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  :اإلشكالیة .1.1
ن التطور المذھل الذي حدث في المجتمعات، وكذا التغیرات الواسعة في إ

كذا دخول العالم و ،إلخ...، اواجتماعی ااقتصادیو اأشكالھا وتكویناتھا وطبیعتھا، سیاسی

وعلیھ فال یمكن . مؤسساتھا المختلفةلھ تأثیره المباشر على كافة  ،إلى عصر العولمة

فازدیاد حجم مجتمع ما قـد یؤدي  جاھل ھذه التغیرات والتحوالت،ألي مؤسسة أن تت

عملیة االتصال التدریجي لنھا بین المؤسسة وجمھورھا، وذلك بفقدا نفصالاالإلى 

  .الشخصي

ھذا االنفصال من خالل عملیات التغییر التي تحدث على مستوى  یزداد

وقد أدركت . ھاالمجتمع، وكذا على مستوى المؤسسة من حیث كبر حجمھا وتضخم

عزلت نفسھا  ھذه المؤسسات أنھا ال یمكن أن تنجح إذا عاشت بعیدة عن الجمھور، أو

بالجمھور الذي یتعامل  اتصالھا البد أن تكون على ءعنھ، وحتى تستمر وتضمن بقا

. وذلك حتى یتسنى لھا تبادل المعلومات معھ ،معھا، والمجتمع الذي تباشر نشاطھا فیھ

وھذا ما تسعى  ،كلما زادت ثقتھ بھا الجمھورومات عن سلعة ما لدى فكلما زادت المعل

  .العالمیة المؤسساتإلیھ 

عمالھا فقط، بل بالمعلومات ال یقف عند حد كیفیة است الجمھورإن تزوید 

یجب أن تكون لدیھ القدرة على المقارنة بین سلعة  ھ، وھذا یعني أنیصل إلى حد تثقیفھ

النوعیة وكذا كیفیة إشباع حاجاتھ، وإذا وصل وأخرى وذلك من حیث الجودة و

  .إلى ھذا الحد زادت ثقتھ بالسلعة وبالمؤسسة الجمھور

من ھنا ظھرت الحاجة إلى إدارة العالقات العامة، التي تعمل على توطید 

العالقة بین المؤسسات وجماھیرھا، وكذا إلى دراسة ھذه الجماھیر، إلقامة تفاھم 

  .یق النجاح واستمرار المؤسسةتبادل بین الجانبین لتحقم

ونظرا ألن مفھوم العالقات العامة بمعناه الحدیث لم یستخدم في محیط األعمال 

مازال یحوطھ اللبس فالتجاریة والصناعیة وغیرھا من المجاالت إال منذ فترة وجیزة، 
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الغموض وسوء الفھم لما یعنیھ ھذا المفھوم وطبیعتھ ووظائفھ، ویؤكد ذلك ما یكتنفھ و

  .1"االصطالحلم یوجد بعد التعبیر الكافي لھذا : " نیوالندرالھ ق

قد شكلت العالقات العامة محور اھتمام في ھذا العصر لكثیر من فوعلیھ 

  .واإلدارة االتصالوعلوم  االجتماعالباحثین، خاصة في علم 

قد استخدمت العالقات العامة بمعناھا الحدیث مع بدایة القرن العشرین، ل

ستعمالھا في محیط األعمال التجاریة والصناعیة، ثم استخدمت بعد ذلك في حیث بدا ا

بھا في الدول العربیة كان  االھتماملكن . والدینیة االجتماعیةكافة المؤسسات األخرى 

العدید من  واھتمتبدأ فقط منذ النصف الثاني من القرن العشرین،  حیثمتأخرا، 

، وفي ھذا نشاطا مكمال لھا باعتبارھاامة إدارات المؤسسات العربیة بالعالقات الع

، مدخل إلى العالقات العامة(في كتابھ  الخطیبسعادة راغب : الصدد یقول الدكتور

یثور في النفس شعور بالخیبة حین سماع أحد كبار رجال اإلدارة " )07:، ص2000

فة في العالم العربي یقول بأن العالقات العامة التي أصبحت من المصطلحات المألو

والمتداولة في لغة اإلدارة العصریة لم تتجاوز في المؤسسات العربیة، بصفة أنھا مھنة 

إما لعدم إلمام  االعتبارمن ال مھنة لھ من موظفي المؤسسة، وأنھا تكاد تكون عدیمة 

المسئول الموكل بأساسیاتھا، وأھلیتھ لتحمل مسؤولیاتھا، أو لعدم استیعاب صانعي 

ھیتھا ومستلزماتھا، واإلمكانیات التي یجب إفرادھا لمتولي ھذه القرار ألھمیتھا، وما

  ."المسؤولیة 

وخالل العقود الثالثة األخیرة ومع نھایة القرن العشرین باتت العالقات 

أھمیتھا كنشاط إداري  لھاالعامة نشاطا تتزاید فعالیاتھ في حیاة المؤسسات، وأصبحت 

د من الممكن إھمالھا أو النظر إلیھا یسھم في نجاح المؤسسات والمنظمات، ولم یع

فقد ركزت المؤسسات الحدیثة على الموارد بشكل عام وعلى ، فردي كنشاط ثانوي أو

نجاح المؤسسة مرھون بعمل جھاز أو إدارة  واعتبرتالعالقات العامة بشكل خاص، 

  .العالقات العامة

                                                
 .09: ص.2003.المكتب الجامعي الحدیث.اإلسكندریة. العالقات العامة والخدمة االجتماعیة: محمد بھجت جاد هللا كشك - 1
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مكن من فإستراتیجیة العالقات العامة الناجحة تركز على جذب أكبر عدد م

