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  ةـــة الشعبيـــراطيــة الديمقـــريــزائـة الجـــالجمهوري
  يــــي والبحث العلمــوزارة التعليم العال

  - ةــ قسنطين-وري ــة منتــعماــج
  

  جتماعية و العلوم اإلاإلنسانية العلوم :آلية
  تصال  واإلاإلعالم علوم :قسم

  عامةإتصال و عالقات  :تخصص
  ........  ....:الرقم التسلسلي
   ...............:رقم التسجيل

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تصال  و اإلاإلعالمذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم م
  عامةتصال و عالقات إختصص 

  
   :رافـــــإش                                                                  :إعداد الطالبة  

  جغيم الطاهرأ/ د                                         اءذرــواج عـــعي -              
  
  
  ........................:تاريخ المناقشة                                                    :ةـــلجنة المناقش  
  
  ا ــــرئيس.........جامعة منتوري قسنطينة أستـــاذ محاضـــر  :     حسيــن خـــــريف / د -1
  ومقررامشرفا .........ـة منتوري قسنطينةجامع  ر ــاذ محاضـــأست :    أجـغـــيـمالـطاهــر /  د-2
  واـــــعض.........ة منتوري قسنطينةـجامعأستاذ التعليم العالي :     إدريس بولكعيبات/د.أ -3
  واـــــعض.........طينةـة منتوري قسنجامع ر  ـــاذ محاضـــأست     :وار ــن نــبصــالح /  د-4
  

  السنة الجامعية
 2008- 2009  
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  دعــــــــــاء
اللهم ارزقنا بكل   إن نسينا أو أخطأناااللهم ال تؤاخذن

واقع العالقات العامة في اإلدارة "حرف من مذكرة 

  حسنة " المحلية

 وبالقاف قربة، وباأللف ألفة، اللهم ارزقنا بالوا وصلة، و

، وبالميم موعظة وبالالم لطفا، وبالتاء توبة، وبالعين علما،

 وبالدال دنوا، وبالراء رحمة، وبالياء يسرا،، وبالفاء فالحا

    وبالزاي زلفى، وبالجيم جماال، وبالحاء حكمة

  آمين                                                       
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رفع أسمى آيات  الكريمة أطالقا من هذه اآليةإن " وال تنسوا الفضل بينكم"تعالى قال 

خص بالذكر األستاذ أو ، نجاز هذه الرسالة إالشكر والعرفان لكل من ساعدني في 

 ونصائحه وأفكاره ،الذي لم يبخل علي بكل توجيهاته" جغيم الطاهرأ"المشرف الدكتور 

  .رات  العلم الخالدة أستاذ خير الجزاء وجعلك منارة من منا البناءة ، فجزاك اهللا يا

 مساعدتهما ى علرفيق بوزانة :ألستاذو ا بن نوار صالح :لدكتورلتشكراتي الخالصة 

  .لي الكبيرة

إنجاز هذا الذي كان لي نعم السند في " محزن مصباح" لزوجي خالص تقديري وإمتناني

  .العمل 

 عزيز آسيا ،غريبي رقية، عبد الهادي ،ل:شكري لكل هؤالء الذين ساعدونيكما أتقدم ب

  .بوسنة محبوبةالسيدة 

  .التسهيالت  الذين قدموا لي كل بلدية قسنطينة  ومسؤوليدون أن أنسى كل موظفي

  . عبارة تقديره ألفئلكل هؤالء ولغيرهم ألف شكر وم

 عيواج عذراء                                                                                   
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   :اتــرس المحتويـفه   
     

 5 -1 ........................................................................................................مقـــدمـــة

 6-39 : ...........................................موضوع الدراسة و إطارها المنهجي :  الفصل األول

 7 ..........................................................................................تحديد المشكلة1-1/  

 9 ................................................................أهمية المشكلة وأسباب إختيارها2-1/  

 11 ......................................................................................أهداف الدراسة 3-1/  

 11 .......................................................................................فرضيات الدراسة 4-1/  

 12 ...............................................................................تحديد المفاهيم األساسية5-1/  

 25 ..........................................................................................منهج الدراسة 6-1/   

 26 .......................................................................................مجاالت الدراسة 7-1/  

 28 .............................................................................................عينة الدراسة8-1/  

 34 ......................................................................أدوات جمع البيانات الميدانية9-1/  

  الدراسـات السابقـة والنظـريـة الوظيفيـة آنمـوذج إرشــادي لدراسـة: الفصل الثانـي 

    76 ........................................................................                    العالقات العامة 

 41 .....................................................................................الدراسات السابقة 1-2/  

 57 .....................................لعالقات العامة  الوظيفية آنموذج إرشادي لدراسة االنظرية2-2/  

 57 ..............................................................تعريف النظرية الوظيفية  2-2- 1 /     

 59 .........................................................رآائز النظرية الوظيفية  2-2- 2 /     

 60 ................................................................تطور النظرية الوظيفية 2-2- 3 /      

 60 ..........................................................................الوظيفية التقليدية 1-3-2-2/    

 62 ..................................................الوظيفية المطلقة عند مالينوفسكي 2-3-2-2/    

 62 ............................................................الوظيفية النسبية عند ميرتون 3-3-2-2/    

 64 ......................................................ونز الوظيفية النسقية عند بارس 4-3-2-2/    

 66 .......................................قات العامة النظرية الوظيفية ودراسة العال 2-2- 4 /     

 71 ..................................................................تقييم النظرية الوظيفية  2-2- 5 /     

  77-116 ...............................: .......دراســـة تحليليــة للعالقـــات العامـة : فصـــل الثـــالث ال

   78 ...............................................................عامة نشـأة وتطور العالقات ال1-3/  

  82 ..................................................................العامة دوافع اإلهتمام بالعالقات 2-3/  

 83 ......................................................................مبادئ العالقات العامة 3-3/  

 84 ...........................................................................أهمية العالقات العامة 4-3/  
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 85 ............................................................................أهداف العالقات العامة 5-3/ 

 85 ...................................................................لعامة مجاالت العالقات ا6-3/  

 88 ............................................................................العالقات العامة جمهور 7-3/  

 90 ...........................................................عامة وسائل اإلتصال في العالقات ال8-3/  

 96 .............................................................تنظيــم جهـــاز العالقــات العامــة 9-3/  

 102 ........................................................................عمليات العالقات العامة 10-3/  

 102 ........................................................التخطيط لبرامج العالقات العامة  1-10-3 /    

 105 ................................................................بحوث العالقات العامة  2-10-3 /    

 108 ...........................................................امةتقييم برامج العالقات الع 3-10-3 /    

 109 .............................................................................ةأخصــائي العالقات العام11-3/  

 111 ...........................................................................عوامل نجاح العالقات العامة 12-3/  

 117-155 : ............................ي الجزائر  نظــام اإلدارة المحلية ونطــاق تطبيقه ف: الفصـل الرابــع 

 118 .............................................................أسباب األخذ بنظام اإلدارة المحلية1-4/  

 120 ...................................................................................أرآان اإلدارة المحلية2-4/  

 120 ..................................................................................أهداف اإلدارة المحلية3-4/  

 122 .......................................................................مصادر تمويل اإلدارة المحلية4-4/  

 125 ...................................................................يا وعيوب نظام اإلدارة المحليةمزا5-4/  

 125 ......................................................................................المزايا  5-4- 1 /     

 126 ......................................................................................العيوب 5-4- 2 /     

 127 .................................................................................مشاآل اإلدارة المحلية6-4/   

 130 ....................................................................متطلبات نجاح اإلدارة المحلية7-4/  

 132 ..............................................................تطور نظام اإلدارة المحلية في الجزائر8-4/  

 132 ........................................نظام اإلدارة المحلية في عهد اإلحتالل الفرنسي 8-4- 1 /    

 134 ..................................................نظام اإلدارة المحلية بعد اإلستقــالل  8-4- 2 /    

 135 ..............................................................مستويات اإلدارة المحلية في الجزائر 9-4/  

 136 ........................................................................................الوالية  9-4- 1 /     

 142 ....................................................................................البلدية  9-4- 2 /     

 156-191 ...........................:.............العالقـات العامة في اإلدارة المحليــة : الفصل الخامس 

 157 ............................................دوافع ممارسة العالقات العامة في اإلدارة المحلية1-5/  

 158 ..........................................المبادئ األساسية للعالقات العامة في اإلدارة المحلية2-5/  

 160 ..........................................................مية العالقات العامة في اإلدارة المحليةأه3-5/  
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 162 .........................................................أهداف العالقات العامة في اإلدارة المحلية4-5/ 

 163 ......................................................لمحليةوظائف العالقات العامة في اإلدارة ا5-5/  

 164 .......................................المسؤولية اإلجتماعية للعالقات العامة في اإلدارة المحلية6-5/  

 165 .........................................................جمهور العالقات العامة في اإلدارة المحلية7-5/  

 165 ...................................إلدارة المحليةالعالقات العامة والجمهور الداخلي ل 7-5- 1 /    

 168 ..................................العالقات العامة والجمهور الخارجي لإلدارة المحلية 7-5- 2 /    

 172 ........................................................لعامة في اإلدارة المحليةعمليات العالقات ا8-5/  

 172 ..............................................بحوث العالقات العامة في اإلدارة المحلية 8-5- 1 /    

 173 .............................................تخطيط العالقات العامة في اإلدارة المحلية 8-5- 2 /    

 174 ...................................................اإلتصاالت المحلية في اإلدارة المحلية 8-5- 3 /    

 177 ...........................................تقويم العالقات العامة  في اإلدارة المحلية  8-5- 4 /    

 178 ..........................................................القائم بالعالقات العامة في اإلدارة المحلية 9-5/  

 179 ..........................................العالقات العامة في اإلدارة المحلية والرأي العام المحلي10-5/  

 181 ......................................لية والمشارآة الشعبية المحليةالعالقات العامة اإلدارة المح11-5/  

 183 ...................................العالقات العامة في اإلدارة المحلية ومجاالت التنمية المحلية 12-5/  

 184 .........................................................مشاآل العالقات العامة في اإلدارة المحلية13-5/  

 192-243 ......................المعالجة الكمية و الكيفية للبيانات الميدانية و نتائج الدراسة:الفصل السادس

 193 .......................................................المعالجة الكمية و الكيفية للبيانات الميدانية1-6/  

 236 ............................................................................................نتائج الدراسة 2-6/  

 236 ..................................................نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات  2-6- 1 /    

 238 ....................................................اف نتائج الدراسة في ضوء األهد 2-6- 2 /    

 239 ..........................................نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة  2-6- 3 /    

 241 ..............................................................................توصيات  الدراسة 3-6/  

 243 ...........................................................................................................خاتمـــة 

 245 ........................................................................................................المراجـــع 

 258  .........................................................................................................لمالحــقا
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فهرس الجداول
 الصفحة عنــــوان الجـــدول رقم الجدول

.يبين توزيع أفراد عينة الجمهورالداخلي  حسب الجنس  01  30 

.الجمهور الداخلي  حسب السن يبين توزيع أفراد عينة  02  30 

.يبن توزيع أفراد عينة الجمهور الداخلي حسب المستويات الدراسية  03  31 

.يبين توزيع أفراد عينة الجمهور الداخلي حسب الوظيفة  04  31 

.يبين توزيع أفراد عينة الجمهور الداخلي حسب األقدمية في الوظيفة 05  32 

. لجمهور الخارجي حسب الجنس يبين توزيع أفراد عينة ا 06  32 

. يبين توزيع أفراد عينة الجمهور الخارجي حسب السن  07  33 

. يبين توزيع أفراد عينة الجمهور الخارجي حسب المستوى التعليمي  08  33 

.يوضح  وجود جهاز العالقات العامة في بلدية قسنطينة  09  193 

.ة اإلجابة بـال يوضح  الجهة المكلفة باإلتصال  في حال 10  194 

.يوضح وجود إتصال بين عينة الجمهور الداخلي  وبين موظفي خلية اإلتصال  11  194 

. يوضح حاالت إتصال الجمهور الداخلي بأفراد الخلية  12  195 

.يوضح إطار تعامل الموظفين والعمال مع خلية اإلتصال  13  195 

. على عدد أفراد الخلية يوضح مدى إطالع األفراد الجمهور الداخلي 14  195 

.أهم الصفات التي يتمتع بها مسؤول خلية اإلتصال حسب آراء الجمهور الداخلي  15  196 

.يوضح أهم الوظائف التي تقوم بها الخلية حسب أراء الجهور الداخلي  16  197 

 199 يوضح وسائل إتصال الموظفين بالمسؤولين 17

.ال الموظفين بالمسؤولين  إتصييوضح الشؤون التي تستدع 18  200 

.يوضح وسائل إتصال المسؤولين بالموظفين  19  200 

.يوضح أهم الشؤون التي تستدعي إتصال المسؤولين بالموظفين  20  201 

. يوضح رأي أفراد العينة في أمور العمل المادية  21  202 

.ية يوضح أهم مظاهر عدم توفر الجو المالئم للعمل ماديا في البلد 22  202 

.يوضح مدى مالئمة ظروف العمل المعنوية داخل بلدية قسنطينة  23  203 

.يوضح مظاهر عدم مالئمة الظروف المعنوية داخل البلدية  24  203 
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.يوضح مشارآة الجمهور الداخلي في  الدورات التكوينية في البلدية  25    204 

 205 يوضح مدى  تقديم أفراد الجمهور الداخلي للشكاوى  . 26

.لتقديم شكواهم  يوضح الجهات التي يتصل بها الموظفين و العمال 27  205 

.يوضح طريقة تلقي الردود عن الشكاوى  28  206 

.يوضح مدى إهتمام المسؤولين بشكاوى الموظفين  29  206 

.يوضح مدى  تقديم الجمهورالداخلي إلقتراحاته للمسؤولين ،ومدى اإلهتمام بها  30  206 

.يوضح مدى أخذ المسؤولين بآراء الموظفين والعمال قبل إتخاذ القرارات  31  207 

.يوضح العالقة السائدة بين الموظفين والمسؤولين  32  208 

.يوضح نوع العالقة السائدة بين الزمالء  33  209 

.يوضح حرص المسؤولين على آسب ثقة الجمهور الداخلي  34  209 

.ة الجمهور الداخلي حسب أفراد العينة يوضح وسائل آسب ثق 35  210 

.يوضح فهم أفراد عينة  الجمهور الدا خلي لوظيفة العالقات العامة  36  211 

.يوضح مدى  إهتمام المسؤولين بالجمهور الداخلي والخارجي حسب رأي الموظفين  37  212 

ي حسب آراء الجمهور يوضح مدى  إخفاء المسؤولين للحقائق عن الجمهور الداخلي والخارج 38

.الداخلي   

213 

 مع الجمهور الداخلي و الخارجي حسب ةيوضح مدى إستعداد المسؤولين لفتح قنوات إتصالي 39

.آراء الموظفين   

213 

يوضح مدى وجود مشاآل في اإلتصال بين المسؤولين والموظفين من جهة ،وبين المسؤولين  40

.ور الداخلي حسب آراء الجمه. والمواطنين من جهة أخرى  

214 

 والموظفين ،وبين المسؤولين نيوضح أسباب وجود مشاآل في اإلتصال بين المسؤولي 41

. والمواطنين   

215 

.يوضح رأي الجمهور الداخلي حول ضرورة وجود إدارة العالقات العامة في البلدية  42  215 

.يوضح مدى تردد الجمهور الخارجي على بلدية قسنطينة  43  217 

.يوضح أسباب تردد الجمهور الخارجي على البلدية  44  217 

.يوضح الجهات التي يتصل بها المواطنين في البلدية  45  218 

.يوضح مدى إطالع أفراد الجمهور الخارجي على وجود خلية اإلتصال  46  219 

.يوضح وجود  تعامل الجمهور الخارجي مع الخلية وحاالت حدوث ذلك  47  219 
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) .في حالة اإليجاب(ح الخدمات التي تقدمها الخلية ألفراد الجمهور الخارجي يوض 48   220 

.يوضح أهم الصفات التي يتمتع  بها مسؤول خلية اإلتصال حسب آراء الجمهور الخارجي  49  220 

.يوضح مدى آفاية المعلومات المقدمة من طرف الخلية  50  221 

.ة السلب يوضح طرق إستكمال المعلومات في حال 51  221 

.يوضح وسائل إتصال المسؤولين بالمواطنين  52  222 

.يوضح وسائل إتصال المواطنين بالمسؤولين  53  223 

.يوضح مدى إهتمام المسؤولين بمصالح المواطنين حسب آراء الجمهور الخارجي  54  224 

.يوضح أهم الخدمات التي يجدها المواطنين في البلدية  55  224 

. أسباب عدم تقديم الخدمة بسرعة للمواطنين يوضح  56  225 

.يوضح مدى  رضا الجمهور الخارجي على طريقة تعامل الموظفين معه  57  226 

.يوضح آراء الجمهور في مدى الكفاية المخصصة لإلستقبال  58  226 

.يوضح مدى إخفاء االمسؤلين للحقائق التي تهم المواطنين  59  226 

.م التي يقوم بها المسؤولين حسب رأي الجمهور الخارجي يوضح أهم المها 60  227 

.يوضح  مدى إهتمام السؤولين بمعرفة مشاآل المواطنين  61  228 

 228 يوضح طرق إيصال الجمهور الخارجي شكاويه للمسؤولين 62

 229 يوضح إقبال الجمهور الخارجي على الكتابة في سجل اإلقتراحات  63

آتابة اإلقتراحات في حالة السلبيوضح أسباب عدم  64  230 

 230 يوضح إنطباع المواطنين حول مقرات بلدية قسنطينة 65

.يوضح مدى حرص المواطنين على حضور النشاطات التي تنظمها البلدية  66  231 

.يوضح أسباب عدم حضور الجمهور الخارجي  للنشاطات التي تنظمها البلدية  67  231 
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  :دمــــةـمق

صادية ،        ة في مجال     ومبتكرات ت         لقد صاحب القرن الماضي تغيرات إجتماعية وإقت ة وعلمي كنولوجي

ة    سات ،واإلدارات الوطني ن المؤس د م ور دور العدي ي تط اهم ف ا س ا ، مم صال واإلدارة وغيرهم اإلت

آل ذلك ولد حاجة ماسة إلى وجود جهاز إداري مختص          . راد والجمعات   فوالمحلية في خدمة إحتياجات اإل    

از          . ور الخارجي  تناط له مسؤولية تحقيق التفاهم مع الجمهور الداخلي والجمه          ل في جه از يتمث ذا الجه وه

ك اإلدارات ،               . العالقات العامة    ين تل ة ب والمؤسسات   إذ أن العالقات العامة آفيلة بفتح قنوات إتصالية دائم

وبرامجها، وسياستها وتطلعاتها من جانب    ف بأهدافها ،  يوهذا بالتعر . وبين جماهيرها الداخلية والخارجية     

ات                   حتيا، والتعرف على اإل    ه أصبحت العالق ذا آل دة من جانب آخر، به جات المتغيرة والمشكالت المتزاي

ة فقط            . العامة مرافقة لكل إدارة ناجحة     ى اإلدارات المرآزي دت  إ حيث  ،هذه األخيرة التي ال تقتصر عل مت

ة       ى اإلدارة المحلي ل       . العالقات العامة إل رة التي تمث ذه األخي اط التنظيم اإلداري         ه ضاه  ، ب   نمط من أنم مقت

ويمثلها مجالس منتخبة من  عتبارية ، تتمتع بالشخصية اإل   يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي ،        

  . هذا مع إشراف ورقابة الحكومة المرآزية . أبنائها إلدارة مصالحها 

وع من التنظيم اإلداري                         ذا الن ى ه د عل دول التي تعتم ر من ال ين الكثي ين    إذ  .        والجزائر من ب تجمع ب

زي    زي و الالمرآ لوب المرآ ة     . األس ن البلدي ال م ة آ ة المرفقي ستويات لالمرآزي ذ آم دة  -وتتخ آقاع

  . والوالية -للجماعات المحلية

ات                     ة نجدها بحاجة ماسة للعالق ة الجزائري ونظرا لكثرة الوظائف والمهام الملقاة على عاتق اإلدارة المحلي

ي أدا  ساعدها ف از مختص ي ة ،آجه ل اإلداري  العام ة العم ة ،وممارس ؤونها اإلداري سيير ش ا وت ء وظائفه

  .بشكل أفضل 

رأي                                  أثير في ال وعي والت شر ال ة ،ووالء الجمهور ون ة في آسب ثق ات العام آما تظهر أهمية العالق

ة                  شاريع ونجاح المخططات التنموي ذ الم ذي هو ضروري لتنفي ة      . العام المحلي ،ال ات العام ر العالق وتعتب

فة علمية تعتمد عليها وحدات اإلدارة المحلية لزيادة درجة فعاليتها ،وبالتالي زيادة فاعلية نظام اإلدارة           وظي

ة        . المحلية ذاته    ات طيب ى عالق اظ عل واإلدارة المحلية الديمقراطية هي التي تكون دائما حريصة على الحف

ك تضع دائما تحت تصرفهم المعلومات        لذل. سواء مع موظفيها ،أو مع المواطنين المستفيدين من خدماتها          

ة واإل                 ائل اإلعالمي ع الوس ك جمي صالية   والحقائق المعبرة عن نشاطاتها وخدماتها ،مستعملة في ذل وفي  . ت

ور،                   ات الجمه ى رغب ذات الوقت تعمل هذه اإلدارات على متابعة اتجاهات الرأي العام المحلي للتعرف عل

 .ومطالب الفئات المختلفة 
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ة          وعلي        ة        - ه فوجود العالقات العامة في اإلدارة المحلي ة أو والي ستواها بلدي ان م ا آ ة   -مهم ه أهمي  ل

اع             . قصوى   سير ،واإلقن شرح والتف ذي يحقق اإل     -حيث يضطلع جهاز العالقات العامة بمهمة ال ستجابة  ال

ة    آما تعمل على دعم -يجابية سواء من طرف الجمهور الخارجي أو الجمهور الداخلي       اإل ة الجماهيري الثق

ضطرابات  وهي أداة وقائية لكثير من اإل      . وآسب مؤازرة الجماهير المحلية      في وحدات اإلدارة المحلية ،    

ة أخرى               ات          . المحلية من جهة، وأداة لتصحيح الكثير من األخطاء من جه يلة لتحسين العالق ا وس ا أنه آم

  . إلستقرارها ومؤشر على نجاحها  وفي ذلك ضمان ،اإلنسانية داخل الوحدة المحلية وخارجها 

ى                            ة ، باإلضافة إل ة في اإلدارة المحلي ونظرا لهذه األهمية البالغة التي يكتسيها وجود العالقات العام

ة في اإلدارة                    ات العام ع العالق توفر بعض األسباب الموضوعية والذاتية ، جاءت هذه الدراسة لمعرفة واق

  . بلدية قسنطينة ميدان للدراسة والبحث والتحليل تخاذ إمع . المحلية الجزائرية 

  :تية لقت الدراسة من طرح التساؤالت اآلنطإوقد 

  في اإلدارة المحلية الجزائرية ؟  ما هو واقع العالقات العامة -

  هور الداخلي والجمهورالخارجي ؟ورتها مع الجمــل اإلدارة المحلية الجزائرية على تحسين صـ هل تعم-

  مشاآل تضعف من مكانتها ودورها ؟  من  الجزائرية العالقات العامة في اإلدارة المحلية هل تعاني-

  :حاولت دراستنا تحقيق جملة من األهداف أهمها 

  . التمرن على إعداد الدراسات العلمية ،وتطبيق أدواتها تطبيقا إجرائيا صحيحا -

دان ال    - ي مي ة ف ات األآاديمي ة والدراس اث العلمي دعيم األبح ة    ت ل اإلدارات الحكومي ة داخ ات العام عالق

  .عموما، واإلدارة المحلية خصوصا

  . الكشف عن واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية ومكانتها في التنظيم الهيكلي-

ور    - ع الجمه سين صورتها م بيل تح ي س ة ف ذلها اإلدارة المحلي ي تب ودات الت ة المجه ن طبيع شف ع  الك

  .خارجي من خالل ترقية اإلتصال بواسطة العالقات العامةالداخلي ، والجمهور ال

  . محاولة معرفة المشاآل التي تعاني منها العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية -

سؤولي اإلدارة الم- ام م ارة إهتم ة إث ة  محاول ة الجزائري اح  حلي ي إنج ا ف ة ودوره ات العام ة العالق ألهمي

  .رة المحلية العمل اإلداري داخل اإلدا
  

  :ولإلجابة على األسئلة السابقة تم وضع الفرضيات اآلتية        

 ة ــة الجزائريــاز مختص في اإلدارة المحليــ تظهر وظيفة العالقات العامة آجه:  الفرضية األولـى  -

داخلي   (اإلهتمام المستمر بالموظفين    وظيفته   المواطنين       ). الجمهور ال دائم ب ق اإلتصال ال الجمهور   (وتحقي

  .) الخارجي



 3

ـة  - ية الثاني داخلي        :  الفرض ور ال ع الجمه ورتها م سين ص ى تح ة عل ة الجزائري ل اإلدارة المحلي  تعم

  .تصالية معينة إوالجمهور الخارجي من خالل ممارسة أنشطة 

ة     - ة     :  الفرضية الثالث ات العام ة         تواجه العالق ة الجزائري شاآل تضعف من مكانته        في اإلدارة المحلي ا  م

   .     ودورها

ا                        ة واإلدارة     : وقد تم تحديد أهم المفاهيم من خالل مفهومين أساسيين في الدراسة هم ات العام العالق

  .ستنباط نقاط التشابه واإلختالف إالعامة ، مع عرض جل المفاهيم المشابهة لهما ، من خالل 

نهج الوصفي        و الم ة فه ذه الدراس ي ه ع ف نهج المتب ا الم اره أم ات  باعتب ى وصف العالق ساعدنا عل ي

ات من   ا، والوقوف على واقعها داخل اإلدارة المحلية الجزائرية ، آم  العامة  يسمح لنا بتحليل وتفسير البيان

صيغة                  ى ال ة إل خالل اإلعتماد على األسلوب اإلحصائي المساعد على تحويل المعطيات من الصيغة الكيفي

  .الكمية القابلة للقياس 

  : هذا وقد آانت مجاالت الدراسة آاآلتي        

  .تمثل في بلدية قسنطينة:  المجال الجغرافي -

د              :  المجال الزمني    - تم بع دان البحث ، لي ارات اإلستطالعية لمي د من الزي ام بالعدي د القي بدأت الدراسة بع

تمارة    ليبدأ التط  . 2008 أفريل   03-01: ذلك تجريب اإلستمارتين في الفترة المتدة ما بين          بيق الفعلي لإلس

ين       ا ب داخلي م الجمهور ال ة ب ة الخاص ى   19: النهائي ل إل اي 14 أفري تمارة   2008 م ق إس ا تطبي  ، أم

ابالت من          . 2008 أفريل   15 – 08: كان من   فالجمهور الخارجي    دت المق ى      10في حين إمت اي إل  16 م

   .2008ي شهر جويلية  ليتم في األخير إخراج هذا العمل في شكله النهائي ف .2008جوان 

داخلي     :  المجال البشري   - ة من الجمهور ال ال   ( شمل عين ة أخرى من الجمهور     ) الموظفين والعم وعين

سنطينة     ) المواطنين  ( الخارجي   ة ق ة مع الجمهور                  . لبلدي شوائية الطبقي ة الع ى العين اد عل م اإلعتم حيث ت

.  تضمنت آل المديريات والقطاعات الحضرية   الداخلي ، وهذا من خالل تقسيم بلدية قسنطينة إلى طبقات   

ات حضرية ،  ديريات وخمس قطاع ع م شوائيا أرب ا ع ار منه راد مو لنخت الي ألف دد اإلجم ان الع ا ظآ فيه

ادا         101أي مايعادل    % 5إخترنا منهم نسبة    .  موظف   2023 يهم إعتم  موظف ، تم توزيع اإلستمارات عل

بة    ة الحصص المتناس ى طريق ة الج . عل ا عين د  ومهأم ارجي فق صية   إر الخ ة الحص ى العين دنا عل عتم

ور    ذا الجمه راد ه ى أف ـمئة    إو. للوصول إل درة ب ه مق صة من ذ ح ا بأخ دود  ) 100(آتفين ي ح وث ف مبح

  . اإلمكانيات المتاحة 

ية         صفة أساس تمارة ب ة اإلس ات الميداني ع البيان ة لجم ذه الدراس ي ه ا ف تمارة -وظفن وعين إس  وهي ن

ائمين    -ور الداخلي وأخرى خاصة بالجمهور الخارجي     خاصة بالجمه   والمقابلة بصفة ثانوية مع بعض الق

  .على شؤون البلدية من أجل تدعيم البيانات المحصل عليها 
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  :من بين أهم الصعوبات النظرية والميدانية التي واجهناها عند القيام بهذه الدراسة ما يأتي        

  .قات العامة في اإلدارة المحلية بصفة مباشرة نقص الدراسات الخاصة بالعال -

 .العراقيل البيروقراطية التي واجهتنا في بعض األحيان في البلدية ميدان الدراسة  -

د                           - ة ، وعن ل البيروقراطي سبب العراقي ع اإلستمارات ب ستغرق في توزي رة من الوقت الم دة آبي ضياع م

 .ن إجراء المقابالت نتيجة آثرة إنشغاالت المسؤولي

  : رغم آل ذلك إستطاعت الدراسة التوصل إلى النتائج اآلتية        

ود حول  - ةوج ة الجزائري ي اإلدارة المحلي از إداري مختص ف ة آجه ات العام ه  العالق ام اإل وظيفت هتم

هذه الفرضية صحة عدم توصلت الدراسة إلى :  تصال الدائم بالمواطنين  اإل وتحقيق  المستمر بالموظفين   

سنطينة ،       ةالعام تظهور العالقا  أنحيث   ة ق ر مجسدة       هو ظهور شكلي فقط ،          آمديرية في بلدي فهي غي

ع    أعلى   ة اإل    . رض الواق ا خلي ا فترضنا   إتصال التي     أم ة        تعوض    أنه ات العام از العالق دنا جه ه      وج ال  أن

 حول  ور للعالقات العامة التي تتمح     األساسيةتضطلع بالمهام    وهي ال . يشرف عليها مختصون ومؤهلون     

  .تصال الدائم بالمواطنين  اإلوتحقيق هتمام المستمر بالموظفين اإل

داخلي          فاإلدارة المحلية الجزائرية    حول مجهودات     من   يوالجمهور الخارج   ى تحسين صورتها مع الجمهور ال

ة       :  تصالية اإل األنشطةخالل ممارسة مختلف     د       خلصت الدراسة أن اإلدارة المحلي ستوعب بع م ت ة ل  الجزائري

ا و  والخارجي ، حتى تضمن    يالداخلعند الجمهور الجيدة  الصورة الذهنية   أهمية إيجاد    تقرارها إ نجاحه  س

ة   ة المحيط ع البيئ ف      . م تعمال مختل صورة وباس ك ال سين تل ى تح ل عل ا إذن أن تعم ف له شطةفكي  األن

  .تصالية المساعدة على تحقيق ذلك الغرض اإل

ا   اني منه ي تع شاآل الت ول الم اتح ة  العالق ة الجزائري ي اإلدارة المحلي ة ف ي  العام ا   والت ن مكانته ضعف م  ت

ال  أن العالقات العامة ال تزال ت الدراسة إلى    توصل   " :ودورها سي   ، قيد اإلهم ة وال تكت م   أهمي ة ول  بالغ

 ومن المشاآل التي تعاني منها.  وجه أآمل ووظائفها على أدوارها  بأداء تسمح لها تحتل بعد المكانة التي 

  .الفهم الخاطئ لهذه الوظيفة ولمكانتها ودورها : العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية نجد

