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  :ملخص الدراسة
ن  ر م ام لكثی ور اھتم ر مح ذا العص ي ھ ة ف ات العام كلت العالق د ش لق

ال واإلدارة،  وم االتص اع وعل م االجتم ي عل ة ف احثین، خاص إن ...الب ھ ف خ، وعلی إل

ي ولھ صلة بالعالقات العامة موضوع متشعب  د ف ا یزی ذا م وم اإلنسانیة، وھ أغلب العل

  .صصات لدراستھاأھمیتھا كونھا یشترك الكثیر من التخ

ي  احثین ف ب الب تعتبر العالقات العامة ظاھرة اجتماعیة، وحسب رأي أغل

ذا أن  ي ھ اع، وتفسیرھم ف م االجتم ة لعل ب التطبیقی م الجوان ل أھ ا تمث ال فإنھ ذا المج ھ

ھ اإلنسان  ا أن ل راد، كم ة عن األف ي عزل كائن اجتماعي بطبعھ، ال یستطیع أن یعیش ف

ة واجتماعیة یسعى إلى إشباعھا، إال أن الدراسات والبحوث احتیاجات بیولوجیة ونفسی

ب  ا تطل ذا م ھ، وھ ذه االحتیاجات بنفس ع ھ بع جمی ھ ال یستطیع أن یش ت أن ة أثبت العلمی

ات تكون  عغیره وذلك إلشبا عوجود عالقات متنوعة م ذه العالق ذه االحتیاجات، وھ ھ

  .سواء مع األفراد أو مع ھیئات لھا شخصیات اعتباریة

ك األمر بالنسبة ألي مؤسسة، فھي ال تستطیع أن تعیش بمعزل عن كذل

دھا  دعمھا ویم ھ لی اج إلی ي تحت ھ، فھ اطھا فی ر نش ذي تباش ع ال ن المجتم ور وع الجمھ

ا ...بالمھارات والكفاءات المطلوبة في العمل، والمواد واألسواق،  اج إلیھ إلخ، وھو یحت

ة،  ادیة واالجتماعی ھ االقتص باع حاجات خ...إلش روعات إل ى المش د عل ث یعتم ، حی

ة  ى الحكوم ام، وعل بس والطع وفیر المل المختلفة لتوفیر فرص العمل، وعلى المتاجر لت

ة واألمن،  وفیر الحمای وع من ... في ت ق ن ا خل ذا م ك من الحاجات، وھ ر ذل ى غی وإل

ذھل  ر الم ات، لكن التغی ذه العالق ى ھ یھم بالمحافظة عل ا عل العالقات بینھم، وكان لزام

لتطور خاصة التكنولوجي الذي حصل في المجتمع أثر على المؤسسة، وھذا ما خلق وا

ا،  دة عنھم ھ، وأصبحت بعی یش فی ذي تع ع ال ذا المجتم ا، وك ین جمھورھ ا وب فجوة بینھ

وتشابكت مصالح الناس واختلفت اتجاھاتھم ورغباتھم، وزادت العالقات االعتمادیة بین 

وة ا ادة ق ى زی م المؤسسات، باإلضافة إل ة لفھ ة ملح ت الحاج ا كان ن ھن ام، م رأي الع ل

ال  اونھم من األعم دھم وتع راد والجماعات، وأصبح كسب تأیی ات األف اتجاھات ورغب
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نجح أو تستمر  ا ال یمكن أن ت رة أدركت أنھ الضروریة لحیاة المؤسسة، ألن ھذه األخی

  .إذا بقیت بعیدة عن الجمھور

ات – وھكذا كانت الحاجة ملحة إلسناد ھذه المھمة ة  مھمة إقامة عالق طیب

ا  ة وجمھورھ ین المؤسس أت إدارة  –ب ذلك أنش ال، وب ذا المج ي ھ ین ف ى متخصص إل

ن  الي م ا الح ي وقتن بحت ف ى أص ات، حت ف المؤسس ي مختل ة ف ات العام العالق

  .الضروریات

  : سباب نذكرھاأجاءت نتیجة ھذه ا ندراستو

 .حداثة الموضوع وجدتھ -

 .ؤسسات بالعالقات العامةین في المقلة اھتمام المسئول -

وھذا ما جعل  –في حدود إطالعنا  –قلة الدراسات التي عالجت ھذا الموضوع  -

 .الحاجة للقیام بدراسات في إطار العالقات العامة لمحاولة إثرائھ

  .الوقوف على بعض المشاكل التي تحد من فعالیة إدارة العالقات العامة -
اؤالت التي انبثقت على التساؤل وقد كانت دراستنا ھذه لإلجابة على التس

