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  :تمھید
د  وف عن ل یجب الوق ات، ب ع البیان د حد جم إن الدراسة العلمیة ال تقف عن

ل مستند ،دراستھا دراسة شاملة واقعیةومختلف جوانب المشكلة  ى التحلی ین في ذلك عل

یر  ة ذاوھوالتفس ى الدراس ي عل ي العلم ابع األمبریق في الط ا یض ل م ذا الفص ي ھ ، وف

  .معت حول الموضوعسنحاول تحلیل وتفسیر البیانات التي ج
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  :تحلیل وتفسیر البیانات. 1.5

 :االتصالیةالوسائل  .1.1.5
  .یبین ما إذا كانت اإلدارة توفر المعلومات للعمال وكیفیة وصولھا: 04جدول رقم

  النسبة  التكرار  اإلحتماالت

  نعم

 % 44.31  39  عن طریق رئیسك

 % 29.54  26  عن طریق اإلعالنات

 %06.81  06  یق المقابلةعن طر

 % 11.36  10  ةبعن طریق النقا

 % 02.27  02  عن طریق مكتب االتصال

 % 00  00  أخرى تذكر

  % 05.68  05  ال
  % 100  (*)88  المجموع

  

د بصورة  استمرارأن مما ال شك فیھ  ة أو مؤسسة یعتم ي أي ھیئ ل ف العم

العمل، وھذا ال یكون إال من  طریقةبدورھا كبیرة على توفیر المعلومات، والتي تشرح 

ى أن و، االتصال عملیة  خالل وا عل ال أجمع ب العم ا أن أغل من خالل الجدول یتبین لن

ة  ات المتعلق م المعلوم وفر لھ لباإلدارة ت ة والعم والي ، المؤسس بتھم ح ت نس ث بلغ حی

ة 83وھو ما یعادل  % 94.31 ي  إجاب اتمن المجموع الكل ذین لإلجاب ال ال ا العم ، أم

من  إجابات 05وھو ما یعادل  % 05.68ضوا ھذا الرأي فقد بلغت نسبتھم حوالي عار

ر ـفیھا، وأكب فمختلفالتي تصل بھا المعلومات  ة، أما الطریقلإلجابات المجموع الكلي 

   الكلي لإلجابات،  إجابة من المجموع 39وھو ما یعادل  % 44.31نسبة ھي 

  
  .د العینةولیس مجموع عدد أفرا مجموع اإلجابات -*
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ـ  در ب ذي یق رئیس  83وال ق ال ل عن طری ات تص ى أن المعلوم یر إل ت تش ة وكان إجاب

إجابة من المجموع الكلي  26وھو ما یعادل  % 29.54المباشر، في حین نجد أن نسبة 

 % 11.36لإلجابات أشارت إلى أن المعلومات تصل عن طریق اإلعالنات، أما نسبة 

يـلمجمات من اـإجاب 10ادل ـوھو ما یع ـر نسبة وع الكل ا  % 06.81، وتشی ـو م وھ

ت تصل عن إجابات  06یعـادل  ات كان ى أن المعلوم ات إل ي لإلجاب من المجموع الكل

وھو ما یعادل إجابتین من المجموع  % 02.27طریق المقابلة، في حین نجد أن نسبة 

  .االتصاللى أن المعلومات تصل عن طریق مكتب إالكلي لإلجابات أشارت 

ن  ب م تنتج أن مكت ات نس ذه اإلجاب الل ھ الخ ھ أي دور أو  االتص یس ل ل

مھمة في توفیر المعلومات، فھو بعید كل البعد رغم أن من بین مھامھ توفیر المعلومات 

  .والسھر على إیصالھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یبین المدة المستغرقة لوصول المعلومات: 05جدول رقم 
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 النسبة التكرار االحتماالت

 % 55.55 35 المناسب في وقتھا

 % 39.68 25 متأخرة نوعا ما

 % 04.76 03 متأخرة جدا

 % 100 ~ 63 المجموع

  

ات  ى أن المعلوم وا عل ال أجمع ب العم ظ أن أغل دول نالح الل الج ن خ م

ـ  در نسبتھم ب ادل  % 55.55تصلھم في وقتھا المناسب، وتق ا یع ردا من  35وھو م ف

ا ة، أم راد العین ي ألف وع الكل بة  المجم ادل  % 39.68نس ا یع و م ن  25وھ ردا م ف

ي فالمجموع الكلي ألفراد العینة  ا، ف أخرة نوعا م ى أن المعلومات تصلھم مت أقروا عل

ادل  % 04.76حین أن نسبة  ا یع ة  03وھو م راد العین ي ألف راد من المجموع الكل أف

  .أقروا على أن المعلومات تصلھم متأخرة جدا

اك عدم مما سبق ذكره وبالرجوع إلى ت فسیر الجدول األول نستنتج أن ھن

، وبالرجوع جھاز یسھر على إیصالھا كولیس ھنا ،متابعة في عملیة إیصال المعلومات

رامج  داد الب ى إع ل عل ة العم ات العام ائف العالق ن وظ د أن م ري نج م النظ ى القس إل

: ص أنظر(االتصالیة، والسھر على تنفیذھا وتقویمھا من أجل تحقیق أھداف المؤسسة 

62 (.  

  

  

  

  

  :یبین الوسائل االتصالیة األكثر استعماال: 06جدول رقم 

  النسبة  التكرار  االحتماالت
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  % 28.20  33  االجتماعات

  % 17.09  20  لوحة اإلعالنات

  % 10.25  12  الدعوات

  % 07.69  09  الفاكس

  % 06.83  08  االنترنت

  % 05.98  07  الرسائل والخطابات

  % 05.12  06  التقریر السنوي

  % 03.41  04  الالفتات والملصقات

  % 03.41  04  الندوات والملتقیات

  % 02.56  03  صحف الحائط

 % 02.56  03  مجلة المؤسسة

 % 02.56  03  الصحف

  % 01.70  02  التلفزیون

  % 00.85  01  المعارض

  % 00.85  01  الزیارات

  % 00.85  01  الھاتف

  % 100 ~  * 117  المجموع

دافھا مما الشك فیھ أنھ ال ق أھ  توجد مؤسسة ال تمارس االتصال، وال تحق

  ة الموضوع ـطبیع حیث إنل، ـھ ال یكون إال بوسائـن استخدامـوده، لكـإال بوج

  
  .ولیس مجموع عدد أفراد العینة مجموع اإلجابات -*

  

دول  رة، والج ذه األخی دد ھ ي تح ي الت ابقھ الیة  الس ائل االتص ر الوس ا أكث ین لن یب

ذا االجتماعاتالمؤسسة، حیث نجد أن أكثر الوسائل استخداما ھي المستخدمة في  ، وھ
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ث  دنا ما أكدتھ بعض المقابالت، حی یتصلون بمرؤوسیھم من أن بعض المسئولین وج

من األعمال الیومیة، وقد قدرت  االجتماعاتالیومیة، وأصبحت ھذه  االجتماعاتخالل 

ن ال 33وھو ما یعادل ، % 28.20: نسبتھا بـ اتإجابة م ي لإلجاب ي مجموع الكل ، والت

ا ، % 17.09ة، ثم تلیھا لوحة اإلعالنات بنسبة ـإجاب 117قدر عددھا بـ  ادلوھو م  یع
دعوات إجابة من المجموع الكلي لإلجابات،  20 د ال ا ، % 10.25بنسبة ثم نج وھو م

اكس بنسبة  إجابة من المجموع الكلي لإلجابات، 12یعادل  د الف وھو  ،% 07.69ونج

ات،  09ادل ما یع ي لإلجاب ت بنسبة إجابات من المجموع الكل ت فكان  06.83أم االنترن
ادل  ،% ا یع و م ائل  08وھ اقي الوس ا ب ات، أم ي لإلجاب وع الكل ن المجم ات م إجاب