  :إشتملت الدراسة على مقدمة وخاتمة وستة فصول تضمنت المحاور اآلتية        

د إشكالية الدراسة،     :  الدراسة وإطارها المنهجي   ع خاص بموضو  : الفصل األول  -  تضمن هذا الفصل تحدي

ة في البحث ،          وأهدافها ،وفروضها ،   وأسباب إختيارها ،   اهيم المتناول ع ،        وأهم المف نهج المتب مع ذآر الم

  . ومجال الدراسة ، وأدوات جمع البيانات 

ة       : الفصل الثاني  - إشتمل  .  المعنون بالدراسات السابقة والنظرية الوظيفية آنموذج إرشادي لدراسة العالقات العام

 المشابهة لدراستنا ، وتقديم النظرية الوظيفية آبراديغم لدراسة العالقات العامة من             تم الدراسا هذا الفصل على أه   

  . خالل ذآر رآائز هذه النظرية ، وأهم تطوراتها ، وآيفية تطبيقها في دراسة العالقات العامة 



 5

ث- ا ل : الفصل الثال ة عرضا تحليلي ة الباحث ه الطالب دمت في ة ، ق ات العام ات  خاص بالعالق ة العالق وظيف

 ، دوافع اإلهتمام بها ، مبادئ العالقات ةنشأة وتطور العالقات العام: شتمل على أهم النقاط اآلتيةإ. العامة 

ة       مجاالتها ،جمهورها ،   العامة ، أهمية العالقات العامة ،      ات العام ، التنظيمات    وسائل اإلتصال في العالق

  .عوامل نجاح العالقات العامة  العالقات العامة ،عمليات الداخلية إلدارة العالقات العامة ،

ع- صل الراب ر  : الف ي الجزائ ه ف اق تطبيق ة ونط ام اإلدارة المحلي ون بنظ دة  .  المعن صل ع ذا الف ضمن ه ت

ة     أسباب األخ : عناصر من بينها   ة      ذ بنظام اإلدارة المحلي ان اإلدارة المحلي ة،     ، أرآ ، أهداف اإلدارة المحلي

  رج في األخير على تطور نظام اإلدارة المحلية في الجزائر، ــعن ل ،ةــاإلدارة المحليام ــمزايا و عيوب نظ

  .ب اإلداري و أهم مستويات تطبيق هذا األسلو

ا               .  خاص بالعالقات العامة في اإلدارة المحلية      : الفصل الخامس  - اط من بينه ذا الفصل عدة نق : تضمن ه

ي اإلدارة ا     ة ف ات العام ة العالق ع ممارس ة ،دواف ية للعال  لمحلي ادئ األساس ي اإلدارة   المب ة ف ات العام ق

ة في    المسؤولية اال جمهورها الداخلي والخارجي ،    و وظائفها ،   أهميتها ،  المحلية، ات العام جتماعية للعالق

ي ،             اإلدارة المحلية ،   ام المحل رأي الع أثير في ال ة في اإلدارة          العالقات العامة والت ات العام شاآل العالق م

  . ة المحلي

ائج الدراسة في ضوء                   : الفصل السادس  - ديم نت ة ، وتق  خصص للمعالجة الكمية والكيفية للبيانات الميداني

سابقة       في ضوء     الفرضيات واألهداف الموضوعة ، و       ائج الدراسات ال تم   . نت ذا الفصل     لنخ ديم   ه عدة  بتق

 .  توصيات 
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  : ةــديد المشكلـــتح/ 1-1

ر اإلي        شرية      عتب اعالت الب ل التف ك أن آ رد ذل ي، وم ي البحث العلم ة ف يع المهم ن المواض صال م ت

ه         تم من خالل سانية ت دول       . والعالقات اإلن سانية ،وبنيت ال ه وجدت التجمعات اإلن رة  . فمن ذه األخي  التي  ه

ا ظروف التطور اإل صادي واإلفرضت عليه دي المققت ا التقلي سؤوليات تجاوزت دوره اعي م تصر جتم

ى التوسع في            إحيث   . على حماية األمن الداخلي والخارجي ،وإقامة العدل بين الناس         دول إل ذه ال تجهت ه

ى خطة              إتقديم الخدمات و   اء عل ك بن نجازات التنمية الشاملة ،بما يحقق دولة الرفاهية والعمل في ضوء ذل

سلطة    اهر ال ن مظ ة م ه الدول ا تمارس ار م ي إط ائل واألدوات، وف ددة الوس شعب مح را لت ة، ونظ اإلداري

ا       إوظائفها، و  ة مع        . تساع مجاالت نشاطاتها ونطاق إشرافها، وتوجيهها وإدارته شابك المصالح الوطني ولت

ام              ا اإلداري الع ة جهازه دول بمراجع سيم حدودها         . المصالح المحلية، قامت العديد من ال ى تق إذ عمدت إل

  .ة وسياستها العامة فيها الجغرافية إلى أقاليم تعمل على تنفيذ تدخالت الدول

انون باسم         ات الق ة "       إن إدارة هذه التدخالت على مستوى هذه األقاليم تعرف في أدبي " اإلدارة المحلي

واطنين            ين       -الذي يعبر في جانبه السوسيولوجي عن تعاون جهود الم سكان المحلي ذ    - أو ال ة لتنفي  والحكوم

ة ، و  سياسة العام د  إال ق أه ي تحقي تراآهم ف د ش ة إافهم ،وس اتهم المختلف ة   . حتياج ة القانوني ن الناحي ا م أم

فاإلدارة المحلية تعد أسلوبا من أساليب التنظيم الذي يراد به توزيع الوظيفة اإلدارية بين السلطة المرآزية                

ى أساس إقليمي                 ة والمتخصصة عل ة المنتخب ات اإلداري ا من          . في الدولة، وبين الهيئ د إليه ا يعه لتباشر م

ائف ة ،    أ ووظ ة المحلي واطنين أو الديمقراطي ن الم ب اإلدارة م عار تقري ت ش وازن  وتحق دوار تح ق الت ي

  .ستقرار المنشودانواإل

امن                   رن الث ة الق ة في نهاي ة الحديث ام الدول د قي        إن نظام اإلدارة المحلية لم يعرف آتنظيم إداري إال بع

ا             رتباط ا وإ،   نتشار األفكار الديمقراطية  وبعد إ عشر،   ى تطبيقه دعوة إل سياسي بال لدعوة إليها في المجال ال

  .   في المجال اإلداري

ة، فهي                              ى اإلدارة المحلي ا اإلداري عل د في تنظيمه دول التي تعتم ر من ال ين آثي ر من ب        تعد الجزائ

رى ذ     ، )اإلقليمي(تجمع بين األسلوب المرآزي والالمرآزي       القرارات الكب ة تحتفظ ب ات  حيث تبقى الدول

ي                       صالح المحل ضايا ذات ال د بالق وطن، وتعه ر آامل ال الصالح العام، التي تهم وتمس جميع المواطنين عب

ة أخرى              . إلى هيئات محلية منتخبة، أو معينة      م منطق د ال يه ة ق ة محلي م منطق ذا مع ضرورة    . ألن ما يه ه

ة للجزا  . خضوع هذه الهيئات إلى السلطة المرآزية  أثرت     وقد عرفت الخريطة اإلداري ة ت ر تحوالت هام ئ

ة          . قتصادية و البشرية السائدة   بالظروف السياسية و اإل    ى مقاطعات إقليمي ر إل سيم الجزائ وادر تق ود ب إذ تع

 الفرنسية إحكام قبضتها على في محاولة من السلطات ستعماري،   لتستمر في العهد اإل    إلى العهد العثماني،  

ة           1578 والية، و  15ستقالل مباشرة وجدت    وبعد اإل . التراب الوطني  ة الجزائري ا الدول ة أدخلت عليه  بلدي
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ة                أعدة إصالحات وتعديالت إليمانها ب      ة الوطني ال إلستراتيجية التنمي ن التنظيم اإلداري هو المحرك الفع

آما أرادت بذلك تقريب اإلدارة من المواطنين وتحسين ظروف عملهم حتى ال تتعارض أهداف         . والمحلية

ة              الدولة و مصالح الموا    ة والبلدي ة في الوالي ة الجزائري وفي آخر    . طنين و تتجسد مستويات اإلدارة المحلي

غ عددها            48 وصل عدد الواليات إلى      1984 افريل   05تقسيم إداري في     د بل  1541 والية  أما البلديات فق

ة   ك الصالحيات              . بلدي ا في ضوء تل وم آل واحدة منهم ا صالحيات واسعة، لتق انون لكليهم ل الق د آف  وق

ة              ة مصاحبة        . باتخاذ القرارات، وتسطير المشاريع التنموية في ظل توجهات سياسة الدول مع وجود رقاب

  . من طرف السلطة المرآزية 

ال             واطنين والعم ة الم ى ثق صول عل ا بالح رتبط أساس ة ت ام اإلدارة المحلي ة نظ ت فاعلي ا آان        ولم

اتهم و           والموظفين في وحدات اإلدارة المحلية ، واإليمان بد        ا لرغب ة الخدمات وفق اتهم  إورها في تأدي حتياج

شاآلهم و         وآذلك اإل . بالمستوى المطلوب والمرغوب   ى حل م شغاالته إقتناع بدورها في العمل عل إن  من  ، ف

ة       وظيفة العالقات العامة تعتبر إحدى الوسائل العملية التي يمكن أن تزيد م            ن فاعلية وحدات اإلدارة المحلي

ه خصوصا في ظل            إمنها فتح قنوات    بتوفير عدة آليات     ات مع اد  إتصالية مع الجمهور، وتفعيل العالق زدي

ادة                              ة آكل ، وزي ى مستوى مؤسسات الدول ي ،أو عل ى المستوى المحل ام عل رأي الع د ال أهمية آسب تأيي

راد المجتمع        شعور اإلدارة بالمسؤولية اإل    اه أف ة             -جتماعية اتج ه المنظمات الحكومي  في وقت تتعرض في

إلدارة الناجحة في أي                   -يئاتها وإدارتها للعديد من الضغوط       وه ة ل ة مرافق ات العام ذلك أصبحت العالق  ل

اد     . ء عامة أو خاصة   امؤسسة سو  ك إيج وهي تتمحور حول تحقيق التفاهم مع الجمهور، والغرض من ذل

اد عل  اإلو ذلك من خالل   . فق بين مصلحة المؤسسة، ومصلحة الجمهور المتصل بها      اتو شاطات  عتم ى الن

ة اإل              ، و الواعية   ى ترقي ساعدة عل ين      القائمة على دعائم من البحث والتخطيط العلمي الم اون ب تصال والتع

لكن . والمعروف أن الجذور األولى ألنشطة العالقات العامة تمتد منذ وجود اإلنسان     . المؤسسة والجمهور 

رات       . ل القرن العشرين     وجودها بمعناه الحديث والعلمي نشأ في ظل التقدم العلمي خال          ا شهده من تغي وم

صاديةإ ة واقت ة   جتماعي ن المؤسسات واإلدارات المرآزي د م ة، وتطور دور العدي رات تكنولوجي ، ومبتك

راد    ة األف ي خدم ة ف ق إوالمحلي اتهم وتحقي ضروري وج    . حتياج ن ال ل م ذي جع ر ال ـاألم ـود قنـ وات ـ

ك المؤس         ــاليـتصإ ين تل ا ،من أجل التعريف            ة ،ووجود عالقات مستمرة ب ين جمهوره سات واإلدارات وب

ا  دافها ،وبرامجه ى اإل  ، بأه رف عل ب، والتع ن جان تها م شكالت   وسياس رة والم ات المتغي حتياج

  .المتزايدة،والطموحات المستمرة من جانب آخر

ا سواء                     في         بهذا آله أصبحت العالقات العامة أداة من أدوات عمل اإلدارة وسبب من أسباب نجاحه

ك من خالل        و ،الجمهور  آما أصبحت وسيلة من وسائل تفاعل        .القطاع العام أو الخاص      ى    ذل إطالعه عل

  . أخبار المؤسسة وظروفها بناء على حقه في المعرفة
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شكل من اإل             ة       واإلدارة المحلي  ذا ال رة   . تصال    الجزائرية آغيرها من اإلدارات تحتاج إلى ه نظرا لكث

ا و     . قاة على عاتقها  األعباء والمهام المل   ة   إهذا باإلضافة إلى تنوع جمهوره ه المختلف ساع فئات ذلك فهي   . ت ل

ا   ة جمهوره سب ثق ى آ ساعدها عل م ومتخصص، ي از إداري دائ ى جه ة إل ي أداء . بحاج ساعدها ف ا ي آم

شكل أفضل                  ة، وممارسة العمل اإلداري ب سيير شؤونها اإلداري اد     . وظائفها، و على ت أتى بإيج ذا يت آل ه

صإ ن شت ا، م ال بجماهيره صلحة   أال فع م م ي ته ادين الت ف المي ي مختل ا ف ة عمله سير شرح سياس نه تي

واء     د س ى ح ارجي عل داخلي والخ ور ال أثير     . الجمه صادقة ،والت ات ال ديم المعلوم ق تق ن طري ك ع وذل

ة في اإلدارة ال            . الموضوعي القائم على البحوث العلمية الدقيقة      ات العام ة العالق ق أهمي ة من    آما تنبث محلي

  . خالل آونها وسيطا يعمل على التنسيق بين مصالح اإلدارة ومصالح الجمهور الداخلي والخارجي

سندة ،                         ة الم ة والمكان ات العام ي تتمحور حول العالق الم اشكاليتنا ،والت ر مع ا أآث        مما تقدم يتضح لن

ة        ل اإل          و آمي . والمأمولة للعالقات العامة ضمن اإلدارة المحلية الجزائري أنه تفعي انيزم عمل من ش تصال  ك

صورة  ى تحسين ال ضا العمل عل ة ، وأي ة الداخلي ذا البيئ ور الخارجي ، وآ ع الجمه اب . م ون غي د يك وق

رامج            دعيم للب د ، والت ص التأيي والء ونق ة وال ة الثق ى زعزع ساعد عل ل م ة عام ات العام از العالق جه

ؤ             ا ي ة مم سير                 والسياسة المتبعة من طرف اإلدارة المحلي ة ال أنه عرقل ل وظيفي من ش ى ظهور خل دي إل

  . الحسن لهذه اإلدارة 

اديمي ونظري ، ولكن الو            ارة عن رصيد أآ دم هو عب ا تق د يكون أمر    ا       جل م ع ق ولتقريب  .  آخر اق

  :الرؤية بينهما يتولد عن اإلشكالية المطروحة أعاله األسئلة اآلتية

   ؟  المحلية الجزائرية ما هو واقع العالقات العامة في اإلدارة-

   ؟  هل تعمل اإلدارة المحلية الجزائرية على تحسين صورتها مع الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي-

  مشاآل تضعف من مكانتها ودورها ؟  هل تعاني العالقات العامة في اإلدارة المحلية من -

  :أهمية المشكلـــة وأسباب إختيـــارها/ 1-2

  :كلـــة أهميــة المش/ 1-2-1

د جاء                         لما آان آل بحث علمي يبرز تنفيذه ويؤسس إجراؤه بناًء على طبيعة موضوعه وأهميته ، فق

ة في                  إبحث هذا الموضوع حول العالقات العامة        ات العام سيها العالق ي تكت ة الت ة البالغ ا من األهمي نطالق

  :وذلك من خالل. عالم اإلدارة واألعمال 

اهير   ة فعالة إل  ووسيل،  ستراتيجي من مقومات اإلدارة الحديثة الناجحة       وم إ  العالقات العامة مق   - طالع الجم

    .حترامهإوبذلك فقط يمكن آسب تأييد الرأي العام وثقته و.  والخطط والمجهوداتعلى األهداف

شاط    - دعيم ن سانية وت ات اإلن ة العالق اء وتقوي ل بن ن عوام ل م ة عام ات العام د العالق صال اإلدارةإ تع  ت

  .بمحيطها وبيئتها الداخلية والخارجية 
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ات   - ل األزم ي ح ا ف سات، ودوره ل اإلدارة والمؤس يم عم ي تنظ ة ف ات العام د للعالق دور المتزاي  ال

  .والظروف الطارئة 

داخلي ،                     - شاط الجمهور ال ع عمل ون ى واق ات وإ   العالقات العامة وظيفة تتيح التعرف عل حتياجات  وطلب

  .الجمهور الخارجي 

اهير                   العال - روا الجم قات العامة تؤدي وظيفة مهمة لإلدارة العامة ، إذ أصبح من واجب اإلداريين أن يخب

  . بسياساتهم، ويجسوا نبض الرأي العام قبل وضع هذه السياسات 

ة حتى تحقق                  -  أصبحت معظم األجهزة اإلدارية المرآزية أو الالمرآزية بحاجة ماسة إلى العالقات العام

  . صالحها ومصالح الجمهور الداخلي والخارجي في آن واحدلها التكيف مع م

   :أسباب إختيار مشكلة البحث/ 1-2-2

ار موضوع   يرجع إ         ة     " ختي ة الجزائري ة في اإلدارة المحلي ات العام ع العالق ة   " واق ى أسباب ذاتي إل

ذا الموضوع                       اد ه يا لتقصي أبع افزا أساس ا ح شكل في مجمله ين األسباب   فمن ب   . وأخرى موضوعية ، ت

  : نجدالذاتية

  " .تصال وعالقات العامة إ"  الصلة الوثيقة التي تربط موضوع البحث بتخصص الطالبة الباحثة -

ا              - صالي داخله اب        .  اإلهتمام الذاتي باإلدارة المحلية واإلحساس بوجود خلل وظيفي إت رده غي د يكون م ق

ؤد      ي ت ة ، الت ي اإلدارة المحلي ة ف ات العام ات العالق راد     آلي ستوى أف ى م ات عل ق نزاع ى خل ي إل

  .الجمهورالداخلي ، أو بين الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي

سبر        األهمية المتزايدة التي تعرفها العالقات العامة على آل المستويات والمجاالت ،           - ر ل آانت حافزا أآث

  .ائرية من خالل إسقاطها على اإلدارة المحلية الجز. أغوار هذه الوظيفة الحيوية

  . رغبة الطالبة الباحثة وميلها النفسي إلشكالية الموضوع المطروحة -

  :تتمثل في اآلتيالموضوعية أما األسباب 

ات    - ون العالق ك آ ع اإلدارة ،وذل ي واق ة ف ل وملموس ودة بالفع اهرة موج اره ظ  أصالة الموضوع باعتب

  .ارة العامة من المواضيع الحديثة التي تساهم في تحقيق أهداف اإلد

ة    - داف الدراس ق أه دان لتحقي ى المي زول إل ة الن ك إلمكاني ي ،وذل ارة للبحث العلم اهرة المخت ة الظ  قابلي

  .  والتأآد من صحة فرضياتها 

ن      - افي م سط الك م تحض بالق ي ل ن المواضيع الت ة م ي اإلدارة المحلي ة ف ات العام د موضوع العالق  يع

   .الدراسة والبحث

رة جماهي        اإلدارة المحلية في المجتمع الجزائري ،       المكانة التي تحضى بها    - ة ،وآث رها ـوالدولة الجزائري

  .يجعلها ميدان خصب للدراسات األآاديمية والبحوث العلمية
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  :ــةـأهــــداف الدراس/ 1-3

ى                           سعى إل ة ت ى أهداف معين وم وتتأسس عل ا، تق ان مجاله ا آ        من القواعد البديهية أن أي دراسة مهم

ه                  .تحقيقها ة تحقيق أهداف بحث ذه الدراسة    .  لذا فالباحث مطالب برسم الخطوط العريضة لدراسته بغي وه

  :تهدف إلى تحقيق األهداف اآلتية 

  . التمرن على إعداد الدراسات العلمية ،وتطبيق أدواتها تطبيقا إجرائيا صحيحا -

ات ال    - دان العالق ي مي ة ف ات األآاديمي ة والدراس اث العلمي دعيم األبح ة   ت ل اإلدارات الحكومي ة داخ عام

  .عموما، واإلدارة المحلية خصوصا

  . الكشف عن واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية ومكانتها في التنظيم الهيكلي-

ور    - ع الجمه سين صورتها م بيل تح ي س ة ف ذلها اإلدارة المحلي ي تب ودات الت ة المجه ن طبيع شف ع  الك

  .تصال بواسطة العالقات العامة اإلخالل ترقيةالداخلي ، والجمهور الخارجي من 

  . محاولة معرفة المشاآل التي تعاني منها العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية -

هتمام مسؤولي اإلدارة المحلية ألهمية العالقات العامة ودورها في إنجاح العمل اإلداري    إ محاولة إثارة  -

 .داخل اإلدارة المحلية 
  

   :ات الدراســــةــ فرضيــــ /1-4

تم صياغته        " تعتبر صياغة الفرضية من الخطوات األساسية في البحث العلمي           فهي عبارة عن افتراض ت

  .  )01("ختبار ويمكننا من التنبؤ بوجود عالقات خاصة بين متغيرين أو أآثر بطريقة تجعله قابال لإل

  :رض الفرضيات اآلتية ولإلجابة على األسئلة المطروحة في اإلشكالية تفت

ة    :  الفرضية األولى  - ة الجزائري ه   تظهر وظيفة العالقات العامة آجهاز مختص في اإلدارة المحلي وظيفت

الموظفين   ستمر ب ام الم داخلي (اإلهتم ور ال ق، و)الجمه المواطنين   اإلتحقي دائم ب صال ال ور (ت الجمه

  ) الخارجي

  : راتــالمؤش* 

  . وجودها في الهيكل التنظيمي -

  . يشرف عليها مختصون ومؤهلون -

  .  يقوم الجهاز باإلتصال الدائم مع الجمهور الداخلي والخارجي-

ة - ية الثاني داخلي   :  الفرض ور ال ع الجمه ورتها م سين ص ى تح ة عل ة الجزائري ل اإلدارة المحلي تعم

  .تصالية معينة إوالجمهور الخارجي من خالل ممارسة أنشطة 
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  :راتـــالمؤش* 

  :جمهور الداخليمع ال -

  ).ماديا ومعنويا( توفير الجو المالئم للعمل -

  .هتمام بشكاوى الموظفين والعمال  اإل-

  .  األخذ بآراء الموظفين قبل اتخاذ القرارات -

  :مع الجمهور الخارجي -

  .ستقبال وسرعة أداء الخدمة  حسن اإل-

  . اإلهتمام بمشاآل المواطنين -

  . المتخذة  إقناع المواطنين بالقرارات-

ة- ا    :  الفرضية الثالث ن مكانته ضعف م شاآل ت ة م ة الجزائري ي اإلدارة المحلي ة ف ات العام ه العالق تواج

   .ودورها

  :رات ــــالمؤش* 

  . الفهم الخاطئ لوظيفة العالقات العامة لدى جمهور اإلدارة المحلية -

  .اإلدارة المحلية في تصال  غياب المختصين في اإل-

  . ع البيروقراطي على اإلدارة المحلية الجزائرية سيطرة الطاب-

  :مــتحـــديد المفـــاهي/ 1-5

ول             ابالن المفاهيم آما يق ا هي       Kaplan آ شيء              " دائم ي تحل محل ال ات الت مجموعة من المترادف

ه                أهذه المترادفات آفيلة ب    . المراد تعريفه    ا نحن بصدد تعريف الزم لم م ال ا . )02("ن تعطي الفه ك عدة   وهن

  :مفاهيم في دارستنا وجب تحديدها، وهي

   : Les Relations Publiques ةــات العامـالعالق/ 1-6-1

 األولى  :من حيث البناء اللفظي لمصطلح العالقات العامة نجد أنها مرآبة من آلمتين : ةــــ لغ/1-6-1-1

. ح هي الربط بين موضوعين أو أآثر جمع عالقة والعالقة بالفت "والعالقات. ة والثانية العام،العالقات 

ستجابة شرط واإلستجابة لنشاط أو سلوك ،  إثار المتبادلة التي تنشأواألوبذلك فالعالقات هي الروابط 

تصاالت التي تكون بين هيئة والعالقة هي مجموع الصالت واإل. )03(" جتماعية  لتكوين عالقات إأساسي

أما العامة فتشير إلى .  تتعامل معه من جهة أخرىوالجمهور الذي. أو شرآة أو منظمة من جهة

  . ويقصد بها الجمهور المختلف الذي ترتبط مصالحه ونشاطاته بالهيئة أو المنظمة  ، الجماهيرية

ة،    :ا  ـالحــإصط/ 1-6-1-2  على الرغم أن هذا المصطلح قد أصبح شائعا في ميدان اإلدارة والعلوم اإلداري

  لذلك جاءت تعاريف العالقات العامة مختلفة من باحث إلى . إلى تعريف محدد وا ــفإن الباحثين لم يتوصل



 13

  .ويمكن ذآر عينة منها على أساس هذا التصنيف  . آخــر ومن قاموس إلى  خر ومن هيئة إلى أخرى ،آ

  :)راتــالمعاهد ،الدائ( الهيئـــات -أ

ائم     "  على أنها      العالقات العامة  إنجلترامعهد العالقات العامة في      يعرف   -      ى دع ائم عل شاط الق هي الن

ين الجمهور                 شأة وب ين المن ادل ب ى    . ) 04("من التخطيط العلمي إليجاد وتنمية أسباب التفاهم المتب يالحظ عل

ة                        ات العام شطة العالق ة وخاصة التخطيط في أن اة القواعد العلمي ة مراع . هذا التعريف ترآيزه على أهمي

  . والرضا بين المنظمة وجمهورهاوهذا إليجاد حالة من التفاهم

ة -      ارف األمريكي رة المع ا :دائ ة بأنه ات العام أثير "  تعرف العالق ل والت ى التحلي وم عل ذي يق ن ال الف

ا                  . والتفسير لموضوع معين سواء آان هذا الموضوع يدور حول فكرة أو حول شخص أو حول جماعة م

ستفيد فعال    . لفائدة التي يتضمنها هذا الموضوع بقصد تهيئة السبل أمام الجمهور لكي يتعرف على ا  ه ي وأن

نرى أن هذا التعريف أآثر دقة ، إذ يعتبر العالقات العامة العلم الذي يعتمد على قواعد       . )05("من أداء ذلك    

  . ستنادا إلى المنهج العلمي إخاصة في التحليل والتأثير والتفسير 

ا  كيةجمعية العالقات العامة األمري    عرفت   -       شاط أي صناعة أو   " العالقات العامة على أنه اد أو  إن تح

ة من الجمهور              أي منشأ  هيئة أو حكومة أو    ين فئ . ة أخرى في بناء وتدعيم عالقات سليمة ومنتخبة بينها وب

لكي تطور سياستها حسب الظروف المحيطة . آالعلماء أو الموظفين أو المساهمين أو الجمهور بوجه عام 

ة       ، و  )06("السياسة للمجتمع   بها ،وشرح هذه     ات العام ى دور العالق زه عل المالحظ على هذا التعريف ترآي

  . في إيجاد العالقات المنتجة بين المنظمة وجمهورها الداخلي والخارجي 

ام        " العامة بأنها  العالقاتاألوروبية  المهنية  الجمعية  من جهتها تعرف     -      وظيفة أو نشاط مؤسستي ع

الجمهور                     أو خاص ، يهدف    ا يعرف ب اهم مع الجماعات ،أو م ة والتف ات والثق .  إلى توفير وتحسين العالق

ا               إوسواء آانت داخل أو خارج المؤسسة ف       ا وتطوره ذي يحدد آيانه ر هو ال ا يؤاخذ     . )07("ن هذا األخي م

ة من تخطيط                             ات العام ا العالق وم عليه ة التي تق ذآر األسس العلمي ه ل ذ  على هذا التعريف هو إهمال وتنفي

  .فنشاط العالقات العامة دائما يتطلب التخطيط والبرمجة ، وتقويم 

ة          حسب   -      ات العام ة للعالق ة الدولي ة هي       :الجمعي ات العام ا إدارة متخصصة         " أن العالق وم به ة تق وظيف

ه عال                     ة  ودائمة عن طريقها يمكن للمؤسسة أو أي تنظيم عمومي أو خاص الحصول والتحكم في عاطفة آل من ل ق

ق إعالم واسع                     . معه   وفي هذا يجب عليها تحليل حالة الرأي إتجاهها ، وتكييف قدر اإلمكان سلوآاتها ، فعن طري

شترآة  ار المصالح الم ين اإلعتب ذ بع ال يأخ اون فع ى تع ادته . )08("تتحصل عل ة إلش ر دق وم أآث ذا المفه ر ه يعتب

ذه الوظيف   . بمسؤولية اإلدارة عن وجود العالقات العامة        ى مجموعة من                 ه وم عل سم بالطابع العلمي وتق ة التي تت

ة                   . المفاهيم والصالحيات المحددة الواضحة       ات الطيب ة العالق ة إلقام ود المبذول ا الجه . والتي تنصهر في إطاره

  .آما أن هذه الوظيفة دائمة ، ومنظمة األمر الذي يثري من أهميتها ووضعيتها في المؤسسة
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ا     ف البريطانية    دائرة المعار  عرفت -        ل          " العالقات العامة أنه ستهدف نق شطة التي ت سياسات واألن ال

سين   ات وتح رى       إالمعلوم ة أخ ة أو هيئ رة حكومي سة أو دائ رد أو مؤس و ف ور نح ات الجمه . )09("تجاه

ن                      م أو الف ه صفة العل يس ل . والواضح أن هذا التعريف يعتبر العالقات العامة نوعا من النشاط اإلنساني ول

ة             وأن   ة أو مهن ة علمي ة أو طريق ه            . العالقات العامة ليست أيضا عملي ر محدد ألن ام وغي ذا التعريف ع وه

ى توصيلها في                         يشير بأن العالقات العامة نشاط قد تتضمن عرض المعلومات وتوضيحها ،أو العمل عل

   . وبذلك يتم التفاهم وتتبادل الثقة بين الهيئة وجمهورها. أحسن صورة إلى جمهور العمالء 

ا -       ة اإل أم ات العام ي للعالق وطني األمريك اد ال ا  NSPRAتح ى أنه ة عل ات العام د عرف العالق  فق

ة                    دمها المنظم ي تق رامج والخدمات ،الت وظيفة إدارية مخططة و منهجة للمساعدة في تحسين وتطوير الب

ة  ى عملي دة عل ة، معتم ريقين ،إالتعليمي صال ذات ط م أف ت شيط فه ة وتن دف تنمي ات به دور وسياس ضل ل

ة  إو ة من                     . نجازات المنظم ة الموظف ة والمنهجي ى األسس العلمي زه عل ذا التعريف ترآي ى ه والمالحظ عل

  . تصال الداخلي والخارجياد على اإلعتمطرف العالقات العامة في سبيل تحسين صورتها وهذا باإل

  :واميســـم والقــــاجـالمع –ب 

تحاد ،أو حكومة ،أو أي     إها مجموعة من النشاطات تقوم بها هيئة ،أو         بأن " قاموس ويبسبر عرفها   -       

ة التي تتعامل                 إلتنظيم في البناء ا    اهير المختلف جتماعي ،من أجل خلق عالقات جيدة طيبة وسليمة مع الجم

سها         . معها آجمهور المستهلكين والمستخدمين وحملة األسهم        سير نف وآذلك الجمهور بوجه عام ،وذلك لتف

وع               . ) 10("ع حتى تكتسب رضاه     للمجتم ى ن ة عل ومما أشار إليه هذا التعريف أنه لم يحصر العالقات العام

ة       ،معين من المؤسسات ،واألجهزة ،أو على نوع معين من المهن            تها في آاف ة ممارس  بل أشار إلى إمكاني

عالقات العامة أال   واهتم هذا التعريف أيضا بذآر الهدف من ال       . المؤسسات سواء حكومية أو غير حكومية       