  :الرئیسي التالي

 ما واقع العالقات العامة في المؤسسة الصناعیة ؟ -

  :أما التساؤالت الفرعیة تمثلت فیما یلي

  ؟مكانة العالقات العامة في الھیكل التنظیمي للمؤسسة الصناعیة  ما -

 ؟ھل ھناك متخصصین في العالقات العامة  -

 في إدارة العالقات العامة ؟ استعماالكثر ما ھي الوسائل االتصالیة األ -

العالقات العامة في المؤسسة  إدارةتحد من فعالیة  لتيا ھي المشاكل ما -

 الصناعیة؟

  

ع  ب م ذي یتناس في، ال نھج الوص ى الم ة عل ذه الدراس ي ھ دنا ف د اعتم وق

اھرة ود الظ ة وج ة كیفی ى معرف عینا إل ق س فیة، ویحق ة الوص ة الدراس فھا  طبیع بوص



 ملخص الدراسة

 207

ة فيوتشخ ات المتمثل ع البیان ك أدوات جم ي ذل ا األساسیة، مستخدمین ف : یص مالمحھ

  :االستمارة والمقابلة، أما مجاالت الدراسة فقد تمثلت فیما یلي

  .وھو مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: المجال المكاني -

دأت من : المجال الزماني - ي ب ة والت ي الدراسة المیدانی وھو الوقت المستغرق ف

 .30/01/2007إلى غایة  22/11/2006: تاریخ

ري - ال البش ین : المج وظفین اإلداری ي الم ثال ف ث متم ع البح ان مجتم د ك وق

ا ، 126للمؤسسة الذي بلغ عددھم  ة الأم ت عین ة، المستخدمة فكان عشوائیة طبقی

 .فردا من المجموع الكلي 63، أي ما یعادل % 50قدرت نسبتھا بـ 

قسم نظري وقسم میداني، حیث ینقسم وقد تناولنا في ھذا البحث قسمین، 

  .القسم النظري إلى ثالثة فصول، أما القسم المیداني ینقسم إلى فصلین

الفصل األول یتناول موضوع الدراسة، وفیھ بیننا مبررات االختیار لھذا 

الموضوع، وتم طرح اإلشكالیة، وكذا التطرق إلى أھداف وأھمیة الموضوع، باإلضافة 

  .وعرض المفاھیم المشابھة إلى تحدید المفاھیم

الفصل الثاني وتناول العالقات العامة من حیث التطور والطبیعة، كما 

تطرقنا فیھ إلى أھمیة العالقات العامة وعوامل االھتمام بھا، ، وأسسھا التي تقوم علیھا، 

وتناولنا الوظائف حسب التقسیمات التي وضعھا بعض المھتمین بھا، وبعد ذلك تطرقنا 

  .افھاإلى أھد

الفصل الثالث وفیھ تناولنا إدارة العالقات العامة في المؤسسة الصناعیة، 

من حیث موقعھا في الھیكل التنظیمي، وكذا تخطیط برامجھا، وتطرقنا إلى صفات 

رجل العالقات العامة، ثم تناولنا جمھور العالقات العامة، والوسائل االتصالیة األكثر 

  .لتي تحد من فعالیتھااستعماال، وختمناھا بالمشاكل ا

أما الفصل الرابع فقد تناولنا فیھ اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة، 

  .من حیث مجاالتھا، والمنھج المستخدم، وأدوات جمع البیانات



 ملخص الدراسة

 208

ائج،  رض النت ات وع یر البیان ل وتفس ھ تحلی ا فی امس وتناولن ل الخ الفص

  .تواالقتراحا تلنخلص بعد ذلك إلى قائمة من التوصیا

ا  توقد تناولنا العالقا ث أنھ ى، حی ذ نشأتھا األول دیما، العامة من ظھرت ق

مارسھا اإلنسان في مختلف الحضارات، لكن ممارستھا كانت بطریقة عفویة وعشوائیة 

د للط ائل تفتق ن الوس ود م دود الموج ي ح ت ف تھا كان ا أن ممارس ة، كم ة العلمی ریق