اإلستراتیجي للعالقات  االھتمامبھ، كما أن  لالحتفاظالجمھور للمؤسسة، وتحفیزه 

ورغبات  وسلوكالعامة ینصب في غالب األحیان على مسائل وقضایا تتعلق بالمؤسسة 

التي تخدم رؤى وطموحات اإلستراتیجیات العامة  واھتماماتھوكذا توجھاتھ  ،الجمھور

  واالقتصادیةؤسسات لدى مواجھتھا التغیرات التكنولوجیة التي تعتمدھا وتتبناھا الم

إعادة ھیكلة وھندسة اإلدارة، : من أبرزھاو، التي میزت الحقبة الحالیة واالجتماعیة

المؤسساتیة، التنافس العالمي وكذا تغیر طموحات وتوقعات  االجتماعیةالمسؤولیة 

  .الجماھیر

شھدت تغیرات خـاصة  خالل من الدول العربیة التي واحدة الجزائر تعد و

ات، وھذه التغیرات أدت إلى دخول الجزائر السوق الحرة، وقد تمیزت یالثمانینأواخر 

متجھ بالتدرج إلى الرأسمالیة، مما أتاح فرصة  اشتراكيمتغیر من  باقتصادھذه الفترة 

من المؤسسات  بعضجعل  المنافسة المحلیة  والدولیة  للمؤسسات الجزائریة وھذا ما

.                                                                      بالعالقات العامة االھتماملجزائریة  تنتھج نھج المؤسسات األجنبیة في ا

شدید فإن الداعي لقیام إدارة العالقات العامة ھو حاجة المؤسسة  وباختصار

عامة، في ظل التغیرات إلى تقدیم نفسھا في السوق بصفة خاصة والمجتمع بصفة 

في الوقت الحالي  الجمھورالمستمرة، كشخصیة متمیزة تمنح لھا القدرة على المنافسة، ف

التھمھ فقط  معرفة خصائص وممیزات المنتوج أو إیجابیات ومزایا الخدمة، بل طبیعة 

  .المنتج أو مقدم الخدمة وظروف وكیفیات عملھا أیضا

یسي الذي یحدد المسار العام للدراسة في جانبھا سبق یبرز التساؤل الرئ من خالل ما

  :یلي النظري والمیداني حیث تمثل التساؤل الرئیسي فیما

  ما واقع العالقات العامة في المؤسسة الصناعیة ؟ -

تتمثل ، وتساؤالت فرعیة نحاول اإلجابة عنھا ةوینبثق عن ھـذا التساؤل الرئیس أربع

  : یلي  فیما

  ؟في الھیكل التنظیمي للمؤسسة الصناعیة  مكانة العالقات العامة ما -
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 ؟ھل ھناك متخصصین في العالقات العامة  -

 في إدارة العالقات العامة ؟ استعماالما ھي الوسائل االتصالیة األكثر  -

العالقات العامة في المؤسسة الصناعیة  إدارةتحد من فعالیة  لتيا ماھي المشاكل -

 ؟
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   :الموضوع اراختیمبررات   .2.1
ة ال   ة علمی ل دراس راغ، إن ك ن ف ق م ل  تنطل ة، ب ورة عفوی تم بص وال ت

تفرضھا مبررات وأسباب موضوعیة وذاتیة، وألن العالقات العامة أصبحت موضوع 

ا  خاصة أنھا الوسیط بین المؤسسة وجمھورھا،والساعة  من خالل القضایا التي تھتم بھ

ائل  ق وس ن طری الیبع ددة ومختل وأس تمتع ذلك فدراس ة، ول ة نف اءت نتیج باب أا ج س

  : نذكرھا

 .حداثة الموضوع وجدتھ -

 .في المؤسسات بالعالقات العامة ینالمسئول اھتمامقلة  -

قوھذا ما  –في حدود إطالعنا  –ھذا الموضوع  عالجتقلة الدراسات التي  -  خل

 .للقیام بدراسات في إطار العالقات العامة لمحاولة إثرائھ الرغبة

  .ى بعض المشاكل التي تحد من فعالیة إدارة العالقات العامةالوقوف عل -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  :و أھمیتھ الموضوعأھداف  .3.1
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  :أھداف الموضوع. 1.3.1
ال شك فیھ أن أي دراسة علمیة في أي مجال كان تقوم على أھداف  مما