  ي ـهور الداخلــجمـرها المتعامل معها سواء الـاهيـوهو تكوين عالقات سليمة وطيبة بين المؤسسات وجم

  . أو الخارجي 

ا  Le petit Larousseقاموس  -        ى إعالم      "  عرف العالقات العامة بأنه شاط محترف يهدف إل ن

ة       جل   وهذا من أ  الرأي العام بما حققته المؤسسة،       ى        . )11("تحسين صورتها الذهني ذا التعريف عل يرآز ه

ائل  يهمل    ه لكن  ،جل تحسين صورة المؤسسة في وسط الجمهور            أمن   حتراف في العالقات العامة   اإل وس

  . الهدف المنشودهذا تحقيق 

ا -        اموس  أم ىHachetteق ا عل ات "  فعرفه ن طرف تنظيم ستخدمة م ائل الم ة الوس ا مجموع أنه

ة أو  اء ج  عمومي ة لبن ب داخلي  ـخاص م ومناس ـارجيا مـا وخـو مالئ ل إع أن ـ ف  ـج ور بمختل الم الجمه

ة،           ضرورة إ  هذا التعريف يشير إلى   . )12( "نشاطاتها   ة وخارجي ائل داخلي ى وس ة عل ات العام اد العالق عتم

  . التي تساعد على توفير جو الثقة داخل المؤسسة وخارجها
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وم اإلعالم  تعرف-        صالواإل موسوعة عل ا ت ة أنه ات العام شاطات اإل"  العالق وع الن صالية مجم ت

ف    اه مختل ة تج سين صورتها الذهني ا لتح شاطاتها ومنجزاته ى التعريف بن دف إل ا ته ة م الخاصة بمنظم

أول جمهور للمؤسسة ،                داخلي آ ا ال اره جمهور المؤسسة      الجماهير الداخلية، المتمثلة في جمهوره باعتب

ي اإلدارات  يوالجمهور الخارج. سي الذي يعكس صورة المؤسسةوالعامل األسا  األول ،   المتمثل في ممثل

  . )13("وممثلي النقابات العمالية والجماعات المتعلقة بالمؤسسة والمستهلكين الحاليين والمحتملين ،والهيئات

رام    العالقات القائمة ع"على أنها عرف العالقات العامة    : قاموس المصطلحات اإلعالمية   -       ى اإلحت ل

ة وهو اإل            . )14("المتبادل   ات العام رام   هذا التعريف يرآز على جوهر العالق ه هو          . حت ا يؤاخذ علي لكن م

  .إغفاله ألطراف العالقة وأهدافها ووسائل تحقيق ذلك اإلحترام 

ة -        صطلحات اإلعالمي م الم ة معج ات العام رى أن العالق ة "  ي وم بعملي ة إتق ين المنظم صال ب ت

ه                          وا ة الجمهور وفهم ذه المنظمات النجاح في آسب ثق ا لآلخر حتى يمكن له لجمهور، وتشرح آل منهم

ادل                   م المتب ذا  . )15("وتأييده ،أي أن العالقات العامة تعمل على إيجاد صالت ودية تقوم على أساس الفه وه

اد                ا        التعريف يرآز على جوهر وظيفة العالقات العامة في المنظمات والمتمثلة في إيج ة بينه وع من الثق ن

ور ين الجمه وات  . وب تح قن ن خالل ف أتى إال م ن يت ذا ل ات إوه ة العالق ا وظيف شرف عليه ا ت صال بينهم ت

  . العامة

ة              المعجم اإلعالمي  -        ستمرة الهادف ة المخططة والم ود اإلداري ا الجه  يعرف العالقات العامة على أنه

تصال المتبادل بين مؤسسة     لى أساس التفاعل واإلقناع واإل    والموجهة لبناء عالقات سليمة ومجدية قائمة ع      

ا عن      نسجام اإل ولتحقيق اإل . ما وجمهورها لتحقيق أهداف مصالح اإلطراف المعنية       جتماعي والبيئي بينهم

ذاتي لتصحيح األوضاع          ع      . طريق النشاط الداخلي القائم على النقد ال ستغل جمي ذي ي شاط الخارجي ال والن

شر المتاح ائل الن اليب وس ة األس ق آاف سيرها، وتطبي ار وشرحها وتف ات واألفك ائق والمعلوم شر الحق ة لن

ة             شطتها المختلف اريف          . )16("المؤدية لذلك بواسطة أفراد مؤهلين لممارسة أن ر من التع ذا التعريف يعتب ه

 المستمر من خالل التخطيط. حترام القواعد العلمية فيها   ورة إ حيث أشار إلى ضر   . الشاملة للعالقات العامة  

 .ألنشطتها الداخلية والخارجية

  :نــــواحثــ الب-ج

ة     -       ات العام و العالق ي  عرفها أب ا اإل     Evy Lee أيفي ل ة لكسب ود    من خالل وظيفته صالية الهادف ت

سيق          الم ، وتن رض األف ات ، وع ات والتعليق ة البيان ار ، وإذاع شرات األخب تخدام ن ذا بإس ور وه الجمه

دوات  ارض والن شاطها عن   . المع ة ون داف المنظم ى التعريف بأه ة عل ات العام از العالق ل جه ا يعم آم

ات ديم المعلوم ق تق ات ال و.طري ين العالق ة ب ة الوثيق ى العالق زه عل ذا التعريف ترآي ى ه ة يالحظ عل عام

  تعليمي بار الدور الباعت. ة بين الدعاية والتعليم والتثقيفـ وآذلك العالقواإلعــالم بشتى أنواعــه وصوره،
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  .حد األدوار التي يمكن أن تقوم بها أجهزة العالقات العامةأو التثقيفي أ

ة في                   دوارد بيرنيز إ أما   -       ات العام ود العالق ى جه ات يرآز عل  خبير العالقات العامة األمريكي للعالق

ك من خالل اإلعالم واإلق                     اع والتكيف   آسب تأييد الرأي العام بالنسبة لنشاط أو قضية أو مؤسسة ، وذل . ن

  .ويقصد بالتكيف إيجاد التكامل والتوافق بين مواقف مؤسسة معينة وسلوآها ومواقف جماهيرها ورغباتهم

  .بحيث ال يطغى جانب منها على اآلخـر

جتماع العالقات العامة هي علم وفن يستند إلى أسس علم اإل " Rax harlow رآس هارلو تعريف -       

ساني ى ت اإلن سعى إل سين العالق، وي ـح ين النـ ة ،ـاس ال فـات ب اتهم الخاص ي حي ي حي ا ف اتهم ـوإنم

ستقل تطبيقي            وما يؤاخذ على هذا التعريف عدم ذآره إل        .)17(" ةـالجماعي م م ة آعل ات العام ستقاللية العالق

وم اإل  ن العل ة م ة ،   . جتماعي ارات خاص ى مه د عل ن تعتم ت ف ن   إو وإن آان ف م ة تختل تعدادات فردي س

ى   . خر ، آما أن العالقات العامة تهدف إلى تحسين التفاهم المتبادل بين الناس            متخصص آل  اج إل وهذا يحت

  .تصال واإلعالم ستخدام وسائل اإلإ

ام للمؤسسة في        "سكوت وسنتر  فيما عرفها    -        آونها ذات مضمون عام وشامل يشير إلى السلوك الع

    .  )18(" المجتمع الذي تزاول فيه أعمالها

  :ما تناول موضوع العالقات العامة العديد من األساتذة والباحثين العرب من بينهمآ

ه                  "  أن   محمود محمد الجوهري    يرى -        ى رضا الجمهور وثقت ن الحصول عل ة هي ف ات العام العالق

افيي     وتأييده والوصول إلى ذلك عن طريق اإل       سير الك ى وجود الطابع          . )19(" ن  تصال والتف حيث رآز عل

  .فني في العالقات العامة لكسب الجمهور الداخلي والخارجي ال

الجهود المتصلة الواعية الموجهة التي تستهدف إيجاد       "  العالقات العامة بأنها     امــراهيم أم ـإب عرف   -       

ا                  ة وجمهوره ين هيئ ادل ب م المتب ى الفه وم عل ذا التعريف يرآز      . )20("صالت ودية تق ى ضرورة     وه  عل

التي ال يجب أن تكون موسمية حتى يتسنى تحقيق .رارية في التخطيط ألنشطة العالقات العامةستمتوفر اإل

  .التفاهم بين المؤسسة وجمهورها

ا      محمد فريد الصحن   عرف   -        ى تحقيق الرضا              " العالقات العامة بأنه ذي يهدف إل شاط المخطط ال الن

ستند في                والتفاهم المتبادل بين المنظمة وجماهيرها سواء داخليا       رامج ت ا من خالل سياسات وب  أو خارجي

سؤولية اإل   دأ الم ذ بمب ى األخ ذها عل ةتنفي سؤولية    . )21" (جتماعي ى الم ز عل ف ترآي ذا التعري ي ه د ف ونج

شاطاتها  . تجاه جمهورها الداخلي والخارجي جتماعية للمنظمة إ اإل والتي تعتمد عليها العالقات العامة في ن

  . في سبيل خلق الرضا والتفاهم بين المنظمة وجمهورها . جمهورين المخططة الموجهة لهذين ال

ا وضع       احثين يمكنن واميس أو الب ات والق ن طرف الهيئ واء م ة س اريف المقدم ل التع الل آ ن خ        م

ي ا تعريف إجرائ ة حسب موضوع بحثن ات العام و اآل للعالق ى النح ي  عل ة : ت ة هي وظيف ات العام العالق



 17

ام المستمر   دوره اإل. المحلية  يقوم بها جهاز مختص يشرف عليه شخص أو فريق عمل إدارية في اإلدارة   هتم

  . ، بهدف تحسين صورة اإلدارة المحلية داخليا وخارجيا  تصال الدائم مع المواطنين بالموظفين ، واإل
  

ات العام* ـة والمفاهيـالعالق شابهـ ساب  : ةــم الم يالت ال شفت التحل د آ و لق ة مفه ن طبيع ات قة ع م العالق

ة                    العام ات العام ين العالق ا وب بعض بينه ط ال د يخل اهيم التي ق د من المف اك العدي د    . ة، ولكن هن ا ق ا أنه آم

    :ومن أهم هذه المفاهيم . تتداخل معها رغم خصوصيتها وتميزها عن بعضها البعض 

ة        تدل العالقات اإلنسانية على جميع       : العالقات العامة والعالقات اإلنسانية    -أ شر قصد تقوي العالقات بين الب

ات                        ا خاص ، هو العالق سانية في اإلدارة يجعل معناه ات اإلن الروابط والصالت ، ولكن إصطالح العالق

رد  من خالل         هو إ إذ أساسها . اإلنسانية في محيط العمل     سي للف وي والنف راف اإلدارة بالجانب المعن عت

ادة          حترام المتبادل والتعاون    خلق جو من الثقة واإل     ى الزي الفعال بين األفراد واإلدارة ،األمرالذي يدفعهم إل

  . عتزازهم بعملهمإفي مردوديتهم مع تحقيق رضاهم و

  : ختالف بين العالقات العامة والعالقات اإلنسانية من عدة نواحي هي هذا ويوجد إ       

رد العامل هو       أاك اإلدارة ب   نالحظ أن وجود العالقات اإلنسانية آان نتيجة إلدر         : أةـن حيث النشـ  ـم - ن الف

سبب إدراك اإلدارة        . إنسان مختلف في ترآيبه عن اآللة      داخلي   أأما العالقات العامة فكانت ب ن الجمهور ال

  . هتمام والرعاية على قدر متساو مع الجمهور الخارجي يستحق اإل

ا            : دفـمن حيث  اله    - ة روح التع ى تنمي راد والمجموعات      نجد أن العالقات اإلنسانية تهدف إل ين اإلف ون ب

  . أما العالقات العامة فهي تهدف إلى تعزيز سمعة المنظمة وربطها بالمجتمع. في محيط العمل

ة             : من حيث المجال   - ات العام ا داخل المؤسسة ،في حين العالق نجد أن العالقات اإلنسانية ينحصر مجاله

  .هور الخارجي معا تتعدى حدود المؤسسة نفسها لتشمل الجمهور الداخلي والجم

ة ،                ات العام سانية والعالق ات اإلن ين العالق رد        مع ذلك يوجد مجال للتالقي ب ى الف ا عل من خالل ترآيزهم

ذا باإل   . ودراسته ، وآل ما يؤثر في سلوآه وتصرفاته          نفس،            و ه م ال سانية آعل وم اإلن تعانة بمختلف العل س

   .  لمعرفة الدوافع السلوآية عند األفرادوعلم اإلجتماع 

ال              : ةــات الصناعي ـة والعالق ـات العام ـالعالق -ب ين العم ي تتمحور ب ات الت نعني بالعالقات الصناعية العالق

اء واإلدارة ، اء و الرؤس ة والرؤس ال والحكوم ات العم رة ونقاب ذه األخي ين ه ات . وب ت العالق د نم وق

صناعية  ورة ال ع الث ى م ة األول صناعية بالدرج نفس ال م ال ساهمات عل ذي  وم صناعي ،ال شف إ ال تم بك ه

ة       اءة والتهوي ة آاإلض ل المختلف روف العم ا بظ دى تأثره املين وم ين الع ات ب ات  . العالق ذلك فالعالق وب

ا         شروط العمل ،وحق العامل خاصة م تم ب صناعية ته األجر،  إال بط ب واإلجازات ،  وساعات العمل ،   رت

خ ...والتعويض عند اإلصابة    ات        . ال ين العالق رق ب اك ف رة           إذن فهن ذه األخي صناعية ه ات ال ة والعالق  العام
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ة العامل من                          ا ، ورعاي ى تنظيمه ل، وإدراك الحاجة إل التي وجدت بسبب تعقد العالقات الناتجة عن العم

  . في حين نشأت العالقات العامة نتيجة األسباب السابق ذآرها. أجل تحقيق اإلستقرار

ش  ــات العام ــالعالق -ج ـ ؤون العام ــة وال ر                نقص   :ةـ ة مختلف المواضيع واألمور التي تثي شؤون العام د بال

امإ رأي الع ام ال رة  . هتم شاآل الهج عار ، م اع األس ات ، إرتف ة ،اإلنتخاب سياسية ، الحكومي ور ال ل األم مث

ة           . وغيرها شؤون العام رر ال درس الجامعات بالخارج ضمن مق وم ت ذا المفه  Publiquesوفي حدود ه

Affaires ، قتصاديا إوالمواضيع الساخنة سياسيا و المشاآل الدولية .  

ـ العالق -د ةـ ات اإلجتماعي ة والعالق روابط :ات العام صالت ،وال صيلة ال ة ح ات اإلجتماعي صد بالعالق  يق

د نتيجة           اتهم ،  إالمتبادلة بين أفراد المجتمع ،والتي تتول اآهم ،  إو جتماع بعض         حتك اعلهم مع بعضهم ال وتف

ين أعضاء الجماعات بهدف              ك اإل وهي تهتم بالسلو   داخل المجتمع ،   ه التفاعل ب ذي يكشف عن اعي ال جتم

ات اإل ة العالق م طبيع ةتفه تم بدارسة الجوانب اإل. جتماعي ة ته ات العام ار العالق سلوك وباعتب ة لل جتماعي

ومع ذلك يجب الفصل    . جتماعية أيما تالقي  يجابية بناءة  فهي تتالقى مع العالقات اإل       إبهدف إقامة عالقات    

  . جتماعية آمفهوم واحدمسميات بحيث ال يتم النظر للعالقات العامة والعالقات اإلبين ال

ا          :ة واإلدارة ـــات العام ــ العالق -ه ى أنه ود            "  يمكن تعريف اإلدارة عل ع جه ى تجمي سعى إل ي ت ة الت العملي

شر   ن الب ة م صدمجموع داف  ق ن األه ة م ق مجموع ذي  . )22(" تحقي راد ال ة األف ا مجموع صد به ا يق ن آم

ة يعسر                    ة في المؤسسات الحديث يمارسون النشاط اإلداري ، والعالقات العامة تعد إحدى الوظائف اإلداري

ات الع     ويتجسد الفرق الجوهري بين آال من المفهومين ،       . ستغناء عنها   اإل دم المشورة      في أن العالق ة تق ام

. ختصاص اإلدارة العليا وحدها من إفهذا  ،   ، ولكنها ال تستطيع أن تصدر قرارا فيما تراه        إلدارة المؤسسة   

  . ستشارية تعمل تحت اإلدارة العلياإفالعالقات العامة تظل دائما ذات صفة 

ـ   -و ـ ة واإلعـ ـالعالقــات العامـ اإلعالم      : ـالمـ شاط اإل      " يقصد ب ة أوجه الن شر          آاف ى ن ي تهدف إل صالي الت ت

سياسي واإل     األخبار الصادقة ، والمعلومات الصحيحة بين الناس قصد تثقي         اعي ،  فهم ،وتنمية وعيهم ال  جتم

  . )23("وتكوين الرأي الصائب لديهم في جميع القضايا 

روف         اهير       أوالمع ى جم ار واآلراء عل ار واألفك شر األخب ى ن د عل ة يعتم ات العام شاط العالق ن ن

ة  ائل اإلعالم المتنوع تخدام وس ة باس ة (المنظم ة ،إذاع ون ،صحافة مكتوب خ...تلفزي ق )ال ن أجل تحقي  م

ة، وهي                 .  التفاهم وآسب تأييد وثقة الجماهير     ات العام ين اإلعالم والعالق ة ب ة ودائم وهنا توجد صلة وثيق

ا         ين            . الوصول بالرسالة اإلعالمية إلى الجماهير وتقبل رد فعله ى وظيفت اج إل ة تحت ات العام ه فالعالق وعلي

ا تخبارات: هم ي Intelligence اإلس ة ومح ى بيئ رف عل ر ، للتع ام المتغي رأي الع ل  ط ال ة وتحلي ولدراس

سياسة ،  اإل ل وال رات      تجاهات العامة في التحلي ذه المتغي ة    . واإلصالح ، والتكيف مع ه ة الثاني ا الوظيف أم

  .    لتحقيق التفاعل السلوآي المطلوب من جهة الجمهورالمــــــاإلعفهي 



 19

ـالعالق -ز ـات العامــ ـايـة والدعــ ة ع :ةــ ت الدعاي ا   عرف ى أنه اهير    "ل راد والجم ي األف أثير ف ة الت محاول

. )24( "وذلك في مجتمع معين وزمان معين ولهدف معين والسيطرة على سلوآهم ألغراض مشكوك فيها ،

ا  د عرفه التروق ا آ شكيل  "  بأنه ن أجل ت ة م رد أو جماع ا ف وم به ي يق صودة والت ة المق ات إالمحاول تجاه

ائل اإلتصال      إوذلك عن طريق    . ييرهاجماعات أخرى أو التحكم فيها أو تغ       والهدف من   . )25("ستخدام وس

ا  إوراء ذلك هو حمل األفراد الذين تأثروا بالدعاية على تبني مواقف و          تجاهات هي نفسها المطلوب تحقيقه

ر       . وإيجادها ار أو تغيي إذن فالدعاية تعتمد على التزييف وتحوير الحقائق ،من خالل العمل على تكوين أخب

أي                 . أو جزء منها    بعضها   ا ب وبذلك فهي ال تمد الجمهور إال بالمعلومات التي تتفق وآراء المسؤولين عنه

ى أساس            . ثمن وبأي وسيلة     ة عل ه للمنظم في حين تهدف العالقات العامة إلى إقناع الجمهور وآسب والئ

  .ة  حيث تعنى العالقات العامة بالحقائق الدقيقة والمعلومات الصحيح،الثقة والتفاهم 

ة من خالل    : رــــة والنشــامـات الع ــالعالق -ح ى    إيظهر الفرق بين النشر والعالقات العام شر عل قتصار الن

د ، إ اه واح ة ذات    تج ات العام ين العالق ي ح اهين إف اد .تج ستهدف إيج ع    إذ ت وار م وات تواصل وح  قن

ا،  ق رجع صدى   جمهوره ا    Feed Back  وتحقي ا إليه ه فالعالق  .  من جمهوره ر    وعلي ة هي أآث ات العام

  . تصالي تعقدا أو أآثر شموال من النشر ،لكنها توظفه آجزء من مكونات نشاطها اإل

ـ العالق -ط ـات العامـ سويق  :ويقــة والتس ــ ستهلك في   "  الت ات وحاجات الم باع رغب ى إش ة تهدف إل عملي

سويق نظام         . )26("إطار إستراتيجية المؤسسة التوزيعية      ول أن الت دأ من حيث         متكامل ،  ويمكن الق و يب فه

ائن ،          " ينتهي فهو    ات الزب دأ بدراسة حاجات ورغب م     نظام متكامل ومستمر يب وينتهي بدراسة ردود فعله

تج   . )27("تجاه السلع والخدمات التي قدمت لهم        وعليه فالتسويق يهتم بتوجيه تدفق السلع والخدمات من المن

  .  أو الخدمة إلى المستهلك النهائي ،أو إلى مستعمل السلعة

ة     ف على إعملية التعر" نه  أإضافة إلى هذا عرف التسويق على               ى تلبي حتياجات العمالء والعمل عل

ك اإل ات تل س     . )28( "حتياج ة المؤس اد ربحي حى عم راهن أض صرنا ال ي ع سويق ف ات ـوالت ات والمنظم

وعماد التجارة وعالم المال     ة الحياة ،  ـنأنه مه " ة  ــان نوعها خدماتية أو إنتاجي    ـاس في بقائها مهما آ    ـواألس

  . )29( "وبالتالي فهو بوابة العبور إلى الزبائن  واألعمال ،

داخلي                 دى الجمهور ال ة ل صورة الذهني ى تحسين ال ة إل ات العام ه العالق سعى في ذي ت وفي الوقت ال

سلع والخدمات من الم              والخارجي ،  دفق ال ستهلك   نجد أن التسويق يهدف إلى تسهيل ت ى الم تج إل إضافة  . ن

بينما التسويق . إلى ذلك فتعامل العالقات العامة يكون مع آافة جمهور المنظمة بنوعيه الداخلي والخارجي 

ات     : يتعامل مع بعض هذه الجماهيرمثل       سويق والعالق ى الت المستهلكين ،الموردين ،وعليه فيجب النظر إل

ة   لهماو العامة باعتبارها وظيفتين إداريتين مختلفتين    ا تكمالن بعضهما بعضا     .  أهداف مختلف  إذ ،ولكنهم

سويقية        ود الت ام الجه د الطرق أم وفي ذات الوقت   . من الواضح أن العالقات العامة الجيدة تساعد في تعبي
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رين أآث    ع اآلخ دة م ات الجي ة العالق اء وإقام ل بن ستهلكون راضون يجع اجح ،وم سويق ن امج ت ـفبرن ر ـــ

  . را ــــــيس

ه          ــة ذات الصلة بالعالق   ـ من األنشط   :ــات العـامـة والتـــرويج  ـلعالقا -ك ذي يعرف بأن رويج ال ات العامة الت

ة ،    وفي تسهيل بيع السلعة ،     التنسيق بين جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات ،        "  ول      أو الخدم أو في قب

صالح فك           . )30( "فكرة معينة    د ل دعم والتأيي ة   رة أو شخص ،   وهو يهدف إلى آسب ال من خالل   . أو منظم

ذلك                     ة آ ات العام ة من طرف العالق ائل اإلتصال الموظف ى وس ات       . اإلعتماد عل ستفيد العالق ويمكن أن ت

شاطاتها وحمالته ي ن ه ف رويج بتوظيف ن الت ة م ا ا العام داخل بينهم ذلك يحدث الت ى . ل الترويج يهدف إل ف

ى ،       التقريب بين المنتج والمستهلك  قصد تحقيق الر        ادي بالدرجة األول ة فتهدف      بح الم ات العام ا العالق أم

  . إلى إيجاد الصورة الجيدة للمنظمة آكل 

ر الشخصية ،      شكال من أشكال اإل    " يمثل اإلعالن    : العالقــــات العامــة واإلعـــالن   -ل يجري   تصاالت غي

سلعة أو ل               رويج ل ة للت ة ،  عبر وسيلة متخصصة مدفوعة األجر وبواسطة جهة معلوم ة   خدم رة معين . أو فك

رتبط بالعمل    ستهدف وم سويقية  يويتوجه لجمهور م ه   . )31( "ة الت ا عرف بأن صالية آل األشكال اإل " آم ت

المدفوعة األجر من طرف مرسل معروف من أجل الترويج لمنتوج معين أو ألي عالمة تجارية موجودة                 

  . )32( "في السوق 

ين                   روق ب ة واإلعالن     من خالل هذا يتضح وجود ف ات العام ه          . العالق ذي يقتصر هدف ر ال ذا األخي ه

ة              .، أي تحقيق الربح    على بيع السلعة أو تنشيط الخدمة      اد رابطة قوي ى إيج  بينما العالقات العامة تهدف إل

ين الطرفين       اإلمن خالل     وهذا  ،  ومتينة بين المنظمة وجمهورها      ستمر ب ا أن اإلعالن    . تصال الم ان   آم  آ

اهرةإ تجابة لظ ضخمس اج ال مالي  اإلنت ام الرأس ع النظ سة خاصة م ور المناف ة . ، وظه ات العام ا العالق أم

ة     آاإلفراط في التخصص الضخم ثار السلبية لإلنتاجاألفنشأت للتخفيف من   ين المنظم ، وضعف الصلة ب

سويقية        . وجمهورها ة ت د وظيف اإلعالن يع ة         وعليه ف ة إداري د وظيف ة تع ات العام ا العالق اإلعالن  و . ، بينم

ستخدم ائل اإل ي صال         وس ائل اإلت ستخدم وس ة ت ات العام ا العالق ا، بينم دفع عنه اهيري وي صال الجم ت

  . تصال الشخصي وال تدفع عنها شيئاالجماهيري إلى جانب اإل

داخلي                            ا ال د جمهوره ة عن دة للمنظم و يعد اإلعالن أحد وسائل العالقات العامة في تكوين صورة جي

  . وأقل شموال من العالقات العامة،  فاإلعالن يبقى أضيق نطاقا ومجاال إذن. والخارجي

ـ العالق-م ـات العامــ و  اإل : الــصتة واإلــ صال ه ن شخص    " ت ة م ارة أو حكم رة أو مه ل فك ة نق عملي

ود              " نه  أتصال على   وهناك من يعرف اإل   . )33("آلخر ى المتع ر من المعن ى أآب تلك العملية التي تحمل معن

ذي  فاإل. الخ ...ة إليه ، يحصرها في الكلمات والكتابات والتعابير  اإلشار تصال يرقى إلى مستوى التفاهم ال

  .)34( "تصال الشخصي ينطلق من اإل
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سية   إمن خالل هذين التعريفين نستنتج أن اإلتصال عملية معقدة ومرتبطة بعدة جوانب                 ة ونف جتماعي

و  اد" فه ضاها تب تم بمقت ي ي ة الت ين األالعملي ة ب وز دال ي رم ار ف ات ،واآلراء واألفك راد ل المعلوم ف

  .)35( "وبين ثقافات لتحقيق أهداف معينة  والجماعات داخل المجتمع ،

شاط                    ة هي ن ات العام درج ضمن اإل   إوعليه نستنتج أن العالق صالي ين ة     ،تصال ت ر تلقائي ا غي  ولكنه

ة من ال   " فهي   ا    وظيفة إدارية تقوم بتوطيد العالق ة له ة التابع ات والمؤسسات والمنظمات     . جه ين الهيئ وب

ة               األخرى ة من جه ا بعالق رتبط معه ة                 .  التي ت ة من جه ة أو المنظم وظيفي للجه رم ال ين أعضاء اله وب

ه فاإل  و. تصال   وتحقيق هذه العالقة وهذه األهداف لن يكون إال من خالل اإل           . )36( "أخرى   د    علي تصال يع

ات          لتي يمكن أن تنطوي بداخلها عمليات فرعية ،       هو العملية  الرئيسية ا     ا العالق شاط متنوعة منه وأوجه ن

  .تصال ووسائله وتقنياته في تحقيق أهدافها تصالية تستخدم فنون اإل ، التي هي عملية إالعامة

   و المحليةمصطلح اإلدارة المحلية مرآب من آلمتين هما اإلدارة:  ةــوم اإلدارة المحليــمفه/ 1-6-2

ةبد وم ا  اي ستند مفه ل    Administration إلدارةي صدر لفع اإلدارة م وي ف اه اللغ ى معن  إل

 ويعني  ad-ministrure ذات المقطعين هما     ةوهذا التعبير مشتق من الكلمة الالتيني      . Administrerأدار

وم   الخدمة ،وأن من يعمل باإل     "على هذا النحو تعني اإلدارة      . خدمة الغير أو تقديم العون لآلخرين        دارة يق

  . )37( " اإلدارة إلى أداء الخدمة  طريقأو يصل عن بخدمة اآلخرين ،

ا         اإأم ى أنه د عرفت اإلدارة عل ام " صطالحا فق ة(النظ واعي ) أو العملي ة(ال ى ) أو الواعي ذي يعن ال

ة ،   ود الفردي ع الجه ك        بتجمي ط تل ات وخط دافها وسياس ذ أه دف تنفي ا به سة م ل مؤس ة داخ  أو الجماعي

ى وجود الجماعة في اإلدارة من أجل                 .)38( " المؤسسة بفعالية  زه عل ذا التعريف ترآي والمالحظ على ه

ستهدفان  "  اإلدارة بأنها جونسون ولينويعرف . تحقيق األهداف على أرض الواقع      عملية وأسلوب عمل ي

ق جو م                  ائم   تحقيق برنامج معين بواسطة جهاز إداري ،أي تنظيم معين ممكن عن طريق خل ن التوافق الق

ود                 . )39( "على التعاون وتنسيق الجهود      سيق للجه وع من التن ى ضرورة وجود ن وهذا التعريف يرآز عل

ا    ففنــروبرستــوشعرفها  آما   . بين األعضاء حتى يتسنى تحقيق البرنامج      ه الم    "  بأنه ـ تنظيم وتوجي وارد ـ

  . )40( "ة والمادية لتحقيق أهداف مرغوبة ـالبشري

اين                            ذا التب ا ،ويرجع ه ا بينهم من خالل هذه التعاريف المقدمة نالحظ أن االختالف آبير ومتباين فيم

  . تساع وظائفها ،وحجم العاملين بها تها وإختالف إلى ما تمتاز به اإلدارة من حيث طبيعواإل

والخطط   سياسات ، ورسم ال   وعليه يمكن تعريف اإلدارة على أنها العملية التي يمكن بها تحديد األهداف ،            

  . المناسبة لتحقيق هذه األهداف والعمل على تنفيذ تلك الخطط 

و             ة ه صطلح اإلدارة المحلي اني لم شق الث ـالمحليال ة   ةـ ي اللغ ي ف ة    "  الت ن الالتيني شتقة م ي م ه

Localis           ة إلقليمي بخالف م             ،ومحلي أي خاص بمكان ما يمكن أن يكون إقليميا ذه الحال ا  مرادفة في ه
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ى                 .)41( "هو عام ووطني   ة عل اء للدالل ة الفقه ه غالبي ر درج علي ة هو تعبي وعليه فاصطالح اإلدارة المحلي

ة فهي                 اليب التنظيم اإلداري للدول سم      " الالمرآزية اإلدارية اإلقليمية آأسلوب من أس ضاه يق أسلوب بمقت

ا         و عتبارية ، إإقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي ،تتمتع بشخصية           ة من أبنائه ا مجالس منتخب يمثله

ة              ة المرآزي ة الحكوم ام          . )42( "إلدارة مصالحها تحت إشراف رقاب ى ضرورة قي ذا التعريف يرآز عل ه

وهذا يكون تحت  . نتخاب تسهر على مصالح أفراد الوحدة المحلية وشؤونهم وحدات محلية على أساس اإل    

