ألهمیتهاان التعریف بالعالقات العامة و التطرق 

 أنتضارب الباحثین و الدارسین في تعریفها كما   إلى أدىو الذي , حول معناها الحقیقي 

وهي , و دورها في المؤسسات , العالقات العامة  ةأهمیذكر وظائفها و مبادئها یؤكد غلى 

  .للفهم الجید للعالقات العامة  إلیه تعد مدخال البد من التعرض 
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  ماهیة العالقات العامة :  األولالفصل 

  تعریف العالقات العامة  1-1

شائعا في  أصبحانه  إالالقرن التاسع عشر  أواخرلقد استخدم مفهوم العالقات العامة في 

ان  إالمنتصف القرن العشرین وعلى الرغم من ان العالقات العامة علم حدیث نسبیا  

مفهومها كظاهرة اجتماعیة قدیم نسبة الهتمام االنسان منذ فجر التاریخ بالتعایش مع الناس 

و التعاون معهم و مبادلتهم الراي حیث وجدت اشكال و صور العالقات العامة في مختلف 

و , اذ انها الزمت الحضارات منذ نشاتها و عبرت عن لسان حالها , تاریخیة الحقب ال

كشفت اثار الحضارة السومریة في بالد مابین النهرین صفائح مسماریة في العراق عرضت 

و هذه النشرة التختلف , فیها نشرة تعلیمیة تعلم الفالحین كیفیة بذر البذور و كیفیة اروائها 

  1تصدرها وزرات الزاعة الیوم  كثیرا عن النشرات التي

و بسبب العالقات العامة كعلم و فن متعدد الجذور و الخلفیات المعرفیة فان امكانیة االتفاق 

على تعریف موحد للمفهوم یعد من االمور الصعبة و ان لم یكن مستحیال و المالحظ من 

فان هذه التعریفات تلتقي على الركائز ,  عئشرات التعریفات التي تم رصدها للمفهوم 

و تختلف فیما بینها في ابراز عناصر معینة و ,  قوم علیها العالقات العامة االساسیة التي ت

  : اغفال االخرى و من بین التعاریف نذكر التالیة 

عرف كانفلید العالقات العامة على انها هي فلسفة االدارة ووظیفتها :   تعریف كانفلید -1

تصال به لضمان معبرا عنها السیاسات و االعمال التي تخدم مصالح الجمهور و اال

  الفهم والسمعة الحسنة  

                                                           
1
  20ص  .  2011.  عمان .  االفاق المشرقة .  1ط, مدخل الى العالقات العامة و االعالن  ,  نصر الدین عبد القادر عثمان  
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الوظیفة التي تقوم بها االدارة لتقویم االتجاهات " عرف جریزویله العالقات العامة بانها   -2

و تحدید سیاسات الفرد او المنظمة بما یتفق مع مصلحة الجمهور و تنفید برنامج یهدف 

  " الى كسب رضا الجمهور و تفاهمه 

  

مجموعة الوسائل التي تستخدمها المؤسسة لخلق جو من " ة انها عرفتها الجمعیة الفرنسی  -3

  1"الثقة لدى الموظفین و العمال و الهیئات المتصلة بها 

الجهود االداریة المرسومة التي " اما معهد العالقات العامة البریطانیة فیعرفها على انها  -4

  2" تهدف الى اقامة تدعیم و تفاهم متبادل بین هیئة ما و جمهورها 

و ,  العمل المستمر لتوجیه السیاسات و الخدمات" و في تعریف اخر یقال انها   -5

و كذالك , االعمال المتصلة باالفراد و الجماعات التي تسعى المنشاة للحصول على ثقتهم 

 3" شرح هذه السیاسات و الخدمات و االعمال لضمان فهمها و تقدیرها 

ات العامة على انها و ظیفة اداریة متمیزة تساعد على عرف هارلو العالق" تعریف هارلو  -6

خلق و بناء و دعم بقاء االتصال الفعال و الفهم المتبادل و الموافقة و التعاون المشترك بین 

و تعمل على مواجهة حل المشكالت التي تواجه , المنشاة و جماهیرها الداخلیة و الخارجیة 

مما یجعلها متجاوبة مع الراي , لومات و البیانات االدارة و امدادها ببیان مستمر من المع

العام و تحدد و تؤكد مسؤولیة االدارة اتجاه اهتمامات الجماهیر و تساعدها على ان تواكب 

كما تستخدم العالقات العامة ایضا كنظام تنبؤ یساعد على , التغییر و تفید منه بكفاءة 

                                                           
   25ص,   2011, القاهرة ,  عالم الكتاب ,   2ط,  العالقات العامة في المنشات السیاحیة ,  فؤاد عبد المنعم البكري    1

   19ص ,  2011, مصر , المكتب العربي الحدیث , محاضرات في العالقات العامة , عبد السالم ابو قحف   2

  
                               34ص ,  2007, دار الفجر , العالقات العامة في المؤسسات الحدیثة , منیر حجاب   3
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دم في سبیل ذالك بحوث و اسالیب و و تستخ, التبكیر بالتعرف على اتجاهات و توقعها 

   1"طرق ووسائل االتصال و قوته على اسس اخالقیة لتحقیق هذه المهمات االساسیة 

الترویج الیجاد نوع من " و في التعریف العام لمفهوم العالقات العامة یقال بانها  -7

مجتمع و االشخاص االخرین او ال, الصالت القویة بین الشخص و الشركة او المؤسسة 

بصفة عامة من خالل االتصاالت المستمرة و تغییر االحداث و التفاعل بین االفراد و 

  ثم تقییم ردود الفعل الناتجة عن هذا االتصال و التفاعل , الجماعات  

  اهمیة العالقات العامة   1-2

جات ان نمو المجتمع االنساني جاوز كل توقع فهو الیزال یتقدم في النمو و االتساع على در 

و كان من نتیجة ذالك النمو ان تشابكت مصالح الناس و , تتفاوت من مكان الى اخر 

تعقدت صالتهم و اختلفت میولهم و تنوعت اهتماماتهم حتى اصبح كل راغب التاثیر في 

الناس سواء لهدف تجاري  او لجانب ثقافي او لواجب انساني او لغیر ذالك ان یتوصل الى 

  .سة من شانها ایصال الرسالة المرجوة و تؤتیه الثمرة المنشودة مقصده بخطة محكمة مدرو 

لقد اصبحت العالقات العامة عملیة اتصالیة لها عالقة وطیدة مع وظائف االدارة التي كانت 

  .فیما مضى تقتصر على التنظیم  و تحدید المسؤولیة و االشراف 

لة الحداث تغییر علمي و تبرز اهمیة العالقات العامة في ظل االنظمة الوطنیة كوسی

مستمر في المجتمع من اجل سعادة و رفاه الجماهیر و انطالقة في توقعاته و طموحاته نحو 

فتلبیة رغبات الجماهیر و . و هنا تصبح تلبیة رغبات الجماهیر مسالة مركزیة . حیاة افضل 

مسؤولیة و سیادة القیم و العدالة و المساواة یعطي مردودا سیاسیا و هو شعور الفرد بال

االخالص و التضحیة في العمل انطالقا من االیمان بوجود جهاز حكومي یرعى مصالحه 

  و هذا یؤدي الى تقویة كیان الوطن كوحدة متالئمة . بشكل موضوعي هادف 

                                                           
                                    25ص   , سابق  مرجع, محاضرات في العالقات العامة , عبد السالم ابو قحف   1
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من خالل عملها في , و على نطاق المؤسسات العامة تبرز اهمیة العالقات العامة فیها 

و التاكد من , سسة في مختلف النواحي االداریة و التسویقیة مراجعة القرارات العامة للمؤ 

سالمتها من حیث اثرها على العاملین و جمهور المؤسسة و الراي العام بشكل عام سواء 

اكان ذالك في المدى القصیر او في المدى البعید وواجبها في لفت نظر االدارة العلیا الى 

فهي تعمل على دراسة , لحة المؤسسة السیاسات و االجراءات التي ال تتفق مع مص

االتجاهات العامة للبیئة المحیطة بالمؤسسة و محاولة جعل سیاسة المؤسسة و اهدافها تتفق 

   1مع تلك االتجاهات

و تزداد اهمیة العالقات العامة في المؤسسات العامة التي تعمل في ظل المجتمع الحقیقي 

. المؤسسة حكومیة ام تجاریة ام اجتماعیة  فهي ضرورة الزمة الیة مؤسسة سواء كانت هذه

فال یمكن الیة مؤسسة من المؤسسات ان تعمل بنجاج دون ضمان التفاهم المتبادل بینها و 

  2. او بین العاملین في المؤسسة نفسها. بین الجمهور 

  .فان التفاهم المتبادل یعد عامال اساسیا من عوامل النجاح في كا الحاالت 

ادارة العالقات العامة بالمؤسسة مسؤولیات اخرى كمساعدة اداراتها و اضافة لذالك تقع 

اقسامها  من خالل تقدیم نصائحها فیما یتعلق بالعالقة مع الصحافة و االعالن عن السلع و 

و خلق جو ودي یسهل على ادارة المؤسسة و اقسامها اداء واجباتها , الخدمات الجدیدة 

علیا بتقدیم تقاریر مستمرة عن التغیرات التي تحدث في و مساعدة االدارة ال, بشكل افضل 

مصحوبة برایها فیما یمكن ان یتخد من قرارات او تعدیالت لمواجهة , اتجاهات الجماهیر 

و انتاج وسائل االتصال كا النشرات و الخطب و القصص االخباریة و , مثل هذه التغیرات 

كاالتصاالت التي تقوم , الخدمات الخاصة  و تقدیم, و دراسة و تقویم الراي العام , غیرها 

بها ادارة العالقات العامة مع االتحادات المهنیة و العمالیة و غیرها من الجهات التي تهم 

                                                           
1
   58ص  2005. عمان . دار جریر للنشر . 1ط. العالقات العامة في التطبیق . عبد الرزاق محمد الدلیمي  
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المؤسسة كسب مواقفها الودیة و بذالك العالقات العامة في الوظائف االداریة التي تختص 

  .بالنصح و المشورة 

  

العامة اهمیة لما تقوم به في تخفیض معاناة الجماهیر في و من جانب اخر ان للعالقات 

و تحسین , من خالل تقلیل حدة السلبیات و االمراض االداریة من جهة , بعض المؤسسات 

فهي في  واقع االمر  تمثل , صلة الجمهور بالمؤسسة و تدعیم ثقته بها من جهة اخرى 

العام نحو كل قرار تصدره ضمیر المؤسسة  كالجهاز الحساس تستشعر اتجاه الراي 

و , و تعمل على تحلیل اراؤه و اتجاهات الجماهیر و تنقلها الى ادارة المؤسسة , المؤسسة 

  1.بذالك هي حلقة وصل امینة بین المؤسسة و جماهیرها 

و بشكل عام ان العالقات العامة تساهم مساهمة فعالة في مد جسور القامة اقوى العالقات 

جمهورها و المساهمة الجادة في رسم الصورة الالئقة عن نشاطها و سیاسات بین المؤسسة و 

كما تساعد المجتمع على تفهم حقیقة المؤسسة كعضو فعال , هذه المؤسسة امام الجمهور 

  فیها

  : و من هذه الفوائد ما یلي , تحقق العالقات العامة فوائد عدیدة الي منظمة اداریة  - 

لى دعم ثقة الجمهور بالمنظمة و بناء سمعة طیبة لها عن طریق تسعى العالقات العامة ا -

  زیادة فهم و تقدیر الجمهور لرسالة المنظمة و انجازاتها و خدماتها 

مما ییسر تدبیر , تسهم العالقات العامة الجیدة في سیادة عالقات العمل الجید بالمنظمة  -

و استقرار افراد القوى , و المقدرة  احتیاجات المنظمة من افراد القوى العاملة ذوي الكفاءة

  .و بالتالي التخفیض من معدل العمل فیها . العاملة بالمنظمة 
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سواء من , تسهم العالقات العامة الجیدة في تحسین و تقدیر و تفهم المشكالت االداریة  -

او من قبل , قبل العاملین الذین یكونون على درایة بحقیقة الموقف و احوال المنظمة 

حیث یكون على درایة بالحقائق الخاصة بامكانیات , مهور الذي یتعامل مع المنظمة الج

حیث یكون , او من قبل المجتمع المحلي بصفة عامة , المنظمة و انجازاتها و مشكالتها 

على بینة من الدور الذي تقوم به المنظمة في االقتصاد القومي و في رفع مستوى هذا 

العالقات العامة الترابط بین المنظمة و جماهیرها من مختلف و بالتالي تحقق , المجتمع 

  .الفئات بما یكفل تحقیق االهداف االجتماعیة للعالقات العامة 

تسهم العالقات العامة الجیدة في توجیه و ارشاد االدارة الى تطلعات الجمهور و اتجاهاتة  -

التطلعات تحت نظر المنظمة  و بالتالي تكون هذه االتجاهات و تلك, التي تخدمها المنظمة 

  .عند وضع الخطوط و السیاسات و البرامج 

العالقات العامة الجیدة التي تمارس بطریقة مهنیة مخططة تساعد المنظمة على االتصال  -

و تنمي الثقة في المنظمة من , و تدعم الصلة و الصداقة معهم , الفعال بمختلف جماهیرها 

  1.یسهمون في تقدمها و تطورها  –مؤازرتهم للمنظمة بتاییدهم و –قبل هؤوالء الذین 

وایجاد جمهور , تسهم العالقات العامة في تهیئة الراي العام لتنقل افكار و اراء جدیدة  -

كما , و یساعد على تماسك المجتمع , و یوفر تعاونا بینهما , هذه الهیئات و الجماهیر 

تنظیمات و المؤسسات االتجاهات الحقیقیة توضح حقیقة بحوث العالقات العامة للهیئات و ال

و كذالك رغباتهم و احتیجاتهم و هم ما یساعد على احداث التعدیالت المناسبة , للجماهیر 

 كما تعمل العالقات العامة على غرس و دعم المسؤولیة , في السیاسات و الخطط 

یمات على التغلب و هو مایؤدي الى معاونة المجتمع و التنظ, االجنماعیة بین الجماهیر 

  .على العقبات التي تواجهها 
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یتضح مما سبق ان العالقات العامة اصبحت ضرورة ملحة في كافة المنظمات االداریة ایا 

  : و ان كافة المنظمات االداریة في احتیاج لها السباب اهمها , كان نشاطها 

م الحصول على تایید لذالك یلز ,  خصوصا في البالد الدیمقراطیة , اهمیة الراي العام   -

و لكي تنجح المنظمات االداریة البد من كسب تایید الجماهیر التي تتعامل , الراي العام 

  .معها 

و لكي تنجح هذه االجهزة البد من , تضخم و تعقد المؤسسات و المنظمات و الشركات  -

ظم برامج لذالك البد من ان تن, تحقیق االتصال بینها و بین الجماعیر المتعاملة معها 

العالقات العامة و ترسم لها خططا حتى یمكن ان تتواصل و تكسب تایید الجماهیر المتعامة 