معینة تسعى إلى تحقیقھا، لذا یجب على الباحث أن یرسم الخطوط العریضة لدراستھ 

  :یلي یة تحقیق األھداف المسطرة والمرجوة، وتھدف ھذه الدراسة إلى مابغ

، فقد كان الھدف للطالبةألن ھذه الدراسة ھي خالصة المجھود العلمي المنظم  -

األكبر ھو التركیز على الجانب المنھجي، من أجل الوصول إلى غایة كبرى وھي 

وخطوات البحث التدریب على إعداد دراسة علمیة وسلیمة، وتطبیق أدوات 

  .السوسیولوجي تطبیقا صحیحا یراعي القواعد العامة المتعارف علیھا في ھذا المیدان

، التي تستخدمھا االتصالیةالتعرف على كیفیة عمل العالقات العامة وكذا الوسائل  -

 .ومعوقات ذلك

  :أھمیة الموضوع. 2.3.1
أن أساسھا  إذا حاولنا أن نلقي نظرة على أساس ھذه المشكلة، فإننا سنجد

یتمركز في سوء الفھم أو عدمھ أحیانا، في عمل إدارة العالقات العامة ،سواء داخل 

إدارة العالقات العامة ھي الوسیط بین المؤسسة  أنالمؤسسة أو خارجھا خاصة و

ن نجاح المؤسسة في أغلب األحیان یتوقف على مدى فعالیة إدارة إوجمھورھا، حیث 

ن معظم المؤسسات في إأھمیة الموضوع في حداثتھ حیث  العالقات العامة، كما تكمن

 .الوقت الحالي أصبحت بحاجة ماسة إلى إدارة العالقات العامة 

  

  

  

  

  

  :تحدید المفاھیم .4.1



 موضوع الدراسة......................................... ............................................. الفصل األول

 15

  :تعریف العالقات العامة. 1.4.1
 واالقتصادیةإن مصطلح العالقات العامة ظھر في كثیر من الكتب اإلداریة 

ظھر في تعریفاتھم لھ،  االختالفالمؤلفون في تحدیده وھذا  اختلف، ولقد ...والسیاسیة 

كاتب،  الذي ینتمي إلیھ كل مؤلف أو باالتجاهحیث نجد أن التعاریف المقدمة مربوطة 

بالجوانب  اھتمبالبعد اإلداري لھذا المفھوم، في حین نجد بعضا آخر  اھتمفنجد منھم من 

تعریفھم لھذا المصطلح إلى التصور ، كما ذھب آخرون في ...واالقتصادیةجتماعیة اال

الذي یجب أن یكون علیھ في الواقع، وھم بھذا حددوا لھ صورة مثالیة نابعة من 

ووجھات نظرھم، باإلضافة إلى ھذا فإن البعض من المھتمین بالعالقات  مإدراكاتھ

ق خبراتھم الشخصیة وما تعلموه منھا، وبما أن ھذه الخبرات لالعامة عرفوھا من منط

فإن تعریفاتھم كانت عاجزة عن التعبیر الحقیقي للمضمون  ودة في أغلب األحیانمحد

المفھوم الحقیقي للعالقات العامة، ومن جھة أخرى نجد أن األساسي الذي ینطوي علیھ 

والشمولیة حتى فقدت بعضا من أبعادھا  باالتساعھناك من عرفھا بتعریفات تمیزت 

حث التطرق لمجموعة من تعریفات ھذا ، وسنحاول من خالل ھذا الب1األساسیة

وكذا تقدیم  ،المصطلح المقدمة من طرف بعض الجمعیات الخاصة بالعالقات العامة

نستعرض  لذلكلكن قبل التطرق ، تعریفات لبعض العلماء المھتمین بالعالقات العامة

  :التعریف اللغوي لھذا المصطلح

  :التعریف اللغوي. 1.1.4.1
مصطلح العالقات العامة ال یتضح إال إذا عرفنا ھ إن المفھوم الذي یرمز ل

  ".العامة " و" العالقات :  "، والذي ھو مكون من كلمتینلغويال اهبدقة معن

الروابط واآلثار المتبادلة التي تنشأ استجابة : " تعني" العالقات " فكلمة 

الواقع لتكوین عالقة اجتماعیة، وفي لنشاط أو سلوك مقابل، واالستجابة شرط أساسي 

االجتماعي قد تكون بین فرد وفرد أو بین الفرد والمجموع، وقد تكون ھناك عالقات 

                                                
 .378: ص.دار الكندي.عمان.)مدخل إقناعي(األصول العلمیة للترویج التجاري واإلعالن : ناجي معال - 1
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متبادلة بین الظواھر والنظم، وقد تكون العالقات خارجیة بین جماعات وجماعات 

  1."أخرى

عامة الناس، الشعب، جماھیر متعاملة مع " تعنيف" العامة "أما كلمة 

  2".اإلدارة والمؤسسة 

  :لتعریف االصطالحيا. 2.1.4.1
  العالقات العامة تعني اإلتصال بالجمھور لشرح سیاسة المنشأة وأھدافھا بما یؤمن ◌ً