  . رقابة السلطة المرآزية 

ى    وهناك تقديم آخر          ى         "  لإلدارة المحلية عل وم عل ة يق اليب التنظيم اإلداري للدول ا أسلوب من أس أنه

ى لرسم     فكرة توزيع السلطات والواجبات بين األجهزة المرآزية والمحلية ،  رغ األول وذلك بغرض أن تتف

ة                 )43( "السياسة العامة للدولة     سلطات المرآزي ين ال ام اإلدارة ب ع مه ى ضرورة توزي  في   ، وهذا يرآز عل

اليم              ى مستوى األق رغ      ، العاصمة ، وبين الوحدات المحلية المتوزعة عل ى التف سنى للجهات األول حتى يت

  . للسياسات الكبرى 

ا            ى أنه ة عل ت اإلدارة المحلي ا عرف ا دائم ة    " وقانوني صية المعنوي نح الشخ سمح بم انوني ي ام ق نظ

ذه الوحدات         ، وتنظيم الم   للوحدات اإلدارية إلدارة بعض المصالح     ل ه ر جالس التي تمث ا ،    وتعب عن إرادته

ذه الوح  رتبط ه ـوت اإلدارة المرآ ـدات المحليـ ا ،ـة وتتعـزية للدولـة ب ا    اون معه ى أجهزته د عل وتعتم

ة         . )44( "المختلفة   سلطة المرآزي ة وال ين اإلدارة المحلي هذا التعريف يبين ضرورة وجود صلة ورابطة ب

ى    تتجسد من خالل مختلف صور ال    ة حت ة للوحدات المحلي دمها اإلدارة المرآزي ي تق اون الت ة والتع رقاب

  . يتسنى لها القيام بمهامها المختلفة 

ا            ة بأنه ت اإلدارة المحلي شرح عرف ذا ال ار ه ي إط ى   " وف ز إل ن مرآ ة م صالحيات اإلداري ل ال نق

ة اإلدارة   .  الهيئات المحلية    حتفاظ المرآز بدور رقابي ملموس على     إالهيئات المحلية في األقاليم مع       وفعالي

ة من اإلسراع       ،المحلية تظهر بشكل واضح في ظل الالمرآزية اإلدارية          ة اإلداري   حيث تمكن الالمرآزي

  . )45( "وتحقيق األهداف المرغوبة  جتماعية ،في تنفيذ مشاريع التنمية اإلقتصادية واإل

ة ،      يات إ توزيع صالح"يتم حسب نظام اإلدارة المحلية           سلطة المرآزي ين ال ة ب رارات المهم تخاذ الق

  . )46( "وتحتفظ السلطة بحق الوصاية اإلدارية  وبين هيئات محلية أخرى غالبا ما تكون منتخبة ،

ا                إمن خالل آل التعاريف السابقة يمكننا               ى أنه ة عل إلدارة المحلي تنتاج التعريف اإلجرائي اآلتي ل س

يم   اط التنظ ن أنم ط م زي ،نم شؤون     اإلداري الالمرآ ى ال شرف عل ة ت ة منتخب ات محلي ود هيئ ى وج وم عل تق

ة      والخدمات المحلية للسكان في منطقة     ة معين ذ .  إداري ة من خالل اإلشراف            إا مع    ه سلطة المرآزي ا بال رتباطه

  .والمراقبة
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   : ةــــم المشابهــة والمفاهيــاإلدارة المحلي*

ة    مصطلح          إلزالة الغموض حول     ر من الضروري ا      اإلدارة المحلي اهيم من       أآث لكشف عن عدة مف

ر     شأ صورة أآث اهيم نجد          . نها تقريب ال ذه المف ين ه ة ،  ومن ب ة اإلداري ة   المرآزي ة اإلداري إذ  . والالمرآزي

ا       يتين هم امتين أساس ى دع ز عل ط يرتك ى نم ا اإلداري عل ي تنظيمه ة ف دول الحديث د ال ة : تعتم المرآزي

ة   ة ،      إ،والالمرآزي ة الحديث ا صورتا التنظيم اإلداري في الدول ق      ذ هم ا بنصيب يتف ة منهم تأخذ آل دول

  . جتماعيةوظروفها اإل

ى العم        صد ـوعل د ،  " ةـة اإلداريـبالمرآزيوم يق د شخص واح ي ي سلطات ف ز ال ز  ترآي ي مرآ وف

ة    وبذلك فالمرآزية اإلدارية تتجسد في حصر مختلف مظاهر            . )47( "إداري واحد    ة للدول ة اإلداري الوظيف

ات أخرى  شارآة هيئ تح المجال لم ي العاصمة ،دون ف ة ف ة قائم دي هيئ ى . في أي ة إل شير المرآزي وال ت

د ،  د شخص واح ي ي سلطة ف ز ال ي   ترآي ة ف سلطات اإلداري و خضوع أعضاء ال راد ه ا الم ة وإنم النهاي

دة  ة واح ا لرئاس د ، . خضوعا تام رد واح ن ف شكل م د تت دة  وق ن ع راد ،أوم ة   أف ة اإلداري ي المرآزي وف

وزراء نت م ال ي العاصمة وه ة ف ة المرآزي ي الحكوم ى ممثل ة عل ي الدول ة ف ة اإلداري دون . حصر الوظيف

. فهي مبنية على توحيد اإلدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة . مشارآة من هيئات أخرى 

رة وصغيرة  ل آبي وزراء بك ام ال ذلك قي صد ب ي   . وال يق اونيهم ف ى مع ة عل ة التام م الهيمن ون له ن تك ولك

سلطة في               . وممثليهم في األقاليم     العاصمة ،  ز ال ا ترآي ى عدة أسس من بينه وم عل ة تق والمرآزية اإلداري

سلم اإلداري          أيدي اإلدارة المرآزية ،    ة في        . وخضوع موظفي الحكومة لنظام ال ة اإلداري وتأخذ المرآزي

  :العمل صورتين هما 

 ويشكل الصورة األولى للمرآزية اإلدارية ،وهو يشير إلى حصر         Concentration ز اإلداري ـــرآيالت -

وبذلك لن يكون لممثليهم في  . بيد الوزراء في العاصمة  - بجزئياتها وعمومياتها    -السلطة اإلدارية جميعها  

شؤون إال ب                العاصمة ،  ا      أو حتى في األقاليم أية سلطة مستقلة في تصريف مختلف ال م ،مم ة وزرائه موافق

  . يتطلب ضرورة الرجوع إلى الوزراء في آل شيء آبير أو صغير 

ز اإلداري  - دم الترآي م ت : Decontralisationع ة   ل ة مكان ة اإلداري ن المرآزي ى م صورة األول د لل ع

ت الحاضر  ي الوق ساغة ف سبية وهي  . مست ة الن ز أو المرآزي دم الترآي رت صورة أخرى هي ع إذ ظه

ة تخفيف                      " ية  الالحصر ين بغي ا المحلي ة بتوسيع صالحيات ممثليه سلطة المرآزي وم ال وفي هذا النظام تق

أ            . األعباء عن آاهل اإلدارة المرآزية       ين صالحيات أوسع آ ام اإلداري نحهم حق     فهي قد تخول للحك ن تم

رارات ،إ اذ بعض الق وظفين تخ ات من الم ين بعض فئ اطقه أو تعي ي من م ، أو إعطاء بعض الرخص ف

وزير المختص   ى ال ور دون الرجوع إل بعض األم ائي ب نحهم صالحية البت النه د تم ة، وق د . اإلداري وق

ا     دال منه ة ب سلطات المحلي ى ال ة عل اية اإلداري ة الوص ه ف. )48( "تفوضهم ممارس ز إوعلي دم الترآي ن ع
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ة في مختلف الوحدات اإلدار      سلطة المرآزي ة ، اإلداري يقصد به توسيع صالحيات ممثلي ال ائهم    ي مع بق

وزير        . تابعين لها ومعينين من قبلها     ا تحت إشراف ال وممارسة الممثلين لمختلف الصالحيات تكون دائم

ة    ،وقد أخذت معظم الدول الحديثة بصورة عدم  الترآيز اإلداري    . المختص ا في عملي  والتي تتجسد أساس

  . تفويض اإلختصاص

ة  رة أخرى في التنظيم اإلداري للدول وهي صورة  إلى جانب المرآزية اإلدارية نجد صو          الالمرآزي

ى أساس إقليمي            ، اإلدارية ستقلة عل والتي يقصد بها توزيع الوظيفة بين الجهاز اإلداري وهيئات أخرى م

ة     . أو موضوعي  ع الوظيف ى توزي ا تنحصر عل ي آونه سياسية ف ة ال ن الالمرآزي ف ع ذلك تختل ي ب وه

ة المرآ      ين الحكوم ة                  اإلدارية ب ة أو معين ة منتخب ات محلي ين هيئ ة في العاصمة ،وب ذه      . زي بحيث تكون ه

ة                       ة ،ونجد في الالمرآزي ة المرآزي ة الحكوم ة تحت إشراف ورقاب الهيئات في ممارستها للوظيفة اإلداري

  :اإلدارية صورتين هما 

ـالالمرآ - صلحيـ ـة أو المرفقيـزية الم ى    : ةـ ة عل ة اإلداري ع الوظيف ا توزي صد به اس موضوعي ،ويق  أس

اليم      . ختصاصاتها على أساس موضوعي     إونعني قيام هيئات مستقلة تتحدد       والتي تمارسها على مستوى أق

صطالح  إوينطبق عليها   . الدولة ،أو بالنسبة إلقليم أو عدة أقاليم معينة  وهي ما تعرف بالمؤسسات العامة               

ى أساس          إو ستقاللها عن الحكومة ،   إالالمرآزية اإلدارية على أساس      ضطالعها باختصاصات محددة عل

  . وظيفي 

ة               ،تقوم على أساس جغرافي       و : ةـــة اإلقليمي ــزيــالالمرآ - ى وحدات جغرافي ة إل يم الدول سم إقل   حيث يق

وتضم مجموعة سكانية معينة ترتبط فيما بينها بروابط التضامن وتنتخب من              تتمتع بالشخصية المعنوية ،   

  . ية في شكل مجلس منتخب يقوم بتسيير شؤونها المحل

دول                       تولهذه اإلعتبارا         ات ال سمياتها في تطبيق ددت ت ة تع وع من الالمرآزي ذا الن ا ه  التي يقوم عليه

يم الجغرافي         "الختالفها في الترآيز على هذه الزاوية أو تلك فسميت           بالالمرآزية اإلقليمية نسبة إلى اإلقل

ميت   ه ،وس وم علي ذي تق يس   ةاإلدارة المحليال ي ول شاطها محل ة ، وألن ن ن اإلدارة المرآزي ا ع  لتميزه

 للداللة على نفس  Collectivités locales الجماعات المحليةصطلح البعض على تسميتها   إآما . قومي

 لتمتعها   بالحكم المحلي تبعت نظامها   إوفي بعض الدول التي      واصطلح على تسميتها في بريطانيا ،     . الفكرة

ة        ستقالل واسع ع إب ة المحلي شبهها بالحكوم ى درجة ت ة إل ة المرآزي بعض   . ن الحكوم ستعمال  إويفضل ال

  .  لكون جهازها التمثيلي ينتخب من قبل السكان ةـالمجالس المحلية المنتخبمصطلح 

ي  إضافة إلى آل هذه المفاهيم الضرورية وجب علينا تحديد مفهوم آخر مهم وهو               م  وأ. الحكم المحل ه

ة                    .إلدارة المحلية الفروق بينه وبين ا    ين اإلدارة المحلي ارق ب شراح أن الف انون وال اء الق  إذ يرى بعض فقه

  بينما تشير الثانية  والحكم المحلية هو أن األولى تشير إلى أسلوب معين من أساليب الالمرآزية اإلدارية ،
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سياسية           ة ال الرغم من أن جوهر أسلو      . )49( "إلى أسلوب معين من أساليب الالمرآزي ي   وب م المحل ب الحك

د ،  ة واح سلطات واإل   واإلدارة المحلي ع ال و توزي ة ،   وه ة المرآزي ين الحكوم صاصات ب دات  خت والوح

ز آال النظامين                 اإلقليمية ،  ا نجد أن        . إال أن هناك العديد من الفروق األخرى التي يمكن أن تمي ومن بينه

وبهذا . ريعية والتنفيذية والقضائية للدولةأجهزة الحكم المحلي لها صالحيات واسعة في آافة السلطات التش

ذاتها  يشكل آل من اإلقليم ،   ا صالحيات في        . أو المقاطعة دولة قائمة ب ة له زة اإلدارة المحلي في حين أجه

ط   ذي فق ب التنفي ا عب  . الجان ا يجعله ذا م ة،    وه ابع للدول ي ت سيم جغراف ن تق عية  ارة ع ع بالوض وال يتمت

ة                وفي الدول التي تأخذ   . السياسية شريعية والتنفيذي ضائية والت زة الق ا األجه ا   ، بالحكم المحلي نجد فيه  بينم

ة                م       . اإلدارة المحلية تسهر على تنفيذ القوانين الصادرة من جهة تشريعية واحدة للدول زة الحك ا أن أجه آم

ستقي صالحياتها  ي ت ات إ المحل ه ثب ب علي ا يترت تور مم ن الدس ا صالحيات اإلدارة م صاصاتها ،بينم خت

إن    . المحلية غير ثابتة وقابلة للتغيير بالزيادة أو النقصان ،بناء على تشريعات السلطة التشريعية               را ف وأخي

ي اإل      ون ف ي ال تك م المحل دات الحك ى وح ة عل ة المرآزي ة الحكوم ا  رقاب صوص عليه صاصات المن خت

 في الدستور، بينما الرقابة     وفي الميادين المشترآة بينهما والواردة     ولكن في مصداقية أعمالها ،    . ستوريا  د

ة في عدة نواح    ـالمرآزية ألجهزة اإلدارة المحلية تصل مرتب      ا الرقاب ـة الرقاب ـ ي منه  اء ،ـى األعض ـة عل ـ

  .الخ ...ال ــعلى األعم

   : منهـــــج الدراســـــة/ 1-6

  د به ــويقص. البحثادة الباحث في مختلف مراحل ــاس أي دراسة علمية ألنه آفيل بقيـيعد المنهج أس      

             . )50( "الطريقة المؤدية إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة القواعد العقلية حتى نصل إلى نتيجة معلومة " 

وتحقيق أهداف البحث  يتوقف على اإلختيار السليم أو األنسب للمنهج الذي يتالءم وطبيعة        

عن أسلوب من " وعليه فالمنهج المناسب لدارستنا هذه هو المنهج الوصفي الذي هو عبارة . موضوعال

  دد من خالل فترةـوع محـة ودقيقة عن ظاهرة أو موضــات آافيــكز على معلومــل المرتــب التحليـاليـأس

ك من          سيرها بطر              أ أو فترات زمنية معلومة ،وذل م تف ة ت ائج عملي ى نت ة موضوعية ،    جل الحصول عل  يق

  . )51( "وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية 

الواقع اإل   ادــعتم المناهج إ  ي أآثر ـد المنهج الوصف  ـ       ويع تم   ا في الدراســات الخاصـة ب اعي ، إذ يه جتم

سير في طريق        "  ي ت بتصوير الوضع الراهن وتحديد العالقات التي توجد بين الظاهرات واإلتجاهات الت

ا من خالل           . )52( "تطور والتغيير النمو أو ال   آما يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها آمي

ة                 ا وإخضاعها للدراسة الدقيق صنيفها وتحليله شكلة وت د أن        . " جمع المعلومات عن الم ا ال ب فالوصف هن

ة من     ل ما تحمله ه   ــل الباحث بحثا علميا بك    ــة التي تجعل من عم    ــات العقلي ـيصاحبه بعض العملي   ذه الكلم

ى مرحلتين                إويكاد يكون هناك شبه     . )53( "معان   : تفاق بين الباحثين في تقسيم مراحل البحث الوصفي إل
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من . أما المرحلة الثانية فتتمثل في التشخيص والوصف. ستكشاف والصياغة المرحلة األولى تتمثل في اإل   

ا             م جمعه ات والمعلومات التي ت ل البيان ى ضوء     . خالل تحلي تم إ      وعل ل ي ذا التحلي ين      ه ات ب شاف العالق آت

  . المتغيرات وتقديم التفسيرات لها

ة         "وموضوع دراستنا           ة في اإلدارة المحلي ات العام نهج الوصفي          " واقع العالق ى الم د عل ا نعتم جعلن

  : لعدة أسباب من بينها 

ا   أن عنوان الدراسة يتناسب مع المنهج الوصفي من أجل وصف العالقات العامة           - ، والوقوف على واقعه

صها              ا وخصائ ا ومعالمه د مالمحه ع تحدي ائل        . داخل اإلدارة المحلية الجزائرية ،م م الوس والكشف عن أه

ات        ،التي تعتمدها اإلدارة المحلية لتحسين صورتها      ي تواجه العالق  وأخيرا تحديد ووصف أهم المشاآل الت

  .عليها نها التأثير أوالتي من شفي اإلدارة المحلية ، العامة 

ل اإل             يتيح هذا المنهج إ    - ات مث ع البيان د من أدوات جم تمارة ،  ستخدام العدي ة ،المالحظة      س خ   ...المقابل . ال

  . والتي من خاللها يتسنى الحصول على إجابات لألسئلة المطروحة

سير         ،   المنهج الوصفي ال يكتف بمجرد الوصف        - ل والتف ى التحلي ذا من خالل اإل      . بل يسعى إل اد وه  عتم

اس                         ة للقي ة القابل صيغة الكمي ى ال ة إل صيغة الكيفي ات من ال ذي يحول المعطي . على األسلوب اإلحصائي ال

  . ويظهر ذلك عند تفريغ البيانات وعرضها في جداول تشمل تكرارات ونسب مئوية

عتمدنا على المنهج الوصفي بهدف الوصول إلى وصف آامل ودقيق لموضوع البحث،                      وعليه فقد إ  

ه ،       وجمع ة ب در من ال          البيانات الضرورية المتعلق أآبر ق ا ب ذلك         وتحليله زداد ب ة والموضوعية ، حتى ت دق

  . عتمادية النتائج المستخلصة منها درجة إ

   : ـــةـــدراســـاالت الــــمجـــ/ 1-7

ساعد                                 ه ي ة آون ة ميداني اء المنهجي لكل دراسة علمي ى   يعد تحديد المجال خطوة أساسية في البن  عل

دان  ي المي ة ف ارف النظري ق المع دى تحق اس م ي  .  قي ي والزمن اق الجغراف ة النط دان الدراس صد بمي ونق

  .  والبشري الذي أجريت فيه

إختيار  وتم ،تمثل في مدينة قسنطينة وبالضبط في بلديتها المرآزية وي:  يـــرافـال الجغ ـــالمج/ 1-7-1

  : قسنطينة لعدة أسباب منها )مدينة(بلدية 

  .ودورها الريادي في الحاضر   أصالة المنطقة في الماضي ،-

  .  محاولة ربح الوقت والتكاليف لقرب المدينة من الجامعة-

  : ختيار بلدية قسنطينة آميدان إلجراء الدراسة الميدانية ومنها وهناك أيضا مبررات بالنسبة إل       

ستوى ا   - ى الم ديات عل دم البل ن أق سنطينة م ة ق د بلدي سيم    تع دايات التق ى ب ا إل ود تاريخه وطني ، إذ يع ل

   . 1902ستعماري منذ سنة اإلداري في العهد اإل
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د من                         - سكانها أزي الي ل دد اإلجم غ الع  تعد من أآبر بلديات والية قسنطينة من حيث الكثافة السكانية ، إذ بل

سكان          450000 ل  29-16( نسمة حسب آخر إحصاء وطني للسكن وال ذا ي  ) 2008 افري ى سعة   وه دل عل

  .الجمهور الخارجي 

واطنين       - ال الم رة إقب ة    - الضغط الداخلي والخارجي الذي تعرفه هذه البلدية من حيث آث  من داخل البلدي

ات أخرى  ديات ووالي ديات األخرى-ومن بل ة بالبل ى .  مقارن ية عل صورة أساس ضغط ب ذا ال ز ه ويتمرآ

ة ،    ة المدني صالح الحال ائق الح  " م وع وث غ مجم ارس     إذ بل هر م ي ش ستخرجة ف ة الم ة المدني  2008ال

  . )54(" ، تشمل شهادات الميالد ، عقود الزواج ، شهادات الوفاة )  وثيقة 35066(

هذه األخيرة التي ال    .  قطاعات حضرية  09 مديريات فرعية و   10تساع الهيكل التنظيمي لها ،فهي تضم       إ -

سنطينة ،    ة ق اء عل    توجد إال في بلدي ة وهران ،بن م   وبلدي  25 المؤرخ في  536-91ى مرسوم وزاري رق

  . 1991ديسمبر

نهم    3150 إذ بلغ عدد موظفيها وعمالها       . ضخامة القوة البشرية العاملة ببلدية قسنطينة        - ين   2851 م  دائم

  .  متعاقدين وهذا يدل على سعة الجمهور الداخلي 299و

سنطينة مجال خصب ألجراء الدارس             آل هذه اإل   ة ق ا           اعتبارات تجعل بلدي ق منه ا تعل ة خاصة م ت العلمي

  . تصال وأشكاله باإل

ة                  ع في وسط المدين ة، تق ساحتها   . تعد بلدية قسنطينة منطقة إستراتيجية في الوالي غ م م 231تبل  . 2 آل

. ومن الجنوب بلدية الخروب   ، وزيغود يوسفديدوش مراد ،   حامة بوزيان    :البلديات اآلتية    شماالتحدها  

  . تحدها بلديتي عين السمارة ،وابن زياد  من الغرب و ،الخروب، و  بلديتي بن باديستحدها من الشرقو

صيانة وا   : ات فرعية هي    ــ مديري 10ى  ـل التنظيمي للبلدية عل   ـيحتوي الهيك         ة    مديرية ال ائل العام لوس

ا  - دد موظفيه ة ع ر مديري ة والرياضية ،  - 590أآب ة والثقافي شؤون التربوي ة ال ر مد  مديري ة التطهي يري

شؤون اإل   والبيئة ، مديرية الشؤون العمومية والتنظيم ،  ة ال ة ، مديري ة اإل  جتماعي ة   نجازات ، مديري مديري

هذا باإلضافة إلى األمانة . مديرية الممتلكات مديرية الموارد البشرية ، مديرية العمران ، الشؤون المالية ،

دي      شعبي البل يس المجلس ال ى     آ. العامة ، وديوان رئ وي الهيكل عل ا يحت  قطاعات حضرية ،أحدها    10م

قطاع  قطاع سيدي راشد ،   :  أما القطاعات المفعلة فهي آاآلتي    عبد المالك    قيطونيغير مفعل وهو قطاع     

ة ،      05قطاع   سيدي مبروك ،  وت ،قطاع الزيادي ة ، قطاع عين الت قطاع القنطرة ، قطاع المنظر       جويلي

  . راع صالح وقطاع بوذ، الجميل ، قطاع القماص 

ة              :يــال الزمن ــالمج 1-7-2 يحدد المجال الزمني بالفترة التي تستغرقها الدراسة ، والتي قد تمتد إلى بداي

ة    " وبالنسبة لموضوع  . التفكير في مشكلة البحث إلى غاية إستخالص النتائج العامة     ات العام ع العالق واق

ري       فقد بدأ التفكير في   " في اإلدارة المحلية الجزائرية      ائي في           2007ه منذ شهر فيف شكل نه اره ب تم إختي  لي
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ل                        . 2007شهر جويلية    ذي إآتمل في شهر أفري ة الجزء النظري ال وبعد جمع المراجع شرعنا في آتاب

ارات اإل     القيام ب بدأت  بعد     فقد   الدراسة الميدانية أما  .  2008 د من الزي سنطينة    ستطالعية  العدي ة ق ى بلدي إل

   . 2007بداية من شهر سبتمبر 

سم           وبعد عرض أسئلة اإل         اتذة الق ين من أس ى عدد من المحكم تاذ المشرف وعل ى األس ستمارتين عل

ين                 . وبعض زمالء الدراسة   ا ب دة م  01تم تجريبهما على مجموعة من أفراد مجتمع البحث في الفترة الممت

ى  ل 03إل ئلة وإضافة  2008 افري اء بعض األس ديلها باإللغ دها تع م بع صياغة . أخرى حيث ت ر ال وتغيي

ة     ). نظر قائمة المالحق  أ(ليخرجا بعد ذلك في شكلها النهائي       . اللغوية للبعض اآلخر   وهذا بالطبع بعد موافق

ين            ـارة النهائي ــي لإلستم ـوبدأ التطبيق الفعل  . األستاذ المشرف  ا ب الجمهور الخارجي م ى   08ة الخاصة ب  إل

   . 2008 أفريل 15

اي    14 أفريل إلى غاية     19هور الداخلي فكانت في الفترة الممتدة ما بين         أما إستمارة الجم           . 2008 م

  . وهي فترة طويلة إلى حد ما نظرا للصعوبات التي واجهتنا إثناء التوزيع

اريخ              اي    10وبدأت المقابالت من ت ة      2008 م ي غاي ة        . 2008 جوان    16 إل رة طويل سبيا  وهي فت ن

   .ؤولين  لمساإنشغاالت كثرة نظرا ل

ائج الدراسة                    سيرها وصياغة نت ا وتف تم في    .        شرعنا مباشرة بعد جمع البيانات الميدانية في تحليله لي

   . 2008األخير إخراج هذه المذآرة في شكلها النهائي مع بداية شهر جويلية 

ذه   دراس في  ويمثل هذا المجال جمهور البحث الذي تشمله الدراسة ،         : ريــــال البش ــالمج /1-7-3 تنا ه

ة أخرى               سبة للجمهور   . إعتمدنا على الجمهور الداخلي للبلدية  من جهة والجمهور الخارجي من جه فبالن

الداخلي تم إختياره بعد القيام بتقسيم البلدية إلى طبقات متجانسة ضمت آل مديرياتها وقطاعاتها الحضرية                

ة ،                ديريات فرعي ع م ات أرب ذه الطبق شعبي             لنختار عشوائيا من ه يس المجلس ال وان رئ ى دي  باإلضافة إل

ضرية    ات ح ة ، وخمس قطاع ة العام دي واألمان ى   . البل م إل وظفين به دد الم  موظف ، 2023وصل ع

دان الدراسة                101ما يعادل    %  5إخترنا منهم نسبة     ديريات مي ى القطاعات والم ه عل  موظف ، تم توزيع

بة  ة الحصص المتناس ى طريق ادا عل ـا الجم. إعتم واطني أم ي م ل  ف ور الخارجي فيتمث سنطينةه ة ق  بلدي

ة مع الجمهور                        ا الدراسة الميداني ديريات والقطاعات الحضرية التي تمت فيه وبصفة خاصة جمهور الم

اة       100الداخلي ، وقد تم إختيارهم بناًء على العينة الحصصية ، بأخذ               ذا الجمهور مع مراع ردة من ه  مف

  .عاملي الجنس والسن عند التوزيع 

   : ةــــــدراسـة الـــعين/ 1-8

ى دراسة      "  د عل ال تعتمد البحوث الميدانية المعاصرة على طريقة المسح الشامل لمجتمع البحث ، بل تعتم

ع البحث    ن مجتم سحوبة م ارة أو الم ة المخت ي . )55("العين ة ه ة  " إن العين دات المعاين ن وح ة م مجموع
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.  أن تكون ممثلة تمثيال صادقا ومتكافئا مع المجتمع األصلي              تخضع للدراسة التحليلية أو الميدانية ويجب     

  :وقد شملت دراستنا نوعين من العينات هما . )56("يمكن تعميم نتائجها عليه بحيث 

ا    مع هذا الجمهورعتمدنا إ  :يــور الداخلـة الجمه ـعين -أ تم فيه ي ي سيم  " على العينة العشوائية الطبقية الت تق

ات المدروسة                المجتمع األصلي إلى ف    ة المعلومات والبيان إذ . )57("ئات أو طبقات متجانسة من حيث طبيع

ار  . قمنا بتقسيم بلدية قسنطينة إلى طبقات تضمنت آل المديريات الموجودة وآل القطاعات الحضرية              لنخت

شوائيا  ا ع ك منه د ذل اآلتي 04بع ة هي آ ديريات فرعي د:  م دد الي ة وع ائل العام صيانة والوس ة ال  مديري

ا   ة فيه ا     334العامل ة فيه د العامل دد الي ة وع ر والبيئ ة التطهي ة   590 ، مديري شؤون العمومي ة ال  ،مديري

ردا  13 ، باإلضافة إلى ديوان رئيس المجلس الشعبي البلدي ويضم       178والتنظيم وعدد اليد العاملة فيها        ف

ا         ال فيه ردا    70واألمانة العامة وعدد العم ا   .  ف ا عشوائيا     إآم سع           ق 05خترن طاعات حضرية من أصل ت

ه    : وقد ضمت العينة القطاعات الحضرية اآلتية  . قطاعات   ة في د العامل القطاع الحضري القنطرة وعدد الي

د    05،القطاع الحضري ) 66(، القطاع الحضري القماص وعدد اليد العاملة فيه   ) 127( ة وعدد الي  جويلي

ه         ، القطاع الحضري المنظر الجميل      ) 140(العاملة فيه    ة في د العامل ، القطاع الحضري     ) 162(وعدد الي

نهم  2023ليصل العدد اإلجمالي للموظفين  ) . 306(سيدي راشد وعدد اليد العاملة فيه         موظف ، لنختار م

ع            اعتمإهذا مع    .  موظف وعامل  101 أي ما يعادل     % 5نسبة   ة الحصص المتناسبة لتوزي ى طريق ا عل دن

  : وهذا من خالل العمليات اآلتية  الحضرية مجال الدراسة والقطاعاتهذا العدد على المديريات

  : اتــالمديريـ* 

  .     أفراد09= 5/100×178:  مديرية الشؤون العمومية والتنظيم -

  . فرد29= 100 /5×590:  مديرية التطهير والبيئة-

  . فرد17= 100 /5×334:  مدرية الصيانة والوسائل العامة-

  . أفراد02= 100 /5×37 : مديرية الموارد البشرية -

  . فرد01= 100 /5×13:  الديوان -

  . أفراد04= 100 /5×70:  األمانة العامة -

  :ةــات الحضريــالقطاع* 

  .  فرد 15= 100 /5×306:  القطاع الحضري سيدي راشد -

  . أفراد 06= 100 /5×127:  القطاع الحضري القنطرة -

  .                 أفراد 08= 100 /5×162:  القطاع الحضري المنظر الجميل -

  . أفراد 07= 100 /5×140:  جويلية 05 القطاع الحضري -

  . أفراد 03= 100 /5×66:  القطاع الحضري القماص -
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 تتمثل في مواطني بلدية قسنطينة ، حيث إعتمدنا على العينة الحصصية :ي ـــة الجمهور الخارجــ عين-ب

ات  100: ينا بأخد حصة منه مقدرة بـ     آتفإللوصول إلى هذا الجمهور ، وقد         المتاحة   فرد في حدود اإلمكاني

اة عاملي الجنس                 لفترة البحث ،    وفي حدود المجال الزمني      ى حصص بمراع ا عل ى توزيعه مع العمل عل

ع إ      . يتم التحكم فيه    أما عدد آل فئة فقد فرضه الميدان ولم         . والسن   ان توزي د آ ذا الجمهور      وق ستمارات ه

  .القطاعات التي تمت فيها الدراسة الميدانية مع الجمهور الداخلي بالمديريات و

ة عن المبحوثين                          ات األولي . ولقد حاولنا قبل البدء في جمع البيانات عن موضوع البحث معرفة البيان

  : والتي ستتضح من خالل التحليل اآلتي 

  ) : الجمهور الداخلي ( خصــائص المجموعــة األولـــى/ 1-8-1

   :يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس) 01(جدول رقم   :  ســالجن -أ
  