ات  -المذكورة في الجدول فإن استعمالھا  ي الجدول  الموجودةوذلك من خالل اإلجاب ف

لھاتف، وبالمقارنة مع أجوبة المقابالت متناقص جدا، خاصة المعارض والزیارات وا –

اك تناقض دت استخداماالتي أجریت مع بعض المسئولین نجد أن ھن  ا، ألن أجوبتھم أك

ى أن  كامال اقض إل ذا التن ا یرجع ھ دا االكسترنت، وربم لجمیع الوسائل االتصالیة ماع

یس متاحاستخدام الوسائل  اك ب ال ى أن ھن نفس الفرص، بمعن ع الموظفین ب عض لجمی

    .ى فئة معینة من الموظفینالوسائل حكر عل

  

  

  

  

  
  

  

  المستعملة في المؤسسة االتصالیبین تقییم وسائل :  07 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 57.14 36 حسنة
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 % 39.68 25 متوسطة

 % 03.17 02 سیئة

 % 100 ~ 63 المجموع

  

نقل المعلومات وفي وقتھا،  المناسبة یسھل عملیة االتصالوسیلة  اختیارإن 

ا أن نسبة  ذا الجدول یتضح لن ادل  % 57.14ومن خالل ھ ا یع ردا من  36وھو م ف

ي المؤسسة حسنة،  االتصالالمجموع الكلي ألفراد العینة أقروا أن وسائل  المستعملة ف

روا أن  25وھو ما یعادل  %39.68أما نسبة  ة أق فردا من المجموع الكلي ألفراد العین

وھو  % 03.17ة، في حین أن نسبة ـالمستعملة في المؤسسة متوسط االتصالوسائل 

روا أن وسائل  ة أق المستعملة  االتصالما یعادل فردین من المجموع الكلي ألفراد العین

  .في المؤسسة سیئة

تنتج أن  ذا نس ن ھ تعمالم ائل  اس الوس دأ  االتص ع لمب ارال یخض  اختی

    .األفضل بل یخضع لمبدأ الموجود

  

  

  

  

  

  

  یبین طبیعة المواضیع التي تتضمنھا لوحة اإلعالنات: 08 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 85.71 60 خاصة بالعمل

 % 07.14 05 شخصیة
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 % 07.14 05 أخرى تذكر

 % 100 (*) 70 المجموع

  
یتضح لنا من خالل ھذا الجدول أن معظم اإلجابات تشیر إلى أن المواضیع 

ات التي تتضمنھ در نسبة اإلجاب ا لوحة اإلعالنات ھي مواضیع خاصة بالعمل، حیث تق

 70إجابة من المجموع الكلي لإلجابات التي قدرت بـ  60وھو ما یعادل  % 85.71بـ 

بة  د أن نس ین نج ي ح ة، ف ادل  % 07.14إجاب ا یع و م وع  05وھ ن المجم ات م إجاب

دیل أخرى الكلي لإلجابات تشیر إلى أن المواضیع شخصیة، ونفس ال نسبة كانت في الب

الرجوع للقسم مواضیع حول المناسبات، وقوانین منع األكل: وتمثلت اإلجابات في ، وب

  ). 138: أنظر ص( كما ینبغي  غیر مستخدمةالنظري نجد أن ھذه الوسیلة 

  

  

  

  

  

  
  .ولیس مجموع عدد أفراد العینة مجموع اإلجابات -*

  

  ومدى تقییمھا االجتماعات یبین نسبة المشاركین في: 09 جدول رقم
  

  النسبة  التكرار  اإلحتماالت

  نعم
 % 87.30  55  مفیدة

 % 00  00  غیر مفیدة

 % 11.11  07  ال
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 % 01.58  01  الممتنعین

 % 100  63  المجموع

  

ي  ي  االجتماعاتمن خالل ھذا الجدول یتضح لنا أن نسبة المشاركین ف الت

درت ب ادل  % 87.30ـ تنظمھا المؤسسة تمثل أكبر نسبة حیث ق ا یع ردا  55وھو م ف

ة،  راد العین ي ألف وع الكل ن المجم ذي م والي، ال ؤال الم ة بالس ت معنی بة كان ذه النس وھ

رد  ان ال د ك ات، وق ذه االجتماع یم ھ ص تقی ذه ، اجابیإییخ روا أن ھ م أق ى أنھ بمعن

دة،  ات مفی ي االجتماع اركون ف ذین ال یش ین أن ال ي ح اتف ـ االجتماع بتھم ب در نس  تق

ا یرجع  07وھو ما یعادل  % 11.11 ة، وربم راد العین ي ألف راد من المجموع الكل أف

إلى أن ھذه األخیرة ال تعنیھم أو تخص بعض المصالح  االجتماعاتعدم مشاركتھم في 

ـ  درت ب ین ق رد % 01.58دون أخرى، أما نسبة الممتنع ادل ف ا یع دا  اوھو م من واح

  .المجموع الكلي ألفراد العینة

  

  

  

  

  

   االجتماعاتمدى تطبیق نتائج یبین : 10 رقم جدول
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 87.09 54 نعم

 % 04.83 03 ال

 % 08.06 05 الممتنعین

 % 100 62 المجموع
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فردا من المجموع  54وھو ما یعادل  % 87.09من خالل الجدول یتبین لنا أن نسبة 

تطبق وأیدوھا،  االجتماعاتبأن نتائج ھذه  الكلي للذین أجابوا في السؤال السابق أقروا

أفراد من المجموع الكلي للذین  03وھو ما یعادل  % 04.83في حین نجد أن نسبة 

، وأنھا مجرد االجتماعاتأجابوا في السؤال السابق أقروا بعدم تنفیذ وتطبیق نتائج ھذه 

الكلي أفراد من المجموع  05وھو ما یعادل  % 08.06حبر على ورق، أما نسبة 

  .للذین أجابوا في السؤال السابق كانت من الممتنعین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ولة عن الحفالتؤوالجھة المس ،حفالت أم ال تنظمیبین ما إذا كانت المؤسسة : 11 جدول رقم

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  نعم

 % 22.72 15  إدارة الموارد البشریة

 % 01.51 01  مكتب االتصال

 % 59.09 39  النقابة

 % 12.12 08  أخرى تذكر

 % 03.03 02  ال

 % 01.51 01  الممتنعین
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 % 100  (*) 66  المجموع

  

ب  دول أن أغل ذا الج ح ھ ات یوض ال إجاب یرالعم ة  تش أن المؤسس نظمب  ت

ـ  احفالت تكریمیة في المناسبات وتقدر نسبتھ ادل  ،% 95.45ب ا یع ة 63وھو م  إجاب

من  إجابتینوھو ما یعادل  % 03.03نسبة  ، في حین أنلإلجاباتمن المجموع الكلي 

ات تشیرالمجموع الكلي  دم  لإلجاب ة، وحسب نفس لالمؤسسة  تنظیمبع حفالت تكریمی

ر  تنظیمولة عن ؤالجدول فإن الجھة المس د أكب ات، ونج ا اإلجاب الحفالت تضاربت فیھ

دت إجابة من المجموع الكلي لإلجابات أك 39وھو ما یعادل  ،%59.09نسبة قدرت بـ 

ادل  ،% 22.72الحفالت، أما نسبة  تنظمأن النقابة ھي التي  ا یع ة من  15وھو م إجاب

ي المس ریة ھ وارد البش دت أن إدارة الم ات أك ي لإلجاب وع الكل ن ؤالمجم یمولة ع  تنظ

ي  08وھو ما یعادل  % 12.12الحفالت، في حین أن نسبة  إجابات من المجموع الكل

ات  اروالإلجاب رى اخت دیل أخ ي و ،الب ي الت اركة ھ ة المش ي أن لجن ت ف ـمتمثل  تنظ

  ةـوھو ما یعادل إجاب % 01.51الحفالت، وكانت نسبة 

  
  .ولیس مجموع عدد أفراد العینة مجموع اإلجابات -*

  