ودراسة التقالید ...إقبال الجمھور على التعامل معھا، أو الترحیب بوجودھا ونشاطھا 

والمتأثرین والمؤثرین على  عاملینتالموالعادات واألوضاع السائدة بالنسبة لجمھور 

الرأي العام ألخذھا في الحسبان عند وضع سیاسات  اتجاھاتلمنشأة، ودراسة نشاط ا

  .3" المنشأة، وكذا إجراء اإلتصال المناسب إلعالم الجماھیر بسیاسة وأھداف المنشأة

فھذه ھذا التعریف ذكر كلمة جمھور لكنھ لم یحدد أي نوع من الجمھور، 

صى الجمھور الداخلي، وذكر أن وھو بھذا أق ،عادة تعني الجمھور الخارجي األخیرة

العالقات العامة ھي اإلتصال بالجمھور لكنھ لم یذكر وسائل اإلتصال، وما یحسب لھذا 

 اتجاھاتالتعریف أنھ ذكر وظیفة من أھم وظائف العالقات العامة أال وھي دراسة 

  . الرأي العام ودراسة التقالید والعادات واألوضاع السائدة والمحیطة بالمؤسسة

 " 4"لعالقات العامة ھي مزیج من الرأي العام والصورة الذھنیةا.  

وھذا التعریف یركز على الرأي العام والصورة الذھنیة ولم یذكر في ذلك 

یقصد بھ  الوسائل المستخدمة لرسم ھذه الصورة، كما أن مصطلح الرأي العام عادة ما

 واستبعدرجي الجمھور الخارجي وھذا یعني أن التعریف ركز على الجمھور الخا

الداخلي، الذي یعد نقطة بدأ عمل العالقات العامة تماشیا مع المبدأ الذي ینص على أن 

  .عمل العالقات العامة یبدأ من داخل المؤسسة نفسھا

                                                
 .1688: ص.2003.دار الفجر للنشر والتوزیع.القاھرة.المجلد الخامس.الموسوعة اإلعالمیة: محمد منیر حجاب - 1
 .203: ص.2000.الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع.عمان).1ط(.اإلدارة العامة المقارنة: عبد العزیز صالح بن حبتور - 2
  .279: ص.2000.الریاض).1ط.()األسس وتطبیقاتھا في األنشطة االقتصادیة واألمنیة(اإلدارة : سعد الدین عشماوي - 3
  .233: ص.1999.دار وائل للطباعة والنشر.عمان).1ط.(الترویج الفندقي الحدیث: خالد مقابلة - 4
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 إن العالقات العامة ھي العلم الذي یتمكن التنظیم من خاللھ " :تعریف ریكس ھارلو

یھمھ والحصول على موافقتھ وتعضیده، ماتھ بتعریف الجمھور بكل ما التزاأن یوفي ب

  .1"وھذا ھو األساس

ات العاحدد لنا  ة العالق ر، ھذا التعریف طبیع ا جدل كبی م حولھ ي ت ة والت م

ث  اعتبرھاعلم، وھناك من  اعتبرھاھناك من حیث  ق ثال افن، وفری ي  اعتبرھ ة، ف مھن

ا  ى أنھ ع إل ق راب ذھب فری ارس وحین ی ة تم ون مھن ى أسس وتك تھا عل د ممارس قواع

  .علمیة وتطبیق ھذه القواعد لھ فنونھ الخاصة بھ

 العالقات العامة ھي وظیفة إداریة متمیزة تساعد "  :تعریف محمود منصور ھیبة

على خلق وبناء ودعم وبقاء االتصال الفعال والفھم المتبادل والموافقة والتعاون 

مواجھة وحل  المشترك بین المنشأة وجماھیرھا الداخلیة والخارجیة، وتعمل على

مستمر من المعلومات والبیانات مما بتیار  وإمدادھاالمشكالت التي تواجھ اإلدارة 

وتحدد وتؤكد مسئولیة اإلدارة اتجاه اھتمامات یجعلھا متجاوبة مع الرأي العام، 

وتساعدھا على أن تواكب التغییر وتفید منھ بكفاءة، كما تستخدم العالقات الجماھیر، 

م تنبؤ یساعد على التبكیر بالتعرف على االتجاھات وتوقعھا، العامة أیضا كنظا

ي سبیل ذلك بحوث وأسالیب وطرق ووسائل االتصال وفنونھ على أسس فوتستخدم 

  2".لتحقیق ھذه المھمات األساسیة أخالقیة 

ة، یعتبر ھذا التعریف شامال ات العام ا یخص العالق ، ألنھ تطرق إلى كل م

ر أن ا حیث ذك ین المؤھ ةتكون ب ة والخارجی ا الداخلی ا ذكر سسة وجماھیرھ دفھا ، كم ھ

ا،  ة وجماھیرھ ین المؤسس ادل ب م المتب ال والفھ ال الفع اء االتص م وبق ي دع ل ف المتمث

ل في تھاوظیف إضافة إلى ي تتمث ا والت ي تواجھ اإلدارة  التي تقوم بھ حل المشكالت الت

    .مة في ذلكوإمدادھا بالمعلومات والبیانات، ولم یھمل الوسائل المستخد

 الرئیس  محمود محمد الجوھريیعرف الدكتور  :جمعیة العالقات العامة العربیة

العالقات العامة ھي  :"العربیة العالقات العامة كما یليالسابق لجمعیة العالقات العامة 
                                                