  

  

  

  

  

م                  اث              ) 01(نالحظ من خالل الجدول رق سبة اإلن وق ن ة تف ذآور في البلدي سبة ال ذه      .أن ن  إذ بلغت ه

ار  إ وهذا راجع إلى عامل وظيفي مهم وهو      %62.38في حين وصلت األولى إلى       %47.52ة  األخير ختي

ة            ائل العامل صيانة والوس ر وال اث            . األفراد من مديريتي البيئة والتطهي ا اإلن ذآور فيهم وق عدد ال ان يف اللت

ذآور في ا                 . بكثير ا التي بينت أن عدد ال سلمة لن ة  آما أن هذا يتماشى مع اإلحصائيات الم ا  2446لبلدي  أم

  .  فقط 704اإلناث فعددهن 

  :توزيع أفراد العينة حسب السن يوضح ) 02(جدول رقم      :نــ الس- ب

  %  ك  الفئات العمرية

]20-30[  17  16.84  

]31-40[  44  43.56  

]41-50[  30  29.70  

  09.90  10  51أآثــر من 

  100  101  المجمـــــوع
  

  %  ك  الجنس

  62.38  63  ذآـــــــــور

  47.52  48  إنــــــــــاث

  100  101  المجـمــــــــــوع
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رارا   ] 40-31[ أن الفئة العمرية على) 02(يعبر الجدول رقم            ات تك سبتها   . هي األآثرالفئ إذ بلغت ن

سبتها         . % 29.70بنسبة ] 50-41[  لتليها فئة  % 43.56 رارا، حيث بلغت ن ل تك شباب فهي أق ة ال أما فئ

ة              % 16.84 ر من         .  فقط وهذا راجع إلى قلة فرص التوظيف في البلدي ة األآث ا فئ  سنة فكانت في       51أم

  . % 09.90خيرة بنسبة المرتبة األ

  :يوضح توزيع المستويات الدراسية ألفراد عينة الجمهور الداخلي ) 03(جدول رقم :  المستوى الدراسي-ج

  %  ك  المستوى الدراسي

  19.80  20  إبتدائــي

  43.57  44  متوســـط

  29.70  30  ثانـــوي

  06.93  07  جامعـــي

  100  101  المجمـــــوع
  

الواردة في الجدول أعاله يكشف لنا أن الجزء األآبر من مبحوثي البلدية لهم مستوى              تفحص األرقام          

ط  سبته  ،المتوس ت ن سبة     . %43.57 إذ بلغ انوي بن ستوى الث ك م د ذل ه بع ستوى   . %29.70ليلي م الم ث

 %06.93أما المستوى األخير فهوالمستوى الجامعي الذي وصلت نسبته إلى           . %19.80اإلبتدائي بنسبة   

ط سنطينة . فق ة ق ة في بلدي اءات العلمي ة الكف م وهو قل ي مه ر وظيف ا يكشف عن متغي سبة . مم إذ تصل ن

ن           ل م ى أق سنطينة إل ة ق ي بلدي ة  ف ة الموظف شهادات الجامعي املي ال الي   %04ح وع اإلجم ن المجم م

شهادة ال              ، وهذا يرتبط بجدول متغير السن    *. للموظفين شترط ال سابق ال ي ة  حيث آان التوظيف في ال علمي

  . العالية

  :حسب الوظيفة  عينة الجمهور الداخليتوزيع أفراديوضح ) 04(جدول رقم  :ةــ الوظيف-د

  

  

  

  

  
  

ي   فئة اإلطارات ،  وهي  . وظيفة تكشف عن وجود ثالث فئات     إن قراءة الجدول أعاله الخاص بال             والت

  وهذه األخيرة آانت أضعف نسبة في الجدول، . تتضمن رؤساء المديريات ،المهندسين ،األطباء ،البياطرة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . وآذا النائب األول المكلف بالعمران 02/06/2008لبلدي يوم حسب مقابلة مع رئيس المجلس الشعبي ا* 

  %  ك  الوظيفــــة

  15.84  16  اإلطـــارات

  27.72  28  عمــــال التحكم

  56.44  57  عمــــال التنفيذ

  100  101  المجمــــــــوع
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شمل أعوان الحجز،الملحقين،           %. 15.84حيث آانت نسبتها   تحكم وت ال ال ة عم ة فهي فئ ة الموالي ا الفئ أم

شمل            أما الفئة الثالثة والتي إ    %. 28.72وآانت نسبتهم   . التقنيين ذ وت ال التنفي ة عم حتلت أعلى نسبة فهي فئ

  %. 56.44وقد بلغت نسبتها . الخ ...الكتاب ،العمال المهنيين ، عوان اإلداريين ،األ

    : فئة هي فئة عمال التنفيذ بمجموع       وهذا يتماشى مع المعطيات الواقعية، حيث نجد في بلدية قسنطينة أآبر          

    .178ع وفي المرتبة األخيرة اإلطارات بمجمو. 335وعة بفئة عمال التحكم بمجموع متبموظف  2617
  

  :في الوظيفة قدميةحسب األ أفراد الجمهور الداخليتوزيع يوضح ) 05(جدول رقم  :ة ـــقدمي األ-ه

  

  

  

  

  

  

  
  

ة                 تفحص األرقام الواردة في الجدول أ             ل في قل ة يتمث ل وظيفي في البلدي عاله يكشف عن وجود خل

  ن ــفي حي%. 13.86سنوات عن  10ن الذين تقل خبرتهم عن ــزيد نسبة الموظفيـــإذ ال ت. دوران العمل 

ة      %. 42.58محتلة نسبة   ] 20-11[قدميتهم من   وظفين الذين تمتد أ   المرتبة األولى للم  عادت   ك الفئ ع تل لتتب

ة ة بالفئ وظفين ذوي    . الموالي ن الم ر ع ي تعب ن  وه ة م د إ] . 30-20[األقدمي سبة    وق ة ن ذه الفئ ت ه حتل

وظفين ذوي األ. من مجموع آل النسب%. 29.70 ا الم ر من أم ة أآث رارهم 31قدمي ادل تك د تع نة فق  س

  .   % 13,86بنسبة ] 10-1[ونسبتهم مع فئة 
  

   : )يالجمهور الخارج (ةــة الثانيـــائص المجموعــخص/ 1-8-2

 :يوضح توزيع أفراد عينة الجمهور الخارجي حسب الجنس ) 06(جدول رقم : الجنــس   - أ

  

  

  

  
  

  %  ك  األقدميـــة

]1 -10[  14  13.86  

]11-20[  43  42.58  

]20-30[  30  29.70  

  13.86  14  31أآثر من 

  100  101  المجمــوع

  %  ك  الجنس

  56  56  ذآـــور

  44  44  إنــــاث

  100  100  المجمـــوع
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ة الجمهور الخارجي                 ن راد عين وا  إإذ . ذآور الحظ من خالل الجدول أعاله أن أآثر من نصف أف حتل

اد     حيث لم ن   ختيار عينتنا بالصدفة  ، وهذا راجع إل   % 44ت نسبة اإلناث    في حين بلغ  %. 56نسبة   د إيج تعم

  . رقــــهذا الف

 :الخارجي الجمهور الفئات العمرية ألفراد عينةتوزيع يبين ) 07(جدول رقم  : نــــالس -  ب

  

  

  

  

  

  

  

ود          شف وج ن خالل الجدول أعاله نكت ة ، وم م الخصائص الديموغرافي د أه سن أح ر ال ر متغي يعتب

ة      ـ إذ أعل .  ترتيب تنازلي لنسب الفئات العمري ى فئ       ـ سبة رجعت إل ـ ى ن سبة ] 30-20[ة  ـ متبوعة  %. 46 بن

سبتها      وق] 50-41[لتأتي بعد ذلك فئة     %. 24بنسبة  ] 40-31[بفئة   رة      %. 17د بلغت ن ة األخي وفي المرتب

سبتهم      .  سنة   51نجد الذين تتراوح أعمارهم أآثر من        شباب         %. 13وقد وصلت ن ة ال ستنتج أن فئ ه ن وعلي

  . تشكل أآبر نسبة من عينة الجمهور الخارجي
  

    :رجييوضح المستوى التعليمي  ألفراد عينة الجمهور الخا) 08(جدول رقم  : وى التعليميــ المست-ج
  

  %  ك  المستــوى التعليمـي

  12  12  أمــــي

  14  14  إبتـــدائي

  18  18  متــوسط

  22  22  ثانـــــــوي

  34  34  جامعــــي

  100  100  المجمــــوع
  

. عن وجود ترتيب تنازلي للمستويات الدراسية ألفراد الجمهور الخارجي          ) 08(       يكشف الجدول رقم    

سبته         %. 34ى الجامعي بنسبة    إذ عادت أعلى نسبة للمستو     ، %22متبوعة بالمستوى الثانوي الذي بلغت ن

  وعليه % . 12وفي األخير نجد األميين بنسبة %. 18وفي المرتبة الثالثة نجد المستوى المتوسط بنسبة 

  %  ك  الفئات العمرية

]20-30[  46  46  

]31-40[  24  24  

]41-50[  17  17  

  13  13  51أآثـــر من 

  100  100  مجمـــوعال
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واطن         . فجمهور البلدية جمهور متنوع المستويات والفئات      ومرد ذلك أهمية هذه اإلدارة وضرورتها لكل م

ة          . آان مستواه العلمي والدراسي  مهما   ساعد في إضفاء صبغة علمي ذا القدري امعيين ه سبة الج وإحتالل ن

  . أآثر لنتائج هذه الدراسة  

  :ات ـــع البيانـــأدوات جم/ 1-9

يتم عادة تحديد األداة أو األدوات الالزمة لجمع البيانات في مرحلة إعداد تصميم البحث في ضوء                          "

ولهذا فقد  . )58( "انات المتاحة، ومدى مالئمة هذه األدوات لدراسة المشكلة موضوع الدراسة         األهداف والبي 

  . ستمارة والمقابلة اإل: عتمدت الطالبة الباحثة على أداتين هما إ

ـارةـ اإلستمـ/1-9-1 ر اإل":  Questionnaire  ـ ـستم تعتب ى   ـارة إحـ صول عل ائل الح دى وس

ستعم. )59("المعلومات   ي ت ى نطاق واسع  والت ئلة أو الجمل  وهي " ل عل أداة تتضمن مجموعة من األس

  . )60("الخبرية التي يطلب من المفحوص اإلجابة عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث 

تمارتين                ى إس اد عل م اإلعتم ى  .        وحتى نتمكن من إختبار صحة الفرضيات المقدمة ومؤشراتها ت األول

   . ر الداخلي ، والثانية موجهة إلى الجمهور الخارجيموجهة إلى الجمهو

داخلي        -أ ـور ال ى الجمه د   : اإلستمـارة الموجهة إل دأ                بع ين، ب اتذة محكم ى عدة أس تمارة إل ذه اإلس خضوع ه

ا إختب     2008 أفريل   03  إلـى 01تجريبها من الفترة الممتدة من       ى      ،حيث سمح لن ديالت عل إجراء تع ا ب اره

ين                      محاورها من خالل حذف        بعض اآلخر فمن ب صياغة لل ادة ال ئلة أو إضافة أخرى ، أو إع بعض األس

ة      : األسئلة المحذوفة مثال     سؤال                . الهدف من الدورات التكويني م إضافة ال د ت ئلة المضافة فق ـا عن األس أم

 العالقات العامة في بلدية قسنطينة ؟ لنجعله بذلك آخر سؤال            جهازهل ترى هناك ضرورة لوجود      : اآلتي  

ة                      ف راد عين م أف ق بفه سؤال المتعل ثال ال ا م ي اإلستمارة ، وفيما يخص األسئلة التي تم إجراء تعديالت عليه

ة إختي                    ديم ثالث ه بتق تم غلق ارات ـالجمهور الداخلي لوظيفة العالقات العامة حيث آان هذا السؤال مفتوحا لي

  .قات العامة له ، وهذا بسبب إبتعاد إجابات المبحوثين عن المضمون الحقيقي للعال

رة             الل الفت ا خ ا نهائي ي توزيعه رعنا ف تمارة ش ضمون اإلس ى م شرف عل تاذ الم ة األس د موافق وبع

   .2008 ماي 14 أفريل إلى 19الممتدة من 

  : تم تقسيم إستمارة الجمهور الداخلي إلى عدة محاور هي       

  .  أسئلة05 محور البيانات الشخصية وتتضمن -

الموظفين                   محور الكشف    - ستمر ب ام الم ة دوره اإلهتم عن وجود جهاز مختص بالعالقات العامة في البلدي

  .  أسئلة08وتضمن 

  . سؤال 21 محور الكشف عن مجهودات البلدية في تحسين صورتها داخليا تضمن -

  .  سؤال11 محور الكشف عن مشاآل العالقات العامة تضمن هذا المحور -
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ذه               : يـور الخارج ـالجمهارة الموجهة إلى    ـاإلستم -ب داخلي مرت ه تمارة الجمهور ال على نفس مراحل إس

ث  تمارة ، حي م اإلس ين  ت اتذة محكم ى أس ع إ عرضها عل التوازي م ا ب دأ تجريبه م ب ور ، ث تمارة الجمه س

سؤال اآلتي                ىالداخلي لتشهد هي األخر    اتعلق بالحذف آحذف ال رى أن   :  بعض التعديالت ، منها م هل ت

ساعدة واإلحسان ؟                   الخدمة التي تت   وع من الم ك أم ن ة حق ل ا من البلدي ئلة     . حصل عليه ين األس ا من ب أم

ة ؟ حيث أصبح              :  صياغتها السؤال اآلتي     لالمعد ا هو إنطباعك      : ما هو إنطباعك العام حول مقر البلدي م

سنطينة          ة ق رات بلدي ة               ( العام حول مق ديريات الفرعي ر المرآزي ، القطاعات الحضرية ، الم دأ  ) . المق ب

   . 2008 أفريل 15 إلى 08توزيع هذه اإلستمارة في الفترة الممتدة من 

  :وقد شملت هذه اإلستمارة المحاور اآلتية        

  . أسئلة 03يتضمن هذا المحور :  محور البيانات الشخصية-

دائم الخارجي ، تضمن         - ذا   محور الكشف عن جهاز مختص بالعالقات العامة دوره تحقيق اإلتصال ال  ه

  .  أسئلة10المحور 

  .سؤال 22  محور الكشف عن مجهودات البلدية في تحسين صورتها خارجيا ،وتضمن-

  .لة  التنوع في طرح أسئلة اإلستمارتين ما بين األسئلة المفتوحة و المغلقة أ وفي األخير راعينا مس

ـةـالمق/ 1-9-2 ة   :  "  ابلــ ر أو مجموع ين الباحث وشخص آخ تم ب ة ت ن هي عملي أشخاص  تطرح م

ا لوجه     " أو هي  . )61("خاللها أسئلة ويتم تسجيل إجاباتهم على تلك األسئلة المطروحة             حوار لفظي وجه

ن اآلراء              ر ع ي تعب ات الت ى المعلوم صول عل وثين للح ن المبح ة م ين مجموع ة وب ائم بالمقابل ين الق ب

ابالت المف     إوقد  . )62("دراآات  تجاهات و اإل  واإل ى المق ارات            عتمدنا عل اء الزي توحة التي آانت تجري أثن

ات         . اإلستطالعية ابالت مع         . من أجل اإلحتكاك أآثر بالجانب الميداني وجمع البيان ذه المق نائب  : آانت ه

  . الخ ...مسؤول خلية اإلتصال ،رئيس مصلحة المستخدمين ، الرئيس المكلف بالموارد البشرية ،

ع           ي جم ة ف ت الدراس ذا وظف ب ه ى جان سؤولين   إل ع الم ت م ي آان ة والت ة المفتوح ات المقابل البيان

والي           المباشرين في البلدية بداية مع رئيس المجلس الشعبي البلدية ،          ى الت م عل نائب  : وثالث من نوابه وه

العمران ،    شرية ،      الرئيس المكلف ب الموارد الب رئيس المكلف ب شاطات      نائب ال رئيس المكلف بالن نائب ال

. آما شملت هذه المقابالت األمين العام للبلدية باعتباره المسؤول األول عن الموظفين            .ية  الثقافية والرياض 

ة اإل             ة أخرى مع مسؤول خلي ة              وآانت هناك مقابل راد المقابل ابالت في مكاتب أف صال، أجريت آل المق ت

  . بالبلدية ، وقد دامت مدة آل المقابلة نصف ساعة مع آل واحد منهم 

ام التي                  رة إليه أنـه  تجدر اإلشا و        م المه وقعهم في اإلدارة وبحك ى أساس م ة عل راد العين ار أف  تم إختي

  : تم تنظيم أسئلة المقابلة في عدة محاورها أهمهاو. يؤدونها 

  . محور اإلهتمام بالعالقات العامة ووجودها -
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  .  محور وسائل اإلتصال الداخلي والخارجي ووسائل تثمين الخدمات -

  .مام بمصالح المواطنين وأخذ بآراء الموظفين قبل اتخاذ القرارات محور اإلهت-

  . محور واقع العالقات الداخلية-

  . محور واقع العالقات الخارجية-

  .  محور اإلهتمام بالرأي العام الداخلي والخارجي -

  . محور مشاآل العالقات العامة في البلدية -

ل          ي آ ابالت ف ات المق ف بيان م توظي د ت ة   لق ة حسب قيم ات الميداني سير البيان ل وتف ن تحلي ع م  موق

  .البيانات المحصل عليها بواسطة المقابلة التي تم إجراؤها مع بعض المسؤولين المشار إليهم سابقا 
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 وتقوم على مرتكزات من بينها الدارسات إن آل دراسة علمية نظرية أو ميدانية أو هما معا تنطلق       

السابقة التي لها أهمية قصوى في تحديد وتوجيه وتدعيم مسارات البحث العلمي، وتزويد الباحث بالمعايير 

  .، والمفاهيم اإلجرائية التي يتطلبها موضوع بحثه  والمقاييس

فالباحث ينطلق . بحث العلمي المرتكزآخرمهم هو المداخل النظرية التي تعكس أبعاد وأطروحات        

دائما من مفاهيم نظرية معينة حتى يستطيع بذلك بناء بحثه بطريقة علمية صحيحة ، والتي في ضوئها 

رتأت الطالبة الباحثة في ضوء اإلعتبارات الموضوعية والمنهجية إو من هنا  . يستطيع التحليل والتفسير 

ة موضوع  واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية عتماد النظرية الوظيفية آنموذج إرشادي لدارسإ

  .الجزائرية  

  :ة ـــــقــابـــــات الســـــالدراس/ 2-1
قتناع بأن عمله ما إن نمو المعرفة يفرض على الباحث عندما يفكر في القيام بأية دراسة أو بحث اإل"

بيل عادة ما تسبقه جهودا أخرى فكل عمل علمي من هذا الق. إال حلقة متصلة ضمن محاوالت آثيرة  هو

ونظرا لما للدراسات السابقة  . )01( "أو مكتبية  ، أو معملية ، تتجلى في شكل دراسات سابقة سواء ميدانية

من أهمية قصوى في تحديد وتوجيه وتدعيم مسارات البحث العلمي فإن الحاجة أصبحت ملحة لتبيان 

و من أهم . توظيفها وبيان طبيعة عالقتها بالبحث الجاري وذلك من خالل شرح آيفية . أهميتها وفائدتها 

التي لها صلة بموضوع دراستنا نجد الدراسات اآلتية التي تم ترتيبها  )غير المشابهة(الدراسات السابقة 

  .  المعيارالزمني،حيث بدأنا بالدراسات القديمة وصوال إلى الدراسات الجديدةتنازليا بمراعاة

 رسالة لنيل شهادة إلتصال الشخصي في ميدان العالقات العامةابعنوان  :ولــى الدراســة األ/2-1-1

 إحسان سعد الدين/ د. ، إشراف أ محمد عمر متولي أحمد العطارالماجستير من إعداد الباحث المصري 

  . 1981 ، سنةعسكر

القائمين بهذا تدور الدراسة حول أهمية اإلتصال في العالقات العامة ،وطبيعته ،وأساليبه ،و       

  .اإلتصال، و دورهم  والمهام، و وظائفهم و واجباتهم، و أوجه النشاط التي يمارسونها 

تصال الشخصي في ميدان العالقات العامة بمكان لى إثبات آيف يحتفظ اإلإتهدف هذه الدراسة   

ال العامة تصتصال األخرى من حيث قوة التأثير رغم وجود وسائل اإلالصدارة بين طرق ووسائل اإل

  .الحديثة آالصحف ، والراديو، والتلفزيون، والسينما، وغيرها 

وتستخدم منهج المسح الميداني للحصول  ، تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية       

ستقصاء آأداة لجمع المعلومات الخاصة و تم إختيار طريقة اإل. على وصف آامل ودقيق لموضوع البحث

الخاصة بالعاملين في ميدان ) أ(األولى وهي الصحيفة . ، وتم تصميم صفحتي إستقصاء لدراسةبهذه ا

  الخاصة بالجماهير )ب( والثانية هي الصحيفة. ريت عليها الدراسةــات التي أجــة في الجهـات العامـالعالق
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  : ئج اآلتية لى النتاإالداخلية  للجهات التي أجريت عليها الدراسة ، وقد خلصت هذه الدراسة 

 يمثل الحاصلون على مؤهالت متوسطة أعلى نسبة من العاملين في إدارات العالقات العامة المختلفة -

  .ويظهر ذلك بشكل واضح في الهيئات ،والمحافظات والمؤسسات . التي أجريت عليها الدراسة 

عدد سنوات الخبرة لديهم عن ي نسبة الذين تقل ــات العامة هــر نسبة من العاملين في العالقــ أن أآب-

  . خمس سنوات

 من الجهات المختلفة التي أجريت عليها الدراسة ال تهتم بتدريب العاملين في إدارات ة أن نسبة آبير-

  . % 88.9وقد بلغت هذه النسبة حوالي . العالقات العامة بها

لحديث بأية لغة أجنبية ،وقد بلغ ن هناك نسبة آبيرة من العاملين في إدارات العالقات العامة ال تجيد ا أ-

 ويترآز معظمهم في آل من المحافظات والمؤسسات والهيئات %34.9تجاه العام لهذه النسبة حوالي اإل

  .بشكل واضح 

،  ن الشرآات تهتم بإدارات العالقات العامة أآثر في الجهات األخرى التي أجريت عليها الدراسةأ -

بينما تحتل البنوك المرآز الثاني . ة بها مكانة تكاد أن تكون الئقة بهاولذلك تحتل إدارات العالقات العام

، ثم  ، ثم الهيئات ، ثم الفنادق، ثم الجامعات ، ثم تليها الوزارات من حيث أهمية العالقات العامة بها

  .، ثم المؤسسات المحافظات

ستقبال الوفود وتنظيم إدارتهم هو أن العاملين في إدارات العالقات العامة يرون أن أهم نشاط تقوم به إ-

، ويبرز هذا النشاط بشكل واضح  تصال الشخصيعتمادا رئيسيا على اإلوهذا النشاط يعتمد إ،  زياراتهم

  .في آل من الهيئات والشرآات والمؤسسات

ستخدام وسائل إ بينما بلغت نسبة % 87.3ستخدام وسائل اإلتصال الشخصي حوالي بلغت نسبة إ -

   . % 21.7 اهيريتصال الجماإل

إذ  . تصال في ميدان العالقات العامة تحتل المقابالت الشخصية المرتبة األولى آوسيلة من وسائل اإل-

تجاه العام التي أدلت بها الجماهير الداخلية للجهات التي أجريت عليها الدراسة الستخدامها بلغت نسبة اإل

   .%28.3حوالي 

ا في أنها آشفت عدة أمور جوهرية ترتبط بواقع العالقات العامة تظهر أهمية هذه الدراسة بالنسبة لن

آما آشفت عن . وواقع إتقانهم للغات األجنبية مؤهالت العاملين في العالقات العامة، وخبرتهم ،: من بينها

وأهمية هذه اإلدارة  هتمام اإلدارة العليا بتدريب العاملين وإعدادهم في مجال العالقات العامة ،مدى إ

هذا لى إباإلضافة ). البلديات(نسبة للجمهور الداخلي في مختلف المؤسسات من بينها المحافظات بال

تصال  حيث يحتل اإل ،تصالستطاعت الدراسة أن تكشف على وجود فرق آبير في توظيف وسائل اإلإ

  .تصال الجماهيرية المعروفةالشخصي الصدارة متقدما في ذلك عن آل وسائل اإل
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  وآذا في المنهج . ات العامةــام دائما بمحور العالقــهتمة مع دراستنا في اإلــه الدراسوعليه تتفق هذ  

إذ رآزت الدراسة على . ختالف مجال ترآيز آل دراسةإهذا رغم . يــــالموظف وهو المنهج الوصف

ي ، ومجال الدراسة الزمان ختالف التساؤالتإ، ورغم  تصال الشخصي في ميدان العالقات العامةاإل

إال أن . و في بلد قد تختلف فيه ظروف العالقات العامة عن الجزائر. 1981والمكاني حيث أجريت عام 

 في طرح أسئلة ا، وآذ هذه الدراسة ساعدتنا بطريقة غير مباشرة في وضع مؤشرات الفرضيات

ت العامة في آما آشفت لنا النتائج المتوصل إليها بعض الحقائق المتعلقة بممارسة العالقا. اإلستمارة

  .جعلتنا نتساءل عن واقع العالقات العامة في اإلدارات المحلية الجزائرية. المحافظات المصرية

 العالقات العامة في"عبارة عن رسالة لنيل شهادة الماجستير بعنوان  :الدراســـة الثـانيــة/ 2-1-2

أحمد محمد لدراسة من إعداد الباحث ا. مع تطبيق على اإلدارة العامة للعالقات العامة السياحية السياحة

   . )02 ("1981 ،سنة إبراهيم إمام ، إشراف األستاذ الدآتور زيدان

تنحصر مشكلة هذه الدراسة في تحديد األسس العلمية لممارسة العالقات العامة وتطبيقاتها بالنسبة      

 يمكن أن يحققه من تنشيط لحرآة وما ، بغرض إبراز الدور المتزايد األهمية لهذا الفن المتطور، للسياحة

حيث رأى الباحث أن تحديد نوع الدراسة   تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،و. السياحة في مصر

على هذا النمط يخدم أهداف البحث ألنه يتطلب من الباحث أن يكون أآثر دقة وأن يصل إلى بيانات 

واإلستمارة آأداة  ، دراسة على منهج المسح اإلجتماعيعتمدت ال إباإلضافة إلى هذ .وحقائق أآثر تحديدا 

  : توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية ، و بذلك لجمع البيانات الميدانية

 زيادة عدد الحاصلين على مؤهل عال عن باقي المؤهالت األخرى فقد زادت نسبة المؤهالت العليا عن -

يات الخرجين ذوي الكفاءة من الناحية اللغوية،  آما زاد الترآيز على نوع%21.78المتوسطين بمقدار 

، آذلك التنويع في المؤهالت المتعلقة بالسياحة  النسبة الكبرى) آداب( حتل الحاصلون على مؤهالتإفقد 

  .آاإلعالم واآلثار

بينما لم تتعدى نسبة الذين يجيدون   أوضحت الدراسة أن أغلب العاملين يجيدون لغة واحدة أو لغتين ،-

  . تقريبا من العاملين% 6ال من لغتين إ أآثر

 24وقد بلغ متوسط أعمارهن  ،  أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من العاملين باإلدارة من النساء-

  . سنوات 05، ولديهن خبرة في مجال العمل تتعدى  سنة تقريبا

لى تحقيقها وفقا إتسعى وأن أهم األهداف التي  لعالقات العامة أهمية مطلقة ،ل ن أوضحت الدراسة أ-

آلراء العاملين باإلدارة هي الفوز بثقة الجمهور الخارجي في المقام األول ، بينما الهدف في آسب تأييد 

حتلت إفقد  أما بالنسبة لوظائف العالقات العامة في مجال السياحة ،. الجمهور الداخلي في ذيل القائمة

خدمات  تأشيرات ، حجز ،(األهمية أعمال التشهيالت أعمال الحفاوة المقام األول، يليها في درجة 
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تجاهات  إنشر ودعاية ،دراسة(بينما آانت باقي الوظائف ذات أهمية أقل وهي على التوالي ) . وتسهيالت

  ).الجماهير

 أوضحت الدراسة أن إدارة العالقات العامة ال تقوم بإجراء بحوث بالمعنى المفهوم للبحوث، ولكنها -

جتماعات والمناقشات بالدرجة ثم اإل،  ي هذه الناحية على تحليل الشكاوى بالدرجة األولىتعتمد أساسا ف

  .الثانية

تصال بالجماهير الداخلية تتم عن طريق الشكاوى ، والتظلمات ثم  أوضحت الدراسة أن أهم وسائل اإل-

تصال بالجماهير ل اإلآما أوضحت أن أهم وسائ المقابالت الشخصية يليها الخطابات والرسائل الداخلية ،

  .الخارجية تتم بواسطة المطبوعات السياحية ثم توجيه الدعوات 

واإلجادة التامة لعدة لغات وسعة الصدر والخلق القويم والقدرة   خلصت الدراسة أن الثقافة أو اإلطالع ،-

ختالط لميل لإل واستطالعأما حب اإل. على معاملة الناس ذات المقام األول في األهمية بالنسبة للصفات

  .وسرعة البديهة والبشاشة والقدرة على تكوين عالقات وقوة الشخصية فهي في المرتبة الثانية من األهمية

.  أوضحت الدراسة أن هناك صعوبات تواجه إدارة العالقات العامة، وتحول بينها وبين تأدية وظائفها-

 عدم : ية من وجهة نظر أفراد مجتمع البحثوفيما يأتي هذه الصعوبات مرتبة ترتيبا تنازليا حسب األهم

،  هتمام بتدريب العاملين باإلدارة على األساليب واألدوات الحديثة الالزمة لعملهم في هذا المجالاإل

عمليات التخفيض المستمر في ميزانية اإلدارة، عدم وضوح المفهوم من العالقات العامة، عدم تحديد 

قا، اإلحباط الشديد الذي يتعرض له العاملون داخل المنشأة وخارجها أنشطة العالقات العامة تحديدا دقي

، عدم إقتناع اإلدارة العليا للمنشأة بوظيفة العالقات العامة آوظيفة أساسية من  باعتبار أن عملهم ثانوي

  .وظائف اإلدارة

 العامة الدراسة أن تظهرلنا واقع اإلعتماد على األسس العلمية لممارسة العالقات ستطاعت هذهإ

ستطاع الباحث تشخيص وقد إ. وتطبيقاتها بالنسبة للسياحة المصرية وأهميتها في هذا المجال الحساس

وهذه الدراسة . ا العنصرذواقع العالقات العامة في السياحة من خالل التطرق لكافة النقاط  المرتبطة به

المنهج (عتماد نفس المنهج إع م تلتقي مع دراستنا في اإلهتمام المشترك بمحور العالقات العامة ،

  .) اإلستمارة( ونفس أداة جمع البيانات) الوصفي

  ،1981ختالف هذه الدراسة عن دراستنا سواء زمانيا أو مكانيا حيث تمت في مصر سنة  ورغم إ

وخاصة  هتمام والترآيزإال أن هذه الدراسة أفادتنا في التأسيس لمؤشرات دراستنا ،ختالف نقاط اإلورغم إ

  .صياغة أسئلة اإلستمارة الموجهة للجمهور الداخلي في 
  

 رسالة لنيل شهادة الدآتوراه من ،إدارة العالقات العامة في مصربعنوان : الدراســـة الثــالثـــــة/ 2-1-3