نظمھو الذي  االتصالمن المجموع الكلي لإلجابات أكدت أن مكتب واحدة  ، الحفالت ی

ة الحفالت  تنظیموبالرجوع للقسم النظري نجد أن  ( ھو من صمیم عمل العالقات العام

ر ص الم ) 122:أنظ ب اإلع إن مكت ة، ف ات العام د إدارة للعالق ھ ال توج ا أن ، وبم

واالتصال ھو المعني بھذه الوظیفة، ویعتبر ھذا بمثابة تداخل في المھام، والذي یعد من 

  ). 141: أنظر ص( بین أكبر المشاكل التي تواجھھا العالقات العامة 
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  :التي تواجھھا العالقات العامةلصعوبات والمشاكل ا .2.1.5
  یبین نوع المشاكل التي تواجھ العمال: 12 جدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 69.23 45 مشاكل متعلقة بالعمل

 % 13.84 09 مشاكل تخص عالقاتك بالزمالء

 % 07.69 05 مشاكل تخص عالقاتك مع رئیسك

 % 04.61 03 تذكرأخرى 

 % 04.61 03 الممتنعین

 % 100 (*) 65 المجموع
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ي تواجھ  أن المشاكل الت ات أشارت ب ب اإلجاب ا أن أغل ین لن ذا الجدول یتب من خالل ھ

إجابة  45وھو ما یعادل  ،% 69.23العمال ھي مشاكل متعلقة بالعمل وتقدر نسبتھا بـ 

بة  ا نس ات، أم ي لإلجاب وع الكل ن المجم ادل  % 13.84م ا یع و م ن  09وھ ات م إجاب

ص  اكل تخ ي مش ال ھ ھ العم ي تواج اكل الت أن المش یر ب ات تش ي لإلجاب وع الكل المجم

بة  ین أن نس ي ح زمالء، ف ع ال ة م ادل  % 07.69العالق ا یع و م ن  05وھ ات م إجاب

ص  اكل تخ ي مش ال ھ ھ العم ي تواج اكل الت أن المش یر ب ات تش ي لإلجاب وع الكل المجم

رئیس ع ال ة م بة  العالق ا نس ر، أم ادل  % 04.61المباش ا یع و م ن  03وھ ات م إجاب

ى المشاكل االمجموع الكلي لإلجابات أشارت إلى البدیل أخرى وكانت إجاب تھم تشیر إل

  .مع اإلدارة، ونفس النسبة كانت من الممتنعین

  

  
  .ولیس مجموع عدد أفراد العینة مجموع اإلجابات -*

  

  لمشاكل بمن یتصل العاملیبین في حالة وجود ا: 13 جدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 71.83 51 رئیسك المباشر

  00 00 االتصالمكتب 

 % 21.12 15 النقابة

 % 05.63 04 أحد الزمالء

 % 01.40 01 أخرى تذكر

 % 100 (*) 71 المجموع
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من الطبیعي أن تكون ھناك مشاكل أو صعوبات یواجھھا العامل، وعلیھ أن یتصل 

بالجھات المعنیة لحل ھذه المشاكل، ومن خالل ھذا الجدول یتضح لنا أن أغلب العمال 

إجابة من  51وھو ما یعادل  % 71.83یتصلون برئیسھم المباشر وتقدر نسبتھم بـ 

إجابة من المجموع  15وھو ما یعادل  % 21.12المجموع الكلي لإلجابات، أما نسبة 

یتصل بالنقابة في حالة وجود مشاكل أو صعوبات،  الكلي لإلجابات تشیر إلى أن العامل

إجابات من المجموع الكلي لإلجابات أن  04وھو ما یعادل  % 05.63كما تشیر نسبة 

وھذا ما یشجع  ،العمال یتصلون ببعضھم البعض في حالة وجود مشاكل أو صعوبات

، لكن اتت الغیر الرسمیة وفي بعض األحیان یزید من حدة المشاكل والصعوباالتصاال

تي قدمھا النجده ال یتفق معھ، خاصة بمقارنتھ بالدراسة  بالرجوع دائما للقسم النظري

مجمل الوظائف التي تقوم بھا العالقات فیھا رض التي ع، سمیر محمد حسینالدكتور 

 بحث شكاوي العمال بالمؤسسة ومحاولة إزالة أسبابھاالوظائف  من بینفوجد العامة، 

   .) 67: أنظر ص(

  
  .ولیس مجموع عدد أفراد العینة مجموع اإلجابات -*

یبین ما إذا كان العمال یجتمعون مع بعضھم لحل مشاكلھم المھنیة : 14 جدول  رقم
  والشخصیة

  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 85.71 54 نعم

 % 11.11 07 ال

 % 03.17 02 الممتنعین

 % 100 63 المجموع

  

لحل  ،أن أغلب العمال یتصلون ببعضھم البعض من خالل ھذا الجدول یتضح لنا

فردا من  54وھو ما یعادل  % 85.71وتقدر نسبتھم بـ  ،مشاكلھم المھنیة والشخصیة
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أفراد من  07وھو ما یعادل  % 11.11المجموع الكلي ألفراد العینة، أما نسبة 

بة وباإلطالع على إجا ،ال یتصلون ببعضھم البعض ،المجموع الكلي ألفراد العینة

للذین ال یجتمعون ببعضھم البعض تبین أن بعضھم رؤساء  32والسؤال  31السؤال 

  .فروع وبعضھم لیست لھ أقدمیھ

   

  

  

  

  

  

  

  

  یبین إذا كان العامل یقرأ اإلعالنات بنفسھ، ومدى فھمھ لھا: 15 جدول رقم
  

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  نعم

 % 33.33  21 دائما

 % 44.44  28  غالبا

 % 14.28  09  أحیانا

 % 00  00  نادرا

 % 07.93  05  ال

 % 100  63  المجموع

  

من خالل ھذا الجدول یتضح لنا أغلب العمال یقومون بقراءة اإلعالنات 

فردا من المجموع الكلي ألفراد  58وھو ما یعادل  % 92.09بأنفسھم وتقدر نسبتھم بـ 
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وھو ما  % 07.93أنفسھم بـ العینة، في حین تقدر نسبة الذین ال یقرؤون اإلعالنات ب

  .أفراد من المجموع الكلي ألفراد العینة 05یعادل 

سألناھم ما إذا كانت ھذه  ،وبالنسبة للذین یقرؤون اإلعالنات بأنفسھم

فمنھم من أكد لنا : فاختلفت إجاباتھم وكانت على النحو التالي ،األخیرة مفھومة أم ال

فردا من المجموع الكلي  21ما یعادل  وھو % 33.33أنھا مفھومة وتقدر نسبتھم بـ 

ألفراد فردا من المجموع الكلي  28وھو ما یعادل  % 44.44، أما نسبة ألفراد العینة 

 % 14.28غالبا ما تكون ھذه اإلعالنات مفھومة، في حین أن نسبة  :أجابواالعینة ف

       .أجابوا بأحیاناألفراد العینة أفراد من المجموع الكلي  09وھو ما یعادل 

نستنتج من ھذا أن عدم فھم اإلعالنات ربما یعود إلى عدم وجود 

  .لكتابة ھذه اإلعالنات االتصالمتخصصین في 

  

  یبین في حالة عدم فھم اإلعالنات بمن یتصل العامل: 16 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 58.53 24 رئیسك المباشر

 00 00 االتصالمكتب 

 % 26.82 11 النقابة

 % 12.19 05 أحد الزمالء

 00 00 أخرى تذكر

 % 02.43 01 الممتنعین

 % 100 (*) 41 المجموع

  

لب أغیبین لنا ھذا الجدول في حالة عدم فھم اإلعالنات بمن یتصل العامل، وتشیر 

وھو ما  % 58.53اإلجابات إلى أن العامل یتصل بالرئیس المباشر وتقدر نسبتھا بـ 
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 11وھو ما یعادل  % 26.82المجموع الكلي لإلجابات، أما نسبة  إجابة من 24یعادل 

تشیر إلى أن العامل یتصل بالنقابة، في حین أن فإجابة من المجموع الكلي لإلجابات 

إجابات من المجموع الكلي لإلجابات تشیر إلى أن  05وھو ما یعادل  % 12.19نسبة 

لیس لھ أي دور في ھذا  صالاالتالعامل یتصل بأحد زمالئھ، وكالعادة فإن مكتب 

  .المجال والذي ھو صمیم عملھ

  

  