  .ت العالقات العامة بمراحل مختلفة، حتى وصلت لما ھي علیھ الیوممراالتصالیة، وقد 

رن  –الحدیث  –والعالقات العامة بمفھومھا الحالي  ة الق ي بدای ظھرت ف

أخرا،  ان مت ة ك دول العربی ي ال ا ف ام بھ ا االھتم العشرین، لكن مازال یحوطھ اللبس، أم

  .صف الثاني من القرن العشرینحیث بدأ منذ الن

اقي اإلدارات األخرى، لقد أصبحت  ة إدارة مستقلة عن ب ات العام للعالق

ل التنظیمي  ي الھیك ا ف ا موقعھ ى أكمل وجھ، أم ا عل وذلك حتى یتسنى لھا تأدیة مھامھ

فإنھ مرتبط بحجم المؤسسة، وكذا بمدى تفھم فكرة العالقات العامة بالنسبة للمسؤولین، 

ى حجم  داخلي یتوقف عل ا ال ا لألنشطة باإلضافة إلى أن تنظیمھ ذلك، ووفق المؤسسة ك

  .التي تؤدیھا

ذا،  ل تنفی ى التخطیط قب تند عل ة، تس رامج متنوع ة بب ات العام وم العالق تق

ویستند ھذا األخیر على أسس ومبادئ، أما المشتغلین في ھذا المجال لھم صفات تأھلھم 

  .لھذا المنصب، تتمثل في الصفات الشخصیة واإلعداد العلمي

اء تتعامل العالقات ا د قسمھ العلم ف، ولق وع ومختل لعامة مع جمھور متن

الشائع ذلك الذي قسم الجمھور حسب انتمائھ للمؤسسة،  مإلى عدة تقسیمات، ویعد التقسی

دة  ذا ع ا ھ ي تعاملھ فكان جمھور داخلي وجمھور خارجي، وتستخدم العالقات العامة ف

ة، أھ یمات مختلف ى تقس ذلك إل اء ك مھا العلم الیة، قس ائل اتص ب وس یم حس ا التقس مھ

  .وسائل كتابیة، وسائل مسموعة، وسائل مرئیة: الحواس لیكون لدینا

ر  ا واجھت عدة مشاكل، وأكب ة إال أنھ ات العام ام بالعالق رغم ھذا االھتم

رف  ن ط ا م راف بھ دم االعت طلح، وع ذا المص م ھ وء فھ ي س ل ف اكل تمث ذه المش ھ
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ر من  ث أن كثی ة اإلدارات األخرى، وتداخل المھام، حی ات العام ام ووظائف العالق مھ

  .تسند إلى إدارات أخرى، باإلضافة إلى عدم وجود متخصصین في ھذا المجال

  :وبعد تحلیل البیانات وتفسیرھا توصلنا إلى بعض النتائج، وھي

  :حول مكانة العالقات العامة في الھیكل التنظیمي للمؤسسة الصناعیة. 1
ض المسئولین في المؤسسة، وكذا من من خالل المقابالت التي أجریناھا مع بع

خالل تحلیلنا لالستمارات وجدنا أن وظیفة العالقات العامة ھي وظیفة مشتركة بین 

جمیع عمال المؤسسة بدون استثناء، كما وجدنا أن مختلف أنشطة العالقات العامة 

تمارس بشكل طبیعي، أما فیما یخص العالقات العامة كجھاز أو قسم أو إدارة قائمة 

ذاتھا تشرف على مختلف األنشطة خاصة االتصالیة منھا غیر موجودة، مع العلم ب

أنھ یوجد مكتب لإلعالم واالتصال، إال أن ھذا المكتب تنحصر مھمتھ في ما یكلفھ 

بھ السید الرئیس المدیر العام، من كتابة مراسالت بلغة أجنبیة أو تحریر رسائل 

رف على ھذا المكتب موظف واحد، وھو ، ویش...لبعض الھیئات العلیا كالوزارات 

  .تابع مباشرة لمكتب المدیر العام

  :حول المتخصصین في وظیفة العالقات العامة. 2
رغم ممارسة وظیفة العالقات العامة في المؤسسة إال أننا ال نجد في المؤسسة وال 