  .معها 

النقابات المهنیة  :ظهور قوى مختلفة و متنافسة في جذب الراي العام تجاه كل من  -

  و الغرف التجاؤیة و غیرها  , و االتحادات , المختلفة 

للتقدم الفكري و الفني في الطباعة و التصمیم و  ظهور وسائل اعالم ضخمة نتیجة -

  المجاالت 

التحول الذي حدث في المجتمعات من اعتماد اقتصادها على الزراعة الى االعتماد على  -

و ارتفاع , و هذا التحول الزمه تحول اخر تمثل في انخفاض نسبة سكان الریف , الصناعة 

اج الى جهود اعالمیة ضخمة لمواجهة التغیر نسبة سكان المدن و الریب ان هذا التحول یحت

  1.االجتماعي و العمل على استقرار المجتمع و تحقیق مصالحة 
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  اهداف العالقات العامة  1-3

ان الهدف االسمى للعالقات العامة و الذي تلتقي حوله باقي اهدافها االخرى هو تحقیق 

التغیرات السریعة اي ان المهمة الكبرى االنسجام و التوافق في المجتمع الحدیث الذي تعتریه 

للعالقات العامة هي التوفیق بین عناصر المجتمع و هیئاتة و مؤسساته و التنسیق بین 

  .مصالحه المختلفة تحقیقا لمصالح البالد العلیا 

و كثیرا ما ترطم المصالح المتنافرة في المجتمعات الحدیثة لتكون مسؤولیة الخبراء في مجال 

  لعامة هي حل االزمات بالطرق االنسانیة دون استعمال العنف العالقات ا

ان العالقات العامة تهدف الى ایجاد رابطة قویة بین المؤسسات و الجماهیر المتصلة بها 

اضافة الى ما سبق  االشارة الیه حاولت , عن طریق وسائل االتصال المستمرة بین الجهتین 

  : مة على النحو التالي جهات متخصصة تحدید اهداف العالقات العا

  دعم سیاسات المؤسسة و تقبل الجمهور لها  -1

  تنمیة التفاهم المشترك و المتبادل بین المؤسسة و الجمهور  -2

  تعزیز ثقة الجمهور بالمؤسسة  -3

  تقییم اتجاهات الجمهور و التنبؤ بها و االستجابة لها  -4

  قرارات العمل كنظام تحذیر یساعد االدارة في اتخاذ ال -5

  توسیع مجال خدماتها و اسواقها و تقبلها لدى جمهور واسع  -6

زیادة شعبیة اسم المؤسسة التي تقف وراء السلعة او الخدمة و ترویج بیع منتجاتها او  -7

  خدماتها 
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تحویل الجمهور الى زبائن للخدمة او السلعة التي تقدمها المؤسسة فهدف العالقات  -8

  العامة هنا المزید من الرواج لمنتجات المؤسسة او خدماتها 

و تسعى العالقات العامة الى تاسیس هویة و صورة قیادیة للمؤسسة في السوق سواء  -9

  اكانت المؤسسة قدیمة او جدیدة 

  ات العامة الى تطویر اسواق المؤسسة و توسیعها بنشر افكار جدیدة عنها تسعى العالق -10

  1تعمل ایضا على تحقیق قبول اجتماعي من الجمهور للمؤسسة  -11

تجاوز سوء فهم الجمهور للمؤسسة و لخدماتها فتكون مهماتها المساعدة لتخطي  -12

  العقبات 

االدارة و المساهمین من اجل ضمان  و مسؤولیة العالقات العامة ایضا زرع الثقة بین -13

  .استقرار المؤسسة  وتقدمها 

و هناك عدة اعتبارات یجب مراعاتها عند تحقیق اهداف العالقات العامة لكي تكون اهداف 

واقعیة و ممكنة التنفید و في المقدمة معرفة فلسفة المجتمع و االتجاهات االقتصادیة و 

م السائدة فیه مثل مواقف االفراد و الجماعات من االجتماعیة و ماهیة المعتقدات و القی

  .التعلیم و الحریة و المسائل االجتماعیة و غیرها 

كما ان لعامل الزمن و الوقت اهمیة كبرى في تعیین او تحدید اهداف العالقات العامة فمثال 

ة الحس في زمن الحرب تكون التعبئة عبر برامج العالقات العامة لرفع الروح المعنویة و تنمی

كما ان تحدید االهداف یاخذ , الوطني و القومي و استرخاص النفس من اجل اجل الوطن 

في اعتباره المواد و االمكانیات المادیة و البشریة و غیرها لكي ال تكون االهداف بعیدة عن 

و على ایة حال فان عملیة تحدید االهداف ‘ الواقع و انما تتجه الى حیز التطبیق العملي 
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خطوة اساسیة في مجال , على مستوى المؤسسة ككل او على مستوى كل وظیفة  سواء

تخطیط االعمال المؤسسة و االدارات و یتبعها رسم السیاسات االداریة الالزمة لتنفیذ هذه 

االهداف على اختالف نوعیاتها و مستویاتها الزمنیة كما ینبغي تحدید النشاطات و حصر 

مة سواء البشریة او الفنیة او المادیة لتنفیذ هذه االهداف و تزداد الموارد و االمكانیات المعلو 

عملیة تحدید االهداف غموظا كلما كانت الوظیفة االداریة غیر واضحة المعالم بالنسبة 

 –حول االهداف  –للعالقات العامة و یتضح لنا هذا من خالل اختالف وجهات النظر 

  1للمتخصصین في هذا المجال 

  عالقات العامة وظائف ال 1-4 

ان مهام العالقات العامة یجب ان تكون محددة و واضحة و صریحة و مفهومة و واقعیة و 

  .عملیة من حیث قابلیتها للتحقیق و امكانیة التنفیذ 

و یمكن ایجاز اهداف العالقات العامة في . اظافة الى ارتباطها باهداف المؤسسة ككل 

  :المؤسسات المختلفة بمایلي 

و هذا یحتاج الى حمالت اعالمیة : ى الجمهور و تایید سیاسة المؤسسة كسب رض-1

توضیحیة للشرح و االستئناس باراء الجمهور قبل اقرار الخطة او السیاسة التي تساهم في 

  2.قبولها عند وضعها 

اي اعالم الموظف بوجه نشاط المؤسسة بغرض خلق : التوعیة و االرشاد و االعالم  -2

  المواطن الواعي و المشارك و المساهمة برایه و رضاه عن النشاط 
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معرفة الراي العام و اتجاهاته فیما یختص بتقییمه لمستوى االداء العام للمؤسسة و  -3

  المصلحة العامة  العمل على تلبیة االحتیاجات  و الطلبات مع

  دحض الشائعات و الحمالت المغرضة بابراز الحقائق و المكاشفة  -4

دعم الصلة مع اجهزة االعالم و تكوین صورة طیبة و مركز ممتاز للمؤسسة لدى  -5

  الجمهور الخارجي 

دعم العالقات االنسانیة بین جمهور العاملین بالمؤسسة و ربطهم بعالقات طیبة و دعم  -6

  ت مع المؤسسات و االجهزة االخرى العالقا

  االهتمام بشؤون العاملین و تهیئة الظروف المناسبة و الصحیة للعمل لهم  -7

متابعة اقتراحات الجمهور و مالحظتهم و مساعدته على تكوین رایه بتزویده بكافة  -8

ور الى المعلومات لیكون هذا الراي مبنیا على اساس من الواقع و الحقائق و نقل راي الجمه

  االدارة العلیا 

اتباع اسلوب البحث العلمي و اجراء الدراسات و البحوث في حل مشاكل العالقات  -9

  1العامة و في االعتماد على التخمین و الحدس و التقییم 

القیام بدور المركز االعالمي و تكوین العالقات العامة قناة االتصال الرسمیة بین  -10

  المؤسسة و جمهورها 

زوید الجمهور من خالل وسائل االعالم المناسبة بالحقائق و االراء مما یجعله على ت -11

  درایة و معرفة بسیاسات المؤسسة و اخر ما وصلت الیه من تطور في خدماتها 
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جمع المعلومات عن مدى التغییر في اتجاهات الجمهور نحو سیاسات و اعمال  -12

  المؤسسة 

  میة بالمؤسسة تخطیط و ادارة البرامج االعال -13

  : وظائف العالقات العامة كما یلي " فیرن بیرن "و قد قسم *  

  تفسیر و شرح سیاسات المؤسسة و نشاطاتها الى جماهیرها   -1

    1تفسیر االعمال االنیة و المستقبلیة لهذه الجماهیر الى المؤسسة نفسها  -2

  : و حددت جمعیة العالقات العامة االمریكیة و ظائف العالقات العامة في ثمانیة نقاط هي 

و الخطب و المقابالت و انتاج , و برامج الرادیو و التلفزیون , كتابة التقاریر الصحفیة -

  .المواد االعالمیة و الفنیة 

ها االدارة الى تحریر نشرات الصحافة و تقاریر المساهمین و الخطابات التي توجه -

  .جماهیر المؤسسة الداخلیة و الخارجیة 

االتصال بالصحافة و االذاعة و التلفزیون و المجالت قصد توجیه اهتمامهم لنشر  -

  االخبار المتعلقة بالمؤسسة 

تحسین صورة المؤسسة و سمعتها من خالل اقامة الحفالت لرجل الصحافة و تنظیم  -

ت و االهتمام بالعالقات مع الضیوف و تقدیم الهدایا المعارض و الزیارات و المسابقا

  .التذكاریة لهم و انتاج االفالم عن المؤسسة 

انتاج النشرات و الكتیبات و التقاریر الخاصة و اخراجها بطریقة فنیة تتالئم مع الذوق  -

  2.العام 
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ا یحتاج و هد, تحدید االهداف و الخطوات و االمكانیات التي یتطلبها انجاز المشروع  -

و قدرة فائقة في تقدیم النصح و التوجیه الى رجال , الى خبرة عالیة في العالقات العامة 

استخدام االعالنات االعالمیة المختلفة في رفع اسم المؤسسة و التنسیق الدائم مع  –االدارة 

  1. قسم االعالن بالمؤسسة 

لوظائف العالقات العامة فقد "  بروم,  سنتر, كاتلیب "اما التقسیم الذي جاء به كل من   *

  : كان كاالتي 

تحلیل و تفسیر اتجاهات الراي العام و دراسة القضایا المؤثرة على خطط و سیاسات  -

  المنظمة 

  تقدیم النصح و التوجیه الدارة المؤسسة فیما یتعلق االمر باتخاذ القرارات  -

  عمل على تنفیذها االستمراریة في البحث و اعداد البرامج االتصالیة و ال -

  المساهمة في وضع الخطط و تحدید االهداف و المیزانیات و تدریب االفراد  -

  : ثالت وظائف للعالقات العامة و هي علي عجوة  و حدد  *

  : و تتمثل في : الوظائف االعالمیة  -1

توعیة الجمهور بالسلع و المنتجات و الخدمات التي یقدمها المؤسسة و مساعدته غلى  -

  كیفیة االنتفاع بها 

خلق التفاعل االیجابي مع جماهیر المؤسسة من خالل تطویر تقنیات االنشطة االتصالیة 

  االعالمیة 

  العمل على رفع كفاءة استخدام وسائل االعالم المتاحة  -

                                                           
1

مذكرة ماجستیر غیر منشورة  قسم العلوم االجتماعیة و االنسانیة . دور العالقات العامة في تحسین صورة المؤسسة االقتصادیة . رزیقة لقصیر   
   64 63ص ص  2006/2007نة جامعة قسنطی. 
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  : تتمثل في  :عالمیة الوظائف االست -2

  االستمراریة في اجراء البحوث المسحیة للجماهیر او الراي العام  -

  تحلیل مواقف الجماهیر لمعرفة ماهو ایجابي و معالجة ماهو سلبي  -

  تطویر تقنیات استیعاب متغیرات مواقف الجمهور  -

  : و تتمثل في : الوظائف النسقیة  -3

  خطط االدارات االخرى ربط حفظ العالقات العامة مع  -

  .منح التدخل و المعارض من خالل برمجة انشطة العالقات العامة مع االنشطة االخرى  -

  1التنسیق لعملیات المتابعة و المراقبة لبرامج االدارة  -

  : و هناك من یضیف ثالت وظائف اخرى و هي كالتالي 

  انیة بمعنى تسیر و ادارة البرامج و االنشطة و المیز : االدارة 

و یقصد به تمرین العاملین و الموظفین في االدارات على التعامل مع وسائل : التدریب 

  االعالم و الجمهور 

اي القیام باالفالم السینمائیة حول نوعیة االنتاج و توجیهها للعاملین من اجل : االنتاج 

  توعیتهم 

  :وظائف العالقات العامة كاالتي  " philipe leslyفیلیب لیزلي "و یحدد  

  مالحظة التغیرات في اتجاهات الراي العام  -  

  مساعدة المؤسسة في التعامل مع هذه االتجاهات و تحقیق التوافق و التكیف معها  -

                                                           
1
كلیة العلوم .  3جامعة الجزائر . مذكرة ماجستیر غیر منشورة . استراتیجیات العالقات العامة في ادارة االزمات التنمویة . سالمي سعیداني  

   27 20ص ص  2010/2011. السیاسیة و االعالم 
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  وضع البرامج المناسبة لتحقیق التوافق مع الجماهیر و میوالتها  -

  1لالتجاه الذي ستتعامل معه المنظمة مساندة المؤسسة على توفیر الجو المستقبلي  -

الى وجود ثالت " بلورة الراي العام " في كتابه تحت عنوان"  ادوارد بیرنیز"   و اشار 

  : وظائف رئیسیة للعالقات العامة هي 

مساعدة الجمهور على التكیق و التقبل عن طریق االقتناع باستخدام النصح و المشورة -

  الموجهة الیه 

تعتبر فكرة االعالم هي الصفة االصلیة التي تتمیز بها العالقات العامة بصوتها : االعالم  -

  .و یتطلب ذالك تحلیل الراي العام . العلمیة 

و یقصد بها جذب اهتمام الجمهور و العمل على حفظ و رفع مستوى هذه :  المتابعة

  2االهتمامات 

وم بها العالقات العامة مع على الوظائف التي تق"   canfieldكانفیلد " بینما ركز*  

  : جمهورها الداخلي و تتمثل في 

  شرح اراء الجماهیر الداخلیة لالدارة العلیا بعد الحصول على تلك االراء -

  مد االدارة بالنصائح و االستشارات المتعلقة بالتعامل مع الجمهور الداخلي للمنظمة  -

  لداخلي للمنظمة تقویم تاثیر برامج العالقات العامة على الجمهور ا -

  وضع ورسم الخطط الخاصة بتعامل العالقات العامة مع الجمهور الداخلي  -

                                                           
1
                                                     34ص  1994القاھرة . عربیة دار النھضة ال. فن و علم العالقات العامة . طاھرمرسي عطیة  
و االعالم  كلیة العلوم السیاسیة: جامعة الجزائر(إبراھیم كرمیة، العالقات العامة في المؤسسة السیاحیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة  2

                                                                                                                             28 27ص ص   2005/ 2004
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تمكین للجمهور الداخلي للمنظمة من التعبیر على رایه ووجهة نظره لالدارة من خالل  -