  
  .ولیس مجموع عدد أفراد العینة مجموع اإلجابات -*

  

، والجھة واھتماماتھمیبین ما إذا كانت المؤسسة تھتم بمشاكل العمال : 17 جدول رقم
  المھتمة

  النسبة  التكرار  االحتماالت

  نعم

 % 45.45  30  رئیسك المباشر
 % 00  00  صالمكتب االت

 % 16.66  11  النقابة
 % 00  00  أخرى تذكر

 % 34.84  23  ال
 % 03.03  02  الممتنعین
 % 100  (*) 66  المجموع

  

بأن المؤسسة تھتم  تشیرالعمال إجابات غلب أیبین لنا ھذا الجدول أن 

من  إجابة 41وھو ما یعادل  % 62.12بـ  اوتقدر نسبتھ العمال، بمشاكل واھتمامات

إجابة من  23وھو ما یعادل  % 34.84، في حین أن نسبة لإلجاباتموع الكلي المج
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، أما العمال واھتمامات تشیر بأن المؤسسة ال تھتم بمشاكل المجموع الكلي لإلجابات

 % 45.45ة ـاإلجابات فیھا، حیث نجد أن نسب اختلفتالجھة المھتمة بھذه المشاكل فقد 

یكون من  االھتمامالكلي لإلجابات تشیر إلى أن إجابة من المجموع  30وھو ما یعادل 

إجابة من المجموع  11وھو ما یعادل  % 16.66طرف الرئیس المباشر، أما نسبة 

تشیر إلى أن النقابة ھي المھتمة بمشاكل العمال، وكالعادة فإن مكتب فالكلي لإلجابات 

  .  غائب ولیس لھ أي دور االتصال

  
  .عدد أفراد العینةولیس مجموع  مجموع اإلجابات -*

  

  

  یبین الجھة التي تقدم ید المساعدة للعامل في حالة مواجھة تعقیدات: 18 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 52.11 37 رئیسك المباشر

 % 00 00 االتصالمكتب 

 % 23.94 18 النقابة

 % 16.90 12 أحد الزمالء

 % 03.50 02 أخرى تذكر

 % 03.50 02 الممتنعین

 % 100 (*) 71 المجموع

  

، منصبھفي  امما الشك فیھ أن العامل تواجھھ تعقیدات في عملھ، خاصة إذا كان جدید

وفي ھذه الحالة یجب علیھ أن یطلب المساعدة، وھذا الجدول یبین لنا أن أغلب العمال 

وھو ما یعادل  % 52.11یتلقون المساعدة من الرئیس المباشر وتقدر نسبتھم حوالي 
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 %23.94إجابة، أما نسبة  71إجابة من المجموع الكلي لإلجابات والذي قدر بـ  37

یتلقون المساعدة من النقابة، في فإجابة من المجموع الكلي لإلجابات  18وھو ما یعادل 

إجابة من المجموع الكلي لإلجابات یتلقون  12وھو ما یعادل  % 16.90حین أن نسبة 

وھو ما یعادل إجابتین من المجموع الكلي  % 03.50ة المساعدة من زمالئھم، أما نسب

وتمثلت اإلجابة في أنھم ال یتلقون المساعدة من أي  ،لإلجابات أشارت إلى البدیل أخرى

  .فال عالقة لھم بھ االتصالأحد، ونفس النسبة كانت من الممتنعین، أما مكتب 

  
  .ولیس مجموع عدد أفراد العینة مجموع اإلجابات -*

  

  یبین ما إذا كانت ھناك صعوبات في نقل المعلومات، وفیما تتمثل: 19 مجدول رق
  

  النسبة  التكرار  اإلحتمالت

  نعم

 % 04.76  03  محتوى الرسالة
 % 09.52  06  الوسیلة المستعملة

 % 00  00  أخرى تذكر
 % 84.12  53  ال

 % 01.58  01  الممتنعین
 % 100  63  المجموع

  

كانت ھناك صعوبات في نقل المعلومات، یبین لنا ھذا الجدول ما إذا 

فردا من المجموع الكلي  53وھو ما یعادل  % 84.12نسبة  :وكانت اإلجابة كما یلي

نسبة  أنألفراد العینة ال تواجھھم أي صعوبات في نقل المعلومات، في حین نجد 

أفراد من المجموع الكلي ألفراد العینة تواجھھم  09وھو ما یعادل  % 14.28

 04.76ة ـحیث نجد أن نسب ،اتـفي نقل المعلومات، وتباینت ھذه الصعوب صعوبات
إلى أن  تأشارألفراد العینة أفراد من المجموع الكلي  03وھو ما یعادل  %
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أفراد  06وھو ما یعادل  % 09.52الصعوبات تتمثل في محتوى الرسالة، أما نسبة 

 ت تتمثل في الوسیلةإلى أن الصعوبات أشار العینةمن المجموع الكلي ألفراد 

  . المستعملة

  

  

  

  

  للمعلومات احتكاریبین ما إذا كان ھناك : 20 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 36.50 23 نعم

 % 52.38 33 ال

 % 11.11 07 الممتنعین

 % 100 63 المجموع

  

ین مؤید وقد تباینت اإلجابة ب للمعلومات، احتكاریبین ھذا الجدول ما إذا كان ھناك 

، الشيءألن السؤال محرج بعض  ،ومعارض مع وجود بعض الممتنعین عن اإلجابة

فردا من المجموع  23وھو ما یعادل  % 36.50أن نسبة : یلي وقد تمثلت اإلجابة كما

وھو  % 52.38للمعلومات، أما نسبة  احتكارالكلي ألفراد العینة أشاروا إلى أن ھناك 

 احتكارالكلي ألفراد العینة أشاروا إلى أنھ ال یوجد أي  فردا من المجموع 33ما یعادل 

أفراد من  07وھو ما یعادل  % 11.11للمعلومات، في حین قدرت نسبة الممتنعین بـ 

  : ، إن ھذا التضارب في اآلراء یحتمل تفسیرینالمجموع الكلي ألفراد العینة

ن أجابوا بال ال یقولون إذا كان ھناك احتكار للمعلومات فعال، فإن األفراد الذی: أوال

  .الحقیقة، وقصدوا ھذه اإلجابة للمجاملة
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إذا لم یكن ھناك احتكار للمعلومات، فإن األفراد الذین أجابوا بنعم ال یقولون : ثانیا

الحقیقة وقصدوا بإجابتھ ھذه تشویھ صورة المؤسسة، وھذا یفسر بوجود فجوة بین 

  . ھؤالء العمال واإلدارة

  

  

   االتصالن وضعیة قنوات یبی: 21 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 41.26 26 مفتوحة دائما

 % 01.58 01 مغلقة دائما

 % 55.55 35 مفتوحة أحیانا

 % 01.58 01 الممتنعین

 % 100 63 المجموع

  

 اختلفتبین وحدات المؤسسة، وقد  االتصالیوضح لنا ھذا الجدول وضعیة قنوات 

وھو ما  % 41.26دائما ومفتوحة أحیانا، حیث نجد أن نسبة  اإلجابات بین مفتوحة

 االتصالفردا من المجموع الكلي ألفراد العینة أشاروا إلى أن قنوات  26یعادل 

فردا من المجموع الكلي ألفراد  35وھو ما یعادل  % 55.55مفتوحة دائما، أما نسبة 

وھو ما  % 01.58نسبة  مفتوحة أحیانا، أما االتصالالعینة أشاروا إلى أن قنوات 

بأنھا مغلقة دائما،  اكانت إجابتھفیعادل فردا واحدا من المجموع الكلي ألفراد العینة 

  .ونفس النسبة كانت من الممتنعین
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  لمعلومات احتیاجھیبین بمن یتصل العامل في حالة : 22 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 54.05 40 رئیسك المباشر

 % 00 00 االتصالب مكت

 % 29.72 22 النقابة

 % 14.86 11 أحد الزمالء

 % 00 00 أخرى تذكر

 % 01.35 1 الممتنعین

 % 100 (*) 74 المجموع

  