  . يحي أحمد أبو بكر/ د. أ،إحسان سعد الدين عسكر/ د.  إشراف أ،محمد عمر متولي العطار: إعداد
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اسة بدراسة إدارات العالقات العامة في مصر دراسة وصفية تحليلية للتعرف على تهتم هذه الدر     

  ومدى أهميتها  ون عليه بهدف التقييم العلمي الموضوعي لواقع تلك اإلدارات ،ــي أن تكــوما ينبغ. واقعها

قويم وما وما ينبغي أن تكون عليه من الناحية اإلدارية والتنظيمية، وأساليب الممارسة والتخطيط والت

وما ينبغي توافره من صفات في العاملين بتلك  ينبغي أن تقوم به من واجبات ونشاطات، ومسؤوليات ،

ومقارنة النتائج التي توصل إليها الباحث بنتائج الدراسات السابقة لمعرفة مدى التغير الذي  اإلدارات ،

  .طرأ عليها ، وأهم المشكالت التي ما زالت تعاني منها 

ندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي تهدف إلى الحصول على وصف آامل ودقيق ت       

   .لموضوع البحث، مع جمع آل البيانات الضرورية المتعلقة به وتحليلها بأآبر قدر من الدقة والموضوعية

  :ة ـــج اآلتيــوقد توصلت دراسة الباحث إلى النتائ

ويترآز  ات العالقات العامة يرون أن العالقات العامة علم وفن ، من العاملين في إدار% 60.3 حوالي -

معظم هؤالء العاملين في إدارات العالقات العامة بالوزارات والجامعات والبنوك، أما الباقون فمنهم 

، ويرتكز معظمهم في إدارات   يرون أن العالقات العامة فن يعتمد على الخلق واإلبداع%17.3حوالي 

 يرون أن %12.4، بينما هناك حوالي  مة بالمحافظات والفنادق والمؤسسات الصحفيةالعالقات العا

العالقات العامة علم له أصول ومبادئ يقوم عليها، ويرتكز معظمهم في إدارات العالقات العامة 

  .بالشرآات والوزارات و البنوك

لغموض، حيث هناك تناقضا بين نتائج  أن مفهوم العالقات العامة في مصر ما زال يكتنفه بعض اال دلت -

  .التطبيق الفعلي للعالقات العامة في معظم إدارات العالقات العامة ، وبين ما ينبغي أن تكون عليه

 من العاملين في إدارات العالقات العامة يؤمنون بأهميتها للمؤسسات التي يعملون %90 هناك حوالي-  

بينما هناك . القات العامة بالفنادق والبنوك والشرآاتبها، ويرتكز معظم هؤالء العاملين في إدارات الع

،  ، ويرتكز معظمهم في إدارات العالقات العامة بالمحافظات  يرون اإلستغناء عنها أفضل%10حوالي 

  .والمؤسسات الصحفية

إلى تقريب إدارات العالقات العامة في مصر بالمؤسسة   من المؤسسات المصرية% 96.9تجاه حوالي إ -

توى اإلدارة العليا آمستوى إشرافي إال أن هناك بعض المؤشرات تؤآد أن هذه التبعية هي تبعية إلى مس

  .شكلية فقط 

 من إدارات العالقات العامة بالمؤسسات المصرية ال % 40.5 أآدت نتائج الدراسة أن هناك حوالي -

منها تأخذ  %29.5 حوالي تجاه اإلداري الحديث، بينما هناكتتبع أسلوبا معينا في التنظيم وفقا لإل

 تأخذ %9.5تصالي اإلعالمي ، وحوالي  تأخذ باألسلوب اإل%20.5 باألسلوب اإلتصالي، وحوالي

  .باألسلوب اإلعالمي 
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تصال إدارات العالقات العامة  وسائل إ تحتل المقابالت الشخصية المرتبة األولى آوسيلة من أهم-

ختالف أنواعها وأشكالها المرتبة األولى آوسيلة من أهم إعلى بالجماهير الداخلية، بينما تحتل المطبوعات 

  .تصال إدارات العالقات العامة بالجماهير الخارجية إوسائل 

 بلغت نسبة اإلتجاه العام إلدارات العالقات العامة التي تقوم بتخطيط برامجها ونشاطاتها حوالي -

الوزارات، بينما بلغت نسبة اإلتجاه العام  تترآز معظم هذه اإلدارات في الشرآات و البنوك و 56.1%

،    و تترآز معظمها في الجامعات%44.9إلدارات العالقات العامة التي ال تقوم بالتخطيط حوالي 

  .والمحافظات، والهيئات

لى عدم وضع خطة لبرامج ونشاطات العالقات إ هناك أسبابا رئيسية تعتبر من أهم األسباب التي أدت -

 من %43.9ت العالقات العامة التي تقوم بتخطيط برامجها والتي بلغت نسبتها حوالي العامة في إدارا

عدم آفاية المخصصات المالية ، عدم آفاءة بعض مديري  :إدارات العالقات العامة في مصروتتمثل في

 إدارات العالقات العامة، عدم تفهم اإلدارات العليا أو العاملين في إدارات العالقات العامة ببعض

، التغير  ، سوء تنظيم بعض اإلدارات العالقات العامة المؤسسات المصرية ألهمية العالقات العامة

  .المستمر للمشرفين أو العاملين في بعض ادارات العالقات العامة 

تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا في آونها دراسة وصفية إهتمت بوصف واقع إدارات العالقات العامة  

وأساليب الممارسة والتخطيط  بغي أن تكون عليه من الناحية اإلدارية والتنظيمية ،وما ين في مصر،

وأهم المشكالت  وصفات العاملين ،  وما ينبغي أن تقوم به من واجبات ونشاطات ومسؤوليات ، ،والتقويم

  .التي تعاني منها 

). 1981(عن دراستنا حيث أن هذه الدراسة تختلف زمانيا  ختالف بين الدراستين ،إلكن يبقى هناك 

هذا باإلضافة إلى أن مجال هذه الدراسة أوسع بكثير من دراستنا حيث شمل عدة ). مصر( وآذلك مكانيا

وفي إطار النتائج المتوصل إليها خاصة ما  ) .الفنادق ،المحافظات ،الشرآات( مؤسسات مصرية مختلفة

تحديد : آيز عليها عند دراسة موضوعنا مثل تعلق بالمحافظات إستطعنا تحديد أهم الرآائز التي يجب التر

  .الخ...ارة ــــستم اإلوضع الفروض، وضع أسئلة التساؤالت ،
  

إدارة العالقات العامة في األجهزة الحكومية بالمملكة العربية "بعنوان  :الـدراســـة الـرابعـــــة/ 2-1-4

 رشاد سعيد األستاذ ،ال محمد مرغالنيخالد جماألستاذ   ،سمير محمد حسينالدآتور :من إعداد.السعودية

  .)03( "1992سنة   هارون

 والتنظيمية وأساليب ممارسة العالقات ةتم تحديد نطاق مشكلة الدراسة في دراسة الجوانب اإلدراي       

بهدف   دراسة ميدانية وصفية تقويمية ، وهيالعامة في الجهاز الحكومي بالمملكة العربية السعودية

لى أهم والتوصل إ،  ذه الجوانب  والتقويم الموضوعي لها، وطرح المشكالت الناتجة عنهاالتعرف على ه
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وقد طرحت الدراسة عدة تساؤالت . التوصيات العملية التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه المشكالت

  :مست عدة جوانب منها 

  .في القطاع الحكومي  تساؤالت خاصة بالجوانب التنظيمية إلدارات العالقات العامة وأقسامها -

 تساؤالت خاصة بممارسة نشاط العالقات العامة في األجهزة الحكومية التي ال توجد بها إدارات -

  .عالقات عامة

  .واألنشطة التي تقوم بها  لى تحقيقها ،إ تساؤالت خاصة باألهداف التي تسعى إدارات العالقات العامة -

  .إدارات العالقات العامة  تساؤالت خاصة بالقوى البشرية العاملة ب-

  . تساؤالت خاصة باإلنفاق على أنشطة العالقات العامة -

  .قتراحات التطويرالقات العامة وإ تساؤالت خاصة بالمشكالت التي تصادف إدارات الع-

  : وقد قام الباحثون بتقسيم مجتمع الدراسة إلى مجتمعين فرعيين 

،  )108(ويبلغ عدد مفرداته  يئات، والمصالح الحكومية ، يضم مجموعة الوزارات واله:المجتمع األول -

 مفردة منه 430 ختيار عينةإوقد تم . وتوجد بأغلب مفرداته إدارات أو أقسام أو وحدات عالقات عامة

  ).% 40 بنسبة(

 ويضم مجموعة المديريات الوآاالت والفروع والوحدات المحلية ويصل عدد مفرداته :الثاني المجتمع -

 90ختيرت منه قد أو.  لدى أغلبها إدارات أو أقسام أو وحدات عالقات عامة د، وال توج مفردة 600 لىإ

  ).% 15 مفردة أي

تساع إختيارها نظرا لتعدد البيانات المطلوبة وتنوعها، ووتم إ،  ستمارةأما أداة جمع البيانات فهي اإل

  .تخدام األسئلة بنفس الصيغة الموحدةس الدراسة وإحجم مجتمع الدراسة، والرغبة في توحيد توقيت إجراء

  : توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية 

. % 81.7 تزايد نسبة وجود إدارات أو أقسام أو وحدات العالقات العامة في األجهزة الحكومية بنسبة -

  . امــ مثل هذه اإلدارات أو األقس بها من هذه الجهات ال توجد% 18.3أما 

 فهي تضيف إليها وظائف أخرى أو تطلق % 35أما  . % 65 لىإقات العامة  وصلت نسبة تسمية العال-

  ) .الخ....شعبة السالمة ، الخدمات المساندة ،(مثل عليها مسميات مختلفة 

 ربط النسبة الغالبة من األجهزة الحكومية إلدارة العالقات العامة بمستوى اإلدارة العليا آمستوى -

  . وهذا يتماشى مع اإلتجاه الصحيح % 89 حيث وصلت النسبة إلى  ،إشرافي

أما بالنسبة  . % 57 يأتي اإلتصال بالجمهور الخارجي في مقدمة أهداف العالقات العامة بنسبة -

 من إجمالي % 38للجمهور الداخلي فتصل نسبة اإلهتمام به آهدف من أهداف العالقات العامة إلى 

  .داف ـــاألهميات النسبية لمجموع األه
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ستقبال الوفود ، حيث  الحكومية في تنظيم الزيارات وإ أنشطة العالقات العامة في األجهزة تترآز-

ثم يأتي النشاط اإلعالمي ثم النشاط اإلجتماعي في   من الجهات ،%79تمارس دائما لدى أآثر من 

، والمشارآة تليه بعض األنشطة اإلتصالية المتنوعة المتمثلة في الرد على اإلستفسارات  الترتيب الثالث ،

  .   في أسابيع المرور والنظافة 

ختصاصات إدارات العالقات العامة ووظائفها بنسبة إ قيام إدارات أخرى في المنشأة بأعمال تعتبر من -

  .الخ ...بحث الشكاوى ، إقامة الحفالت  إصدار النشرات ، مثل عقد المؤتمرات ،  ،% 53تصل إلى 

ها بعض إدارات العالقات العامة ،ويرى المسؤولون أنها ليست من  من جهة أخرى هناك نشاطات تقوم ب-

 ات عن العاملين ،ــتجهيز بيان الترجمة ، التشهيالت ،: ة مثل ـــات العامـــات إدارات العالقــختصاصإ

  .الخ....انــــاإلسك

والتخطيطية ، حيث  نقص نسبة العاملين في إدارات العالقات العامة بالنظر إلى أهمية المهام اإلعالمية -

  ) . أفراد10(بلغ متوسط أعداد العاملين بإدارات العالقات العامة 

 يمثل الحاصلون على مؤهالت جامعية نسبة متوسطة من شاغلي الوظائف اإلشرافية والتخصصية -

 ، وتصل % 49وتزيد في حالة شاغلي الوظائف اإلشرافية إلى   ،% 47تجاه العام تصل من حيث اإل

  . جمالي العاملين في إدارات العالقات العامة من إ 37%

مع اإلرتفاع المستمر في تكلفة   على أنشطتها ، وتقييد تعاني إدارات العالقات العامة ضغط اإلنفاق-

  .الخدمات الخاصة بالعالقات العامة 

خطيط ستعانة بها في ت اإلنخفاض الواضح في نسبة الجهات التي تقوم بإجراء البحوث والدراسات لإل-

  .أنشطة العالقات العامة 

  .لى البحوث الخاصة بالجمهور الداخلي إ الترآيز على البحوث الخاصة بالجمهور الخارجي بالقياس -

ذه الدراسة تحديد أهم النقاط التي يجب الترآيز عليها للبحث ستطاعت الطالبة الباحثة من خالل هإ

،  ن بينها القوى البشرية العاملة بإدارات العالقات العامةو م. في واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية

و على الرغم أن المجال الميداني لهذه . ، و أهم المشاآل التي تواجهها في العمل وظائف هذه اإلدارات

فقد شملت عينة من . الدراسة آان على مستوى األجهزة الحكومية آكل التي تضم إدارات العالقات العامة

  . ية في المملكة العربية السعوديةالوحدات المحل

لذلك فهناك تالقي في . وبذلك فنتائج الدراسة المتوصل إليها آكل تشمل هذه اإلدارات المحلية

وفي بلد تختلف ظروفه عن بالدنا  ، الجانب الميداني و إن آان مجال ذلك أوسع بكثير من مجال دراستنا

 ، ، و مهامها األساسية همة في إدارات العالقات العامةالجزائر، آما آشفت هذه الدراسة عن الجوانب الم

  .، و وضع أسئلة اإلستمارتين ستطعنا بناء فرضيات الدراسةو من خالل ذلك إ
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اإلتصال الخارجي في "رسالة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان  :الـدراسـة الخـامســـة/ 2-1-5

 ، هامل مهديةإنجاز الباحثة ). -عنابة-مؤسسة سونلغازدراسة ميدانية ب( اإلقتصادية الجزائرية المؤسسة

   .)04("  2002-2001، الموسم الجامعي  دليو فضيل/ د.إشراف أ

  ال ــم تخصصات اإلتصــرية ألهــال المؤسسة الجزائــإهتمت هذه الدراسة بالكشف عن مدى إستعم       

ستجابة للمتطلبات التي ووسائله لإل ، )العالقات مع الصحافة اإلشهار، العالقات العامة ،(الخارجي 

  .يفرضها الوضع الراهن 

وعليه تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية في محاولة إثراء الحقل المعرفي في مجال   

لى محاولة توجيه المسيرين إباإلضافة  جتماعية ،والعلوم اإل تصال المؤسسة ،ومجال العلوم التسييرية ،إ

لى إومحاولة تعميمها وإرشادهم  والوقوف على نقاط القوة فيها ، تصالية ،ف في العملية اإلإلى نقاط الضع

ما هو واقع : آان السؤال المرآزي هو. التخصص الذي ينبغي أن ترآز عليه إستراتيجية ميدان البحث 

       :ية قتصادية الجزائرية ؟ ويندرج تحته األسئلة الفرعية اآلتتصال الخارجي في المؤسسة اإلاإل

  تصالها الخارجي ؟ية إقتصادية الجزائرآيف تستخدم المؤسسة اإل -

  قتصادية الجزائرية ؟فيما تتمثل سياسة العالقات العامة في المؤسسة اإل -

  آيف تتعامل المؤسسة اإلقتصادية مع الصحافة ؟ -

ليين لعملية القائمين وهم الممارسون الفع: ويتضمن آل تساؤل فرعي ثالث مؤشرات رئيسة هي        

  .تصالية الموجهة نحو الخارجوالوسائل المستعملة في ذلك ومتابعة تقييم العملية اإل تصال الخارجي ،اإل

جتماعي ستكشافية التي تقوم على المسح اإلستطالعية، واإلهذه الدراسة في إطار الدراسات اإلندرج ت

وآانت إستمارة المقابلة من أهم ).  فرد30(ستعانة بأسلوب عينة آرة الثلج ، حيث تم اإلبطريقة العينة 

والمقابلة الموجهة  باإلضافة إلى المالحظة بالمشارآة غير التامة ، أدوات جمع المعلومات من الميدان ،

  :وقد توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية . غير المقننة

ي تتضمن بصورة غير عموما فيما يتعلق بنتائج التساؤالت الثالثة في إطار مؤشراتها الرئيسة الت

،  تصال اإلشهاريحيث يظهر الهدف من تخصص اإل ، مباشرة األهداف المرجوة من آل تخصص

تصال بالصحافة فهو تعديل موقف والعالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة أما الهدف من اإل

ستبعد مثل هذا حيث ي، تصال إعالمي  هو إتصال اإلشهاريلهذا يكون اإل. تجاهات الجمهور الخارجيوإ

وتظهر العالقات . تصال على المستوى المحلي الحتكار مجال توزيع الغاز والكهرباء من قبل المؤسسةاإل

، وعالجي أآثر من  ، وتبرز العالقات مع الصحافة آنشاط دفاعي تصالي في بدايته األولالعامة آنشاط إ

  . آونه وقائي وتعاوني بين المؤسسة ورجال اإلعالم
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تصال الخارجي يمارس من قبل تصال في التخصصات الثالثة لإلأن القائم باإلقول وخالصة ال

تصالهم بالجمهور الخارجي على مؤهالتهم الشخصية إيعتمدون في  آفاءات مهنية غير متخصصة ،

تماد عباستثناء اإل  ،يةتصال الجماهيرتصالها بالمحيط الخارجي وسائل اإلإوتستبعد في . بالدرجة األولى 

  .الصحف المحلية ، واإلذاعة المحلية على 

  أما عملية التقييم فهي تقوم على سبر اآلراء بالدرجة األولى لتستعمل في حدود عالقتها مع الصحافة        

 على لوال تعم دون أن تسعى هي للتقرب من رجال األعمال ، بإحصاء وتصنيف المقاالت الصحفية ،

  . المقاالت الصحفية المعادية التعاون معهم فهي تحاول فقط الرد على

ن العالقات العامة هي أهم تخصص بالنسبة لمؤسسة سونلغازوالذي توليه أهمية آبيرة إعلى العموم ف

لهذا تكون . تصال إعالمي أآثر من آونه إشهاريإتصالها الخارجي هو إف. وتجعله نقطة محورية

   .ة مع الصحافةالعالقات العامة في المقدمة ثم اإلشهار، فالعالقات العام

على الرغم من اإلختالف الظاهري بين عنوان هذه الدراسة ودراستنا إال أن هذه الدراسة قد تطرقت        

إذ . ، والذي يشكل متغير مهم في دراستنا، وهو العالقات العامة لتخصص مهم في اإلتصال الخارجي

 تحديد مؤهالت القائمين بالعالقات تجاه هذا التخصص من خاللإآشفت عن سياسة المؤسسة اإلقتصادية 

،  تصال بالجمهور الخارجيتصالية المعتمدة في العالقات العامة لإل، والوسائل اإل العامة و خصائصهم

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن أهم  وآذلك تحديد طرق التقييم المتبعة في نشاطات هذا التخصص ،

والذي ) لى اإلشهار، العالقات مع الصحافةباإلضافة  إ( تصال الخارجيتخصص من تخصصات اإل

ومن خالل ذلك حاولنا معرفة واقع هذا . توليه المؤسسة اإلقتصادية اإلهتمام الكبير هو العالقات العامة

  .خذ البلدية آنموذج للدارسة الميدانية  مع أ المحلية الجزائرية ،ةدراالمتغير في اإل
  

 بلدية - مكوناته وأنماطه في اإلدارة المحلية: أساليب اإلتصال "انبعنو :الـدراســــة الســـادســـة/ 2-1-6

من إعداد الطالبة . جتماع التنميةإعلم تخصص  وهي عبارة عن رسالة ماجستير في -سكيكدة نموذجا

  . ) 05(" 2002-2001الموسم الجامعي  . رة إسماعيلــــقي/ د.، إشراف أنجيبة هبهوب: الباحثة

كالية محددة تدور حول دراسة مدى وضوح القواعد البيروقراطية، اإلختصاصات، أثارت الدراسة إش     

بعبارة أخرى أنه آلما آانت اإلجراءات  .تصالية داخل البناء التنظيمي األدوار في سياق العملية اإل

ت وآلما تحدد تصالية سهلة ،دقيقة آانت العملية اإلومحددة  والقواعد المعمول بها في البلدية واضحة ،

ستند التدرج الهرمي للسلطة إآما أنه آلما  تجاه وسريان اإلتصال داخل المؤسسة ،إتضح إاألدوار آلما 

ستقصاء هذه إ تشكل بؤرة تآل هذه األطروحا . تصالعلى أساس اإلختصاص آلما سهل ذلك عملية اإل

  . الدراسة
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  :ةــروض اآلتيـــوقد وضعت الطالبة الباحثة لهذه الدراسة  الف       

  .تصال السائدة بطبيعة البناء التنظيمي  ترتبط أساليب اإل-

  .تصالية بتعقد الجهاز اإلداري في البلدية  يرتبط عدم وضوح العملية اإل-

  . تصاالت بطبيعة التفاعالت القائمة بين مختلف جوانب البناء التنظيمي  ترتبط أنماط اإل-

  . ، المقابلة ، اإلستمارة ، السجالت ، الوثائق نت المالحظةأما أدوات جمع المعلومات من الميدان فكا      

  وبذلك إستطاعت الباحثة . مة وشملت موظفي البلدية وقد تم اإلعتماد على العينة العشوائية الطبقية المنتظ

  :ة ـــتيالتوصل إلى النتــائـــج اآل

ختصاصات اإل يروقراطية ،تصالية في البلدية تتجسد من خالل وضوح القواعد الب أن العملية اإل-

  .  تصالية سهلة وميسرة هذا يعني أن وضوح اإلجراءات والقواعد يجعل العملية اإل. واألدوار

عبرها في قنوات التي يمروال تصال ،تجاه سريان اإلإ تحديد األدوار والتقسيم المدروس للعمل يوضح -

 د التدرج الهرمي للسلطة على أساسسنأتصالية تسهل آلما البلدية ، إضافة إلى ذلك فالعملية اإل

تصالية في ظهور المناخ الديمقراطي الذي يساعد البلدية على آما تتجسد العملية اإل. ختصاص اإل

  .ي ــــجتماعلى درجات عليا من التنسيق والتكامل اإلإالوصول 

به في البلدية والتي تصال الداخلي وأساليإستطعنا معرفة واقع اإلهذه الدراسة مهمة إذ من خاللها        

تصال به سواء بشكل تجاه الجمهور الداخلي وآليات اإلإمن محاور العالقات العامة  تشكل محور مهم

،  و تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا في مجال الدراسة الميدانية وهو البلدية.  رسمي أو بشكل غير رسمي

لكن  . وع األسئلة التي توجه للجمهور الداخليستطعنا معرفة تحديد ن إومن خالل النتائج المتوصل إليها

تصالية آكل في البناء إذ رآزت على العملية اإل. ختالف آبير لهذه الدراسة مع دراستنايبقى وجود إ

التنظيمي للبلدية بينما نحن سنرآز على واقع العالقات العامة بين الموظفين والعمال المسؤولين داخل 

   يحملها الجمهور الخارجي والداخلي عن هذه اإلدراة اإلستراتيجية ؟، وما هي الصورة التي البلدية

دراسة ( العالقات العامة في المؤسسة الصناعية الجزائرية "بعنوان: الـدراســة السـابـعـــة/ 1-7- 2 

وهي عبارة عن رسالة ماجستير تخصص ). - شلغوم العيد -ميدانية بمرآب المنظفات ومواد الصيانة 

، جامعة  دي إسماعيلـــالسع/ د: ، إشراف ةــراوي زآيـالعم، الدراسة من إعداد الطالبة  لتنميةعلم إجتماع ا

  .)06("2004-2003السنة الجامعية . رافياــ، قسم علم اإلجتماع و الديموغ منتوري قسنطينة

ة في المؤسسة ما هو واقع العالقات العام:  يــإهتمت الطالبة باإلجابة على التساؤل الرئيس اآلت       

وعملت على تقسيم جمهور المؤسسة إلى فئة داخلية وتتضمن جمهور الموظفين والعاملين ؟ الصناعية 

  : و آانت التساؤالت الفرعية آاآلتي  .، وفئة خارجية وتضم المتعاملين الخارجيين للمؤسسة  في المؤسسة

  ب تأييد جمهورها الداخلي ؟سة لكس ما هي األساليب والوسائل التي تعتمدها المؤس: داخليا -
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   ما هي األساليب التي تعتمدها المؤسسة إلقامة عالقات ثقة مع جمهورها الخارجي ؟ : خارجيا -

تبرز أهمية العالقات العامة في المؤسسة من خالل وجود إدارة :  آانت الفرضية الرئيسة آاآلتي  

           .مها التواصلية داخل المؤسسة وخارجهانجازمهامتخصصة تعتمد على أساليب ووسائل متعددة وحديثة إل

        :دـــــة فنجـــات الفرعيــأما الفرضي  

  . تعتمد المؤسسة على أساليب ووسائل متعددة لكسب تأييد جمهورها الداخلي -

  .خارجي  تعتمد المؤسسة على أساليب ووسائل متعددة إلقامة عالقات ثقة مع جمهورها ال-

أما عينة الدراسة فكانت العينة  عتمدت الطالبة على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ،إوقد   

. عتمادا على مجال العمل متجانسة إالطبقية العشوائية المنتظمة حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات

إلى  اإلستمارة الموجهة المقابلة ، ظة ،المالح:  عتمدت الطالبة على األدوات اآلتيةولجمع البيانات إ

  .ي ـــور الخارجـــ، وأخرى للجمه الجمهور الداخلي

وذلك . توصلت الدراسة إلى أن العالقات العامة ال تكتسي أهمية بالغة في المؤسسة ميدان الدراسة  

قسام في راجع لغياب مختصين في هذا المجال مما جعل وظائف العالقات العامة موزعة على بعض األ

حيث تؤدى هذه الوظائف بأساليب ووسائل تقليدية ومباشرة بعيدة عن السياسة الحديثة  المؤسسة ،

ورغم وعي المؤسسة بأهمية الحصول على رضا وآسب ثقة وتأييد الجماهير المتعاملة  .للعالقات العامة 

فبها . انها ووجودها في السوق إال أنها لم تع أهمية العالقات العامة آسالح دفاعي للحفاظ على آي ، معها

وذلك ما يعود باإليجاب على مردودها  تستطيع المؤسسة أن تحافظ على تأييد المتعاملين معها ،

  .اإلقتصادي 

،  هذه الدراسة حاولت الكشف عن وجود العالقات العامة آإدارة متخصصة في المؤسسة الصناعية       

وهي المحاور التي سنكشفها ونبحث فيها،  . داخلي والخارجيوالوسائل المستعملة لكسب ثقة الجمهور ال

 أدوات س، ونف مع اإلعتماد على ذات المنهج .تمثل في اإلدارة المحليةي مع جانب ميداني مخالف نلك

ستفدنا من هذه الدراسة في وضع مؤشرات الفرضيات الثالث ، إوقد  ).، اإلستمارة المقابلة(جمع البيانات 

  .   ارة بنوعيهاـــلة اإلستموآذا في طرح أسئ

 وهي رسالة مكملة لنيل  العالقات العامة في المؤسسة الصناعية "بعنوان : الـدراســة الثــامنـــة/ 2-1-8

السنة الجامعية   ،وــفضيل دلي/د.إشراف أ  ،ومـمسعودي آلثشهادة الماجستير من إعداد الطالبة الباحثة 

2006-2007 " )07(.  

  : آاآلتي يلذلك آان التساؤل الرئيس. الدراسة حول أهمية العالقات العامة في المؤسسةتمحورت مشكلة   

  :ي ــة فهــ ما واقع العالقات العامة في المؤسسة الصناعية ؟ أما التساؤالت الفرعي-

  ما مكانة العالقات العامة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصناعية ؟  -
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  العامة ؟ هل هناك متخصصين في العالقات  -

  ستعماال في إدارة العالقات العامة ؟إما هي الوسائل اإلتصالية األآثر  -

   ما هي المشاآل التي تحد من فعالية إدارة العالقات العامة في المؤسسة الصناعية ؟-

أما أدوات جمع البيانات فكانت .عتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة       إ

أما عينة الدراسة . ، وآذا المقابلة التي آانت مع بعض رؤساء الدوائر بالمؤسسة مجال الدراسة مارةستاإل

                  .يــ من المجموع الكلاردـــ ف63 أي ما يعادل % 50 العينة العشوائية الطبقية وقدرت نسبتها بـ فهي

  :ة ـــج اآلتيــــائــتوصلت الدراسة إلى النت  

لى أن وظيفة العالقات توصلت الدراسة إ : حول مكانة العالقات العامة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة -

لف أنشطة العالقات العامة آما أن مخت. ستثناءإالعامة هي وظيفة مشترآة بين جميع عمال المؤسسة بدون 

أما فيما يخص العالقات العامة آجهاز أو قسم أو إدارة قائمة بذاتها تشرف على  تمارس بشكل طبيعي ،

، إال أن  تصالنه يوجد مكتب اإلعالم واإلأمع العلم . تصالية منها غير موجودةمختلف األنشطة خاصة اإل

،  من آتابة مراسالت بلغة أجنبية.  لرئيس المدير العامهذا المكتب تنحصر مهمته في ما يكلف به السيد ا

وهو تابع  ويشرف على هذا المكتب موظف واحد ،... أو تحرير رسائل لبعض الهيئات العليا آالوزارات 

  . مباشرة لمكتب المدير العام 

ي مجال ال يوجد وال موظف واحد على األقل له شهادة ف :حول المتخصصين في وظيفة العالقات العامة -

تصال غير متخصص وحتى المكلف بمكتب اإلعالم واإل تصال أو العالقات العامة أو ما شابه ذلك ،اإل

أما وجوده في هذا المكتب . في هذا المجال فهو متحصل على شهادة مهندس دولة في األشغال البترولية 

  .آان إلتقانه اللغة األجنبية فقط 

تصالية ال إتستعمل المؤسسة وسائل  :ماال في إدارة العالقات العامةحول الوسائل اإلتصالية األآثر إستع -

جتماعات تستخدم بكثرة بالمقارنة مع ستخدام هذه الوسائل يتفاوت حيث نجد أن اإلإلكن  ،أس بها ب

  .لتأتي بعد ذلك الدعوات في المرتبة الثالثة  ات ،ـالوسائل األخرى ثم تليها في المرتبة الثانية لوحة اإلعالن

  :من أهمهـــا : حول المشاآل التي تواجه إدارة العالقات العامة في المؤسسة الصناعية -

ستمارة على رئيس مصلحة وتجلى ذلك خاصة عند عرض اإل:  سوء فهم مصطلح العالقات العامة* 

، آذلك  غلب العمال ال يفهمون هذا المصطلحأن إذ اقترح تغيير مصطلح العالقات العامة أل .الموظفين

   .حيث لم يفهم المبحوثين العالقات العامة. عند إجراء المقابالت

حيث أن أغلب وظائف العالقات العامة هي موآلة لبعض اإلدارات هذا رغم وجود :   تداخل المهام*

، ومن بين هذه المهام وظيفة تدعيم األنشطة الخيرية و الرياضية والثقافية  تصالمكتب لإلعالم واإل

  ن موآلتين لمكتبـ، فهذين الوظيفتي انبـزوار األجـادق للـــ، ووظيفة الحجز في الفن ةوغيرها من األنشط
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  . العالقات الخارجية والنقل التابع لمصلحة الوسائل العامة

 حيث أن أغلب المؤسسات أو أغلب المسؤولين ال يعترفون بالعالقات : عدم اإلعتراف بالعالقات العامة* 

  .ا آباقي اإلداراتالعامة آإدارة قائمة بذاته

هتمت بتشخيص واقع العالقات العامة في  إذإ.هذه الدراسة لها مجال مشترك آبير مع دراستنا       

، وآذا  المؤسسة الصناعية من خالل الكشف عن مكانة العالقات العامة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة

ل، مع تقديم بعض المشاآل التي تواجه تصاتصالية المعتمدة في اإل، وأهم الوسائل اإل وجود المتخصصين

وهذه أهم النقاط بالتقريب التي سنحاول معرفتها في هذه الدراسة لكن مع ميدان اإلدارة . العالقات العامة

ستمارة اإل( ، ونفس أدوات جمع البيانات عتماد على نفس المنهج الوصفي التحليليمع اإل المحلية ،

  .ستمارة وفي طرح أسئلة اإل في تحديد مؤشرات الدراسة لمتوصل إليهاوقد أفادتنا النتائج ا). والمقابلة

دراسة  (دور العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة اإلقتصادية" : الـدراســة التــاسعـــة/ 2-1-9

الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير تخصص وسائل اإلعالم ) ميدانية بمؤسسة األمالح بقسنطينة 

 السنة الجامعية   ،حسين خريفإشراف الدآتور   ،لقصير رزيقةعداد الطالبة الباحثة من إ والمجتمع ،

2006-2007 ")08(.   