  الوسائل االتصالیة المناسبة لذالك 

  خطط المنظمة ككل  ربط العالقات العامة مع الخطط المستویات االداریة االخرى ضمن -

برمجة انشطة العالقات العامة مع االنشطة االخرى في المنظمة لمنح التداخل و  -

  1التعارض بینهما 

وظائف العالقات العامة في اي مؤسسة في النقاط " حسن خیر الدین "و یلخص االستاد  

  :التالیة 

لخدمات التي تقدمها تعریف الجمهور بالمنظمة و شرح السلع التي تنتجها المؤسسة و ا 1

  بلغة بسیطة و سهلة لجذب اهتمام الجمهور 

شرح و تفسیر سیاسة المنظمة للجمهور و شرح التعدیالت و التغیرات التي تطرا علیها  2

  قصد تقبله لها و مساندتها 

تزوید الجمهور بكافة المعلومات عن المنظمة و سیاستها و انشطتها لمساعدة على تكوین  3

  س الواقع و الحقیقة رایه على اسا

  التاكد من صحة و سالمة االخبار التي تنشر على الجمهور شكال و مظمونا  4

  اعالم المؤسسة بكافة التطورات التي تحدث في الراي العام  5

حمایة المؤسسة من االخبار الكاذبة قد تؤدي الى تشویه سمعتها و صورتها امام الراي  6

  2العام 

                                                           
1
  ص     .  2008مصر . علم الكتاب .  2ط. ادارة العالقات العامة بین االدارة االستراتیجیة و ادارة االزمات . فریدة كریمان . علي عجوة  
                                                                                                                                               10 08ص  

2
                                                   33 31ص   1994القاھرة . دار النھضة العربیة . فن و علم العالقات العامة . طاھرمرسي عطیة  
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و بین االفراد فیما بینهم داخل , خلق جو متاح و مالئم و جید بین المؤسسة و االفراد  7

  المؤسسة 

  ابالغ االدارة العلیا للمؤسسة برد فعل الجمهور ازاء سیاستها و برامجها  8

  بحث و تحلیل كل المسائل المهمة لالدارة العلیا و رفعها الیها للنظر فیها و معالجتها  9

  1التصال بین مختلف المستویات االداریة العلیا و السفلى ا تشجیع 10

  مبادئ العالقات العامة  1-5 

  :  و اخرون ان مفهوم العالقات العامة یتشكل من  روبینسونیرى 

و یقصد به االعالم في , ان االتصال یمثل بعدا هاما في عملیة  العالقات العامة   -1

و بذالك تهدف الى , ن الجمهور الى المؤسسة و م, اتجاهین من المؤسسة الى الجمهور 

  .تكوین موقف ایجابي نحوها 

تعتمد العالقات العامة على تكوین و تطبیق االسالیب النظریة و العلمیة في تكوین  -2

لذا فان فهم فهم السلوك البشري یمثل ركیزة اساسیة , االنطباعات و تشكیل االتجاهات 

  . لنجاح اي برنامج للعالقات العامة

فهي كاي نشاط مؤسسي اخر یحتاج , تنطوي عملیة العالقات العامة على بعد اداري  -3

التخطیط و التنظیم و الرقابة و التنسیق و غیرها من العملیات االداریة لذا فانها تحتاج الى 

  .  مهارات اداریة 

                                                           
1
  33مرجع سابق ص . طاھر مرسي عطیة  
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العالقات  ممارس العالقات العامة و اصول المهنة یلعبان دورا اساسیا في ممارسة نشاط -4

و هذا یعكس فلسفة االدارة و احساسها بمسؤولیاتها االجتماعیة و التزامها الصدق , العامة 

  .في كل ما یصدر عنها من معلومات 

تمثل عملیات التغذیة العكسیة  اهمیة خاصة في نظام االتصال خاصة في العالقات  -5

مهما یزود االدارة بالوسائل و الن ذالك یمثل رد فعل الجمهور الذي یمثل رافدا , العامة 

و بما یساعدها في التغلب على , االدوات الالزمة لتقییم ما تقوم به من انشطة  و برامج 

  . المشكالت  

اذ انها واحدة من , لذا فالعالقات العامة اصبحت احدى سمات المجتمعات المتحضرة 

العلمي الصحیح یعد احد دواعي نجاح التنظیم االداري للمؤسسة بل و تطبیقها بالمفهوم 

  .مؤشرات نجاح المؤسسة و تقدیمها 

و ذالك ناتج عن زیادة اهمیة , فالمؤسسات الحدیثة تسعى للحصول على رضا الجمهور 

و من قوة تاثیر الراي العام على نشاط المؤسسة , الفرد و الجمهور في المجتمع الحدیث 

  .سلبا و ایجابا 

حینما تعكس االهداف فلسفة النظام , عامة و ماهیتها و یحدث االختالف حول العالقات ال

و ذالك نظرا الن االهداف التي تسعى من اجلها المؤسسات الربحیة , الذي تعبر عنه 

هذا مع وجود اهداف مشتركة بین المؤسسات , تختلف عن اهداف المؤسسات غیر ربحیة 

  .على اختالف انواعها و مجاالت عملها 

قات العامة في حاجة الى اجتهاد الباحثین و الممارسین على حد حیث مازال مصطلح العال

و ذالك الن هناك بعض  المفاهیم الخاطئة تجاهها و قد ادى كل ذالك الى صعوبة , سواء 

  1.وجود تعریف دقیق و شامل و موحد للعالقات العامة 

                                                           
1
 44 41 ص ص 2011 المشرقة االفاق. االردن. العامة العالقات الى المدخل.  عثمان القادر عبد الدین نصر   
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مفهومها و و قد قام الكثیر من الباحثین بوضع تعریفات لما اسفرت عنه اجتهاداتهم حول 

اال , تطبیقها في محاولة للوصول الى تعریف شامل یعبر عن هذه الوظیفة تعبیرا متكامال 

ان غالبیة  هذه التعریفات قد اتسمت بالتفاوت و التباین مما تسبب في اختالف تنظیماتها و 

  .وظائفها و اهدافها من مؤسسة الى اخرى 

جاد نوع من العالقة الطیبة و التفاهم المتبادل لذالك فان وظیفة العالقات العامة تتمثل في ای

بین المنظمة و جماهیرها من اجل الوصول بهذه العالقة الى درجة الرضا بین الطرفین و 

   1. الى تكوین صورة ذهنیة طیبة و سمعة جیدة كنتاج نهائي لنشاط العالقات العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  44 41ص . المرجع نفسه . نصر الدین عبد القادر عثمان  1
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  ملخص الفصل 

و هي وظیفة اداریة تقوم بها كافة , قواعده و نظریاتهان العالقات العامة علم و فن له 

بهدف كسب رضا الجمهور و تاییده و بناء , المؤسسات مهما اختلفت طبیعتها او نشاطها 

  .صورة جیدة لها في البناء االجتماعي الذي یحتویها 

 تطورت كمفهوم عبر التاریخ الى ان‘ و هي ظاهرة اجتماعیة قدیمة قدم االنسانیة ذاتها 

  وصلت الى العصر الحدیث لتصبح ضروریة في كل المؤسسات 

تسعى العالقات العامة في المؤسسة الى  تقویه الصلة بین المؤسسة و العاملین بها من جهة 

بما یضمن حسن سیر العمل و تنمیة ادائهم وبین المؤسسة و جمهورها الخارجي من جهة 

و بالتالي استقرار , لزیادة االقبال علیها  اخرى بغیة اقناعهم بمنتجاتها و خدماتها المقدمة

  .المنظمة و استمراریتها 

فانها , و باعتبار ا العالقات العامة هي وظیفة اتصالیة هادفة الى التاثي على الراي العام 

في ذالك مجموعة من وسائل االتصال التي تمكنها من اداء مهامها و تحقیق اهداف المرجوة 

تلف و تتنوع من مؤسسة الى اخرى حسب طبیعة عمل كل مؤسسة اال ان هذه الوسائل تخ, 

  و نوعیة الجماهیر التي یستهدفه, و اهدافها و امكانیاتها 
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  العالقات العامة و الترقیة االنتاجیة في المؤسسة االقتصادیة : الفصل الثاني  

 تمهید

و هي وسیلة , هادفة باختالف انواعها و احجامها هي ظاهرة انسانیة ان المؤسسة االنتاجیة 

و تعمل هذه المؤسسة , و تقدیم الخدمات , و اداة رئیسیة و فعالیة النتاج المواد و السلع 

و الوصول الى التنمیة في كافة المجاالت حیث انها , لخدمة المجتمع و تحقیق المصلحة 

  .بمختلف نشاطاتها تعد البیئة التحتیة لتقدم و تطور الدول 

بالغة كان البد من التعرض الیها و ذالك بتعریفها و ذكر اهم الخصائص و نظرا الهمیتها ال

  التي یتسم بها المكلف بممارسة العالقات العامة في المؤسسة االنتاجیة 

, و باعتبار ان العالقات العامة جزء الیتجزء من الهیكل التنظیمي للمؤسسة االقتصادیة 

و بالتالي الوصول لتحقیق , الخیرة و تطویره فانها تلعب دورا جد فعال في تنمیة اداء هذه ا

  .اهدافها المسطرة لما یضمن نجاحها و استمراریتها 
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  تعریف المؤسسة االقتصادیة  1-1

  تعریف المؤسسة

ان كلمة المؤسسة ماخودة من الفعل اسس و , حسب ما ورد في المنجد االبجدي : لغة 

  تعني جمعیة او شركة 

المحاوالت في اعظاء تعریفات للمؤسسة على ید علماء االقتصاد  لقد بدات:  اصطالحا 

لتنتقل بعد ذالك الى علماء االجتماع ثم علماء االدارة و خاصة بمجئ تایلور و فایول لذالك 

  .تم االخد بعین االعتبار هذا التطور من خالل استعراض تعاریف المؤسسة 

  

  التعریف االقتصادي للمؤسسة   - أ

القتصاد على انها تنظیم اقتصادي الهدف منه ایجاد قیمة سوقیة معینة یعرف احد العلماء ا

من خالل الجمع بین عوامل انتاجیة معینة تم تتولى بیعها في السوق لتحقیق الربح 

  .االیراد الكلي و التكلفة الكلیة المتحصل علیه من الفرق بین 

, قیمة سوقیة لقیام المؤسسة نالحظ في هذا التعریف انه قد ركز على تحقیق الربح و ایجاد 

اال ان ما یعاب على هذا التعریف هو تركیزه على , كما اشترط لذالك وجود عوامل انتاجیة 

, تحقیق الربح و اهماله الهداف اخرى قد تعتبر اساسیة بالنسبة للمؤسسة الرضاء المستهلك 

  1.كما اشترط وجود عوامل انتاجیة یحدد طبیعتها في هذا التعریف 

  

  

                                                           
1
   16ص  2000, جامعة بغداد , مذكرة ماجستیر بعنوان دور العالقات العامة في تحسین صورة المؤسسة االقتصادیة , عبد الفتاح بوخمیخم  
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    لتعریف االجتماعي للمؤسسة ا   -  ب

هي مجموعة متدرجة من الموارد البشریة تستخدم وسائل معنویة و " كما یلي  بیارلوعرفها ی

  1.مادیة و مالیة الستخراج و توزیع الثروات و انتاج خدمات وفق اهداف محددة 

نالحظ ان هذا التعریف قد ركز على الجوانب البشریة في المؤسسة كما لم یمهل الجانب  

اال ان مایعاب على هذا التعریف هو عدم تبیانه لطبیعة ‘ المعنوي و المادي و المالي 

  .االهداف المحددة من هذا البناء او الشكل للمؤسسة 

  التعریف القانوني للمؤسسة             -ج

یلي هي هیئة ذات الشكل القانوني محدد القواعد و االجراءات القانونیة التي تنظم تعرف كما 

  و تحكم عالقاتها 

نالحظ ان هذا التعریف قد ركز على الشكل القانوني للمؤسسة و المظبوطة بقواعد قانونیة 

 محددة اال انه ما تجدر االشارة الیه هو ان المؤسسة الیمكن ا تتشكل من الجانب القانوني

فقط بل لكي یكتمل تحدیدها وجب االشارة الى الجانبین االالقتصادي و االجتماعي على 

  .االقل 

هو ان المؤسسة االقتصادیة هي " من هاته التعاریف نخلص الى التعریف االجرائي *

مجموعة متدرجة من الموارد البشریة توجد ضمن تنظیم اقتصادي تقوم بوظائف عدیدة كا 

باستعمال وسائل فكریة و مادیة و , غلى سبیل المثال ال الحصر االدارة و االنتاج 

تنظیمیة الیصال المنتوج سواء كان سلعة او خدمة الى المستهلك بغیة  الربح و المنفعة 

  ان واحد وفقا الجراءات قانونیة  االجتماعیة في

  

                                                           
                                                                                            21 16ص ص , المرجع السابق , عبد الفتاح بوخمیخم  2
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   الترقیة االنتاجیة   2-2

   :تعریفها 

واحدة من الموضوعات  production باالنجلیزیةاصبحت قضیة االنتاج او كما تسمى 

لذا منح هذا , التي تحدد نجاح او فشل المنظمات االنتاجیة السلعیة او الخدماتیة 

الموضوع االهمیة القصوى من المنظمات المختلفة التي تسعى الى تحقیق االرباح و 

یة في االسواق التي تعظیم المنافع المادیة و التوسع و التقدم و اكتساب المیزات التنافس

تعمل في المیدان نفسه و خاصة في ظل تعدد و تنوع اهداف هذه المنظمات التي تسعى 

علما انها لم تعد قادرة على النمو و البقاء و , الى كسب اكبر قدر ممكن من الزبائن 

اختصار الجهود البشریة و تكفل االستمراریة دون تمتعها بابعاد انتاجیة حدیثة قادرة على 

  .القدرة استثمار الوقت باسلوب امثل 

  

    ب توفرها في رجل العالقات العامةلشروط الواجا2-3 

  النشاط :  اوال 

العالقات العامة عمل مستمر حیوي و متعدد المجاالت و جهد متواصل مما یتطلب ان 

یتصف من یعمل بالعالقات العامة بالقدرة على التحرك السریع و دون ملل و بذل اقصى 

  .الجهود لنجاح مهمته 

  حسن المظهر و المنطق و الجاذبیة : ثانیا 

من مظاهر هذه الشخصیة سماحة الوجه و رقة الحدیث و الكالم و تناسق القوام و حسن 

الهندام و قادر على التعبیر الكالمي بشكل مؤثر و ان یتمیزبالشخصیة القویة و الجذابة 
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العباراة و قوة الشخصیة فاالناس یجتذبون ما هو لینال اعجاب االخرین و یرشدهم باللفظ و 

  1محبب لهم 

   الشخصیة المستقرة و الملتزمةا ثالث

البد ان یتصف رجل العالقات العامة بالشخصیة المستقرة الهادئة لتحقیق التفاهم مع االفراد 

و الجماعة و كسب تاییدهم و خلق انطباع طیب عن المؤسسة لدى الجمهور التي تمثل 

  ات العامة العالق

   الشجاعة : رابعا 

البد ان یكون رجل العالقات العامة قوي الشخصیة متصفا بالشجاعة لیتمكن من عرض 

ارائه و اقتراحاته بقوة و الدفاع و جهة نظره امام االدارة العامة الن ضعف مدیر العالقات 

لتالي یزداد االمر العامة یعني تاخر عالج المشكالت  الناتجة عن اخطاء االدارة العلیا و با