للمعلومات، وكانت  احتیاجھل الجھة التي یتصل بھا العامل حال ویوضح لنا ھذا الجد

إجابة من المجموع  40وھو ما یعادل  % 54.05اإلجابة على النحو التالي أن نسبة 

یتصلون برئیسھم المباشر، أما نسبة  إجابة، 74الكلي لإلجابات و الذي قدر بـ 

في  إجابة من المجموع الكلي لإلجابات یتصلون بالنقابة، 22وھو ما یعادل  29.72%

إجابة من المجموع الكلي لإلجابات  11وھو ما یعادل  % 14.86حین نجد أن نسبة 

وھو ما یعادل إجابة  % 01.35قدرت بـ فیتصلون بأحد زمالئھم، أما نسبة الممتنعین 

بعید كل البعد عن  االتصالواحدة من المجموع الكلي لإلجابات، ودائما نجد أن مكتب 

  .العمال وھذا ما أكدتھ المقابالت
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  .اد العینةولیس مجموع عدد أفر مجموع اإلجابات *

  

  :البیانات الشخصیة للعینة. 3.1.5
  یبین الفئات العمریة للعینة: 23 جدول رقم

 النسبة التكرار الفئات

]23   -   28[  07 11.11 % 

]29   -   34[  04 06.34 % 

]35   -   40[  01 01.58 % 

]41   -   46[  10 15.87 % 

]47   -   52[  35 55.55 % 

]53   -   58[  04 06.34 % 

 % 03.17 02 الممتنعین

 % 99.96 63 المجموع

  

سنة نجد أن أغلب )  54 – 23( من خالل ترتیبنا ألعمار العینة والتي تتراوح ما بین 

سنة حیث تقدر نسبتھم بـ )  52 – 47( أفراد العینة ینتمون إلى الفئة العمریة 

نة، وھذا یدل على أن ألفراد العیفردا من المجموع الكلي  35یعادل  أي ما 55.55%

سنة )  46 – 41( الفئة الغالبة في المؤسسة ھي فئة الكھول، وتلیھا الفئة الثانیة وھي 

أفراد من المجموع الكلي ألفراد  10أي ما یعادل  % 15.87حیث تقدر نسبتھم بـ 

أي ما  %11.11سنة حیث تقدر نسبتھم بـ )  28 – 23( العینة، أما الفئة الثالثة وھي 

أفراد من المجموع الكلي ألفراد العینة، في حین تتساوى الفئتین التالیتین  07 یعادل

 04وھو ما یعادل  % 03.17سنة بنسبة تقدر بـ )  58 – 53( سنة و)  34 –29(
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تنعدم حیث قدرت ) 40 – 35( أفراد من المجموع الكلي ألفراد العینة، وتكاد الفئة 

احدا من المجموع الكلي ألفراد العینة، أما وھو ما یعادل فردا و % 01.58نسبتھا بـ 

وھو ما یعادل فردین من المجموع الكلي ألفراد  % 03.17الممتنعین فقدرت نسبتھم بـ 

  .العینة، ویالحظ أن فئة الشباب تكاد تنعدم بالمقارنة مع فئة الكھول
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  یبین نسبة الذكور واإلناث في العینة : 24 جدول رقم
  

 النسبة التكرار حتماالتاال

 % 87.30 55 ذكر

 % 12.69 08 أنثى

 % 100 63 المجموع

  

من خالل ھذا الجدول یتضح أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث، حیث قدرت نسبة 

فردا من المجموع الكلي ألفراد العینة، أما  55وھو ما یعادل  % 87.30الذكور بـ 

أفراد من المجموع الكلي ألفراد  08و ما یعادل وھ % 12.69نسبة اإلناث فقدرت بـ 

كما  -العینة، ویفسر ھذا ربما بالبعد خاصة وأن المؤسسة تقع في المنطقة الصناعیة 

  .غیر آمنةوھي  – نعلم
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  یبین المستوى الدراسي ألفراد العینة: 25 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

  00 00 ابتدائي

 % 34.92 22 متوسط

 % 30.15 19 ثانوي

 % 34.92 22 جامعي

 % 100 63 المجموع

  

وھو  % 34.92یبین ھذا الجدول المستوى الدراسي ألفراد العینة، حیث نجد أن نسبة 

فردا من المجموع الكلي ألفراد العینة مستواھم الدراسي متوسط، ونفس  22ما یعادل 

فردا من المجموع  19وھو ما یعادل  % 30.15النسبة كانت من الجامعیین، أما نسبة 

  .الكلي ألفراد العینة مستواھم الدراسي ثانوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یبین توزیع العینة إلى فئات مھنیة: 26 جدول رقم
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 النسبة التكرار االحتماالت

 % 03.17 02 رئیس دائرة

 % 06.34 04 رئیس مصلحة

 % 19.04 12 رئیس فرع

 % 07.93 05 رئیس فوج

 % 28.57 18 إطار

 % 04.76 03 محاسب

 % 09.52 06 موظف إداري

 % 20.63 13 ممتنع

 % 100 63 المجموع

  

فردا  18وھو ما یعادل  % 28.57من خالل بیانات الجدول أعاله یتبین لنا أن نسبة 

وھو  % 19.04من المجموع الكلي ألفراد العینة ھم إطارات، في حین نجد أن نسبة 

لمجموع الكلي ألفراد العینة ھم رؤساء فروع في المؤسسة، أما فردا من ا 12ما یعادل 

ھم فأفراد من المجموع الكلي ألفراد العینة  06وھو ما یعادل  % 09.52نسبة 

أفراد من المجموع الكلي  05وھو ما یعادل  % 07.93ن، أما نسبة ون إداریوموظف

أفراد من  04دل وھو ما یعا % 06.34ألفراد العینة ھم رؤساء أفواج، أما نسبة 

وھو ما یعادل  % 04.76ھم رؤساء مصالح، أما نسبة فالمجموع الكلي ألفراد العینة 

وھو ما  % 03.17ن، أما نسبة وھم محاسبفأفراد من المجموع الكلي ألفراد العینة  03

  .ھم رؤساء دوائرفیعادل فردین من المجموع الكلي ألفراد العینة 

  

  :ةــقابللماتفسیر بیانات و تحلیل .4.1.5
  یبین الھیئة المكلفة بوظیفة العالقات العامة: 27 رقم لجدو
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 النسبة التكرار االحتماالت

 % 75 06 وظیفة مشتركة

 % 25 02 االتصالمكتب اإلعالم و

 % 100 08 المجموع

  

وم  ة مشتركة یق ة ھي وظیف ات العام إن ما نستشفھ من الجدول أعاله، أن وظیفة العالق

ھ النسبة  بھا جمیع عمال ر عن ا  % 75المؤسسة، وھذا ما تعب ادلوھو م راد  06 یع أف

ـ  د  08من المجموع الكلي لألفراد المبحوثین، والذین قدر عددھم ب ي حین نج راد، ف أف

أن  % 25أن نسبة  وھو ما یعادل فردین من المجموع الكلي لألفراد المبحوثین أقروا ب

ة ھي  ات العام ب اإلعالم والھیئة المكلفة بوظیفة العالق ة االتصالمكت ر أن المقابل ، غی

ل  االتصاللنا أن مكتب اإلعالم و ابالعمال كشف واحتكاكنامع رؤساء الدوائر  ال یقوم بك

ة ات العام ة للعالق دیر ، الوظائف المخول رئیس الم ابع للسید ال ب ت ذا المكت ك ألن ھ وذل

  .س المدیر العاموالمكلف بھذا المكتب یقوم بما یملیھ علیھ السید الرئی ،العام

  

  

  

  

  

  

  

  االتصالیبین تاریخ إنشاء مكتب اإلعالم و: 28 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت
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1998 02 25 % 

2000 01 12.50 % 

2006 02 25 % 

 % 37.50 03 ال أدري

 % 100 08 المجموع

  

ول أعاله من البدیھي أن یعلم جمیع العمال بكل المكاتب الموجودة في المؤسسة، والجد

ب اإلعالم واالتصال اریخ إنشاء مكت ذا  یبین لنا وجود اختالف في اآلراء حول ت ، وھ

د  ھ ال یوج ر بأن اكیفس بة  احتك ات أن نس د البیان ال، وتفی رف العم ن ط ب م ذا المكت بھ