 .377: ص.الدار الجامعیة للطباعة.مصر.اإلدارة العامة: مد سعید عبد الفتاحمح  - 1
 .8: ص.2004.مركز اإلسكندریة للكتاب.اإلسكندریة.قراءات مختارة في علوم االتصال بالجماھیر: محمود منصور ھیبة - 2
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 واجتماعیة واقتصادیةمسؤولیات وأنشطة األجھزة المختلفة في الدولة سیاسیة 

قة وتأیید جمھورھا الداخلي أو الخارجي وذلك باإلخبار وعسكریة للحصول على ث

الصادق واألداء النافع الناجح في جمیع مجاالت العمل ووفقا للتخطیط العلمي السلیم 

حتى یصبح عملھا مرشدا وھادیا ومنیرا في بناء الوطن ورسم سیاسة في إطار میثاقنا 

  .1"الوطني العظیم

 العالقات العامة ھي وظیفة إداریة ذات طبیعة  " :اإلتحاد الدولي للعالقات العامة

تخطیطیة دائمة، تھدف المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة من خاللھا إلى 

كسب فھم وتعاطف وتعقید أولئك الذین تھتم بھم عن طریق تقدیم الرأي العام  استمرار

وثیق بسیاستھا وإجراءاتھا ولتحصل عن طریق المعلومات  ارتباطلھم بغرض إیجاد 

وكفایة من أجل تحقیق مصالحھا  الصحیحة المخططة على تعاون أكثر إنتاجیة

  .2"المشتركة

 العالقات العامة ھي وظیفة أو نشاط : "الجمعیة المھنیة األوربیة للعالقات العامة

والثقة والتفھم مع مؤسستي عام أو خاص، یھدف إلى توفیر وتحسین العالقات 

الجماعات أو ما یعرف بالجمھور، وسواء كانت داخل أو خارج المؤسسة فإن ھذا 

  .3"األخیر ھو الذي یحدد كیانھا وتطورھا

 العالقات العامة ھي المجھودات المبذولة  " :المعھد البریطاني للعالقات العامة

  .4"ظمات وشعوبھاوالمخططة والموجھة من أجل إقامة فھم وتعاون مشترك بین المن

حول العالقات العامة، نستنتج أن معظم الذین  فتعاریمن خالل ما تم عرضھ من  

تعرضوا لدراستھا أجمعوا على أنھا نشاط تقوم بھ المؤسسات، وعلیھ یمكننا صیاغة 

العالقات العامة ھي وظیفة أو نشاط مؤسستي یقوم على : " یلي التعریف اإلجرائي كما

وسائل اإلتصال المختلفة، من أجل  باستعمالیمارسھا مختصون  أسس وقواعد علمیة،

                                                
 .338: ص.2005.ر والتوزیعدار الحامد للنش.عمان).1ط.(تطور الفكر واألسالیب في اإلدارة: صبحي جبر العتیبي - 1
  .201: ص.2000.الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع.عمان.اإلدارة العامة المقارنة: عبد العزیز صالح بن حبتور - 2
  .50: ص.2003.دار الفجر للنشر والتوزیع.القاھرة.)1ط( .)عالقات مع الصحافة-عالقات عامة- إشھار( اتصال المؤسسة: فضیل دلیو - 3

4- Danielle Maisonneuve et autres: Relations Publiques.2eme édition. Canada.Presses de l'université du 
Québec. 2000.p:10. 
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إیجاد التفاھم المستمر بین المؤسسة وجماھیرھا الداخلیة والخارجیة، وتحقیق الفائدة 

  ) ".  المؤسسة والجماھیر(للجانبین 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  :تعریف المؤسسة. 2.4.1
ھا بالدراسة، لقد تعددت تعاریف المؤسسة وذلك حسب فكر كل من یتناول

 اختالفوكذا حسب الناحیة التي ینظرون من خاللھا إلیھا، لھذا السبب نجد أن ھناك 

ومنھم من  االقتصادیةمن یعرفھا من الناحیة  فمنھمبین العلماء في تعریفھم للمؤسسة، 

  .یعرفھا من الناحیة القانونیة وغیرنھمیعرفھا من الناحیة اإلجتماعیة، 

  :تعریفات المؤسسة یلي لبعض فیماسنتطرق و
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 "  یتضمن مجموعة من األفراد  اجتماعيأو  اقتصاديالمؤسسة عبارة عن كیان إما