سوءا فرجل العالقات العامة مسؤول عن اسداد النصح للمؤسسة و ایضا مواطن الخلل و 

  مصادر االزمات و اسبابها قبل وقوعها 

   االقناع: خامسا 

و من ممیزات رجل العالقات العامة ان تكون له القدرة على التاثیر في نفوس الناس و 

اقناعهم بلباقة فهو لیس بالشرطي الذي یستعمل القوة كما انه لیس ساحرا او محتاال یستغل 

الدعایة الكاذبة و انما هو خبیر في النفس البشریة و الجماعة االنسانیة یعرف كیف یوجه و 

یقنع باللفظ و العبارات و قوة الشخصیة فالبد ان یكون قادرا على استعماالت یرشد و كیف 

الغیر لالفكار التي یعبر عنها اضافة الى امكانیة تحلیله لوجهات النظر المعروضة قبل 

  تقدیم افكاره 

                                                           
                                                             115ص  2011عمان . دار الثقافة  .1ط..المدخل الى العالقات العامة. الدلیمي  عبد الرزاق محمد 1
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  الذكاء: سادسا 

مهم  رجل العالقات العامة ذكیا ناضج الشخصیة اهال للثقة فا الذكاء عنصر البد ان یكون

في تكوین شخصیة رجل العالقات العامة فهو یقوم بثمتیل المؤسسة و حل مشكالتها 

  االنسانیة و توطید عالقاتها االجتماعیة 

  التكییف   : ابعا 

عامل اساس في العالقات العامة الطیبة و من الحقائق المتفق علیها ان الناس و الجماعات 

فمن واجبات  اذا ارید ان یكون لنا مجتمع متجانسو الهیئات یعوزها ان تتكیف فیما بینها 

العالقات العامة تحقیق التفاهم عن طریق االتصال باالخرین لذا من الواجب ان یكون رجل 

العالقات العامة مقبال على الفیر محبا لالندماج معهم لكي یتعرف على طریقة تفكیرهم و 

سیترتب علیها اهات و اعمال الجمهور اسالیب التاثیر فیهم فالمؤسسة التي ال تتكیف مع اتج

  1.الفشل الن هذا التكییف یرتكز على نقل المعلومات و االقناع 

  الكیاسة : ثامنا

ان المثل االعلى لرجل العالقات العامة هو االتصاف بالكیاسة و دقة السلوك فاذا لم تكن 

واعیة لم تتح لكل الكیاسة طبعا فیه فعلى االقل ان یتطبع بها فهي تتطلب سلیقة و ذاكرة 

انسان و علیه ان یتجنب التورط في اعمال قد تعتبر منافیة للذوق السلیم كما یتطلب منه 

  .الدقة بالعمل فالخطا یولد دائما االمتعاض و االستیاء 

  االستقامة و الصدق : تاسعا 

ینبغي لكل من یعمل في العالقات العامة ان یكون قادرا على عرض الحقائق عرضا سلیما 

على الجمهور لكي یظفر تاییده و یكسب ثقته و ان یتحلى بالسمعة الطیبة و االخالق 

                                                           
1
                                                                                                                115  مرجع سابق ص. الدلیمي عبد الرزاق محمد  
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ؤكد علیها المجتمع و الدین الفاضلة و ان هذه الصفات هي من الصفات االجتماعیة التي ی

  و انها تدل على خلفیة و تاریخ العائلة و المجتمع 

واجب اخصائى العالقات العامة ان ویقول ادوارد بیرنیز في كتابه العالقات العامة ان من  

یدعم سمعته و سمعة مهنته و ان الخبرة الملحوظة في هذا المجال تؤطر من خالل الئحة 

اخالقیة تتضمن مجموعة من المبادئ االخالقیة الصارمة و یجب علیه ان یعكس اخالقه 

افعاله و على الجمهور و ما لم یؤكد اخصائي العالقات العامة هذه الالئحة االخالقیة ب

  یؤیدها باقواله فان النجاح سوف لن یكون بجانبه و كما سیفقد ثقة االخرین به 

  .تلك الثقة التي الغنى عنها من اجل التقدم و النجاح في اسالیب االتصال التي یستخدمها 

   الموضوعیة : عاشرا 

المطروحة و هي القدرة على النظر بتجرد عن الذات الى المشكالت المعروضة و التوصیات 

و اسلوب العمل و تجنب التمیز العنصري او الشعبوي او الدیني او االجتماعي او ما الى 

ذالك من االتجاهات التي تفسر سلوك الفرد و لهذا فان الموضوعیة تعني التجرد من االراء و 

االفكار و االتجاهات و المعتقدات فمن الضروري ان یكون رجل العالقات العامة موضوعیا 

  .نفسه في حكمه على مقدرته في ان یعمل كاخصائي للعالقات العامة مع 

  . و اذا لم یكن موضوعیا فسوف یكون من العسیر ان یكون موضوعیا اتجاه االخرین 

  االحساس العام  :حادي عشر 

ان یتمیز رجل العالقات العامة بالقدرة على الشعور بمدى توافقه مع الغیر او بالعكس و ان 

كلم و متى ینصت و متى یدافع او یهاجم و متى ینتظر ظروفا افضل للدفاع یعرف متى یت

 1او الهجوم كما ان الحرص ضروري حتى الیؤدي زلة لسان الى مشكالت یصعب حلها و

                                                           
1
    117ص 2000. عمان . دار الثقافة . 1ط. المدخل الى العالقات العامة , عبد الرزاق محمد الدلیمي .  
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تتوافر لدیة القدرة االیجابیة على التحلیل و التالیف مستمدا مقاییسه في الحكم من بداهته  1ان

  نته السلیمة و منطقه و فط

  الخیال الخصب: ثاني عشر 

العالقات العامة و ظیفة خالقة تعتمد على االبتكار في مواجهة المشكالت الجدیدة و التغلب 

على االراء  المعارضة في اضعافها لكسب فئات جدیدة من الجماهیر كما البد ان یتمیز 

  بالخلق و البداع و المبادرة 

   جیة رجل العالقات العامة في المؤسسة االنتا 2-4 

تعد العالقات العامة احدى اهم العناصر الترقیة االنتاجیة بل و اكثرها اهمیة خاصة و انها 

تعني بناء عالقات طیبة و جیدة مع الجمهور بمختلف انواعه و الهدف من ذالك هو احراز 

  : نتائج معینة كما ان هناك واجبات لرجل العالقات العامة االنتاجیة 

  .النشاط االنتاجي بها تقدیما مناسبا یستهدف جذب الجمهور تقدیم المنشاة و  -1

  بناء السمعة الطیبة و الصورة المشوقة و المقنعة للبالد و المؤسسات االقتصادیة  -2

الجهات و اراء الجمهور المتعامل مع المؤسسة محاولة التعرف على المتطلبات  -3

  .االنتاجیة في الداخل و حتى الخارج 

  .الصورة السلبیة التي تداوم اجهزة الرقابة المضادة تصحیح  -4

  :تتمثل موصفاته من خالل النقاط التالیة نذكرها باختصار  *

  القدرة على االتصال تكون عالیة لتعزیز احسن الخدمات  -

  عالقته بالعمال و العمالء تقوم على اساس االحترام المتبادل و ضمان جو مناسب لهم  -

                                                           
  94ص  1948القاھرة  . دار المعارف . العالقات العامة في السیاحة . محمد حسین بازرعة   1     
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اصحاب الخدمات , جیة مع جماهیر عدیدة اي معارف مثل االعالم له صالت استراتی -

  1الخ ... الهیئات المتخصصة ,  نتاجیة اال

فرجل العالقات العامة یعتبر الركیزة التي تسیر المؤسسة و تدفعها الى التقدم المستمر من   

العامة خالل بناء االستراتیجیات الفعالة و كل هذا راجع حسب مدى كفاءة رجل العالقات 

  .في المنشاة 

  دور العالقات العامة في الترقیة االنتاجیة  2-5

ان العالقات العامة هي وظیفة ضروریة و حیویة في مختلف المؤسسات مهما اختلف 

كما انها تلعب دورا بارزا في تنمیة ادائها و زیادة درجة , و هي ذات اهمیة بالغة ,  نشاطها 

  .الوسائل االتصالیة المناسبة فاعلیتها مستخدمة في ذالك 

و بما ان العالقات العامة تهدف الى اقامة عالقات طیبة مع الجمهور الداخلي و الجمهور 

فان الجمهور الداخلي المتمثل في العاملین و الموظفین في المؤسسة االنتاجیة , الخارجي 

, في تحقیق اهدافها و منه الحفاظ على بقائها و نجاحها , هو اساس تنمیة و تطویر ادائها 

و من المهم ان تتعرف المؤسسة االنتاجیة على اراء و رغبات و احتیاجات هذا الجمهور 

حیث ان هذه االخیرة تعمل على تحقیق , مستخدمة في ذالك العالقات العامة } العاملین{

و تحرص العالقات العامة في المؤسسة ‘ اكبر قدر من التفاهم و الثقة بین الطرفین 

و بین الموظفین و المؤسسة و , تصادیة على نشر روح التعاون بین الموظفین فیما بینهم االق

ما یؤدي الى زیادة , كما تعمل على حل مشاكلهم و معرفة رغباتهم , تقوم برفع المعنویة لهم 

و ترتكز العالقات العامة كذالك على جذب و استقطاب , انتاجیتهم و تحسین تنمیة ادائهم 

و هذا یترتب عنه تنمیة اداء , ءات و المهارات للعمل في المؤسسة االنتاجیة افضل الكفا

و تسعى العالقات العامة جاهدة لتنمیة شعور العاملین , المؤسسة و تحسین مردودیتها 

                                                           
                                                                                         256ص .  2012. مصر . مكتبة االنجلو .  1ط. التسویق السیاحي . سعید البطبوطي   1 
.   
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باالنتماء و الوالء الى المؤسسة و الحصول على تاییدهم و بهتمام العالقات العامة 

تصال و التفاهم بینهم و بین المؤسسة سیجعلهم بالموظفین و حرصها على تحقیق اال

و یحسون بمدى اهمیتهم في المؤسسة و مدى اهمیة , یشعرون بالكرامة و احترام الذات 

و مجرد االت و بان لدیهم دور فعال في المؤسسة و انهم لیس, االعمال التي یقومون بها 

سؤولیة اتجاه المؤسسة و هذا سیزید احساسهم بالم, تستخدمها المنظمة لتحقیق مآربها 

  1سیضاعف من مجهوداتهم و سیحسن ادائهم و بالتالي تنمیة و زیادة االنتاج في المؤسسة 

و اخر , اضافة الى ان العالقات العامة تعمل على تنفید برنامج كبیر للتثقیف و االرشاد 

مل و الى جانب تحسین ظروف الع, للتدریب على االعمال الجدیدة و تطویر المهارات 

و كذالك وضع , و منح االجازات و العطل المرضیة و غیرها , التخفیف من ساعات الشغل 

كل هذا سیحفز , ومنح العالوات و المنح و الترقیات و التامینات , نظام عادل االجور 

و الذي سیترتب عنه تنمیة اداء المؤسسة , العاملین و سیرضیهم و یدفعهم للعمل بجهد اكبر 

 2و تطویرها و بالتالي استمراریتها االقتصادیة 

كما ان رضا العاملین سینعكس ایجابا مباشرة على ادائهم و سلوكهم داخل المؤسسة 

و في نشر االنطباعات الجیدة , االنتاجیة و خارجها في تعاملهم مع زمالئهم و روؤسائهم 

مؤسسة من فرص و یتوقف رضا العاملین غلى ما تمنحهم ادارة ال, عنها خارج اوقات العمل 

 3المشاركة في ابداء الراي و اتخاد القرارات و یساعدها في ذالك العالقات العامة 

باالضافة الى حرص العالقات العامة على كسب رضا الجمهور الخارجي للمؤسسة 

, من خالل االتصال و معرفة ارائه حول السلع التي تنتجها و الخدمات التي االقتصادیة 

                                                           
11

   205 -  203ص ,  1994, القاھرة , عربیة دار النھضة ال, فن و علم العالقات العامة , طاھر مرسي عطیة  
2
               2005/2006الدنمارك , الجامعة العربیة المفتوحة , لعامة و الراي العام مقدمة في العالقات ا: محاضرة بعنوان , مخمد جاسم فلجي  
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فسواء كانت هذه االراء جیدة او سیئة فهي ستدفع بالمؤسسة الى الترقیة و زیادة فعالیتها و 

 1تحسین مردودیتها 

یمكن القول بان العالقات العامة تلعب دورا كبیرا و محوریا و فعاال في تنمیة , و في االخیر 

الداخلي و حتى  اداء المؤسسة االنتاجیة في الجزائر و ذالك من خالل االهتمام بالجمهور

و السعي لكسب رضاه و دعمه و ثقته بشكل دائم و مستمر باستخدام مختلف الخارجي 

  .الوسائل االتصالیة 

  العوامل المؤثرة في تنظیم انشطة العالقات العامة 

من خالل الدراسة و التحلیل یمكن تصنیف العوامل المؤثرة في تنظیم انشطة العالقات العامة 

  : شكل التنظیمي لها الى مجموعتین و كذالك تحدید ال

  : تتمثل في :  العوامل الداخلیة  -1

 .االمكانیات و الموارد المالیة المتاحة 

 .توفیر اطارات اداریة و مهارات الزمة لممارسة انشطة العالقات العامة  -

تتجاهل فكثیرا من الهیاكل التنظیمیة في كثیر من المؤسسات , البناء التنظیمي للمؤسسة  -

حیث یكون بعض العمال و الموظفین , في بادئ االمر انشاء ادارة خاصة للعالقات العامة 

  .و ذالك یرجع لعدم قناعة االدارة العلیا للمؤسسة باهمیة العالقات العامة , في غیر امكنتهم 

فان جمهور المؤسسة یختلف في حجمه و خصائصه باختالف , طبیعة نشاط المؤسسة  -

فا المؤسسة التي تعمل مثال في صناعة االغذیة المحفوظة یكون , طبیعة نشاطات المؤسسة 

جمهورها الخارجي اكبر و خصائصها اكثر خالفا لتلك التي تعمل مثال في صناعة الحدید و 

                                                           
1
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, ادارة العالقات العامة هنا سیكون مقاسا بحجم جمهورها و هذا یعني ان حجم , الصلب 

 .كما ان مهامها و مسؤولیاتها ستكون اكبر عنه في الحالة الثانیة 

  :و تتمثل في  :العوامل الخارجیة او البیئیة  - 2

 .مدى كبر او صغر حجم الجماهیر الخارجیة التي تتعامل معها المؤسسة  -

 .الجماهیر و على مستوى نفس الجمهور الواحد درجة التباین في خصائص هذه  -

درجة االنتشار الجغرافي للمؤسسة و مدى التجانس بین المناطق الجغرافیة التي تتواجد  -

  .فیها الفروع او تمارس فیها المؤسسة نشاطها 

و المالحظ كلما كبر حجم الجماهیر الخارجیة للمؤسسة و اختلفت في خصائصها 

و كلما زادت درجة االنتشار الجغرافي , او الدیموغرافیة و تباینت  االجتماعیة و الثقافیة

للمؤسسات كلما تعاظم و نما دور العالقات العامة و ازدانت نشاطاتها و العكس تماما فكلما 