، موظف على األقل لھ شھادة في مجال االتصال أو العالقات العامة أو ما شابھ ذلك

وحتى المكلف بمكتب اإلعالم واالتصال غیر متخصص في ھذا المجال، فھو 

متحصل على شھادة مھندس دولة في األشغال البترولیة، أما وجوده في ھذا المكتب 

كان إلتقانھ اللغة األجنبیة فقط، وھذا یقودنا إلى نتیجة ھامة وھي أن شغل أي 

  .وظیفة في ھذه المؤسسة ال یستدعي الشھادة

  :ول الوسائل االتصالیة األكثر استعماال في إدارة العالقات العامةح. 3
رغم انعدام إدارة العالقات العامة، وعدم وجود متخصصین في ھذا المجال، إال أن 

المؤسسة تستعمل وسائل اتصالیة ال بأس بھا، لكن استخدام ھذه الوسائل یتفاوت، 
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ع الوسائل األخرى، ثم تلیھا في م ةحیث نجد أن االجتماعات تستخدم بكثرة بالمقارن

  .المرتبة الثانیة لوحة اإلعالنات، لتأتي بعد ذلك الدعوات في المرتبة الثالثة

  :حول المشاكل التي تواجھ إدارة العالقات العامة في المؤسسة الصناعیة. 4
إن أكبر المشاكل التي تواجھھا العالقات العامة والتي وجدناه خاصة في المؤسسة 

  :سة ھيمحل الدرا

  :سوء فھم مصطلح العالقات العامة. 1.4
یعتبر مصطلح العالقات العامة من المصطلحات الغامضة لدى الكثیر من الناس، 

خاصة وأنھ توجد بعض المفاھیم االتصالیة التي تتشابھ مع العالقات العامة، مثل 

المشكل،  إلخ، ومن خالل الدراسة التي قمنا بھا تأكد لنا ھذا....اإلعالم والدعایة 

خاصة عند عرض االستمارة على رئیس مصلحة الموظفین، اقترح ھذا األخیر 

تغییر مصطلح العالقات العامة ألن أغلب العمال ال یفھمون ھذا المصطلح، كذلك 

تأكدنا من ھذا عند إجراء المقابالت، حیث رغم أن أغلب الذین أجریت معھم 

فھموا معنى العالقات العامة، وطلبوا المقابلة ھم من خریجي الجامعة إال أنھم لم ی

  .منا توضیح

  :تداخل المھام. 2.4
حیث أن أغلب وظائف العالقات العامة ھي موكلة لبعض اإلدارات وھذا رغم 

وجود مكتب لإلعالم واالتصال، ومن بین ھذه المھام نذكر على سبیل المثال ال 

فیة وغیرھا من على الحصر وظیفة تدعیم األنشطة الخیریة والریاضیة والثقا

األنشطة، ووظیفة الحجز في الفنادق للزوار األجانب، فھذین الوظیفتین نجدھما 

  .موكلتین لمكتب العالقات الخارجیة والنقل التابع لمصلحة الوسائل العامة

  :عدم االعتراف بالعالقات العامة. 3.4
سات أو ویعتبر ھذا أكبر مشكل یواجھ العالقات العامة، حیث نجد أن أغلب المؤس

أغلب المسئولین ال یعترفون بالعالقات العامة كإدارة قائمة بذاتھا كباقي اإلدارات، 
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وھذا ما نجده مجسد في الواقع من خالل عدم وجود إدارة للعالقات العامة في أغلب 

  .المؤسسات إن لم نقل كلھا

  :عدم وجود متخصصین في المجال. 5.4
لب المؤسسات، إال أنھا تخلوا من رغم وجود مكاتب اإلعالم واالتصال في أغ

المتخصصین في مجال االتصال أو العالقات العامة، مع العلم أن ھذه التخصصات 

 . أصبحت موجودة في الجامعات

 

   

  

  