تنشأ بینھم عالقات ویشتركون في أھداف ومسؤولیات محددة في إطار قواعد 

  .1"وإجراءات تحدد شكل ھذه المؤسسة

  جمیع مجموعة من األفراد مكونة بشكل تركیبي موحد ل "بأنھا حسن الحكاكویعرفھا

العناصر البشریة، كم أنھا مجموعة من البشر تعمل متضامنة لتحقیق أھداف معینة 

وفق مسؤولیات كل منھم، وبموجب ھذا التحدید فإن المؤسسة عبارة عن مجموعة من 

  .2"البشر یعین لكل فرد منھا دور یؤدیھ ویھدفون جمیعا إلى تحقیق غایات مشتركة

  واجتماعیة مستقلة نوعا  اقتصادیةة كمنظمة المؤسس "عبد الرزاق بن حبیبویعرف

المالیة، المادیة واإلعالمیة  ،خذ فیھا القرارات حول تركیب الوسائل البشریةما، تت

  .3"بغیة خلق قیمة مضافة حسب األھداف في نطاق زمكاني

  االقتصادیةجمیع أشكال المنظمات  "فیعرفھا بأنھا إسماعیل عرباجيأما الدكتور 

ھدفھا توفیر اإلنتاج لغرض التسویق وھي منظمة ومجھزة بكیفیة  المستقلة مالیا،

تتجمع فیھا  اقتصادیةتوزع فیھا المھام والمسؤولیات، ویمكن أن تعرف بأنھا وحدة 

  4"االقتصاديالموارد البشریة والمادیة الالزمة لإلنتاج 

وكما نرى فإن كل تعریف یقدم حول المؤسسة نجده یركز على جانب من 

، وما یھمنا نحن في ھذه الدراسة ھو تعریف ...الھیكل أو النشاط أو األھدافجوانبھا ك

المؤسسة الصناعیة، والتي تعتبر إحدى أنواع المؤسسة وتدخل ضمن نطاق المؤسسة 

  .یلي نعرج لبعض التعریفات التي طرحت حول المؤسسة الصناعیة ، وفیمااالقتصادیة

  :تعریف المؤسسة الصناعیة .3.4.1
  باإلضافة إلى كونھا االقتصاديبأنھا إحدى أشكال النشاط  "لوبستین جاكعرفھا ،

  .5"إحدى األشكال اإلجتماعیة للعمل

                                                
  .145: ص.1976.مؤسسة دار الكتاب.الكویت).1ط.(السیاسات اإلداریة وإستراتیجیة األعمال: فرید زاعف ومحمد النجار - 1
  .15: ص.1975.دار النھضة للطباعة والنشر.بیروت).2ط.(نظریة المنظمة: حسن الحكاك - 2
  .25: ص.2002.الجامعیة تدیوان المطبوعا.الجزائر.اقتصاد وتسییر المؤسسة: عبد الرزاق بن حبیب - 3
 .11: ص).ب س(.دیوان المطبوعات الجامعیة.لجزائرا).دینامیكیة الھیاكل -أھمیة التنظیم(اقتصاد المؤسسة :إسماعیل عرباجي -4
  .7: ص.المطبعة الجھویة.قسنطینة.علم االجتماع ودراسة التغیر التنظیمي في المؤسسات الصناعیة: یوسف سعدون - 5
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  بإنتاج المواد والسلع "ھي التي تقوم  محمد سعید أوكیلوالمؤسسة الصناعیة عند

، وكذلك توفیر المعدات واآلالت التي تنتج وسائل اإلنتاج باإلضافة لالستھالكالجاھزة 

  .1"ةفیر الوسائل المادیة والبشریة التي ترتبط بعملیة اإلنتاج بصفة عامإلى تو

  المؤسسة الصناعیة شكل من أشكال التنظیم "یلي  فیعرفھا كما جوردن مارشالأما

والقانونیة  االقتصادیة، أو كما یسمیھ البعض نظام تنصھر فیھ العناصر االجتماعي

  .2"في وحدة متكاملة واالجتماعیة

تعاریف السابقة للمؤسسة الصناعیة، یمكن أن نصوغ التعریف من خالل ال

اقتصادي یقام بطریقة مقصودة وفي مكان  اجتماعيتنظیم ھي : " اآلتياإلجرائي 

معلوم من أجل تحقیق أھداف معینة، ویضم مجموعة من الموارد البشریة والمالیة 

  "طابعا رسمیا في تعامالتھیأخذ  ووالمادیة، 

  :یم المشابھةبعض المفاھ. 4.4.1
اھیم  ع بعض المف ي تتشابھ م ا من المصطلحات الت ة كغیرھ العالقات العام

ذا العنصر أن  ي ھ ى مجال االتصال، وسنحاول ف ي تنتمي إل ك الت األخرى، خاصة تل

حتى ننزع اللبس الذي یغطي مصطلح العالقات العامة، ومن  احدود كل منھمعند نقف 

ایلي ذكر م اھیم ن ذه المف ین ھ ناعیة، رة، اإلدا: ب ات الص انیة، العالق ات اإلنس العالق

  .اإلعالم، الدعایة، اإلعالن

  :العالقات العامة واإلدارة. 1.4.4.1
ة،  ي المؤسسة الحدیث ة ف تعتبر العالقات العامة من الوظائف اإلداریة المھم

ین  استشاریةوھي وظیفة  رق ب إلدارة ، ویكمن الف متخصصة تقدم النصح والمشورة ل

ات ا حالعالق دم النص ابقا تق ا س ا ذكرن ة كم ات العام ون العالق ي ك ة واإلدارة ف  لعام