ـ  25% در عددھم ب ذین ق ي للمبحوثین وال  08وھو ما یعادل فردین من المجموع الكل

ان سنة أفراد، أقروا بأن تاریخ  ى 1998إنشاء ھذا المكتب ك ، ونفس النسبة أشارت إل

ردا  % 12.50، أما نسبة 2006أن تاریخ إنشاء ھذا المكتب كان سنة  وھو ما یعادل ف

ان سنة فقد جموع الكلي للمبحوثین مواحدا من ال ب ك أشارت إلى أن تاریخ إنشاء المكت

ذا أفراد  03وھو ما یعادل  % 37.50، في حین أن نسبة 2000 ال یدرون متى أنشأ ھ

ذا  ي المؤسسة، ویفسر ھ ار ف المكتب مع العلم أن ھؤالء المبحوثین من المسئولین الكب

داخلي أو  دم وجود اإلعالم ال ات ھنقص فیلبع دأ العالق ق مب ى عدم تطبی ، باإلضافة إل

أنظر ( العامة والذي ینص على أن عمل العالقات العامة یبدأ من داخل المؤسسة أوال 
  . )56: ص

  

  

  االتصالیبین ما إذا كانت ھناك مبررات لوجود مكتب اإلعالم و: 29 جدول رقم
  

  النسبة  التكرار  االحتماالت

 % 25 02  اإلعالم واالتصال  نعم
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 % 12.50 01  حجم المؤسسة ومكانتھا في السوق الداخلي والخارجي
 % 25 02  شروط منظمة اإلیزو

 % 12.50 01  القیام بوظیفة العالقات العامة
 % 12.50 01  ال أدري
 % 100 08  المجموع

  

ھ،  ھ مبررات ة ل ي أي مؤسس ب أو مصلحة ف ود أي مكت د أن وج ن المؤك م

أفراد من  07وھو ما یعادل  % 87.50، حیث أقرت نسبة وھذا ما یبینھ الجدول أعاله

ـ  ددھم ب در ع ذین ق وثین ال ي للمبح وع الكل الم  08المجم ب اإلع ود مكت راد أن وج أف

لھ مبرراتھ، خاصة وأن المكتب جدید النشأة بالمقارنة مع نشأة المؤسسة، أما  االتصالو

  :یلي المبررات فكانت كما

ةمجموع الوھو ما یعادل فردین من  % 25نسبة  - ة المقابل راد عین ي ألف أشارت  الكل

، ونفس النسبة أشارت إلى االتصالإلى أن من مبررات وجود ھذا المكتب ھو اإلعالم و

ة االتصالن وجود مكتب لإلعالم وأ ان من شروط منظم زو ك ا نسبة اإلی  12.50، أم
ةمجموع المن  اواحد اوھو ما یعادل فرد % د  الكلي ألفراد عینة المقابل ى فق أشارت إل

ة وأن  ارجي، خاص داخلي والخ وق ال ي الس ا ف ة ومكانتھ م المؤسس و حج رر ھ أن المب

ام المؤسسة في طریقھا إلى الخوصصة، ونفس ال ان للقی رر ك ى أن المب نسبة أشارت إل

ة واحدة  رر ھو وجود ھیئ ى أن المب ة، ونفس النسبة أشارت إل بوظیفة العالقات العام

رب  رر األق تتعامل مع الجمھور الخارجي حتى ال یحدث تعارض أو تناقض، لكن المب

ي  زو الت  أن یكون اشترطتإلى الحقیقة ھو أن سبب وجود ھذا المكتب ھو منظمة اإلی

  .االتصالاك مكتب أو ھیئة خاصة بنھ
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  یبین ما إذا كانت المؤسسة تعمل بنتائج الملتقیات التي تشارك فیھا: 30 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 25 02 نعم

 % 37.50 03 ال
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 % 25 02 أحیانا

 % 12.50 01 ال أدري

 % 100 08 المجموع

  

ق یطمح ألن یذإن أي مؤسسة ت ع صیتھا، وألجل ھذا فھي تحاول بل تعمل جاھدة لتحقی

ا أن  ذا یجب علیھ ق ھ ى یتحق اھیر، وحت دى الجم ة ل ا معروف ذي یجعلھ ذا الطموح ال ھ

ات ي الملتقی ارك ف تجوابنا  ،تش الل اس ن خ ة، وم ة والدولی اھرات الوطنی ذا التظ وك

ي الملت ا للمبحوثین أكدوا لنا جمیعا أن المؤسسة تشارك ف ة، وحتم ة والدولی ات الوطنی قی

وع  ذا الموض ول ھ ا، وح ح بتطبیقھ ائج ینص ى نت ة إل ي النھای ل ف رة تص ذه األخی أن ھ

ادل  % 37.50آراء المبحوثین، حیث نجد أن نسبة  اختلفت ا یع راد من  03وھو م أف

أشارت إلى أن المؤسسة ال  ،أفراد 08المجموع الكلي للمبحوثین والذین قدر عددھم بـ 

ل  بة تعم ا نس ائج، أم ذه النت ي  % 25بھ وع الكل ن المجم ردین م ادل ف ا یع و م وھ

أكدوا لنا أن المؤسسة تعمل بالنتائج المتوصل إلیھا، ونجد أن نفس النسبة فقد للمبحوثین 

وھو ما یعادل  % 12.50ترى بأن المؤسسة ال تعمل دائما بالنتائج بل أحیانا، أما نسبة 

ن الموظف ال ألال تدري، وھذا راجع ربما فلمبحوثین فردا واحدا من المجموع الكلي ل

ائج  ط النت ق فق یعمل بالمصلحة المعنیة بتطبیق ھذه النتائج، كذلك نجد أن المؤسسة تطب

ره  –ضیف شرف في بعض الملتقیات  المؤسسة التي تخصھا، وأحیانا تكون ھذا ما ذك

  .وھي بھذا غیر معنیة بتطبیق النتائج –البعض 

  بین ما إذا كانت المؤسسة تقیم معارض خاصة بمنتجاتھای: 31 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 87.50 07 ال، مشاركة فقط

 % 12.50 01 ال أدري

 % 100 08 المجموع
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ك من خال ائن، وذل ن من الزب ر عدد ممك ب أكب ى جل ل المؤسسات عل األنشطة  لتعم

ة نجد المعارض، ومن خالل ھذا الجدول التي تقوم بھا، ومن بین ھذه األنشط االتصالیة

یتضح لنا أن المؤسسة ال تقیم معارض خاصة بھا وھذا بإقرار أغلب األفراد المبحوثین 

راد  07وھو ما یعادل  % 87.50والذین تقدر نسبتھم بـ  ي لألف أفراد من المجموع الكل

ي أن المؤسسة  08والذین یقدر عددھم بـ  ،المبحوثین ذا ال ینف ي ال أفراد، وھ تشارك ف

ي  ام ف ذي یق الجزائر العاصمة ال وطني ب ك المعرض ال ة ذل ام، وأمثل المعارض التي تق

ب اإلعالم  یس مكت ذا النشاط ل ة بتحضیر ھ ة المعنی م أن الجھ ع العل أواخر كل سنة، م

ام ونیة باإلنتاج، عبل ھي الجھة الم االتصالو ي المھ ، ) 141: أنظر ص( ھذا تداخل ف

م  % 12.50ونجد أن نسبة  ا عل یس لھ ي ل وھو ما یعادل فردا واحدا من المجموع الكل

  .بھذا الموضوع وذلك راجع لنقص اإلعالم الداخلي كما ذكرنا سابقا

  

  

  

  

  

  

  محتاج إلى تكوین االتصالیبین ما إذا كان المكلف بمكتب اإلعالم و: 32 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 75 06 نعم

 % 12.50 01 ال

 % 12.50 01 أدري ال

 % 100 08 المجموع
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ادل  % 75یؤكد أغلب أفراد عینة المقابلة والذین تقدر نسبتھم بـ  ا یع راد  06وھو م أف