  .ارتفعت درجة انعزال المؤسسة عن جمهورها كلما تقلص دور العالقات العامة 

  الخ ... االحزاب , جماعات حمایة المستهلك , هذا باالضافة الى تاثیر نقابات العمال 

فان تاثیر هذه الجماعات یزید بدورة من مسؤولیات العالقات العامة في حل النزاعات و 

  .المشاكل المتعلقة بهذه الجماعات 

  .القائم بالعالقات العامة كما ان ارتفاع درجات تاثیر المشاكل البیئیة یؤدي الى زیادة اهمیة 

1  

 

  

                                                           
1
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  ملخص الفصل 

تقوم العالقات العامة على االتصال الفعال بین الجمهور و تحقیق االنسجام و التوافق بین 

و اضافة الى تجسید مع , االشخاص و ذالك من خالل استخدام برامجها وواسائلها 

ارض الواقع و  مواصفات رجل العالقات العامة في كل موظف و تطبیق وظائفها على

ایصال المعلومة بكل صدق و شفافیة و هذا كله من اجل خدمة المؤسسة االنتاجیة و 

اعطاء سمعة طیبة لدى جمهورها سواء تعلق االمر بالجمهور الداخلي او الخارجي  و من 

  .اجل بلوغ االهداف المسطرة و المراد الوصول الیها 

بارة عن حلقة اتصال لتوجیه و تنمیة عالقات عفالعالقات العامة في المؤسسات االقتصادیة 

و هذا من خالل  تغذیة كل طرف بالمعلومة الصحیحة باصلح , المهتمین بالزیادة االنتاجیة 

فهي عنصر ضروري و مهم من عناصر نجاح و تنمیة اداء اي مؤسسة مهما , الطرق 

 .اختلف نشاطها 
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  تمهید 

في القسم النظري حول ماهیة العالقات العامة و دورها في الترقیة  إلیهنظرا لما تقدمنا 

البالغة في توفیر المعلومة بین مختلف العمال من اجل التحفیز و الدفع   أهمیتهاو  اإلنتاجیة

تعامالت طیبة مع باقي   إضفاءو كیف تساهم العالقات العامة في ,  األفضلعلى تقدیم 

للمؤسسة و كسب سمعة حسنة مع  اإلنتاجیةعمال المنشاة و هذا یساعد في المساهمة 

المحافظة على بقائها و استمرارها في السوق االقتصادي لذالك سنحاول في هذا  ضرورة

, اإلنتاجیة لذي تلعبه العالقات العامة في المؤسسات المیداني التطرق لمعرفة الدور ا اإلطار

رام "المؤسسات المحلیة و هي المجمع الصناعي لتكریر السكر  من خالل دراسة حالة إلحدى

  " سكر 

ي تنشط في مجال االقتصاد منذ احد المؤسسات الجزائریة الت" رام سكر "و یعتبر مصنع 

و بالتالي سنحاول , القتصادي الجزائري فرض نفسه في السوق او الذي یحاول ,  سنوات 

االطالع على هذا القطاع و بالخصوص الدور الذي تلعبه العالقات العامة داخل المؤسسة 

و لمحیطها البیئي و قدرتها على التنبؤ بالتطورات الحاصلة فیها و مدى " رام سكر" اإلنتاجیة

فة كل هذا اعتمدنا على الدراسة و لمعر , المؤسسة مستقبال  أهدافو  قراراتذالك على  تأثیر

االستطالعیة للمؤسسة و ترددنا علیها عدة مرات لجمع معلومات و معطیات كیفیة من 

و هذا راجع  األخرى األقسامخالل القیام بمجموعة من المقابالت مع قسمین من بین باقي 

  .من اجل الحصول على نتائج موضوعیة  موضوعناحسب طبیعة 
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  " ram sucre "  اإلنتاجیة تقدیم المؤسسة  : األولالفصل 

تلعب دورا هاما و  اإلنتاجیةو المؤسسة , لكل مؤسسة مهام و وظائف مهما كان نوعها  إن

هذا من , بالنسبة للمستهلك  أساسي منتجوهاكان  إذاكبیرا بالنسبة لالقتصاد الوطني خاصة 

 إلىلذا سنتطرق , النشاط االقتصادي  هة أخرى المؤسسة االقتصادیة أساسو من ج, جهة 

توضیح الدور الذي  إلى إضافة, و تقدیم هیكلها التنظیمي   "رام سكر " تقدیم المؤسسة 

  . تلعبه العالقات العامة في تنمیة االقتصاد لهذه المؤسسة 

   لمحة تاریخیة عن المؤسسة. 1

تقع الوحدة ,  دج 16400000000: مال یقدر ب  برأس أسهمرام سكر هي شركة ذات 

و ساهمت في انجازها , غرب مدینة مزغران على الطریق الرابط بین وهران و مستغانم 

و انطلقت عملیة  1974سنة  األساسایطالیة حیث كان وضع حجر  أخرىشركة فرنسیة و 

  . 18/04/1974بها بتاریخ  اإلنتاجیة

 2000و نظرا للصعوبات التي واجهت هذه المؤسسة فقد تم تعدیل وزاري في فیفري سنة 

بعد ذالك المؤسسة الوطنیة للسكر تتعامل مع  أصبحتو . فاستقلت كل مؤسسة لوحدها 

  . األولیةنظرا لتخلي الدولة عن الدعم المالي و المادة  2001القطاع الخاص منذ سنة 

      لخوصصة عن طریق الشراكة مع الخواص فتعاملت مع اتبعت ا 2001ابتداء من سنة 

المتعامل  إلىو صوال . و غیرها " شرفاوي للتجارة " و مع مؤسسة " شركات لحلف التجارة " 

وفي نفس السنة قررت .  2008منذ بدایة " برحال قادة "للسید " مجمع برحال"الحالي و هو 

ا وحدة مستغانم للخواص و اعلنت مناقصة الدولة بیع وحدات المؤسسة الوطنیة و من بینه

دولیة و على اثرها تحصل مجمع برحال على وحدة مستغانم مع وحدة خمیس ملیانة لتزوید 

  بدا اول شراكة مع الشریك الجزائري الذي یقوم , المؤسسة بالمادة االولیة 
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حال مجمع بر "اصبحت الشركة خاصة ملك ل  2008بتموین الشركة بالسكر االحمر و مند 

  .عامل  250متضمنة " 

  "مستغانم  - ram sucre   –تكریر السكر "   : تعریف المؤسسة2  - 

   –مستغانم  –المؤسسة الوطنیة لتكریر السكر : االسم الكامل 

  –مستغانم  –رام سكر  -ا-ذ-ش :االسم المختصر للمؤسسة 

  وهران: المقر االجتماعي 

   1خاصة : الطابع القانوني 

و بدا , رنا سالفا هي في االصل وحدة تابعة للمؤسسة الوطنیة كما ذك" رام سكر " المؤسسة 

بتاریخ  69/355/115و بالقرار االحادي رقم  16/05/1970 نشاطها منذ 

یمكن تحویلها , تعتبر شركة تكریر السكر مؤسسة اقتصادیة ذات اسهم ,  23/05/1969

االدارة حسب المادة  بقرار من مجلي من مكان الى الخر بموجب قرار من الجهة العامة و

و یمكن تجدیدها , ابتداءا من تاریخ قیدها بالسجل التجاري , سنة 99الرابعة و تستمر لمدة 

  . 50كما یمكن حلها مسبقا طبقا الحكام القانون التجاري و القانون االساسي حسب المادة 

دج  لسهم الواحد و براس مال یقدر ب 100الف اسهم بمبلغ  164000شركة ذات اسهم   

دج تقع الوحدة في غرب مدینة مزغران على الطریق الرابط بین وهران و  16400000000

  , هكتارا 11مستغانم تشغل مساحة قدرها 

ریر السكر و الهدف من انشائها هو تك 18/04/1974انطلقت العملیة االنتاجیة بها تاریخ 

  2: ر الموجه لالستهالك المتمثل في االحمر المستورد من الخارج النتاج السك

                                                           
1
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   mellase   بقایا السكر*   

  .كلغ   50سكر مبلور بوزن * 

{ بالتنسیق مع االدارة المركزیة   badrتتعامل المؤسسة مع البنك الجزائري للتنمیة الریفیة 

   .و الیة عین الدفلى } المقر المركزي بخمیس مللیانة 

هي مؤسسة تجاریة ذات طابع انتاجي حیث تقوم باستراد المادة   Ram sucreمؤسسة 

ساحل العاج عن , الموزنبیق , كوریا , البرازیل : من الدول التالیة } السكر االحمر { االولیة 

 Berrahal Groupe Ram sucreاي , لتكریر السكر   Blanky طریق الخواص

mostaganem     و ‘ خمیس ملیانة ‘ مستغانم : لتكریر السكر تتكون من تالث فروع

طن في  105000حیث تصل حوالي , مؤخرا بوهران و كذالك شركة النقل لنقل السكر اخام 

  .طن في السنة  500000طن الى  450000الیوم اي ما یعادل 

 .عامل  250و یبلغ عدد عمالها حوالي ‘ و لها وحدة اتخاذ القرار 

  :الموقع الجغرافي للمؤسسة  3

غرب مدینة مزغران على الطریق الرابط بین وهران و مستغانم   ram sucreتقع المؤسسة 

  .هكتار  11و تشغل مساحة 

   :ف المؤسسة اهدا 4

  حاجات الزبائن باالضافة الى ان الهدف االساسي للمؤسسة هو ارضاء و تلبیة

تحقیق الربح و االستمراریة و البقاء في االسواق االقتصادیة مع امكانیة النمو و 

  .االزدهار 

  االخرى  استثمار و تسییر و تنمیة نشاطات انتاج السكرو كل النشاطات الصناعیة

 .التي لها عالمة نشاطها االساسي 
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  ترفع مردودیة االنتاج تنظیم و تطویر هیاكل الصیانة بحیث. 

  تعظیم االنتاج و الربح الجید. 

  ضمان بیع بظاعتها في اطار االهداف المسطرة من قبل القائمین على عملیة

  .التخطیط 

  

كغیرها من المؤسسات تتمتع بمحیط داخلي و   ram sucreمؤسسة  :محیط المؤسسة  5

  .محیط خارجي 

  : المحیط الداخلي 

, فیقصد به مجموعة العمال و االطارات الذین یعملون في المؤسسة بغیة تحقیق اهدافها 

  : عامل موزعین على النحو التالي  250حیث یبلغ عدد عمالها حوالي 

  .اطار  10: االدارة العلیا عدد عمال  

  .عامل 100: عدد عمال االدارة الوسطى 

  .عامل  140: عدد عمال االدارة التشغیلیة 

  .العمل الیومي من الساعة الثامنة الى الساعة الرابعة مساءا  :عمال االدارة  }ا

  .ساعة  24/24منقسمین الى اربع فرق  :عمال بالتناوب } ب

  زواال  14:00صباحا الى  06:00فریق یعمل یومین من الساعة. 

  لیال  22:00الى  14:00فریق یعمل یومین من الساعة. 

  صباحا  06:00لیال الى  22:00الساعة فریق یعمل یومین من. 

  فریق یومین راحة. 
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  : المحیط الخارجي 

و ذالك لما یشكلونه من خطر دائم , و هم ابرز عناصر المحیط الخارجي : المنافسون -

, على المؤسسة حیث تعمل هذه االخیرة او نلجا الى زیادة االنتاج من اجل تخفیض التكلفة 

ق باسعار تنافسیة مقارنة بمؤسسات اخرى اهم منافس هو سیفتال ما یسمح لها باقتحام السو 

  .و هو اكبر انتاج في الجزائر 

  .ین یاخدون المنتوج في شكل نهائي و هم الذ :الزبائن 

  :كما تستعمل المؤسسة مجموعة من الوسائط االتصالیة من بینها 

  :الهاتف   

045-30-86-86         

045-30-86-81 

  :الفاكس 

045-30-86-80  

                 :البرید االلكتروني 

mosta@yahoo.fr-raffine:  email  

  : الموقع االلكتروني 

 www.berrahalgroup.com   

  

  

mailto:raffine-mosta@yahoo.fr
http://www.berrahalgroup.com/
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  عرض النتائج و تحلیلها و مناقشتها  :الفصل الثاني 

اما االجراءات التي تم اعتمادها تمثلت في اخد الموافقة من رئیس المصلحة التمام 

  .و توجیه االسئلة للموظفین المنشاة و االجابة عنها ‘ التربص الذي دام شهر 

 مبحوثین من قسم االنتاج و 10كما تم تحدید مجتمع و عینة الدراسة المتمثلة في 

و تم تطبیق اداة الدراسة على العینة و تم , مبحوثین من مكتب المستخدمین  10

  .تحویلها الى معلومات و رصد النتائج و تحلیلها و عرضها و مناقشتها 
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  تحلیل دلیل المقابلة 

  :جدول السمات العامة -1

  

  

  الخبرة   المهنة   المستوى   الجنس    السن  المبحوث

  سنوات  10  رئیس مصلحة المستخدین   جامعي   ذكر   39  1

  سنة  13  رئیس فرع االنتاج   جامعي   ذكر   38  2

  سنة   اداري   ثانوي  ذكر  26  3

  سنة  14  سكرتیر مكتب   جامعي    ذكر  30  4

  سنوات  06  رئیس منصب   مهندس دولة   ذكر    32  5

  سنة  18  رئیس مكتب    لیسانس كیمیاء  ذكر   19  6

  سنوات  08  طباخ سكر   اولى ثانوي   ذكر   35  7

  سنة   18  رئیس فرع   اولى ثانوي   ذكر   38  8

  سنوات  04  موظف قسم االنتاج   اساسي  09  ذكر    39  9

  سنوات  10  اطار مسؤول   مهندس دولة   ذكر   41  10

  سنوات  03  طابخ   اولى ثانوي   ذكر   34  11

  سنوات  08  مسؤول قسم   ثانیة ثانوي   ذكر   33  12

  سنة  17  رئیس مخزن   ثالثة ثانوي   ذكر   40  13

  سنوات  03  ا داري   اولى ماستر   ذكر    29  14

  سنة  14  سكرتیرة مكتب   ثانوي   انثى    36  15

  سنوات 5  رئیسة مصلحة التموین   لیسانس   انثى    32  16

  سنوات 7  مراقب جودة   جامعي   انثى   28  17

  سنوات 10  رئیسة مصلحة العمال   لیسانس كیمیاء   انثى   30  18

  سنوات  05  عون مراقب   ثانوي  3   انثى    27  19

  سنة  15  مسؤول المراقبة و التسییر   لیسانس بیولوجیا   ذكر   44  20
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 :ةتحلیل جدول السمات العام

  تحلیل البیانات الشخصیة  

ذكور اكبر من عدد الموظفین  من  العمال  %75 من خالل الجدول اعاله نالحظ ان  -

الذي یتطلب الذكور اكثر  اإلناث في المؤسسة و هذا راجع الى طبیعة العمل في مؤسسة 

من النساء و ذالك في ورشات االنتاج  فالنساء یقتصر عملهم في الوظائف االداریة ك 

  .السكریتاریة 

من العمال تتراوح اعمارهم ما بین  48.57%ى ان اما بالنسبة للعمر تشیر نتائج الجدول ال

سنة فهذا ما یدل على ان الید العاملة لدى  35منهم اقل من  37.14%و , سنة  50و  35

المؤسسة شابة و الزالت في اوج عطائها مما یجعلهم یتمیزون بالنشاط و الحیویة و القدرة 