ن  رارات م دار الق رارات، ألن إص در ق ا ال تص ة، لكنھ ورة إلدارة المؤسس والمش

                                                
  .5: ص.1992.دیوان المطبوعات الجامعیة.الجزائر.وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیة: محمد سعید أوكیل - 1
  .121: ص.2000.المجلس األعلى للثقافات.القاھرة.جوھري وآخرونمحمود ال: ترجمة وتقدیم.موسوعة علم االجتماع: جوردن مارشال - 2
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اص فة  اختص ا ذات ص ى دائم ة تبق ات العام ذا فالعالق دھا، وبھ ا وح اإلدارة العلی

  1.استشاریة

  :انیةالعالقات اإلنسالعالقات العامة و. 2.4.4.1
ي تعكس  یعني ھذا المصطلح عادة العالقات السلوكیة الودیة بین البشر، الت

ھ، كالتسامح والتعاطف  ي خلق ھ ف ي أوجدھا هللا جل جالل الصفات اإلنسانیة السامیة الت

ر  ات الرسمیة وغی وم یشمل العالق والتفاھم والتعاون، أما في المؤسسات فإن ھذا المفھ

ین اإلدار ائدة ب ة الرسمیة الس ن جھ املین أنفسھم م ین الع ة وب ن جھ ا م املین فیھ ة والع

أن  .أخرى املین ب عار الع انیة إلش ات اإلنس ام بالعالق ى االھتم ة إل أ إدارة المؤسس وتلج

الي  تھم، وبالت ة لكسب ثق تھم وظروفھم العملی المؤسسة تھتم بھم وتسعى إلى تحسین بیئ

  2.تعاونھم في تنفیذ ما یطلب منھم من أعمال

ر ا تع ا كم ى أنھ ة عل ي المؤسس انیة ف ات اإلنس ین " ف العالق ة ب ل عالق ك

ق ھدف مشترك،  إنسان وأخر أو إنسان وأكثر یتفاعلون ویتعاملون سویا من أجل تحقی

داف  ة وضوح األھ ذه العالق د  واالتصالعلى أن تسود ھ رامالجی ادل من  واالحت المتب

  3".ة المنشأة في أن واحدأجل تطویر العمل بالمنشأة لتحقیق مصلحة العاملین ومصلح

ار دید  وباختص ى ش ین تعن ات ب ة بالعالق ي المؤسس انیة ف ات اإلنس العالق

ین  ات ب ى بالعالق ة تعن ات العام العمال واإلدارة وبین العمال أنفسھم، في حین أن العالق

  .المؤسسة والجمھور الخارجي وبین العمال واإلدارة وبین العمال أنفسھم

  :العالقات الصناعیةمة والعالقات العا. 3.4.4.1
ك  ي تل ل وھ ات العم ناعیة أو عالق ات الص ن " العالق ة ع ة الناتج العالق

ة، وتشمل شروط  ي المنظم املین ف ة  االستخداماستخدام الع املین من ناحی وق الع وحق

                                                
 -ص.2006.الدار الجامعیة.اإلسكندریة).مدخل اإلتصاالت التسویقیة المتكاملة(الترویج والعالقات العامة : شریف أحمد شریف العاصي - 1

 .322 -321: ص
. مؤسسة الوراق).1ط.(-نظرة بانورامیة عامة-معاصرةوظائف المنظمة ال:رضا صاحب أبو حمد آل علي وسنان كاظم الموسوي - 2

 .394: ص.2001
دار المیسرة للنشر والتوزیع .عمان).1ط(.السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة: فاروق عبده فلیھ والسید محمد عبد المجید - 3

 .104: ص.2005. والطباعة
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والمرضیة وحقوقھ في مكافئتھ عن نھایة  االعتیادیةاألجور وساعات العمل واإلجازات 

  1".عویضات الناتجة عن اإلصابة في العمل المدة في العمل والت

  :اإلعالمالعالقات العامة و. 4.4.4.1
ائق اإلعالم  لیمة والحق ھو تزوید الناس باألخبار الصحیحة والمعلومات الس

ن  كلة م ا أو مش یة م ول قض ائب ح ام ص وین رأي ع ى تك اعدھم عل ي تس ة الت الثابت

رأي  ذا ال ر ھ ث یعب كالت، بحی ن المش حیحا ع را ص اتھم تعبی اھیر واتجاھ ة الجم عقلی

ولھم، ق ... ومی ن طری ویر ع ي التن الم ھ ن اإلع دة م ة الوحی ك أن الغای ي ذل ویعن

  2.المعلومات والحقائق واألرقام واإلحصائیات ونحو ذلك

ة ھي  ات العام ا العالق وبمعنى بسیط اإلعالم ھو اتصال ذو اتجاه واحد، أم

  . اتصال ذو اتجاھین

  :ة والدعایةالعالقات العام. 5.4.4.1
مأخوذة من اإلدعاء، وھو المطالبة بالشيء حقا أو باطال، أو ھي " الدعایة 

ب ب والتحبی تمالة والترغی ى االس دعو، بمعن ا ی ل دع ن الفع تقة م ن ، 3..."مش ویكم