ي  االتصالبأن المكلف بمكتب اإلعالم ومن المجموع الكلي  محتاج إلى تكوین خاصة ف

ي االتصالمجال  ة ف دس دول ھادة مھن ى ش ھ حاصل عل م أن ع العل ك، م شغال األ مكانی

ال  ن مج د ع ل البع دة ك ي بعی ة، وھ الالبترولی ذا االتص وده بھ ن وج ار ع ، وباالستفس

ى  ب، باإلضافة إل ذا المكت ي ھ ھ ف ي جعلت ة ھي الت ة األجنبی المكتب وجدنا أن إتقانھ للغ

من المجموع الكلي تؤكد  واحداوھو ما یعادل فردا  % 12.50موھبة الكتابة، أما نسبة 

لیس محتاج إلى التكوین، وربما یكون ھذا مجرد  االتصالالم و أن المكلف بمكتب اإلع

دري،  بة ال ت س النس ام، ونف دیر الع رئیس الم ید ال ن الس ب م ھ قری ة وأن ة خاص مجامل

ب األخرى  االتصالویرجع ھذا لعدم وجود أي عالقة بین مكتب اإلعالم و ین المكات وب

  . خاصة في مجال العمل

  

  

  

  

  

  

  االتصالكانت ھناك متابعة لعمل مكتب اإلعالم و یبین ما إذا: 33 جدول رقم
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 62.50 05 نعم

 % 37.50 03 ال أدري

 % 100 08 المجموع
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دوا االتصاللقد أكد لنا كافة المبحوثین بأنھم ال یعرفون وظیفة مكتب اإلعالم و ا أك ، كم

وزارات أن مھامھ ھي تلك التي یكلفھ بھا الرئیس المدیر ا ى ال لعام، كتحریر الرسائل إل

أو الرد على المراسالت األجنبیة، باإلضافة إلى بعض المھام التي تبقى مجھولة بالنسبة 

ادل  % 62.50بیانات الجدول أعاله یتضح أن نسبة  للھم، ومن خال ا یع  05وھو م

ر  ذه أفراد من المجموع الكلي تشیر إلى أن ھناك متابعة في عمل ھذا المكتب، غی أن ھ

ي حین أن نسبة  ام، ف دیر الع رئیس الم المتابعة یؤكدھا الجمیع بأنھا من طرف السید ال

ادل  % 37.50 اك  03وھو ما یع ت ھن ا إذا كان دري م ي ال ت راد من المجموع الكل أف

ب اإلعالم و ى أن مكت ال  االتصالمتابعة أم ال، وھذا راجع إل د عن العم ل البع د ك بعی

  .االستمارة وھذا ما ینطبق مع أجوبة

  

  

  

  

  

  

  

م دول رق ور : 34 ج ائص الجمھ ن خص بقة ع ات مس تم دراس ت ت ا إذا كان ین م یب
  الخارجي

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 62.50 05 نعم

 % 12.50 01   ال

 % 25 02 ال أدري

 % 100 08 المجموع
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ھیر إن من صمیم  عمل العالقات العامة ھو القیام بدراسات مسبقة عن خصائص الجما

وھو  % 62.50التي تتعامل معھا المؤسسة، ومن خالل ھذا الجدول یتبین لنا أن نسبة 

أفراد من المجموع الكلي أشارت بأنھ تتم دراسات مسبقة عن خصائص  05ما یعادل 

ذه الدراسات  دا، ألن ھ ة ج ة ومھم الجمھور الخارجي ویؤكدون أن ھذه الدراسات مھم

ي حین أن نسبة ى القادرة علحسب رأیھم تجعل المؤسسة  ذا الجمھور، ف ع ھ تعامل م

تم أي دراسة  % 12.50 ھ ال ت د بأن ي تؤك وھو ما یعادل فردا واحدا من المجموع الكل

مسبقة عن خصائص الجمھور الخارجي، وربما أن ھذه الفئة غیر معنیة بھذه الدراسة، 

ـ  بتھم ب در نس دري وتق ن ال ی اك م ادة فھن ردین % 25وكالع ادل ف ا یع و م ن  وھ م

  .المجموع الكلي

  

  

  

  

  

  

  

  یبین الھدف من تدعیم المؤسسة لبعض األنشطة: 35 جدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 75 06 تحسین صورة المؤسسة واإلشھار

 % 12.50 01 مساعدة المجتمع

 % 12.50 01 نشر وبث الدعایة اإلعالمیة للمؤسسة

 % 100 08 المجموع
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ة، الریاضیة،تعمل كثیرا من المؤسس دعیم بعض األنشطة الخیری خ، إال ...ات على ت إل

داف ة أن ھذا التدعیم یكون ألھ ا إذا معین ة حول م ة المقابل ، ومن خالل استجوابنا لعین

وع،  ذا الموض ى ھ دھم عل دنا تأكی طة، وج ض األنش دعیم بع وم بت ة تق ت المؤسس كان

ا ذه األنشطة فیم ت ھ ي وتمثل ة، الریاضیة، العلم: یل افي،الخیری ة، الثق اك ...ی خ، وھن إل

مكتب خاص لھذا الشأن وھو مكتب العالقات الخارجیة والنقل التابع لمصلحة الوسائل 

ة ن العام ة ھو م دعیم األنشطة المختلف ة ت م النظري نجد أن وظیف ى القس الرجوع إل ، ب

ذه ) 67: أنظر ص(  وظائف العالقات العامة دعیم ھ ي ت ، أما حول أھداف المشاركة ف

ادل  % 75طة نجد أن نسبة األنش ا یع أن  06وھو م د ب ي تأك راد من المجموع الكل أف

و دف ھ دعیم : الھ ي ت اء ف ده العلم ا یؤك ذا م ھار، وھ ة واإلش ورة المؤسس ین ص تحس

دا من المجموع  % 12.50، أما نسبة األنشطةالمؤسسة لھذه  ردا واح وھو ما یعادل ف

ذه األنشطة ھو  دعیم ھ ي الكلي تؤكد أن الھدف من ت دخل ف ي ت ع، والت مساعدة المجتم

ى أن ) 50: أنظر ص(  نطاق المسؤولیة اإلجتماعیة للمؤسسة ، ونفس النسبة تشیر إل

  .الھدف ھو نشر وبث الدعایة اإلعالمیة للمؤسسة

  

  
  

  

  یبین ما إذا ساعدت األنشطة على تحقیق الھدف منھا : 36 جدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 75 06 نعم

 % 25 02 أدريال 

 % 100 08 المجموع

  



 تحليل وتفسير البيانات وعرض النتائج............. ........................................الفصل الخامس  

 195

أفراد من المجموع  06وھو ما یعادل  % 75یتبین لنا أن نسبة من خالل ھذا الجدول 

ي حین  ا، ف الكلي تشیر إلى أن ھذه األنشطة السالفة الذكر قد حققت الھدف المرجو منھ

  . وھو ما یعادل فردین من المجموع الكلي ال تدري % 25أن نسبة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :نتائجعرض ال. 2.5

  :نتائج الدراسة. 1.2.5
ي  ات الت ا للمعطی ى من خالل تحلیلن ة، توصلنا إل ا من االستمارة والمقابل تحصلنا علیھ

  :النتائج التالیة

  .]52 - 41[أغلب أفراد العینة ینتمون إلى الفئة العمریة  .1
 .% 87.30ذكور، حیث قدرت نسبتھم بـ أغلب أفراد العینة  .2
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توى  .3 ین المس اوى ب دھا تتس ا نج ة فإنن راد العین ي ألف توى الدراس بة للمس بالنس

 .المتوسط والثانوي والجامعي

 .سوء فھم مصطلح العالقات العامة، وھذا ما جعلنا نغیر أسئلة االستمارة .4

 .من أفراد العینة تصلھم المعلومات متأخرة نوعا ما % 40حوالي  .5

إجابة، ثم  % 28.20ا ھي االجتماعات بنسبة استخدامأكثر الوسائل االتصالیة  .6

ة  % 17.09تلیھا لوحة اإلعالنات بنسبة  ي المرتب دعوات ف أتي ال م ت ة، ث إجاب

 .إجابة % 10.25الثالثة بنسبة 

 .وظیفة واحدة للوحة اإلعالنات، وھي نشر ما یتعلق بالعمل فقطاستخدام  .7

 ).مفیدة ( جابي أغلب الموظفین یشاركون في االجتماعات، وتقییمھم لھا إی .8

ـ  .9 بتھم ب درت نس ث ق ال حی ب رأي العم ذا حس ق، وھ ات تطب ائج االجتماع نت

87.09 %. 