  .على اداء المهام 

لمستوى الجامعي تفوق كل المستویات بنسبة امن خالل الجدول نالحظ ان نسبة العمال من 

هذا یدل على على افراد العینة ذو مستوى  31.43%تلیها المستوى الثانوي  %34.29

     Ram Sucreتعلیمي مرتفع فهذا یساعد على تحقیق اداء متمیز لمؤسسة ٌ 

العینة من افراد  34.29%اما النتائج المتعلقة بعدد سنوات الخبرة فتشیر الدراسة  الى ان 

 25.71%سنوات بینما  15و  10بین  31.43سنوات و  10تتراوح خبرتهم من سنة الى 

فرع مستغانم تحتفظ   Ram Sucreاذا كل النتائج تؤكد ان مؤسسة , سنة  15اكثر من 

فهذا یعد مطلبا اساسیا لتولي المناصب االداریة التي , بالموارد البشریة ذات الخبرة الكبیرة 

عبارة عن منفذین بالمؤسسة و  34.29%المتغیرات المتعلقة بالوظیفة ف  تساعد على فهم

فالمؤسسة تضم عمال ذوي وظائف في , اطارات مسؤولة  20بینما , اطارات   %31.43

  .هذا مي یعكسه المستوى التعلیمي لهم , االدارة العلیا و التنفیذیة 
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  المحاور 

   واقع العالقات العامة في المؤسسة:  األولالمحور 

  ؟ هل وظیفتك حسب تخصصك  الدراسي  :  األولالسؤال 

الدراسي بعید كل البعد عن   تخصصهم  بأنهالمبحوثین   معظمصرح :  األولاالتجاه 

و هذا و هذا راجع الى الضرورة الملحة للعمل في ظل التشابك االجتماعي وظیفتهم الحالیة 

  و صعوبة وجود عمل حسب التخصص المدروس 

تخصصهم الدراسي یتوافق مع  أن األخراالتجاه  أصحابفي حین صرح : االتجاه الثاني 

هم و هذا ما یسهل علیهم العمل و یبقون دائما في تخصصهم الدراسي ما یدفعطبیعة عملهم 

على مردودهم في  باإلیجابینعكس  األخیرالفهم الجید و السهل لنظام العمل و هذا  إلى

  .ما یعطیهم الشعور باالنتماء و الوالء للمؤسسة  اإلنتاجالعمل و بالتالي الزیادة في 

مواصلة العمل في نفس التخصص الدراسي تعطي  إنالمبحوثین  إجابةو علیه نستنتج من 

عدم التخوف و هذا الشعور هو المطلوب في المؤسسات مهما كانت  في العمل و أریحیة

و العكس فكلما كان العمل بعید كل البعد عن التخصص المدروس یعطي , طبیعة نشاطها 

و غیاب , تستقبل التعلیمات  آلةصعوبة في التقبل العمل و یصبح الموظف مجرد 

  . نتاجیةاإلاالطمئنان الذي هو العنصر الفعال في نجاح العملیة 

ففي العمل تحقیق , في الحیاة  اإلنسانالعمل تعبر عن مدى جدوى  إلىالحاجة  :البرهنة 

البیئة خصوصا في ظل عالم  أوو في نفس الوقت نفع للمجتمع  األولللذات في المقام 

 إلىبحاجة  اإلنسان فأصبح, السهل  باألمرالحصول فیه على لقمة العیش لیس  أصبح

, العمل بمختلف الطرق حتى و ان لم یكن هناك توافق بین ما كان مدروسا و ما هو عملي 

جل  أصبح االسوء لهذا  إلىالراهنة في تشابك مستمر من السیئ االجتماعیة  فاألوضاع

لم تتوافق مع الشهادة المتحصل  إنالمجتمع یبحث عن وظیفة مهما كان نوعها حتى و 
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فعدم شعور , اقب قد تؤثر على المؤسسة المستقبلة بالسلب عو  األخیرةفلهذه , علیها 

و لهذا ینبغي , لن یخدم المنشاة بل العكس  أمرعدم تقبله لما یعمل فیه  أوالموظف بالراحة 

على المؤسسة توظیف استراتجیات فعالة و محكمة لیصبح الموظف یشعر باالنتماء الفعلي 

  .لها و كل هذا یعود على المؤسسة بالمنفعة 

فهنا یصبح الشعور , كان هناك توافق بین التخصص الدراسي و الوظیفة  إذافي حین ما 

هناك  ألنهتلقائي للموظف و عدم التخوف من العمل  أوبالراحة و االطمئنان أوتوماتیكیا 

دورا مهما و فعاال  في  األخیربحیث یلعب هذا , الوظیفي الرضا  أيانسجام في ذالك 

یشعر باالنتماء للمؤسسة كلما انعكس ذالك  الموظف فكلما كان , للمؤسسة  اإلنتاجیةالزیادة 

  .على عمله 

  هل تواجهك ضغوطات في مجال عملك ؟ : السؤال الثاني 

ضغوطات من طرف المؤسسة للعامل و هذا   توجد المبحوثین انه ال أغلبیة  إجاباتكانت 

مراقبة من العوامل التي تعطي داللتا و ال االنضباطو  فاالستقرار في العمل , بنسبة كبیرة 

توفیر راحة للموظف مع العمل على بقائها لكي تكون  إلىالمؤسسة تسعى دائما  إنعلى 

  . األولىبتوفر  إالهناك نتیجة المرجوة من الطرفین و ال یكون هذا 

توفیر الجو المالئم  إلىبفرع مستغانم تسعى جاهدة مؤسسة تكریر السكر  أنو علیه نستنتج 

متفطنا و یقن  أصبحلعمالها و االبتعاد عن سیاسة الترهیب التي ال تجدي نفعا الن العامل 

على الحیاة االجتماعیة بصفة  تأثیرخصوصا مع الثورة التكنولوجیة الحدیثة و ما لها من 

  .عامة 

تحقیقها  إلى ألشخاصایعد االستقرار في العمل واحد من ابرز الغایات التي یسعى  :البرهنة 

سواء في القطاع , بغض النظر عن مجاله , في المیدان المهني الذي یعملون ضمنه 

و بصرف النظر عن الجهة , الثقافي  أوالعسكري  أوالسیاسي  أواالجتماعي  أواالقتصادي 
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ستقرار في العمل بحیث یمثل اال, سواء لمؤسسات القطاع الخاص او العام , التابعة لها 

و االنسجام في الوظیفة التي یعمل فیها الشخص من كافة الجوانب من  من التأقلم  حالة

مؤسسة  إلیهو هذا هو الهدف الذي تسعى , وجه  أكملحیث القیام بالمهام المطلوبة على 

الن شعور العامل بالضغط في العمل الذي هو , فرع مستغانم ب  Ram Sucreتكریر السكر

مما یقضیه في بیته هو شعور یؤثر على  أكثرمعظم وقته فیه  یقظى ألنه الثانيبمثابة منزله 

و هذا یلغي الجانب  إضافةتطبق و تنفد المهام بدون  آلةنفسیته بالسلب و یصبح مجرد 

  .للموظف بحیث یتنافى مع الشروط التي ینبغي العمل فیها  اإلبداعي

  ل العام ؟ وكیف هي عالقتك مع المسؤ :   الثالثالسؤال 

العام عالقة  المسئولالعالقة التي تربطهم مع  أنهذا االتجاه  أصحابیرى : األوله االتجا

بین المدیر  اتصال مباشر بینهم و هذا ما یعزز العالقةتربط بینهم عالقة   أنكون ,   ةجید

  .العام و العامل  المسئولو الموظف و یكسر حاجز الذي بین 

 المسئولالعالقة التي تربطهم مع  أن اآلخرینفي حین صرح المبحوثین  : االتجاه الثاني 

في حین كانت عالقة متوترة , عالقة عمل ال غیر , القانون  إطارالعام هي عالقة في 

  , و على االرجح هذا راجع الى طبیعة العمل التي یعمل  فیها كل شخص منهم , بنسبة قلیلة 

دون , خص الخر مباشرة االتصال المباشر هو اتصال فعال من ش ان نستنتج , و علیه 

تشوش العملیة االتصالیة و بالتالي عدم وصول المعلومة بالشكل  أوقد تعیق  أخرىوسائط 

   .المرغوب فیه 

حیاة وظیفیة  إلىیقال أن العالقة النموذجیة بین المدیر و الموظف تؤدي "  :البرهنة 

 أفكارهموظف لتنفیذ  لىإالمدیر یحتاج , و یقال أن أحداهما الستغني عن األخر , نموذجیة 

  " لینفذها  أفكار إلى أیضاو توجیه و  إدارة إلىو الموظف یحتاج , و تحقیقها عملیا 

  .األخرلهذا تربط بینهما عالقة تكاملیة الن كل منهما یكمل 
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فمنهم من اقر بان تربطهم عالقة جیدة مع المسؤل العام و هذا , المبحوثین  إجابةفحسب 

 من خالل طبیعة االتصال المباشر الذي یربط بینهم و هنا للعملیة االتصالیة الشخصیة دور

بناء عالقة بین المدیر و موظفیه و تكون هذه العالقة ناجحة تعود بالمنعة على  في 

هو من انجح }   one to one{ي المباشر صل الشخبحیث یعتبر االتصا, المؤسسة 

النه تكون هناك عالقة مباشرة بدون حاجز   االتصاالت في الوقت الحالي و اكثرها  فعالیة 

و منهم من , او وسیط الذي یمكن ان یعرقل من فهم الرسالة او عدم وضوحها لكال الطرفین 

وظف هي عالقة عمل ال اكثر او صرح بان العالقة التي تجمع بین المسؤول العام و الم

ف الموظفین في مكتب , عالقة الباس بها فهذا راجع الى طبیعة العمل التي تجمع بینهما 

اذا طبیعة , المستخدمین هم اكثر احتكاكا بالمسؤول العام على غرار الموظفین بقسم االنتاج 

  .هي التي تفرض العالقة التي تكون بینهما  األحیانالعمل في غالب 

كیف هي عالقتك مع مختلف العمال خارج مجال العمل ؟ بمعنى هل تربط : الرابعالسؤال 

  بینكم عالقة خارج المؤسسة ؟ 

صرح جل المبحوثین بان العالقة التي تربط بین مختلف الموظفین هي عالقة صداقة داخل 

  , المؤسسة و خارجها و عالقة وطیدة و هدا كل حسب سیرته و اخالقه 

تج ان موظفي مؤسسة تكریر السكر بفرع مستغانم تجمعهم عالقة جیدة مع و علیه نستن

  بعضهم البعض و علیه تستمر هذه العالقة حتى خارج مجال العمل 

فمن خالل تصریحات المبحوثین ان العالقة بینهم كعمال تستمر و تدوم حتى  :البرهنة 

اكثر من ثلث یومه في  الن العامل یقضي, خارج مجال العمل اي في حیاتهم االجتماعیة 

و من المفترض ان تكون مبعث , و من ثم فان الزمالة في العمل ال غنى عنها , العمل 

حیث تعد العمود الفقري في طریقة العمل فهي المؤشر الحقیقي , على االنتاج و النشاط 

  .لسالمة و نجاح العمل 
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و من ثم , ثقافتهم و نضم تفكیرهم ان مجال العمل یضم انماطا كثیرة من البشر مختلفین في 

و خبراته التي اكتسبها و , فان كل فرد في هذا الفریق یعطي العمل من خالل منظوره هو 

ف فالبد ان یقتنع كل شخص في فریق العمل بانه ترس في الة تهد, تربیته التي نشا علیها 

و , م جمیعا واحدة فالمهمة له, الى تحقیق اعلى معدل نجاح في المهام التي اوكلت الیه 

, حیث كلهم یمثلون فریق عمل جماعي و الیعملون بشكل فردي , النجاح یعود على الجمیع 

و , و من خالل هذه القناعة یتم التواصل بین الجمیع و الیاخد االمر بشكل تحدي و صراع 

ا قد ینعكس هذا حتى خارج مجال العمل و یشكل بینهم عالقة احترام و صداقة  التي بدوره

و , هذه العالقة تساهم في التكثل و العمل في جو یملئه االحترام و المحبة و الصداقة 

  .بالتالي هذه العالقة هي التي تساهم في الرفع من الزیادة االنتاجیة للمؤسسة 

  ما هي اللغة المستخدمة بینكم كعمال للتواصل ؟  :السؤال الخامس 

لون بها فیما بینهم كعمال هي اللغة الدارجة اي أفاد اغلب المبحوثین ان اللغة التي یتواص

, و هذا راجع الى طبیعة المؤسسة و طبیعة العمل فیها , العامیة اضافة الى اللغة الفرنسیة 

الن المؤسسة ال تعمل على اللغة الرسمیة اكثر الن طبیعة نشاطها ال یفرض علیها ان تكون 

  .هناك لغة واحدة یمارسونها 

ان اللغة الدارجة هي المحبذة عند اغلبیة الموظفین باالضافة الى اللغة نستنتج  ,علیه و 

  .الفرنسیة  على غیرها من اللغات االجنبیة و هذا راجع الى طبیعة المجتمع الجزائري 

و بها یمكن فهم الرسالة التي ,  ور مهم في االتصال و التواصلاللغة تلعب د إن :البرهنة 

و علیه فطبیعة اللغة المستخدمة بین الطرفین  ایضا لها , تلقي الم إلى إیصالهایرید المرسل 

استخداما في  األكثرفاللغة , تلقیها و فهمها  األخیردور مهم في تمریر الرسالة لیتم في 

نظام العمل في  أویعة بو هذا راجع الى ط, مؤسسة تكریر السكر بفرع مستغانم هي الدارجة 

هدفها الربح و االستمراریة بالدرجة األولى ال تعطي  ةإنتاجیمؤسسة  أنهاما بف, المؤسسة 
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بل تحرص على ممارسة اللغة التي یتم فهمها و استعابها  , اهتماما كبیرا للغة األكادیمیة 

, االستعاب و التي بدورها تسهل عملیة الفهم و , جمیع الفئات التي تعمل داخل المؤسسة 

عطي شعور بالراحة داخل المنشاة اي ال یشعر كما ان ممارسة اللغة العامیة في المؤسسة ت

العامل انه مقید بنظام لغوي معین و هذا الشعور یلغي جمیع البروتوكوالت التي یمكن ان 

و بالتالي ممارسة اللغة الدارجة في , تعیق او تحد من ممارسة العامل لمهامه و تقید حریته 

  أفراد أغلبیة  أنو بما  ,   له  المؤسسة تجعل الموظف یعمل بكل أریحیة لمهام المنوطة

فان اللغة  المساعدة  للدارجة هي اللغة الفرنسیة و , عینتنا هم فئات من خریجي الجامعات 

  , طبعا هذا راجع الى كونها اللغة الثانیة الممارسة في المجتمع الجزائري بعد اللغة االم 

  لماذا ؟هل تنوي االستمرار في هذه المؤسسة  ؟ و : السؤال السادس 

الوقت الحالي ال یفكرون في تغیر المؤسسة الن صرح المبحوثین بانهم في : االتجاه االول 