والتعريف بها  تمحورت هذه الدراسة حول أهمية العالقات العامة في إبراز المؤسسة اإلقتصادية ،      

  آانتلذا. ة حسنة لها، وتقوية عالقتها بالجمهور لتشكل صور وتعزيز سمعتها ومكانتها في السوق

  : يـــالفرضية الرئيسة آاآلت

  .يساهم نشاط العالقات العامة في تشكيل صورة حسنة عن مؤسسة األمالح بقسنطينة لدى جمهورها       

  : يــويندرج تحتها فرضيات فرعية ه 

  .تحضى مؤسسة األمالح بقسنطينة بمعرفة واسعة في أوساط جمهورها الخارجي  -

  .ات مؤسسة األمالح بقسنطينة بتقدير جمهورها الخارجي تحضى منتج -

  .تفتقد مؤسسة األمالح بقسنطينة إلى ثقة جمهورها الخارجي  -

ستعمال الوسائل المطبوعة أآثر من إيرتكز نشاط العالقات العامة في مؤسسة األمالح بقسنطينة على  -

  .غيرها الوسائل 

  : ةــداف اآلتيــوقد حاولت هذه الدارسة تحقيق األه      

 العامــة في تحسين صـــورة المؤسسة اتـــور بدور العالقــالكشف عن مدى وعي المسؤولين والجمه-

  .قتصادية اإل

  .قتصادية إظهار مدى مساهمة العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة اإل -

  .قتصاديةصورة المؤسسة اإل الكشف عن واقع دور العالقات العامة في تحسين -
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أما أدوات . واإلعتماد على العينة الدائرية المنتظمة ختيار المنهج الوصفي التحليلي ،إ قامت الباحثة ب

  .ستمارة والمقابلةت فتمثلت في اإلجمع البيانا

أن نشاط العالقات العامة يساهم في تحسين صورة : ستقر البحث على عدة نتائج منها إوفي األخير   

. ا تؤآد النتائج أن مؤسسة األمالح تحضى بمعرفة واسعة لدى أغلب جمهورها آم. المؤسسة اإل قتصادية

آما تبين أن .  وأنه يملك معرفة بها ال تقل عن سنة إذ تبين أن الزبون لم يتعامل ألول مرة مع المؤسسة ،

وقد دلت النتائج على أن منتجات . المبحوث يملك فكرة عن بعض المنتجات التي تقدمها المؤسسة

  ى ــة األولــحيث يضع الزبون منتجات المؤسسة في المرتب. سسة تحضى بتقدير جمهورها الخارجي المؤ

ضف إلى ذلك أن . آما أنه ليس هناك أي تراجع في المنتجات . بالمقارنة مع منتجات مؤسسات أخرى 

  منتوج جيد ،مستوى الخدمات جيد آما أن الزبون يريد أن يستمر في العالقة مع المؤسسة ألنها توفر له

آما تصرح النتائج أن مؤسسة األمالح تحضى بثقة آبيرة من طرف جمهورها إذ تبين أن المؤسسة لها 

 عليهم أي نوع من سمصداقية في التعامل مع جمهورها الخارجي ، وأنها تتفهم جماهيرها، وال تمار

ومن نتائج  عالقة مع الزبون ،ضف إلى أنها وفية له تحاول دائما المحافظة على إستمرارية ال اإلغراء ،

ستعمال الوسائل المطبوعة مة لمؤسسة األمالح بقسنطينة يرآزعلى إالدراسة أيضا أن نشاط العالقات العا

  .األخرى أآثر من الوسائل 

أما  تختلف هذه الدراسة عن دراستنا في بحثها عن متغير العالقات العامة في المؤسسة اإلقتصادية ،       

هذا مع اإلعتراف  ،) اإلدارة المحلية( بحث في نفس المتغير لكن في المؤسسة اإلدارية دراستنا فست

  ، واألهداف  ختالف التساؤالتإبوجود إختالفات أخرى من بينها مدى الترآيز على الصورة الذهنية و

ة من خالل هذه الدراسة ونتائجها إستطعنا معرفة دور العالقات العامة في تحسين صور. والفروض 

، وأهم الوسائل المستعملة في ذلك ، ومدى وعي المسؤولين  قتصادية مع الجمهور الخارجيالمؤسسة اإل

  . والجمهور بأهمية ذلك 

ستفدنا منها في تحديد مؤشرات الفرضية الثانية ، وفي طرح أسئلة اإلستمارة الخاصة بها ،حتى إوقد 

أفراد عينة البحث خاصة مع الجمهور الخارجي يتسنى لنا إختبارها ميدانيا والحصول على إجابات من 

  .بالدرجة األولى

دراسة  (واقع العالقات العامة في المؤسسة الصناعية الجزائرية"بعنوان : الـدراســة العــاشـــرة/ 2-1-10

إشراف األستاذ  رضا نبايس الدراسة من إعداد الطالب الباحث). ميدانية بمؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة بسطيف

جامعة منتوري قسنطينة ، قسم علوم اإلعالم و اإلتصال ، تخصص وسائل . إدريس بولكعيبـــات لدآتور ا

    )09 (." 2008-2007اإلعالم والمجتمع ، السنة الجامعية 
  :إنطلق الطالب الباحث لدراسة هذه الموضوع من تساؤل رئيسي فحــواه    
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  تنظيمي للمؤسسة اإلقتصادية الجزائرية ؟هل للعالقات العامة مكانة حقيقية في الهيكل ال

  :نبثق من هذا التساؤل تساؤالت أخرى فرعية هي إوقد 

ة وماهي الخصائص التي يجب أن تتوفر في هذا الجهاز حتى يقوم بالمهام ـات العامـــالقـي العــماه -

  ؟ ة بهــالمنوط

  وتأثيرالجمهور الداخلي والخارجي؟ما هي األساليب والوسائل التي سيستخدمها هذا الجهاز لكسب ثقة  -

   ؟ ما هو واقع العالقات العامة وأهميته عند مسيري مجمع اإلسمنت لعين الكبيرة -

   ؟ ما هي العراقيل التي تواجه سير العالقات العامة في المؤسسة -

  :  ة فكانت آاآلتي ـــــــات الدراســـأما فرضي     

ض للمؤسسة اإلقتصادية وينعكس ذلك من خالل وجود إدارة مستقلة  تعتبر العالقات العامة القلب الناب-

  .تعتمد على وسائل حديثة لتأدية مهامها 

هناك عدة عراقيل تحول دون تأدية هذا الجهاز لوظيفته تجاه الجمهور الدخلي والخارجي داخل المؤسسة -

  .اإلقتصادية 

  . غير علمية وال منهجية ــةتنفذ بطريقتعتبر العالقات العامة في مؤسسة اإلسمنت وظيفة ثانوية  -

إعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك لكون هذا األخير يخدم بصورة       

أما عينة البحث . آبيرة الموضوع ألنه يصف العالقات العامة ويقف على مكانتها في الهيكل التنظيمي 

 مجموعة شملت : البحث إلى مجموعتين حيث صنف محتوى مجتمعفهي العينة العشوائية المنتظمة ، 

. ومجموعة ثانية شملت األشخاص المقبلين على المؤسسة أي الزبائن ، آافة العاملين داخل المؤسسة 

  . الــ عام88أي  % 20وآانت نسبة اإلختيار 

  . آأداة أساسية لجمع البيانات عتمد الطالب الباحث في جمع البيانات الميدانية  على اإلستمارةإهذا وقد     

  :ة ـــائج اآلتيــة إلى النتـــتوصلت الدراس

األهمية القصوى التي يجب أن تعنى بها العالقات العامة داخل أي مؤسسة إقتصادية ودورها الريادي -

  .في تحقيق مردودية أآثر ونجاعة أآبر 

آيد الفرضيتان األخرتان اللتان طرحتا  آما توصلت الدراسة إلى نفي إحدى الفرضيات الثالث وإلى تأ-

  .القصور في إستعمال العالقات العامة وتهميش دورها وأهميتها داخل المؤسسة 

   تبين أن النموذج الذي يعتمد عليه مصنع اإلسمنت في ممارسة العالقات العامة هو نموذج إعالم ال غير -

ا يتضح من خالل عدم وجود هيئة أو إدارة  ال تحض العالقات العامة بمكانة هامة في المؤسسة ، وهذ-

  .آما أنه ال توجد إستراتيجية محكمة في مجال العالقات العامة . مستقلة لها 

  ، وذلك يرة جاء مجسدا في هيكله التنظيميلكباة في مؤسسة اإلسمنت لعين ــات العامـ تهميش دور العالق-
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   .العالقات العامة مصلحة ل الغياب المطلق، ومن خالل عدم إدراج خلية اإلتصال في الهيكل التنظيمي 

. ستخدام الوسائل البسيطة الكالسيكية إ يقتصر نشاط العالقات العامة على المهام الروتينية والسطحية و-

  .آما أن سياسة اإلتصال بالمؤسسة ال تعتمد على البحوث الميدانية والدراسات العلمية في مهامها 

مجال مشترك آبير مع دراستنا ، إذ هناك تالقي من خالل اإلهتمام بمحور واقع إذن فلهذه  الدراسة        

 ، وفي األساليب والوسائل التي في  مفهومها و في خصائصهاالعالقات العامة إنطالقا من البحث 

 وآذا أهم العراقيل التي. يستخدمها جهاز العالقات العامة باإلضافة إلى البحث عن أهمية العالقات العامة 

تواجهها في مؤسسة اإلسمنت و هذه بعض المحاور سنحاول معرفتها لكن بتغيير مجال الدراسة من 

مع اإلحتفاظ . المؤسسة الصناعية الجزائرية إلى الهيئة اإلدارية الممثلة في اإلدارة المحلية الجزائرية 

نا في معرفة أبعاد ، وعلى العموم خالصة هذه الدراسة أفادت بنفس المنهج و ذات أداة جمع البينات

  .موضوعنا وأهم النقاط التي يجب الترآيزعليها عند طرح األسئلة وصياغة الفرضيات وبناء اإلستمارة 

   ةــامـات العــالقـة العــراسدادي لــوذج إرشــة آنمــة الوظيفيــظريـالن/ 2-2

لقوانين العلمية، و المبادئ والقضايا مجموعة ا" بداية نقصد بالنظرية  : ةــة الوظيفيــف النظريـريــتع/ 2-2-1

والتي تتناول بالتفسير والتحليل ظواهر وحقائق مترابطة  رتباطا منهجيا ومنطقيا ،إالعامة المرتبطة 

ى ــ إلYadin و يادين Rosental روثنتالباإلضافة إلى ذلك يشير آل من . )10("ومتصلة بموضوع ما 

  .)11( "ـــعوانب المختلفة للواقـوتفسير للج ة ،ــلمعرفة التعميميق من اــتعتبر بمثابة نس "ة ــأن النظري

تستمد أصولها وأفكارها من أراء . جتماع أما النظرية الوظيفية فهي من النظريات المهمة في علم اإل

الذين ظهروا على وجه الخصوص في . جتماع التقليديين والمعاصرينمجموعة آبيرة من علماء اإل

 ،جتماعيةتجاه تحليل بنية ووظائف التكوينات اإليرسو في أساس هذا اإل."  الرأسمالية المجتمعات الغربية

   .)12( "جتماعية وبالدرجة األولى المؤسسات اإل

جتماعية ومعرفة دورها  تحليل البناءات والنظم اإلترآز هذه النظرية بصورة عامة على أهمية

  وره وتحديثه في نفس الوقت ـة تطــستمراريإو ام ،ـــعالوظيفي ، و توجيهها من أجل الحفاظ على النظام ال

،  ايمــإيميل دورآ، و ونتــأوجست آ: الــاع الغربيين من أمثــجتم رواد علم اإلارــوهذا ما تمثل في أفك" 

،  زــتالكوت بارسون:  المعاصرين مثل نمريكييجتماع األ و آراء العديد من علماء اإلرــرت سبنســهربو 

     . )13( " يرثونروبرت مو

 ذلك، ومرد  جتماعيةلجدل في العلوم اإلصطالحات التي ثار حولها اإن الوظيفة من أآثر اإل

عدد آبير  الوظيفيةلذلك أغرت .  ، وعلى آل المستوياتFonction ةــوظيفاإلستخدامات المختلفة لكلمة 

ن مفهوم إوعلى العموم ف.  حولها، فكتب الكثير منهم هتموا بدراستهاإمن المفكرين والباحثين الذين 
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 وغيره من علماء ونــميرثالوظيفة يستخدم في عدة نواحي وحسب عدة معاني على نحو ما حددها 

:                                                            ي ـــي آاآلتـــوه .لى حد ما إجتماع في أربعة معاني متمايزة اإل

ى ما يزاوله اإلنسان  إلأو المعنى الدارج الذي يستخدم في الحياة اليومية لإلشارة" :ي ــبى الشعـ المعن-أ

أو أن فالنا . وذلك ما يحدث عندما نقول فالنا لم يزاول وظيفته المعتادة لسبب ما . جتماعي إمن نشاط 

  .)14( "يشغل وظيفة ما من الوظائف 

مهام التي يتوالها الفرد بعد توليه منصب معين في أي  وهو مرتبط بالمهنة، وال:يــى المهنـ المعن- ب

 ئلى العمل أو المهنة من حيث أنها تهيإآما يشير هذا المعنى . ، وبناء على وظيفته تحدد مهامه منظمة

 في النظرية رـــماآس فيبوهذا التعريف قد ساقه الباحث األلماني . رتزاق والكسبللقائم بها فرصة لإل

  .وعليه فالوظيفة هنا تفهم على أنها حصيلة المهام الموآلة للفرد . ادية للتنظيم تصقجتماعية واإلاإل

الوظيفة التي تدل على متغير يكون مدروسا بالعالقة "  ويتمحور هذا المعنى حول :يــى الرياضـ المعن- ج

 ضوء وعندما يعلن ديموغرافيا نسب المواليد أو الوفيات على. مع واحدة أو أحد المتغيرات األخرى

وهذا المعنى يشير . )15( " من منظورها الرياضي نه يستخدم مفهوم الوظيفةقتصادية مثال ، فإالظروف اإل

لى أن أهمية متغير ما تحد بدورها مقدار أهمية متغير إآما يشير . إلى العالقة الموجودة بين المتغيرات

المالحظ أن الوظيفة هنا تفهم من خالل و . وفي اللغة العربية يعبر عن هذا المعنى بمصطلح الدالة . آخر

  .العالقة باآلخر

مجموعة من الوقائع والتأآيدات " جتماع  في علم اإلةـــوظيف مصطلح  يعني:ي ــى السوسيولوجـ المعن-د

جتماعية بإظهار  ، بمعنى النظر إلى المعتقدات واألنشطة اإل)16("حول ما يمكن أن يعنيه مجتمع ما 

وغالبا ما . ها تلك األنشطة والوظائف التي تؤديها للحفاظ على البناء األساسي للمجتمع الكيفية التي تعمل ب

في مجتمع أو ثقافة ، "  وهذا الكل يكون متمثال. تشير الوظيفية إلى اإلسهام الذي يقدمه الجزء إلى الكل 

 ونـراف لينت  وBrawn راد آليف براون :نثربولوجيين مثلقصده آثير من األولعل ذلك هو المعنى الذي ي

Lintonيـمالينوفسك  و Malinowskiعندما يستخدمون آلمة وظيفة .  أيضاايمــدورآ ، بل و.  

إذن فاإلتجاه الوظيفي يؤآد على ضرورة تكامل األجزاء في إطار الكل ، أو ما يطلق عليه في        

  . )17( "بعض األحيان تساند األجزاء 

الطريقة التي يعمل بها المجتمع ويستمر في بقائه " ن الوظيفيين أ خالل آل ذلك أشار جل ومن       

اصره هي إما تماعي أو عن النسق اإلجن جميع أجزاءوأ.  جتماعيا من خالل وظيفة النسق اإليمكن فهمه

   ).18( "  وظيفيةوظيفية أو غير

المؤسسات في ضوء تجاهات وأنشطة اإلفقا للتحليل الوظيفي يهتم بتفسيرإن مفهوم الوظيفية و       

  ويفترض مسبقا أن الحاجات أساسا هي عملية مستمرة ومنظمة، ومتكاملة تتطلب دوافع  حاجات المجتمع،
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   . )19("لى المجتمع باعتباره مجموعة من األجزاء المرتبطة أو األنساق الفرعية وينظرإ،  وتوجيه وتكيف

، والوحدات  يهتم بتحليل العالقة بين النظام آكلاإلتجاه الوظيفي : ةــفيـة الوظيــائز النظريـرآ/ 2-2-2

   :)20(المكونة لهذا النظام ، ويمكن تلخيص ذلك في فكرتين 

البعد العضوي في علم رتكاز على مع اإل ، ترى ضرورة دراسة الوحدات الكبرى في المجتمع: ى ـاألول -

   .اعــجتماإل

عتبارها محل التحليل إو ى في المجتمع ،ترآز إهتمامها على وظيفة الوحدات الصغر :ة ـالثاني -

  . يــالسوسيولوج

ورغم تعدد آراء العلماء حول مفهوم الوظيفة إال أنهم يجمعون فيما بينهم على بعض القضايا والتي 

روبرت ويمكن تلخيصها بناء على ما قدمه . تشكل في جملتها الصياغة النظرية للوظيفية في علم اإلجتماع

  :ة ـــتيـاط اآلــ في النقونـــميرث

، وأنه تنظيم لألنشطة  أن أفضل طريقة للنظر إلى المجتمع هي إعتباره نظاما ألجزاء مترابطة " -

    .)21("ر ـــــالمرتبطة والمتكررة ، والتي يكمل آل منها اآلخ

 من  النظام اإلجتماعي يقوم على مبدأ اإلعتماد المتبادل بين األجزاء ، وأن أي تغير يحدث في أي جزء-

  . ، وفي النظم األخرى األجزاءأجزاء المجتمع يصاحبه بالضرورة تغيير مماثل في 

ستمرار إ، أو النماذج المتكررة التي ال غنى عنها في  ة هي األنشطةـ وحدة التحليل بالنسبة للوظيفي-

ونها ال يمكن و بد. ، ووظيفية تلبي الحاجات الملحة للنظام   أي أن هناك متطلبات أساسية ،وجود المجتمع

  . شــام أن يعيــلهذا النظ

أي أن هناك ،   )22(، وهي مستمرة في وجودها  ، والنمطية تتسم بالحتمية  إن بعض العمليات المكررة-

  .ام وال تستطيع اإلستمرار دونهاـــشروطا أولية وظيفية تلبي الحاجات األساسية للنظ

نسجام بين م أو اإليتحقق بالتناغ" زن هي هدف في حد ذاته  يعد توازن المجتمع أمرا أساسيا ، فغاية التوا-

، واألفكار التي يرسمها  ، والتكامل بين الوظائف األساسية يحيطها جميعا برباط من القيم مكونات البناء

 ا، وإن خرجوا أو حدثتهم أنفسهم بذلك يقعو فال يمكن حتى الخروج عنها. المجتمع ألفراده وجماعاته

  .)23("ي ـــ اإلجتماعتحت وطأة الضبط

ي ــارا وظيفيا آما يكون غير وظيفــون ضــ، وقد يك زء من أجزاء النسق قد يكون نافعا وظيفياــ آل ج-

فكل . و لكل نسق إحتياجات البد من الوفاء بها ، و إال فإن النسق سوف يفنى أو يتغير تغيرا جوهريا" 

رة ، ــاألس( الــاية األطفــ، ومجموعة لرع) لقانونا(لى أساليب لتنظيم السلوك إاج مثال ــمجتمع يحت

    .)24(...)"ذاــــوهك
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جتماعي يتجسد من اإلرواد النظرية الوظيفية أن الدعامة األساسية والهامة في خلق التكامل  يرى

ات وهذه الرؤية دفعت أوائل الوظيفيين إلى تفسيراألنشطة والمعتقد" تفاق العام على القيم السائدة خالل اإل

. جتماعيةجتماعية بإظهار الكيفية التي تعمل بها تلك األنشطة والمعتقدات للوفاء بمختلف الحاجات اإلاإل

جتماعية تعتبر وظيفية للحفاظ على النموذج أوالبناء األساسي للمجتمع الذي فلقد آانت آل العمليات اإل

فلقد بحث الوظيفيون المبكرون . م آان المتصور أنه مجموعة من األدوار تحكمها مختلف المعايير والقي

عن الميكانيزمات التي يحل بها المجتمع مشكالت الحفاظ على ذاته في صورته الراهنة في بيئته المحيطة 

   .)25( "وآانت نتيجة ذلك هي الوصف المحافظ للمجتمع  .به 

ا بالبنى الظاهرة أو غير هتمامهإهتمت بالوظيفة أآثر من  النظرية الوظيفية قد إعلى العموم نجد أن       

اإلتجاهات الوظيفية تستخدم لتفسير الدور "وهذا جعلها واقعية إلى حد آبير وبعبارة أخرى فإن . الظاهرة

التنظيم  ، أووالوظيفة اإلجتماعية اللذين تقوم بهما ظاهرة معينة أو نظام معين في البناء أو النسق

    .)26(" نسق اإلجتماعي يرتبط مع بقية النظم األخرىفكل نظام في ال. اإلجتماعي بإعتباره جزء منه 

مراإلتجاه الوظيفي في علم اإلجتماع بعدة مراحل ويمكن تصنيفها :  ةـــفيــة الوظيـــظريـورالنـــتط/ 2-2-3

  : يـــآاآلت

ة خاص. جتماع ونظرية متميزة في علم اإل، ظهرت الوظيفية آمنهجية: ةـــديـة التقليــيفـالوظ/ 1- 2-2-3

آونت يعد  فأوجست . هربرت سبنسر، إيميل دورآايم ،أوجست آونتمع الرواد األوائل المؤسسين أمثال 

الديناميك (، والحرآة  ) staticاألستاتيك ( األب الروحي لعلم اإلجتماع ، وفي حديثه عن اإلستقرار 

dynamic (مع إستقراره آان آونت يحاول أن يبحث عن العوامل التي تحفظ للمجت" جتماعية اإل

 socialاألستاتيك سوسيال (وقد عرف آونت . هتمامه باإلستقرارإفهو لم يهتم بالتغير قدر . وإستمراره 

static( ،  أو اإلستقرار اإلجتماعي بأنه البحث في القوانين التي توجه سلوك األفراد ، وردود أفعالهم في

 على أن التوازن يقصد به وجود حالة من اإلنسجام إلى جانب هذا أآد آونت . )27( "أجزاء البناء المختلفة 

و حدوث أي خلل في البناء هو بالتأآيد بسبب وجود حالة مرضية في . بين أجزاء البناء اإلجتماعي 

  . المجتمع

والجدير بالذآر أن الرواد األوائل للنظرية الوظيفية آانوا متأثرين بأوجه الشبه الذي الحظوه بين        

 إلى إعالن رـهربرت سبنسيولوجية الحية وبين الحياة اإلجتماعية ، وعلى هذا األساس إتجه الكائنات الب

.  ، أي إلى تشبيه المجتمع بالكائن الحيOrganic Analogy المماثلة العضويةمبدئه المعروف بمبدأ 

جتماعي ، حيث أقام مقارنات أبرز فيها أوجه الشبه الذي يصل أحيانا إلى حد التماثل بين الكائن اإل

ومن أهم مؤلفات سبنسر . )28( "حيث يبرز أن نفس محددات الحياة تنطبق عليهما معا . والكائن العضوي

وفي جميعها أآد  جتماعيالتطور اإل وآتاب  ،دراسة علم اإلجتماع  وآتاب مبادئ علم اإلجتماعنجد آتاب 
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و النقطة الثانية .  المؤسسات البنيويةالدراسة العضوية والتكامل اإلجتماعي بين: على نقطتين مهمتين هما

هي التطور اإلجتماعي ، أي المراحل الحضارية التطورية التي يمر بها المجتمع ، نتيجة لتشعبه ولتعقد 

  .جتماعيةإومن خالل ذلك إستطاع التوصل إلى بناء نظرية البايو. الحياة فيه

ساس ما يعرف بالنموذج العضوي أو المماثلة جتماعية ،أو العضوية تقوم على أإإن النظرية البايو       

فالمجتمع يماثل الكائن العضوي الحي ، الذي يتكون من عدة أعضاء وأجهزة تؤدي جميعها . العضوية

و أي خلل يصيب العضو أو الجهاز حتما ستتأثر به باقي . وظائف أساسية من أجل بقاء الكائن حي 

تكون من أعضاء وأنساق فرعية متفاعلة ومتداخلة األعضاء واألجهزة ، ومن ثم فالمجتمع آذلك م

وتشبيه المجتمع بالكائن الحيواني ." ومعتمدة على بعضها البعض في توازن وإنسجام وأداء وظيفي متبادل

إن . لى الوظائف، والتكامل والتغيرإال يقف عند حد األجزاء التي يتكون منها الكائنان بل يتجاوز هذا 

آما تحقق . )29("ته وظائف جوهرية تساعد على ديمومة وتقدم المجتمعألجزاء المجتمع أو مؤسسا

. فالنظام اإلقتصادي مثال يؤدي وظائف اإلنتاج والتوزيع. ستمرارهإالمتطلبات الضرورية الالزمة لبقائه و

السياسي يقوم بحماية المواطنين ، والسهر على سالمتهم ، وتعمل النظم الدينية من أجل تحقيق  والنظام

  .الخ...ماسك والتضامن الت

إذ آان له تأثير .  فمما ال شك فيه هو أنه أحد أهم العلماء المؤسسين لهذا اإلتجاه إيميل دورآايمأما 

قصد منه إشباع الإذ آان يرى أن وجود النظم اإلجتماعية آان . آبير في تطور الوظيفية السوسيولوجية

و بغض النظر .  وظيفة التنظيم اإلجتماعي-حد تعبيرهعلى -فكل األنساق األخالقية تشكل " حاجات معينة 

عن الحاالت الشاذة وغير السوية يطور آل مجتمع األخالقيات الالزمة ألداء وظائفه على نحو آفء 

  يقرر دورآايم صراحة أن وظيفة الواقعة اإلجتماعية قواعد المنهج في علم اإلجتماعي آتابه  وف. ومالئم

لذا فحسب رأيه يجب البحث . )30("ها تؤدي بالضرورة إلى نتائج مفيدة إجتماعيا ألن لها وظيفة إجتماعية ،

آما يرتبط السبب والوظيفة عنده بأهداف وغايات محددة . عن الوظائف عند تفسير الظواهر اإلجتماعية 

لذلك فهو يحلل . خاصة الغايات التي تعنى بتحقيق التضامن، والمحافظة على المجتمع آكل عضوي

ع إعتمادا على وظائفها في تأسيس التناغم واإلنسجام العام وتدعيمه من خالل الترآيز على السبب الوقائ

 يفسر تزايد الكثافة إذ. وهذا ما نالحظه في تحليله لتقسيم العمل. تماعيةجالذي تعتمد عليه الوقائع اإل

 تكمن في الحاجة اإلجتماعية بينما وظيفة الظاهرة. المادية واألخالقية على أنه سبب آافي لوجود الظاهرة

  . والمتمثلة في تكامل البناء اإلجتماعي للمجتمع الحديث . التي تسبقها ظاهرة تقسيم العمل

 الجريمة بوصفها أن لها وظائف إيجابية تؤديها ، وتتمثل في تدعيم وتعزيز النظام دورآايمآما فهم 

اك أهمية القوانين والقواعد األخالقية التي تم وذلك ألنها تساعد على إدر. األخالقي أو الضمير الجماعي 

  .نتهاآها، آما تساعد على وضع القوانين األخالقية والنظام المعياريإ
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 مالينوفسكي الوــزيـبرون رــيعتب : )1943-1884 ( يـــمالينوفسكالوظيفيــة المطلقــة عنــد /2- 2-2-3

Malinawski  يقا بهذه النظرية ، حيث يمكن القول أنه أول من إذ إرتبط إسمه إرتباطا وث"  أب الوظيفية

لكن هذا ال . )31( "طالب بضرورة وجود مدرسة وظيفية مستقلة تقف في مواجهة النزعة التطورية القديمة

  ،Spincer سبنسر: يمنع من إشادته باإلسهامات الرئيسة التي قدمها مفكروا القرن التاسع عشر مثل

نتربولوجيا خاصة ينوفسكي إتصاله مطلقا بالتطورات التي عرفها ميدان األ، ولم يقطع مال Taylor تايلور

إرساء قواعد المدرسة األنتربولوجية من آل ذلك مكنه . Haddon وهادون Frazer فريزرال ـأعم

قد أسهم مالينوفسكي في نمو اإلتجاه الوظيفي ليس فقط عن طريق العديد من دراساته  "، و الوظيفية

وإنما عن طريق إهتمامه بدراسة الثقافة التي إعتبرها وحدة عالية من التنظيم تضم . م بهاالحقلية التي قا

. الوظيفية الثقافية النظريةآما قدم مالينوفسكي . مجموعة من الفنون العملية إلى جانب نسق من العادات

وه النشاط التي من وج مجموعات: وقد عرف النظم على أنها. عندما قال إن وحداتها الحقيقية هي النظم

ومن خالل نظريته الوظيفية الثقافية وضع مالينوفسكي فرض أساسي . )32( "تنتظم حول حاجات معينة 

إذ يجب أن " إذا ما أراد هذا األخير فهم أي عنصر ثقافي خاص . يتقيد به أي باحث في الميدان الثقافي

عض العناصر الثقافية األخرى الموجودة ال أن يحدد ب. يشير إلى بعض المبادئ العامة للسلوك اإلنساني 

  .)33("في نفس المجتمع والتي  توفر للعنصر الثقافي الخاص المضمون  الذي يظهر خالله

 هي المطلب األول للبحث الحقلي ، وللتحليل  أن تكون الوظيفيةدعى مالينوفسكيهذا إلى  جانب        

  أآد على التداخل الواقع داخل النظرية العلميةابه وفى آت. المقارن لمختلف الظواهر في مختلف الثقافات

 ويرى أن آل ثقافة هي - التحليل الوظيفي وهذا  الربط من أسس-آل مجتمع بين ثقافته والمحيط  المادي 

 من خالل العمل على إشباع هذه الحاجات يوه. تابعة للخصائص البيولوجية لإلنسان آالتغذية والتناسل

  . والتقدم ، وتهيئ الفرص لإلستقرارتعمل على تنظيم النمو 

لقد أعطى مالينوفسكي للثقافة دورا أساسيا على أساس أنها وسيلة للتعبير عن الحاجة التي تهدف إلى        

 عن تلك األنشطة الموجهة أأن الثقافة تنش" إشباع مختلف الرغبات البيولوجية لإلنسان أو بمعنى آخر 