ة المس تنظمالمؤسسة  .10 ر أن الجھ ة، غی    تنظیمولة عن ؤالحفالت خاصة التكریمی

ین ا اآلراء ب الت تضاربت فیھ وارد البشریة: الحف ة وإدارة الم ب النقاب ا مكت  ، أم

 .في المھام عالقة بھذه الحفالت، ویعد ھذا تداخالاإلعالم واالتصال فلیس لھ 

 .أغلب المشاكل التي تواجھ العمال ھي مشاكل خاصة بالعمل .11

 .في حالة وجود المشاكل فإن أغلب العمال یتصلون برئیسھم المباشر .12

 .في بعض األحیان تعرض اإلدارة إعالنات غیر مفھومة .13

 .ھنیة والشخصیةأغلب العمال یتصلون ببعضھم البعض لحل مشاكلھم الم .14

 .وظیفة العالقات العامة ھي وظیفة مشتركة بین جمیع موظفي المؤسسة .15

 .نقص اإلعالم الداخلي في المؤسسة .16

 .المؤسسة تشارك في الملتقیات الوطنیة والدولیة .17

ي  .18 ي المعارض الت ا تشارك ف المؤسسة ال تقیم معارض خاصة بمنتجاتھا، ولكنھ

 .تقیمھا جھات أخرى

 .الم واالتصال محتاج إلى تكوین في مجال االتصالالمكلف بمكتب اإلع .19
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دیھم  .20 ب اإلعالم واالتصال، ولیست ل ة بمكت أغلب الموظفین لیست لھم أي عالق

 .أدنى فكرة بالوظائف التي یقوم بھا

وم  .21 و یق ام، وھ دیر الع رئیس الم ید ال رة للس ابع مباش ب اإلعالم واالتصال ت مكت

 .المدیر العام لسید الرئیسابالوظائف التي یملیھا علیھ 

ض األنشطة  .22 دعیم بع وم بت ة والریاضیة، ( المؤسسة تق ول ؤ، والمس...)الخیری

ائل  ابع لمصلحة الوس ل الت ة والنق ات الخارجی ب العالق و مكت ذه األنشطة ھ ى ھ عل

 .العامة ولیس مكتب اإلعالم واالتصال

رة بعض المسؤولین بضرورة وجود إداأھم نتیجة توصلنا إلیھا ھي اقتناع  ولكن .23

السید رئیس مصلحة المستخدمین ذلك، وطرح خاصة بالعالقات العامة، وقد أكد لنا 

 .التي حضرھا االجتماعاتھذه القضیة في أحد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اإلجابة على التساؤالت. 2.2.5
توصلنا إلى انطالقا من الدراسة النظریة وبعد تحلیلنا للجداول وتفسیرھا 

  :ع وھيبعض النتائج المتعلقة بالموضو

  :حول مكانة العالقات العامة في الھیكل التنظیمي للمؤسسة الصناعیة .1.2.2.5
مع بعض المسئولین في المؤسسة، وكذا من خالل المقابالت التي أجریناھا 

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

ما وجدنا أن مختلف أنشطة العالقات كبین جمیع عمال المؤسسة بدون استثناء، 

العامة تمارس بشكل طبیعي، أما فیما یخص العالقات العامة كجھاز أو قسم أو 
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منھا غیر  االتصالیةإدارة قائمة بذاتھا تشرف على مختلف األنشطة خاصة 

، إال أن ھذا المكتب تنحصر االتصالموجودة، مع العلم أنھ یوجد مكتب لإلعالم و

لفھ بھ السید الرئیس المدیر العام، من كتابة مراسالت بلغة أجنبیة أو مھمتھ في ما یك

، ویشرف على ھذا المكتب ...تحریر رسائل لبعض الھیئات العلیا كالوزارات 

  .موظف واحد، وھو تابع مباشرة لمكتب المدیر العام

  :حول المتخصصین في وظیفة العالقات العامة. 2.2.2.5
 لوو ھاالعامة في المؤسسة إال أننا ال نجد فیرغم ممارسة وظیفة العالقات 

أو ما شابھ أو العالقات العامة  االتصالشھادة في مجال  ذاعلى األقل  ا واحداموظف

غیر متخصص في ھذا المجال، فھو  االتصالذلك، وحتى المكلف بمكتب اإلعالم و

لمكتب امتحصل على شھادة مھندس دولة في األشغال البترولیة، أما وجوده في ھذا 

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

  .وظیفة في ھذه المؤسسة ال یستدعي الشھادة

  :األكثر استعماال في إدارة العالقات العامة االتصالیةحول الوسائل  .3.2.2.5
وعدم وجود متخصصین في ھذا  ،رغم انعدام إدارة العالقات العامة

ھذه  استخدام، لكن ل، إال أن المؤسسة تستعمل وسائل اتصالیة ال بأس بھاالمجا

مع الوسائل  ةثرة بالمقارن، حیث نجد أن االجتماعات تستخدم بكیتفاوتالوسائل 

األخرى، ثم تلیھا في المرتبة الثانیة لوحة اإلعالنات، لتأتي بعد ذلك الدعوات في 

  .المرتبة الثالثة

  :ي تواجھ إدارة العالقات العامة في المؤسسة الصناعیةحول المشاكل الت.4.2.2.5
إن أكبر المشاكل التي تواجھھا العالقات العامة والتي وجدناه خاصة في 

  :المؤسسة محل الدراسة ھي

 سوء فھم مصطلح العالقات العامة:  
یعتبر مصطلح العالقات العامة من المصطلحات الغامضة لدى الكثیر من 

عض المفاھیم االتصالیة التي تتشابھ مع العالقات العامة، د بووجمع خاصة الناس، 
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إلخ، ومن خالل الدراسة التي قمنا بھا تأكد لنا ھذا ....مثل اإلعالم والدعایة 

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

ذا المصطلح، األخیر تغییر مصطلح العالقات العامة ألن أغلب العمال ال یفھمون ھ

أن أغلب الذین أجریت  من رغمفعلى الكذلك تأكدنا من ھذا عند إجراء المقابالت، 

عالقات العامة، معھم المقابلة ھم من خریجي الجامعة إال أنھم لم یفھموا معنى ال

  .ھاوطلبوا منا توضیح

 تداخل المھام:  
 أغلب وظائف العالقات العامة ھي موكلة لبعض اإلدارات وھذا حیث إن

، ومن بین ھذه المھام نذكر على سبیل المثال االتصالرغم وجود مكتب لإلعالم و

ال الحصر وظیفة تدعیم األنشطة الخیریة والریاضیة والثقافیة وغیرھا من 

ن اتموكل فھاتان الوظیفتاناألنشطة، ووظیفة الحجز في الفنادق للزوار األجانب، 

  .حة الوسائل العامةوالنقل التابع لمصللمكتب العالقات الخارجیة 

  

  

  بالعالقات العامة االعترافعدم:  
أغلب ویعتبر ھذا أكبر مشكل یواجھ العالقات العامة، حیث نجد أن 

قائمة بذاتھا بالعالقات العامة كإدارة ال یعترفون المؤسسات أو أغلب المسئولین 

في الواقع من خالل عدم وجود إدارة  اكباقي اإلدارات، وھذا ما نجده مجسد

  .كلھالعالقات العامة في أغلب المؤسسات إن لم نقل ل

 عدم وجود متخصصین في المجال:  
وجود مكاتب اإلعالم واالتصال في أغلب المؤسسات، إال أنھا تخلو رغم 

 .جال االتصال أو العالقات العامةمن المتخصصین في م

 