توفر لهم الجو المناسب للعمل و تلبي حاجیاتهم و ال حاجة لهم في تغییر  هذه االخیرة 

  . خصوصا مع صعوبة توفر العمل في الوقت الحالي , المنصب  في الوقت الحالي 

نصب العمل الن ما منعم یفكرون في تغییر  صرح البعض األخر بأنهم: االتجاه الثاني 

و ذالك مع تعقد الحیاة االجتماعیة من , توفره المؤسسة لهم ال یكفیهم لسد حاجیاتهم الیومیة 

و هذا ما یستدعیهم الى المواصلة في العمل  حتي یتوفر لهم عمل اخر یكون , یوم الخر 

  . اكثر مالئمة من المنصب الحالي

نستنتج ان هناك من ال یفكر في تغیر المنصب النه یلبي لهم رغباتهم و متطلبات , و علیه 

و ان الحاجة الى العمل تعتبر من المتطلبات االساسیة في المجتمع اضافة الى  ,یومهم 

یعتبر من االسیاء الصعبة في الحیاة ان لم یكن  تعقد الحیاة و اصبح البحث عن عمل

ا مع الوضع الراهن للبلد و الظروف التي تعیشها البالد حالیا من خصوص, بالمستحیل 

و هناك البعض االخر یفكر في التغییر الى االحسن الن   , مشاكل في مختلف القطاعات 
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مع المتطلبات الحیاة االجتماعیة و ایضا رغبة الموظف یتماشى ال  ما تقدمه المؤسسة لهم 

ة في حصوله على عمل یتناسب مع دراسته لكي في الحصول على ارقى المناصب  و الرغب

  .االتقان و االنجاز في مجال عمله یستطیع 

من خالل اجابات المبحوثین یتبین لنا ان منهم من یرید المداومة و مزاولة العمل و  :البرهنة 

و هنا یدخل , منهم من یفكر في االنتقال الى عمل اخر یكون اكثر مالئمة من الحالي 

الذي یعبر عن مجموعة من االحاسیس الجمیلة كا القبول و السعادة و لوظیفي عامل الرضا ا

و التي , االستمتاع التي یشعر بها الموظف اتجاه نفسه ووظیفته و المؤسسة التي یعمل بها 

  .تحول عمله و من ثم حیاته كلها الى متعة حقیقیة اي متعة العمل و الحیاة معا 

و بالتالي استقرار  المؤسسة و نجاحها و في االخیر  فالرضا الوظیفي یعني متعة العمل

  .نجاحها و نموها 

فالعالقة الجیدة التي تربط بین العمال و الرؤساء و االحساس باهمیة دور العامل في 

كل هذه العوامل , المؤسسة و الشعور باالستقرار و تحقیق االنجازات و التوافق في العمل 

فاذا تحقق هذا الشعور , ییر المؤسسة بل البقاء فیها التي تجعل الموظف ال یفكر في تغ

, الداخلي للعاملین بالمؤسسة یؤدي الى تحسین و تطور مستوى المنتج النهائي للمؤسسة 

فعندما یتحقق االستقرار یتم تحقیق االهداف المؤسسة و قدرتها على مواجهة المشاكل و 

  .التحدیات و المنافسات التي تواجه  المؤسسة 

الظروف التي توجد بها ظروف العامل ال تتوافق مع عندما تكون , كس صحیح و الع

و هنا یصبح , بل یسعى الى البحث عن البدیل المؤسسة هنا ال یستطیع الموظف االستمرار 

  . عائق على المؤسسة و ال تصبح له القدرة على القیام بالمهام المنوطة  إلیه 
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  : استنتاجات المحور االول 

منصب العمل مع التخصص المدروس تعطي العامل اریحیة و عدم  ان توافق -1

ح فیه لیستطیع المطلوب ان یكون العامل یحب عمله و مرتاالتخوف و هذا هو 

ان عدم مالئمة التخصص و العمل تكون هناك , االبداع فیه و العكس صحیح 

 .اي یكون مرغم ال مرغب , صعوبة في تقبله 

ان توفیر جو مناسب للعمل في اي مؤسسة تعطي راحة نفسیة للموظف و تدفعه  -2

على العطاء اكثر و هذا الشعور هو الذي یساهم في الرفع من مستوى االنتاج في 

 المؤسسة 

االتصال المباشر هو من انجح االتصاالت في الوقت الحالي اذ یسهل اكثر تمریر  -3

ان یشوش من تمریر الرسالة و فهمها كما المعلومة كما هي بدون وسیط الذي یمكن 

خصوصا اذا كان االتصال بین المسؤول العام و الموظف حتى یعطي , ینبغي 

 للفرد ازالة الحاجز الذي بینه و بین مدیره حتي یستطیع التعبیر اكثر 

حتى خارج مجال العمل و موظفي مجمع برحال بفرع مستغانم تجمعهم عالقة زمالة  -4

فدوام هذه الصداقة و استمراریتها , لعالقة حتي في مكان العمل هذا یعزز طبیعة ا

خارج العمل یعطي االندفاع اكثر في العمل كروح واحدة من اجل تحقیق االهداف 

 لكال الطرفین 

فیتواصل موظفي مؤسسة , اللغة هي اساس التواصل و طبیعتها في اساس الفهم  -5

عمال الن طبیعة نشاط المؤسسة ال تكریر السكر باللغة الدارجة التي یفهمها جل ال

 تحتاج الى لغة اكادیمیة 

, ان الحاجة الى العمل من الرغبات االساسیة لكل فرد في المجتمع خصوصا حالیا  -6

فهناك من یطمح الى تغیره نحو االفضل لیكون اكثر مالئمتا و ظروف حیاته و 

  .المنشودة  هناك من یرید البقاء فیه الن المؤسسة توفر له حاجاته و رغباته
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  العالقات العامة و الترقیة االنتاجیة : المحور الثاني 

  كیف تتصلون مع االدارة العلیا ؟ : السؤال االول 

او عن , صرح اغلبیة المبحوثین ان عملیة االتصال مع االدارة العلیا تتم عن طریق النقابة 

استعمال وسائل اضافة الى , عن طریق الوثائق و , طریق االتصال المباشر في الهاتف 

  . التكنولوجیا الحدیث مثل البرید االلكتروني 

ان عمال مركب تكریر السكر یتواصلون مع االدارة العلیا لهم عن طریق نستنتج ,  و علیه 

البرید االلكترونیا  او من خالل  نقابة العمال اضافة  الى الهاتف الخاص بالمؤسسة و كل 

  . هذا حسب طبیعة الموضوع الذي یرید العامل ایصاله الى الهیئة العلیا 

أهمیة كبرى في نقل وتبادل المعلومات داخل و خارج المؤسسة و  االتصالیكتسي  :البرهنة 

في الوقت الحاضر بمثابة  االتصالحیث یعتبر . عملیة إعداد و اتخاذ القرارات فیها

األكسجین الذي تتنفس به إدارة المؤسسة، و یعد أحد العناصر الثقافیة المكتسبة من قبل 

یعتبر أداة  فاالتصال. نشاط الذي تقوم بهالمورد البشري بالمؤسسة مهما كانت طبیعة ال

للتواصل، التبلیغ، توحید األفكار وتنظیم النسق بین األفراد داخل المؤسسة، حتى أصبح الیوم 

یشكل أحد االهتمامات األساسیة للمؤسسة، و یمثل أحد التحدیات التي تسعى دوما للتحكم 

یالد منتج جدید أو تحسین صورة تنحصر في اإلعالن عن م استعماالتهفبعد أن كانت . فیها

فكما تتصل اإلدارة العلیا ,  المؤسسة أصبح الیوم وظیفة من وظائف المؤسسة األساسیة

ایضا یتصل الموظفین بهذه المصلحة , للمؤسسة بالعمال إلصدار قوانین و مهام  و وظائف 

اما  توضیح او ارسال وثائق للمؤسسة  واما لالستفسار عن موضوع معین یحتاج الى 

و كل هذا یتم عن طریق وسائل اتصالیة , الغراض شخصیة یرید العامل ایصالها لالداة 

فمن خالل تصریحات المبحوثین بمؤسسة تكریر السكر بفرع مستغانم انهم , لبعث الرسالة 

و هدا یدل على ان المؤسسة تعتمد في  email یستعملون البرید االلكتروني للمؤسسة 
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الهاتف و   الوسائل المعتادة مع بالموازاة     االنترنتتصال  الحدیثة اتصالها عل وسائل اال

من شأنه أن یحفز المورد البشري بالمؤسسة على إیصال جمیع البیانات و الذي  ) الفاكس

ب أي اختصار الجهد و في الوقت المناسالمعلومات بالسرعة و الدقة المطلوبة و أیضا 

  .العمل الوقت الذي هما عامالن مهمان في 

  كیف تتصلون بینكم كعمال داخل المؤسسة ؟ : السؤال الثاني 

صرح اصحاب هذا االتجاه ان تتم العملیة االتصالیة بین مختلف العمال  :االتجاه االول 

فقي ین االهتجاا هذا تصال، رسمي وغیر رسمي، ویأخذ االاع كافة أنو على  داخل المؤسسة 

ى ذلك في لویتجا، أو بین الموظفین في القسم الواحد، هقسام مع بعضالاوالعمودي، بین 

صقات وحتى المكالمات لمیة، والل، أو  التقاریر الداخنشاة جتماعات التي تقام في المالا

  . اتفیةهال

المؤسسة   بالرغم من وجود اتصال داخل تجاه انه اصحاب هذا اال یرى  : االتجاه الثاني 

في كثیر  عبروا ان  لفظي یفتقد للجدیة والصرامة  بحیث اال انه في كثیر من االحیان یكون 

عن بعض الموظفین ولیست حتى مباشرة منقولة  یا لقسام العاالتأتینا أوامر من االحیان من 

  . ا القیل والقالهویكثر فی

نستنتج ان عمال المصنع یتواصلون فیما بینهم عن طریق مختلف الوسائل و ,  و علیه 

تكون  في االتصال الغیر رسمي من االدارة العلیا للموظف قدان اال , االشكال االتصالیة 

مصداقیة، ویعتبر لا تفتقد للهمما یجع ممارسة اتصالیة غیر محكمة الن فیها تشویه للمعلومة 

  .  تصال، وعدم وصول الرسالة بالشكل الصحیحالا ذا من معوقاته

نستخلص من خالل هذه التصریحات ان االتصال هو الركیزة االساسیة الي  :البرهنة 

كان هذا االتصال  ها خصوصا اذا ر و من بین اهم العوامل المساعدة على تطو  مؤسسة 

بین  له ووسائ ه بشتى أنواعفان هناك اتصال فعلي   و علیه, مطبق بشكل جید و محكم 
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 وهذا , وظفینقسام أو الماال، سواء بین  Ram Sucre عمال مؤسسة تكریر السكر 

ومات المرتبطة بسیاسة لعمطراف، ویحقق تدفق الالا  بین جمیع  یضمن التنسیقاالتصال  

دف هكل ذلك من أجل تحقیق ال و ى كافة المستویات، لالمنظمة والتغیرات المستمرة ع

اال ان هناك حاالت في المؤسسة قد تعرقل من , تحقیق الزیادة االنتاجیة و هو  المنشود

من نجاح وصول المعلومة بشكلها المطلوب و هو عندما ینعدم مصدرها الحقیقي فهذا یعیق 

  .الغملیة االتصالیة 

  ماهي الحوافز التي تقدمها المؤسسة للرفع من معنویاتكم ؟ : السؤال الثالت 

ان تتمثل الحوافز المقدمة من طرف , تكریر السكر بفرع مستغانم اجاب عمال مؤسسة 

 , و ایضا منح تشجیعیة المناسبات الدینة كا االعیاد  تقدیم اجازات خاصة في  المؤسسة في

اضافة الى تقدیم ,  الزیادة في الراتب , وقت العطل السنویة اختیاریة و لیست مفروضة و 

   Ram Sucreمؤسسة تكریر السكر  لكل عمالكلغ من السكر كل شهرین 10

نستنتج ان المؤسسة تسعى الى تقدیم الحوافز بمختلف انواعها و هذا لكسب والء  , ه و علی

  .العامل و تاییده لها اضافة الى الشعور باالنتماء لهذه المؤسسة 

ان الحوافز تتمثل في العوامل و المؤثرات و المغریات الخرجیة التي تشجع الفرد  :البرهنة 

على زیادة ادائه و نتیجة الدائه المتفوق و المتمیز تؤدي الى زیادة ادائه و انتاجه مرة اخرى 

فالحوافز توقظ الحماس و الدافعیة و الرغبة في العمل للعامل أیا كان مجاله مما ینعكس , 

االداء العام و زیادة االنتاجیة و تساعد على تحقیق التفاعل بین الفرد و المنظمة ایجابا على 

و تدفع العاملین الى العمل بكامل طاقتهم و قواهم العقلیة و الجسدیة و تدفع العامل الى 

و بالتالي  تولد شعور للموظف ان هذه الحواز هي , المثابرة في عمله و تجعل كفاءته عالیة 

ن المؤسسة على ما یتم تقدیمه طیلة السنة من مجهوداتهم و على هذا االساس بمثابة شكر م

   . یتولد الیهم شعور باالنتماء و العطاء اكثر 
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هل سبق لك و تعرضت الى مشكل عمل في المؤسسة ؟ و كیف كان : السؤال الرابع 

  تعامل االدارة معك ؟

المبحوثین ان لم یسبق لهم و ان تعرضو الى مشكل عمل  اغلبیة  صرح: االتجاه االول   

هناك مراقبة دائمة من طرف رؤساء االقسام على الموظفین و ان في المؤسسة و هذا الن 

  .وجدت تكون عبارة عن اخطاء بسیطة ال تتطلب رد من االدارة 

شكل في حین صرح بعض المبحوثین انه نعم سبق لهم و ان  تعرضو لم :االتجاه الثاني 

و كان تعامل االدارة معم اما عن طریق تنقص من الراتب الشهري او تعطیهم في العمل 

  انذارات او زیادة في اوقات العمل فكل حسب المشكل المرتكب 

قات في رة لعمالها و هذا خوفا من االنزالالمؤسسة تقوم بالمراقبة المستم ان نستنتج , و علیه 

الدراسي و العمل یساعد في تقلیص الخطأ اما في  العمل اضافة الى ان توافق التخصص

  .حالة وقوع في مشكل عمل تقوم المؤسسة بتطبیق قوانین وهذا حسب الخطا المرتكب 

قد یتعرض اي عامل الى مشكل في عمله و هذه هي طبیعة االنسان و لكن :  البرهنة 

و هذا ال ینقص من , یجب علیه تدارك االخطاء و التعلم منها لكي ال ترتكب  مرة اخرى 

و هنا یاتي دور , قیمة العامل و انعدام ثقته بالنفس الن ان حصل ذالك سیتكرر الخطا 

فمن خالل اجابات الموظفین , التي یقوم بها العمال  المؤسسة في المراقبة المستمرة للمهام

هناك عمال لم یسبق لهم الوقوع في مشكل عمل و ربما یعود ‘ بمجمع برحال بفرع مستغانم 

الى خبرتهم في مجال عملهم و مالئمة تخصصهم الجامعي في منصبهم و هذه هي من بین 

ئم التخصص المدروس و هذا احد عوامل النقاط االیجابیة عندما یكون منصب العمل یال

  الیعني عدم الوقوع في االخطاء نهائیا و انما هفوات یمكن تداركها 

على العامل و هو ملزم اما في حالة المشاكل المستعصیة فتقوم المؤسسة بتطبیق قوانین 

  بتطبیقها 
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اجل  الم حول كیفیة او نوعیة االنتاج منهل تقوم المؤسسة بعرض اف:  السؤال الخامس