  :االختالف بین العالقات العامة والدعایة فیما یلي

  الدعایة  العالقات العامة

  .ر في أغلب األحیانمجھولة المصد -  .معروفة المصدر -

ا  - ى وسائل نشر تستخدمھا علن د عل تعتم

  .لصالحھا، كما تعتمد على الحقیقة

ى بعض  - تعتمد على السیطرة السریة عل

  وسائل النشر، كما تعتمد على التضلیل 

ن  - د ع اع الجی ر االنطب ى نش دف إل تھ

  .المؤسسة

ى  - اءة إل دمیر أو اإلس ى ت دف إل تھ

  4.المنافسین

  

                                                
 .33: ص.2000.دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة.عمان).1ط.(ةالمدخل إلى العالقات العام: سعادة راغب الخطیب - 1
 .61: ص.2002.دار الفكر العربي.القاھرة.الرأي العام واإلعالم: عبد هللا زلطة - 2
 .92: ص.2002.دار اللسان العربي للترجمة والتألیف والنشر.الجزائر).1ط.(مصطلحات في اإلعالم واالتصال: خضیر شعبان - 3
 .324 – 323: ص -ص .مرجع سابق: ف أحمد شریف العاصيشری  - 4
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  :العالقات العامة واإلعالن .6.4.4.1
ھناك خلط بین أنشطة اإلعالن وأنشطة العالقات العامة في المؤسسة، 

منھما یستخدم في بعض األحیان نفس وسائل االتصال،  ویرجع السبب إلى أن كال

  :بینھما فیما یلي االختالفویكمن 

 من حیث الجمھور المستھدف:  
محددة من الجمھور من خالل رسائل العالقات العامة تستخدم لالتصال بشریحة  -

  .مفصلة ومدعمة

  .من الناس بأقل تكلفةاإلعالن یستخدم للوصول إلى أكبر عدد ممكن  -

 من حیث مجال االھتمام:  
  .العالقات العامة توجھ جھودھا لعدة فئات من الجمھور -

  .اإلعالن یركز على المشترین الحالیین -

 من حیث مدى تجانس أفراد الجمھور:  
شطة العالقات العامة تخاطب فئات متباینة من الجمھور من حیث الخصائص أن -

  .والصفات

  .فئات متجانسة من الجمھور –في الغالب  –أما أنشطة اإلعالن فإنھا تخاطب  -

 من حیث اتجاه االتصال:  
  .اتجاھین اذ تستخدم العالقات العامة اتصاال -

  .اتجاه واحد اذ بینما یستخدم اإلعالن اتصاال -

 من حیث محتوى االتصال:  
  .في رسائلھا على موضوع واحد، وھذا في أغلب األحیانتركز العالقات العامة  -

السعر، مكان ( من فكرة في رسالة واحدة أما اإلعالن فإن رسائلھ تحتوي على أكثر  -

  1... ).البیع، نوع السلعة، 

                                                
 .325 – 324: ص –ص .المرجع السابق - 1
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 –ألشكال االتصالیة العالقة بین ھذه ایرى الدكتور عبد الجبار مندیل الغانمي أن و

ھي عالقات وظیفیة، إال أن العالقات العامة تأخذ  –اإلعالن، الدعایة، العالقات العامة 

طابع الوظیفة الشمولیة لكل أعمال المؤسسة وأنشطتھا، أما الدعایة فوظیفتھا أكثر 

 تحدیدا بالنسبة لوظیفة العالقات العامة، فھي تقوم بمدح المؤسسة وأعمالھا ومنجزاتھا

ھذه بشكل صریح، أما اإلعالن فیعتبر دعوة لشراء المنتجات، والشكل الموالي 

  1:العالقة

  

 

 

  

  

  یوضح العالقة بین أنشطة االتصال الجماھیري: 01شكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

   71: ص.مرجع سایق.عبد الجبار مندیل الغانمي :المصدر
لیھ الھرمین وعلیھ فإن العالقات العامة تعتبر الھرم القاعدي الذي یستند ع

، فإذا كان ھرم العالقات العامة ثابتا ومستقرا )ھرم الدعایة وھرم اإلعالن ( اآلخرین 

فإنھ یكون من السھولة إرساء ھرم الدعایة وھرم اإلعالن، والعكس صحیح، إذا كان 

                                                
-71: ص –ص .2001.دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع.عمان).2ط.(اإلعالن بین النظریة والتطبیق: عبد الجبار مندیل الغانمي - 1

72. 

 العالقات العامة

 الدعایة

 اإلعالن
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 1ھرم العالقات العامة غیر ثابت ومھتزا فإن ھذا سوف یعرقل عمل الھرمین اآلخرین،

  :الشكل الموالي وھذا ما یوضحھ

  یوضح العالقات التبادلیة لفنون االتصال الجماھیري بالنسبة للمؤسسة: 02شكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

 

   72: ص.قبمرجع سا.عبد الجبار مندیل الغانمي :المصدر
  

                                                
 73: ص.سابقمرجع .عبد الجبار مندیل الغانمي - 1

 اإلعالن

 العالقات العامة

 الدعایة