   توعیتكم اكثر ؟ 

ح المبحوثین ان  مؤسسة  تكریر السكر بفرع مستغانم ال تقوم بعرض افالم عن كیفیة صر 

االنتاج  الن المؤسسة في حالة اعادة هیكلة اي ترمیم النها سابقا كانت تفتقر لوسائل 

 االن في  هي, كافة الوسائل الحدیث التكنولوجیا الحدیثة و مع بناء فرع جدید بوهران مجهز ب

  .طور ترمیم المؤسسة بفرع مستغانم  

یمكن , هي االن في مرحلة ترمیم  نستنتج ان مؤسسة تكریر السكر بفرع مستغانم , و علیه 

مع الوقت و مع اعتمادها على توظیف  وسائل تكنولوجیا حدیثة  و مع زیادة توسیع هیكلها 

  .نوع من هذا التخطیط التنظیمي بادارة للعالقات العامة یمكن ان یكون هناك 

ال تعتمد على هذا النوع من خالل اجابات المبحوثین نستخلص الى ان المؤسسة  :البرهنة 

من االستراتیجیات الذي یعتبر مواكبة للعصر الحدیث بحیث یعود بالمنفعة على المؤسسة و 

و هذا ما النها مؤسسة تفتقر للوسائل التكنولوجیا الحدیثة , زیادة في التطور و تحفیز العمال 

و هذا قد ‘ ة و فقط مؤسسة تعتمد على وسائل تقلیدی, الحظناه من خالل دراستنا المیدانیة 

یؤثر بالسلب على مستوى العملیة االنتاجیة خصوصا في ظل أصبحت  جل المؤسسات  

و ایضا هذه , االقتصادیة تعمل بالتكنولوجیا الرقمیة و هذا اختصارا  للجهد و الوقت  

االفكار و التخطیطات و المهام هي من انتاج فریق العالقات العامة و هذه المؤسسة ال 

  .في هیكلها التنظیمي على هذا النشاط في الوقت الراهن تعتمد 

هل هناك تبادل اراء و افكار بین المدیر و مختلف العمال في اتخاذ :  السؤال السادس

  القرار؟ اي هل تؤخد ارائكم بعین االعتبار فیما یتعلق بالمؤسسة ؟

المستخدمین و صرح رئیس مصلحة المستخدمین ان هناك تبادل اراء و اقتراحات بین قسم 

مناسب او یصادق علیه في حین صرح لالمسؤول العام و في االخیر یخلص الى القرار ا
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مسؤول قسم االنتاج ان هناك تبادل اراء فیما یخص العملیة االنتاجیة و في غالب االحیان 

  خصوصا في االجتماعات یقوم المدیر باالستشارة قبل تنفید القرارات 

سسة تكریر السكر تعتمد على سیاسة الحوار و تبادل االراء و نستنتج ان المؤ , و علیه 

االفكار بین مختلف العمال لالتفاق او الوصول الى قرار نهائي یخدم المؤسسة و یعود علیها 

  .بالمنفعة 

ان اسلوب مشاركة العاملین في اتخاذ القرارات المتبعة في المنظمة یؤثر بطریقة  :البرهنة 

نویة للعاملین و یؤثر على رضاهم الوظیفي فهو مظهر من مظاهر مباشرة على الروح المع

الرضا الوظیفي فیعمل على زیادة الرضا نتیجة شعورهم بانهم جزء من هذه المنظمة و 

یشاركون في قراراتها ووضع اهدافها و بالتالي یزداد والئهم للمؤسسة و یشعرون باهمیتهم و 

و تحفیزهم و اثارة دافعیتهم و  و نشاط العاملیندورهم الوظیفي كما یعمل على زیادة انتاج 

  .بالتالي زیادة االداء الذي من خالله تحقق المنظمة الهدافها 

ما هو سبب عدم وجود قسم للعالقات العامة ؟ هل هو عدم اقتناع :  السؤال السابع

ام عدم توفر االمكانیات المادیة لذالك ؟ ام هناك  ضرورة وجود قسم للعالقات العامة ؟ب

  اسباب اخرى نجهلها ؟؟ 

لیس  دارة للعالقات العامة  اوال عدم وجود االمبحوثین ان السبب من وراء   صرح بعض

لدیهم علم و درایة كافیة بهذا القسم و ثانیا ان المؤسسة تعمل على تطویر هیكلها التنظیمي 

یمكن ان یكون هناك ادة ترمیم محیط العمل فربما مع هذا التوسع اضافة الى انها تقوم باع

  قسم او مصلحة للعالقات العامة 

اذن نستنتج من اجابات المبحوثین ان السبب من عدم وجود وجود قسم العالقات العامة في 

مؤسسة تكریر السكر بفرع مستغانم هو عدم الدرایة الكافیة بهذا النشاط و یمكن ان تكون 

  و ادارة مع التوسعات الجدیدة التي تقوم بها المؤسسة كقسم ا
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من خالل هذه التصریحات نخلص الى ان المؤسسة في الوقت الراهن ال تعتمد  :البرهنة 

على قسم للعالقات العامة في هیكلها و لكن من خالل تحلیلنا السابق الجابات المبحوثین 

نرى بان مهام و وظائف العالقات العامة موجودة سواءا بین العمال فیما بینهم او بین العمال 

و القات العامة هي ممارسة قبل ان تكون مصلحة في هیكل تنظیمي و االدارة العلیا ف الع

علیه نجدها في التطبیق اي كممارسة فعلیة توجد نوعا ما و لكن كقسم او فرع او مصلحة 

ایة الكافیة عن هذا النشاط              في االدارة ال توجد بعد و السبب یعود الى عدم الدر 

ة ادارة خاصة بها یجب ان یكون هناك خبراء في هذا و لكن قبل ان یكون للعالقات العام

المجال اي  المؤهلین بقیام ادارة هذا النشاط فلیس اي احد یقوم بمعرفة مهام و انشطة 

العالقات العامة بل لها خبراء و باحثین و دارسین هذا النشاط حتى یكون هناك نجاح لالداة 

  تطور المؤسسة و استمراریتها تاليعلى االبداع و االبتكار و بال و تكون قادرة

  المحور الثاني  ستنتاجا

یتم االتصال بین عمال المؤسسة و االدارة العلیا عن طریق الوسائط التكنولوجیا او عن  -1

  طریق الوثائق او الهاتف مما یساعد هذا في تقلیص الجهد و الوقت 

غیر , اشكال االتصال یتم التواصل بین مختلف العمال في المؤسسة عن طریق مختلف  -2

ان ما یعاب على االتصال الغیر رسمي قد یكون فیه نوع من تشویش المعلومة و بالتالي 

  .تفقد مصداقیتها 

كل هذا للرفع , مناسبات دینیة , عطل اختیاریة , تعتمد المؤسسة على تقدیم منح مالیة  -3

  من معنویات العمال و تشجیعهم 

سة على عمالها تقلص من حدة الوقوع في الخطا التي دوام المراقبة من طرف المؤس -4

  .المؤسسة  رضیمكن ان ت
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ال تعتمد المؤسسة في سیاساتها على عرض افالم حول كیفیة االنتاج النها ضعیفة  -5

  .تكنولوجیا 

تبادل االراء و االفكار بین المدیر و عماله یبعث في نفس العامل شعور بالوجود و انه  -6

  ي المؤسسة  من صناع القرار ف

ال یوجد قسم او ادارة للعالقات العامة و لكن هناك ممارسة لوظائف و مهام هذه االخیرة  -7

فمع التوسعات التي تقوم بها المنشاة , التي تساعد المؤسسة في الزیادة االنتاجیة للمؤسسة 

  حالیا یمكن ان یكون لهذه المصلحة مكان 

  : اختبار صحة النتائج في ضوء الفرضیات 

یمكن ان تكون للعالقات العامة دور في المساهمة االنتاجیة و هذا وفقا  -: الفرضیة االولى 

  .لالهداف التي تسعى الیها المؤسسة 

و  04و  03و 02و ما یثبت صحة الفرضیة االجابة عن السؤال , ثبات صحة الفرضیة 

  من المحور االول  06

  االستراتیجیة االتصالیة التي تمارسها المؤسسة تلعب دورا في زیادة الطلب  :الفرضیة الثانیة 

من  06و  02و هذا من خالل اجابات المبحوثین عن السؤال , ثبات صحة الفرضیة 

  .المحور الثاني 
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   ملخص الدراسة

 ,من خالل نتائج الدراسة المیدانیة  التي اجریناها بمؤسسة تكریر السكر بفرع مستغانم 

الحضنا ان المؤسسة تهتم بممارسة العالقات العامة كنشاط اداري داخل المؤسسة مع عمالها 

و هذا من خالل حرصها على تفعیل العملیة االتصالیة بین المؤسسة و مختلف موظفیها و 

و كذالك توفیر الجو المناسب للعمل حتى تكون هناك رغبة في , حتى بین العمال فیما بینهم 

بحیث یعتبر االتصال الشخصي من بین اهم و انجح انواع , ال المنوطة لهم ممارسة االعم

العملیة االتصالیة في الوقت الراهن و هذا ما یمارس داخل المؤسسة مع مختلف العمال مما 

و ایضا تعتمد , ینتج عن هذا عالقة صداقة و زمالة ویستمر هذا حتى خارج مجال العمل 

ة  للعمال من اجل دعمهم على تقدیم كل ما هو جید المؤسسة على تقدیم حوافز مختلف

للمؤسسة اضافة الى اخذ ارائهم بعین االعتبار في عملیة صنع القرار و هذا من یولد فیهم 

شعور باالنتماء الى هذه المؤسسة ة بالتالي ینعكس ذالك على مستوى انتاجهم و هذا ما 

  تسعى المؤسسة الى تحقیقه 
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  خاتمة 

و تعاطف , دعم , تهدف الى كسب  رضا , ان العالقات العامة وظیفة اداریة و مخططة 

الجمهور الداخلي من موظفین و عاملین بالمؤسسة و هذا من خالل اقامة عالقة طیبة معهم 

مستخدمة في ذالك مختلف , و تحقیق السمعة الحسنة لها , تملئها الثقة و التفاهم و الود 

  صالیة لضمان نجاح العملیة االتصالیة انواع الوسائل االت

و تساهم العالقات العامة مساهمة فعالة في الترقیة االنتاجیة في المؤسسات االقتصادیة من 

خالل تشجیع االتصال  و التفاعل المستمر بین مختلف عمال المؤسسة عن طریق شرح 

ع اراء و اتجاهات استطال, سیاسة و اعمال المؤسسة و االهداف المسطرة من اجل تحقیقها 

  محاولة بذالك الحصول على ودهم , العمال و مشاركتهم في اتخاذ القرار 

بفرع مستغانم هي مؤسسة خاصة اقتصادیة تحاول   ram sucreو مؤسسة تكریر السكر 

جاهدة الحتالل مكانة كبیرة في االسواق االقتصادیة من خالل الزیادة في انتاج فروعها في 

و لذالك فهي تحرص على خلق عالقات جیدة مع جمهورها و ,  مختلف انحاء الوطن

  المحافظة على تلك العالقة عن طریق االتصال الدائم و المستمر لضمان حسن سیر العمل 

و بالرغم من عدم وجود مصلحة خاصة للعالقات , فمؤسسة تكریر السكر بفرع مستغانم 

تحاول ربط بینها و بین عمالها  و, العامة اال انها تمارس مختلف وظائف هذه االخیرة 

  و هم بدورهم راضون عن طریقة تعامل المؤسسة معهم , عالقة قویة 

و هذا ما , ومنه فان واقع العالقات العامة في مؤسسة تكریر السكر الباس به و مقبول 

ینعكس ایجابا على المؤسسة من خالل الزیادة في ادائها و تطوره من خالل اهتمام بالعامل 

و تحفیزهم على بذل مجهودات من خالل الحوافز , یعتبر جوهر العملیة االنتاجیة الذي 

و هذا مایزید من انتاجهم و بالتالي الزیادة في الترقیة , المقدمة من طرف المؤسسة لهم 

  .االنتاجیة للمؤسسة و هذا ما یضمن تحقیق اهداف المؤسسة و ضمان استقرارها 
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ا الدراسة یمكن اقتراح مجموعة من التوصیات التي یمكن في ضوء النتائج التي توصلت إلیه

إن تسهم في تفعیل و تسهیل تطبیق العالقات العامة في مختلف المؤسسات السیما منها 

  :و من أهم التوصیات المقدمة ما یلي , االقتصادیة 

ضرورة اهتمام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتفعیل العالقات العامة لها لما تحمله  -

من اهمیة كبیرة في تحسین اداء المؤسسة و النهوض بها و فتح مجال التنافس و 

االبداع بین العمال لضمان بقائها في ظل اوضاع التنافسیة االنیة و التطورات 

 .التكنولوجیة و المعلوماتیة التي یعرفها االقتصاد حالیا 

ها من احد اهم یجب على المؤسسات االنتاجیة االهتمام بالعالقات العامة و جعل -

اولویاتها ووضع میزانیة خاصة بها لتسهیل عملیة البحث و ذالك من اجل استغاللها 

في الزیادة من نسبة االنتاج في المؤسسات و االستعانة بخبراء في مجال العالقات 

 العامة لتقییم و تثمین المعلومات المتوصل الیها بغیة توظیفها في العملیة االنتاجیة 

فین و العاملین بالمؤسسة و تحفیزهم على العمل بالجماعي و تحسیسهم تشجیع الموظ -

 بانهم طرف من عملیة صنع القرار بالمؤسسة 

النها عامل من , ضرورة االستعانة بالوسائل التكنولوجیا الحدیثة في المؤسسة  -

العوامل التي تساهم في ترقیة االقتصاد خصوصا ما یشهده هذا االخیر من تطورات 

فاغلب المؤسسات االقتصادیة تعتمد على التكنولوجیا , الفترة الراهنة  مذهلة في

 توفیر الوقت و الجهد و تحقیق الهدف عملیة االنتاج و هذا ل في الرقمیة
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  كیف تتصلون بینكم كعمال داخل المؤسسة  ؟  : 2س

  الحوافز التي تقدمها المؤسسة للرفع من معنویاتكم ؟  ماهي :3س

هل سبق لك و تعرضت الى مشكل عمل في المؤسسة ؟ و كیف كان تعامل االدارة   : 4س

  معك ؟

  ؟   هل تقوم المؤسسة بعرض افالم حول كیفیة او نوعیة االنتاج من اجل توعیتكم اكثر: 5س

بین المدیر و مختلف العمال في اتخاذ القرار؟ اي هل تؤخد  هناك تبادل اراء و افكار :6س

  ارائكم بعین االعتبار فیما یتعلق بالمؤسسة ؟



ما هو سبب عدم وجود قسم للعالقات العامة ؟ هل هو عدم اقتناع بضرورة وجود قسم  :7س

  ها ؟؟ للعالقات العامة ؟ ام عدم توفر االمكانیات المادیة لذالك ؟ ام هناك اسباب اخرى نجهل

    

  

  

  

  

  

 