وعندما يحلل مالينوفسكي الثقافة يحللها من خالل . وجية األساسيةأساسا نحو إشباع الحاجات البيول

الوظيفة التي تقوم بها في المجتمع ، أي من المبدأ القائل بأن سائر نماذج الثقافة ، وآل عادة أو هدف 

  .   )34("مادي ، وآل فكرة أو عقيدة تقوم بوظيفة حيوية ،ولها مهمة تؤديها،وتمثل جزء الزما لكل منظومة 

هتمام مالينوفسكي بالثقافة، والعمل على تحليلها تحليال تكامليا في اإلطار  مدى إوهكذا نالحظ       

  .ودائما من خالل منظور وظيفي مطلق . التنظيمي للمجتمع آكل 

 ونــرثـــرت ميــروبلقد حاول " :  Robert Mirtonون ــرثـد ميـة عنـــيـة النسبـالوظيفي/ 3- 2-2-3

  آما تمكن من عرض جوهر التحليل الوظيفي . )35("ظيفة قدرا من الوضوح والدقة العلمية آسب معنى الو
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، وخلص ميرثون إلى وجود قضية نظرية هامة بالنسبة للتحليل  ستدالل فيه اإلواإلجراءات وأساليب

ن للوظيفة آذلك فإهي أنه آما أن العنصر الواحد يمكن أن يؤدي وظائف مقصودة، : السوسيولوجي

نتائج " ويعرف ميرثون الوظيفة تعريفا موضوعيا بأنها . احدة يمكن أن تقوم بها عناصر بديلة ومختلفةالو

، وتكيف النسق، آما يعرف المعوق الوظيفي آنتائج تقلل إمكانية تحقيق هذا  يمكن مالحظتها تحقق توافق

  . ) 36(" التوافق والتكيف

خل سوسيولوجي واعد، لكنه لم يحقق األهداف المنتظرة أن التحليل الوظيفي هو مدميرثون يعتقد        

فالمهمة الرئيسة . والتي تتجلى بتوظيفه لفروض ومفاهيم غير محددة. منه بسبب نقص الدقة المنهجية فيه

لهذا التحليل الجديد هي معالجة هذا النقص والغموض، وتوضيح المفاهيم، والعمل على تزويد الباحث 

ن التحليل أ آذلك ميرثونويرى . Paradigme الدليل المنهجي عليها إسم بقائمة من المفاهيم أطلق

  : يــــــالوظيفي يقوم على ثالثة فروض مهمة وه

 بمعنى أن العناصر اإلجتماعية والثقافية قد تكون وظيفية بالنسبة لمجموعة معينة ،  :ةــة الوظيفبيــ نس-أ

  .وغير وظيفية أو ضارة بالنسبة لمجموعات أخرى 

هذا مع تعدد الوظائف بالنسبة .  أي التنوع الممكن في الوسائل التي تشبع الحاجات:ةــل الوظيفيـ البدائ-ب

  .للعنصر الواحد، وإشتراك عدة عناصر في تحقيق وظيفة واحدة

 والتي تخدمها العناصر اإلجتماعية أو الثقافية، فبعض العناصر قد تكون :ةــماعيـجتد الوحدات اإلـ تحدي-ج

  .  ظائف متعددة ، وقد تكون بعض نتائجها ضارة وظيفياذات و

 نوعين من الوظائف التي تظهر في األنساق اإلجتماعية ،وهي الوظائف الظاهرة ميرثونوقد طرح        

والوظائف الكامنة، ويقصد بالنوع األول من الوظائف تلك التي توفر إمكانية مالحظتها، وتسجيلها 

، أو األعضاء الذين يشارآون  كس عموما أهدافا محددة للحفاظ على النسقآما تع. بصورة سهلة وسريعة

أما الوظائف الكامنة فهي مجموعة من الوظائف التي ال يمكن أن تظهر بصورة ظاهرة ، بل مستترة . فيه

يجابية إلكنها أيضا تكشف عن إجمالي الوظائف التي يمكن أن تسهم بصورة . وغير مقصودة أو متوقعة

  . جتماعي آكل  التنظيم اإللى النسق أوإفي نفس الوقت سواء لألعضاء أو ) نحرافيةإ(أو سلبية 

حليل الوظيفي في دراسته للبناء اإلجتماعي والالمعيارية ـة التــهجيــ منونـرثــميلقد وظف        

)Structure and Anomie Social(   حيث طبق الوظيفية لدراسة السلوك المنحرف من خالل تحليل

صادره اإلجتماعية والثقافية ، قصد آشف مختلف الضغوطات التي يمارسها البناء اإلجتماعي على م

إلى أنه ليست آل " وقد أشار ميرثون أيضا . أشخاص معينين في المجتمع لممارسة سلوك غير إمتثالي 

مكن أن فإن بعض عناصر النسق ي ، أشكال النسق اإلجتماعي يمكن أن تكون فاعلة في جميع األزمات

  فعلى سبيل . )37( "ن وظائف المجتمع تصبح مختلة ــإوبالتالي ف. يــجتماعرار اإلــوازن واإلستقــتفكك الت
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، ألن  المثال فإن معدل الوالدات المرتفعة في الدول النامية تحدث خلال في وظائف تلك المجتمعات

يعتمد التحليل الوظيفي عند ميرثون و. إقتصادها غير قادر على دعم تلك الزيادة المضطردة في السكان

  :اــــعلى عدة إجراءات منه

 إذ تستطيع أحيانا تقدير عقليا ما الذي سيحدث في مجتمع ما إذا أدى بناء جزئي :ةــة العقليـ التجرب-أ

  .ضطرب في تأديتها إوظيفته ،أو 

 من خالل -نة يكون إما آيفيا  وهو أحد إجراءات التحليل الوظيفي ، وتطبيق المقار :ارنــج المقــ المنه-ب

 مثل نموذج - وإما آميا -أو بناء جزئي المقارنة بين موقفين إجتماعيين بالنظر إلى وجود سمة معينة ،

  .- سورآين الذي قام بقياس الفن الديني في الثقافتين العلمانية والدينية 

تكون دوافعها داخلية أو خارجية، التي  : عـ مجتمأيضطرابات في ف اإلـ العمل على مالحظة وتحليل مختل-ج

  . مثل دراسة نتائج مختلف الحروب أو آليهما

جتماعية هتموا بدور المنظمات اإلإ، الذين  حقا هو أحد عمالقة اإلتجاه الوظيفي ميرثونوبذلك يعد        

زاء  آما أآد على أن أج-في مساهمتها لتحقيق أهداف النظام اإلجتماعي - وغيرها من أجزاء المجتمع

ميرثون الذي يعد . الخلل الوظيفيالنظام إذا فشلت في تحقيق التكيف نتج عن ذلك ما أطلق عليه مصطلح 

نه للتعرف أإذ يرى . أول من أدخل هذا المصطلح على المنظور الوظيفي ليكسبه بذلك صفة المرونة أآثر

جتماعي المحيط اإلجتماعي من الضروري وضعه في إالخلل الوظيفي ألي بناء  ، أو على الوظيفة

، لكنه في نفس الوقت قد  ذلك أن البناء قد يكون وظيفي بالنسبة لنسق معين. والثقافي الذي يحدث فيه

، وغير وظيفي من  فالعمل اإلضافي وظيفي من ناحية زيادة الدخل. يشكل خلل وظيفي بالنسبة لنسق آخر

  . نتقاص الوقت الذي يقضيه الفرد مع أسرتهإحيث 

ظهرت "  : ) Talcot Parsons ) 1902-1979ز ــونــعند بارس ةــــالنسقي ةــفيـوظيال/4- 2-2-3

  ي ، ــتماعـق اإلجــسـالن: ه ـفيـلنمو وتطور النظرية الوظيفية في مؤل تالكوت بارسونزاإلضافات التي قدمها 

  . )38( "حدثـامة للـة عـنحو نظري و

تمت بدراسة األنساق الثالثة وهي الثقافة، والشخصية ، إه بارسونزإن نظرية الحدث التي بلورها        

آما أآد على ضرورة وجود تكامل بين هذه األنساق بمعنى أن الثقافة ال يمكن فهمها .  جتماعيوالنظام اإل

ستيعاب الثقافة إإال عن طريق الشخصية، والنظام اإلجتماعي، هذا األخير الذي لن يفهم خارج 

إنطالقا من مفهومه للنسق   Social Actionالفعل اإلجتماعي نظريته حول   زوأقام بارسون. والشخصية

فهو عبارة . اإلجتماعي الذي عرفه بأنه عبارة عن فاعلين أو أآثر يحتل آل منهم مرآزا أو مكانة متميزة

وفي إطار . تجاه بعضهم البعضإ، ويصف حقوقهم  وواجباتهم  عن نمط منظم يحكم عالقات األعضاء

  ، وال من  جتماعي ال يصدر عن فراغأن سلوك الفرد اإل " ونزـبارسجتماعي دائما يرى الفعل اإلهتمامه بإ
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،  األسرة(، وبصمه ببصمات المؤسسات اإلجتماعية  عقله، أو رغبته الذاتية بل من تفاعله مع اآلخرين

ع اآلخرين حسب لتقنن تصرفاته م) ، بيوت العبادة ، المدرسة ، والجماعات المهنية والشلل الصداقية

وبذلك يتم عجنه بعجينة . )39( "على شكل تصرف منتظم ،وملتزم ، وموجه ) السلوك(معاييرها ليخرج 

ستعمال اليومي وجاهزا على شكل نموذج إسمه نسق المحددات والضوابط، والمعايير فيكون صالحا لإل

أنه رأى فيه أهم " رد ذلك ، ومزهذا األخير الذي يعد من محطات إهتمام بارسون . جتماعيالفعل اإل

ال وهي التوازن أعناصر النسق اإلجتماعي حيث يسهم هذا الفعل في تحقيق غاية الغايات داخل النسق 

و لما آانت غاية النسق عنده هي تحقيق اإلستقرار، والتكامل فإن آل ما من شأنه أن . )40("اإلجتماعي

  .بل ويعد خروجا على متطلبات النسق . يفيايعوق الغاية أو يحول دونها يكون بالضرورة معوقا وظ

جتماعي على رؤيته للكائن البشري باعتباره فاعال يصنع  في التنظيم اإلبارسونزوتعتمد نظرية        

القرار، ويخضع لضغوط معيارية ، وعوامل الموقف التي من شأنها تجديد حاجات النسق ووظائفه لفهم 

  : )41( اضات متعلقة بالمجتمع أهمهاوقد وضع عدة إفتر. السلوك اإلجتماعي

  . النسق اإلجتماعي يوجد وجودا مستقال متميزا في حد ذاته-

  . آل بناء إجتماعي يؤدي عدد من الوظائف األساسية-

  . يتكون النسق من أنساق فرعية-

  . المجتمع يتميز بالتجانس واإلستقرار-

  .يمتلك النسق القدرة على التطور النسق اإلجتماعي ليس نسقا جامدا ،فعلى العكس من ذلك -

،  يقدم نموذجا جديدا في فهم التنظيمات"  إضافة إلى ما ذآرنا من أفكار بارسونز نجده من جهة أخرى    

. )42("ختبار نظريته السوسيولوجية العامة عتبر التنظيمات ميدانيا خصبا إلإيقوم على فكرة التوازن حيث 

عي يحتوي على مجموعة من األنساق الجزئية، أو الفرعية المتنوعة عتبر ظاهرة التنظيم نسق إجتماإ" و

آما . وهذا التنظيم هو نسق فرعي لنسق أآبر وأشمل والمتمثل في المجتمع آكل... ، واإلدارات  آاألقسام

  .)43( " قدم بارسونز نموذج جديد يقوم على فكرة التوازن

إذ يرى أن السمة . ستمراره دليل على توازنه إاعي و لقد أآد بارسونز على أن بقاء النسق اإلجتم       

جتماعية تكمن في تعاضد مكوناته ، ذلك التعاضد الذي يتألف من األساسية ألي نسق من األنساق اإل

وذآر أن النسق البد أن يجد حال لعدد من المشكالت أو أن يواجه . العالقات المحددة القائمة بين األجزاء

سم الملزمات أو إوقد أطلق عليها . ، أو شروط أساسية لكي يستمر في البقاء على األقل أربع مشكالت

  : )44( ، وهي المتطلبات الوظيفية

قتصادية جتماعي بتأسيس التسهيالت والوسائل اإل إذ يتطلب التكيف مع البيئة أن يقوم النسق اإل:فـالتكي -

  .، وتوزيعها من خالل النسق الضرورية لحياة أعضاء المجتمع
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، واإلستخدام األمثل لموارد   يشير إلى مشكلة تحديد األولويات بين أهداف المجتمع:دفـق الهـتحقي -

  .النسق من أجل تحقيق هذه األهداف

، والمحافظة على العالقات الداخلية بين   يعني ضرورة التنسيق بين أجزاء النسق اإلجتماعي:لـامــالتك -

  .زاءـــهذه األج

 تشير إلى ضرورة أن يتأآد المجتمع من أن أعضائه تتوافر :رــ النمط وإدارة التوتاءـالمحافظة على بق -

آما تشير . لتحقيق اإللتزام بالقيم اإلجتماعية) أداء الدور حوافز، مهارات ،(فيهم الخصائص المناسبة 

 على أي أن يكون أعضاء المتجمع قادرين أيضا إلى ضرورة التعامل مع التوترات الداخلية والضغوط ،

  .خفض التوتر، وإدارة التوترات اإلنفعالية

من وراء تبني التحليل النسقي الوظيفي لدراسة الواقع اإلجتماعي ،  لبارسونزآان الدافع األساسي        

هو إهتمامه الشديد بقضية النظام واإلستقرار، والبحث عن العوامل التي تؤسس لبناء الفعل أو التفاعل 

  . إلى اإلستقرار في حالة من اإلستقرار النسبي، وتدفعها  اإلجتماعي

تدور حول غاية " وعلى العموم فإن النظرية الوظيفية في آل تطوراتها التاريخية التي شهدتها        

و الذي يتحقق من خالل تساند آل . )45("المجتمع في الحفاظ على النظام اإلجتماعي وتأآيد ثباته النسبي 

  .رعية للمجتمعوظائف مختلف األنساق الف

جاءت أهمية النظرية الوظيفية في دراسة العالقات ": ةـات العامـة العالقــة ودراسـة الوظيفيـالنظري/ 2-2-4

 وال سيما بعد تزايد اإلهتمام بهذه ،العامة قصد التعرف على الدور الوظيفي المناط للعالقات العامة 

لراهنة التي تعرفها المجتمعات الحديثة جعلت من إذ أن التعقيدات ا. الوظيفة من طرف معظم المؤسسات

العالقات العامة أحد أهم وظائف أي إدارة مهما آان مجالها سواء أآانت مؤسسة تجارية أو منظمة 

وعليه يمكن تفسير العالقات العامة بالوظيفة التي تؤديها في المجتمع أو  ، حكومية، أو مؤسسة خاصة

الذي يهتم بالطريقة التي تؤديها بعض الظواهر في سير النظام  يفي وهذا من منظور وظ ، المؤسسة آكل

  .)46("  جتماعياإل

ويجد الباحثين في ميدان العالقات العامة حاجة ماسة لدراسة العالقات العامة ،والدور الذي تؤديه        

ة دور العالقات و آذا معرف. ، والذي يمثل فائدة وظيفية تساعد على تقدم المؤسسة وتطورها في المؤسسة

، وأدوارهم من خالل جهاز  العامة في التنظيم وآشف العالقات المتبادلة بين الممارسين، ووظائفهم

ويمكن تحديد مكانة جهاز العالقات العامة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة مقارنة بالدور . العالقات العامة

ن المعلومات حول العالقات العامة وآل ما وهذا يتطلب ضرورة تكوين نسق م. الذي تؤديه بقوة وفعالية 

و تحديد الكيفية . مع ضرورة تحديد طرق العمل فيها آبناء وآعملية. له صلة بها سواء مشاآل أو حلول

  . التي تتفاعل بها مع سائر العناصر التنظيمية األخرى
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مكننا اآلن تحليل أهم وفي ضوء النظرية الوظيفية التي ترآز على وظائف الظواهر اإلجتماعية ، ي       

مع اإلشارة إلى أن الطالبة الباحثة . لى آخرإختلفت تصنيفاتها من باحث إ، والتي  وظائف العالقات العامة

  .المنظمة ،المؤسسة ،المنشأة بمفهوم واحد :قد تبنت طوال مسار البحث المصطلحات اآلتية 

  :  )47( ات العامة ثالث وظائف تاريخية هيأن للعالقحيث يرى  Bernays لبيرنايس      التصنيف األول  

والمعلومات واألخبار عن   ترمي العالقات العامة إلى تزويد الجمهور بالمعرفة ،:المـفة اإلعـ وظي-أ

  .المؤسسة 

لى جعل أفراد الجمهور يقتنعون بما تقدمه المؤسسة من خدمة إ تسعى العالقات العامة :اعـ وظيفة اإلقن-ب

  .  أو منتجات 

وأن يقوموا . لى تحقيق تكيف األفراد مع ما تدمجه المؤسسةإ  العالقات العامة تسعى:اجــوظيفة اإلدم -ج

  . بالتفسير والفهم واإلندماج بين األفراد والجماعات والمجتمعات وربطهم ببعضهم البعض 

العالقات وفهم الجمهور أساسي للوجود في ظل المجتمع التنافسي ، والمعرفة هامة لكل رجال        

العامة للتعامل مع الجمهور، ومن خالل العالقات العامة يمكن إلدارة المؤسسة ضمان أن القرارات التي 

آما يتسنى إلدارة المؤسسة عن طريق الجهاز اإلداري للعالقات . تخاذها مبنية على أسس سليمةإسيتم 

رط توفر اإلمكانيات المادية خاصة الجمهور الداخلي ش. العامة ممارسة نوع من الضبط على الجمهور

ومعرفة  ، التي ستتيح لرجل العالقات العامة التعامل الصحيح مع أفراد الجمهور الداخلي ، والبشرية

، ومعرفة أسلوب تحسين األداء ورفع آفاءة  ، وعوائق السمع والطاعة ، ودرجة الرضا الوظيفي توقعاته

  .ضبط على أسس علمية صحيحة نجاز ومن خالل هذا تستطيع المؤسسة ممارسة الاإل

أما التصنيف الثاني لوظائف العالقات العامة فكان لمجموعة من الباحثين قاموا بدراسة تنظيمات        

لى تحديد خمس وظائف أساسية للعالقات إالعالقات العامة في الشرآات والهيئات والمؤسسات وتوصلوا 

  . اإلدارة واإلنتاج و التنسيق ، التخطيط ، العامة تتمثل في البحث ،

عن طريق الدراسات العلمية الموجهة بصورة أساسية لدراسة مشاآل المنظمة "  ويكون :ثـ البح-أ

تجاهات الرأي العام لدى جمهور المؤسسة في الداخل إالداخلية والخارجية، ووضع حلول لها ولقياس 

 العام بين تجاهات الرأيرس إوفي المؤسسات تد. )48("والخارج نحو المنظمة وسياستها وممارستها 

تجاهات الرأي بين الجماهير إآما تقاس .  وهي تكشف واقع العالقات الداخليةالمسؤولين والعمال ،

  .وهذا بناء على البحوث العلمية الخارجية ،

رسم سياسة العالقات العامة بالنسبة للمؤسسة ،وذلك بتحديد األهداف ، والبرامج " وهو  : طـخطيـ الت-ب

. )49("ختصاصات على الخبراء وتحديد الميزانية تحديدا دقيقا ، وتوزيع اإل المية من حيث التوقيتاإلع

آما أن هذه الخطط يجب . المالحظ أن هناك تنوع في خطط العالقات حسب تنوع المؤسسات والسياساتو
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م المنهج العلمي حتراإأن تتناسب مع ما يرصد لها من إعتمادات مالية  ولكنها جميعا تتالقى في ضرورة 

  . هــواتـوخط

  وهو يتعلق بإيجاد اإلنسجام والترابط بين النشاطات المختلفة عند توجيهها لتنفيذ األهداف :قـنسيـ الت-ج

تصال بالمسؤولين في الداخل، وآذلك مختلف الهيئات واألفراد ، وهو يعمل على تحقيق اإل الموضوعة

، ويمدونهم  بالمديرين ورؤساء األقسام وآبار الموظفينفيتصل خبراء العالقات العامة . في الخارج

وهي التي تؤثر في سمعة . ، مع إسداء النصائح المتعلقة بالعالقات العامة باألخبار، و المعلومات

،  ، ورؤساء النقابات ومن ناحية أخرى يتصل الخبراء أيضا بالقادة في الخارج مثل المعلمين المؤسسة ،

من مال  والتنسيق في العالقات العامة يقصد به تعبئة القوى الضرورية ،. مـال وغيرهـال األعمــرج

  .ورجال ، وتسهيالت لضمان القيام بحملة فعالة

، ومساعدتها على أداء وظائفها المتصلة   ويقصد بها تقديم الخدمات لسائر اإلدارات:ةـة اإلداريـ الخدم-د

ر الموظفين والعمال وتدريبهم ، والنظر في وسائل ختياإإذ تساعد إدارة المستخدمين في . بالجماهير

آما تسهل مهمة اإلدارة القضائية في عرض الحقائق المتصلة بالقضايا المختلفة على . تشجيعهم، وترقيتهم

.  في إعداد التقارير السنوية وإخراجها بصورة جذابةةالرأي العام ، وتشارك المرآز المالي للمؤسس

 العالقات العامة تساعد أيضا قسم المشتريات في إقامة عالقات طيبة باإلضافة إلى هذا آله نجد

  .بالمتعهدين، وغيرهم من مصادر اإلنتاج 

وإلى جانب . يتصل بهذه الوظيفة عدد آبير من األعمال الهامة المتعلقة باإلعالم والنشر " :اجــ اإلنت-ه

جهاز العالقات العامة بإنتاج األفالم وعقد المؤتمرات يقوم  وإصدار البيانات ، اإلتصاالت الصحفية ،

وتعد صحيفة . وغيرهم ين ، والعمال المساهمين ، والطلبة السينمائية الموجهة إلى جماهير المستخدم

 والكتب ، وبإضافة باقي المطبوعات األخرى آالنشرات ،. )50("المؤسسة أهم ما تنتجه العالقات العامة 

حتى تتالءم مع مهمة . لتأآدنا من تنوع هذه األدوات جميعا. سنوية واإلعالنات والتقارير ال والكتيبات ،

والموظفين واإلعالم الخارجي الخاص بجمهور المساهمين والمستهلكين  الداخلي الخاص بالعمال اإلعالم

  .م ـرهـيـوغ

. ، وفكرة الجمهور عنها لتصاق وظائف العالقات العامة بسمعة المؤسسةإوعليه يتضح لنا        

، نحو آل  تجاهات الرأي العامإعالقات العامة تمثل ضمير المنظمة وهي آالجهاز الحساس تستشعر فال

، والرؤساء عند إصدار  لذلك فمن أهم واجباتها هي إسداء النصح للمسؤولين. قرار تصدره المنظمة

  . القرارات ووضع السياسات العامة للمنظمة

األمر الذي أدى إلى وجود . قة إتسمت بطابع إداري بحت ومما ال شك فيه أن وجهة النظر الساب       

  :وجهة نظر أخرى تتناول هذه الوظائف من خالل ثالث دوائر هي 



 69

  :وتتمثل في  :ة ـر النوعيـ وظائف العالقات العامة بالنسبة للجماهي-أ

  .د الجماهير، أو خدماتها بإتباع أسلوب سهل لكسب تأيي  تعريف الجماهير النوعية بالمنظمة وإنتاجها-

  . إطالع الجماهير بسياسة المنظمة ،وما يطرأ عليها من تعديالت-

          وهذا بإمدادها بالمعلومات الصادقة . المساهمة في تكوين آراء سليمة عن المنظمة لدى الجماهير -

  . والكاملة

، وهذا  قات جيدة حتى بين العاملين، وتكوين عال  العمل على تقريب وجهة النظر بين اإلدارة والعاملين-

  .بتهيئة مناخ مالئم في المنظمة بين جمهورها الداخلي

  :وتتمثل فيما يأتي  : دةـة آوحـ وظائف العالقات العامة بالنسبة للمنظم-ب

  . تزويد المنظمة بكافة المعلومات التي ترصد التطورات الطارئة على الرأي العام -

  .أو صورتها الذهنية  م يستهدف سمعتها ، حماية المنظمة من أي هجو-

  . التحقق من أن سياسة المنظمة ، ونشاطاتها تجد اإلهتمام الكافي من جانب الجمهور الداخلي والخارجي-

  : وتتمثل في اآلتي  :ةـة إلدارة المنظمـ وظائف العالقات العامة بالنسب-ج

  .ستها  إطالع اإلدارة العليا برد فعل فئات الجماهير تجاه سيا-

، أو ما   عرض وتحليل المواضيع التي تهم اإلدارة العليا خاصة ما تعلق منها بنتائج قياس الرأي العام-

  .تنشره الصحف

 مساعدة مجلس اإلدارة أو المدراء في أعلى مستويات المنظمة على إصدار القرارات ، وهذا من خالل -

  . الدور اإلستشاري الذي تقوم به

  :)51(تية أهم وظائف العالقات العامة في النقاط اآلابـــر حجــمنيور وحصر األستاذ الدآت

ة بسيطة بغية إهتمام ــة سهلــة التي تنتجها بلغــة أو الخدمــرح السلعـــأة وشـــور بالمنشــ تعريف الجمه-

  .الجمهور بها

يا على أساس من ، وذلك بمده بكافة المعلومات ليكون رأيه مبن  مساعدة الجمهور على تكوين رأيه-

  .  الواقع وأساس من الحقائق

   . التأآد من أن جميع األخبار التي تنشر على الجمهور صحيحة وسليمة من حيث الشكل والموضوع-

  . إطالع المؤسسة بكل التطورات الحاصلة في الرأي العام -

راد ببعضهم ــن األفــ، وبي رادــة واألفــأاهم بين المنشــة والتفــات الثقــو عالقـو مالئم لنمـة جــ تهيئ-

  . أةـــــالبعض داخل المنش

  . تجاه سياستها وبرامجها إ إطالع اإلدارة العليا برد فعل الجمهور الداخلي والخارجي -

  .ازل ـــال النــــ مساعدة وتشجيع عملية اإلتصال الصاعد واإلتص-
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  .تحقيق اإلنسجام بين بعضها البعضة لأ العمل على التنسيق بين اإلدارات المختلفة في المنش-

 تقوم العالقات العامة بدور المستشار الشخصي ألعضاء مجلس اإلدارة ، ولجميع األفراد في المستويات -

  .وإسداء النصح للمسؤولين عند إصدار القرارات وتعديل السياسات  اإلدارية العليا ،

  ام اإلدارة العليا ورفعها إليها ــــهتمإ بحث وتحليل وتلخيص جميع المواضيع التي تنال -

 Cutlip et Center etوبروم آاتليب وسنترعتماد على المنظور الوظيفي يرى آل من دائما باإل       

Broom  52(يـــأن العالقات العامة تنهض بمجموعة من الوظائف ه(  :  

 إيجاد التوازن بين ، وذلك قصد  تسهيل وتأمين إنتقال اآلراء بين طرفين هما الجمهور والمنظمة-

  .حتياجات الجمهور من جانب آخر إسياسات المنظمة من جانب ، و

تصالية بهدف مضاعفة  إطالع المسؤولين في المنظمة على السبل المناسبة لتنفيذ البرامج العلمية واإل-

  .درجة القبول نحو المنظمة 

عل بين السياسات والعمليات التنفيذية من  تقديم المشورة وتنفيذ البرامج المعدة بهدف توسيع دائرة التفا-

  .يجابية من جهة أخرى وزيادة العالقات اإلجهة، 

 رآز بشكل آبير على مجموعة الوظائف التي تقوم بها  Canfieldآانفليدمن جهة أخرى نجد        

  :وهي تتمثل فيما يأتي ) الجمهور الداخلي(العالقات العامة مع النسق الداخلي لها

شرح آراء الجماهير الداخلية لإلدارة العليا من خالل توفير البيانات الكافية عن مواقف وآراء  تفسير و-

  . الجمهور الداخلي 

  .   إبداء النصح والمشورة لإلدارة العليا فيما يخص التعامل مع الجمهور الداخلي للمؤسسة -

  .امة مع الجمهور الداخلي إجراء أبحاث علمية للرأي العام وتقييم تأثير برامج العالقات الع-

  . وضع برامج الخطط الخاصة بالعالقات العامة مع الجمهور الداخلي -

تصالية وهذا من خالل توظيف الوسائل اإل.  العمل على تمكين الجمهور الداخلي من إبداء آرائه لإلدارة-

  .والمناسبة لتحقيق ذلك 

  :)53(ئف وأنشطة العالقات العامة والمتمثلة في عرضا شامال لوظاسمير محمد حسينويقدم الدآتور        

  .طبع الكتيبات والنشرات الدورية وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد األفالم التسجيلية -

  .إعداد األنشطة اإلجتماعية والرياضية والترفيهية الخاصة بالمؤسسة -

  .ستقبال الوفود والزوار وترتيب إقامتهمإ تنظيم و-

  .عالن عن المنتجات والمنشأة أو خدماتها تخطيط وتنفيذ اإل-

  .وعرضه على اإلدارة وإعداد الردود عليه   متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة عن المنشأة ،-

  .جتماعية عليهم  تقديم اإلعانات المالية للعاملين بعد القيام بالبحوث اإل-
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  . تجهيز وتنفيذ المعارض المحلية واإلقليمية-

  . المعلومات التي تنشر عن المنظمة، وتقديمها لإلدارة  تحليل-

  . اإلشراف على نشاط المكتبة أو التوثيق-

  . تقديم الخدمات والتسهيالت والبيانات إلى عمالء المنشأة والقيام باإلتصال المباشر لحل مشاآلهم-

  . بحث شكاوى العاملين بالمنشأة والمتعاملين معها ومحاولة إزالة أسبابها -

  . تسهيل مهمة الوفود األجنبية القادمة للتعاون في تنفيذ المشاريع -

إذ . يتضح من خالل التصنيفات السابقة مدى آبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق العالقات العامة        

 -  التي لم تتعارض على اإلطالق بل فيها الكثير من نقاط اإللتقاء -نجد أن جوهر آل التصنيفات السابقة 

وآيفية القيام به من خالل إستقصاء المعلومات ووضع  يوضح الدور الوظيفي المنوط بالعالقات العامة ،

ورسم خطة العمل التي تترجم إلى برامج قابلة للتنفيذ مع الجمهور الداخلي  السياسة ،وتحديد األهداف ،

  .والخارجي للمنظمة 

الوظيفية نسق فرعي من النسق التنظيمي األآبر الذي وعليه تشكل العالقات العامة وفقا للنظرية        

وهنا تتمكن من . تعمل من خالله ،والذي ينتمي بدوره إلى نسق مجتمعي أآبر يتبادل معه التأثير والتأثر

أداء أدوارها ووظائفها بكفاءة وفعالية عالية بحيث تعمل على تدعيم الفهم والتفاهم المتبادل وتسهل عملية 

وتدعيم العالقات مع الجمهور، حيث أن نظام الحوار  مع تحسين الصورة ، مل واإلندماج ،التعاون والتكا

 للصراع ، وتحقيق التوافق والتوازن بين أفراد الجمهور الداخلي بتجنب األثار السلبيةالمفتوح يسمح 

األآبر واألنساق إلى هذا الجانب نجد أن إدارة العالقات العامة تدعم عملية التوازن بين النسق . والخارجي

و يعتبر تحقيق التوازن بين المؤسسة وجمهورها هدف رئيسي للعالقات . الفرعية داخل وخارج المؤسسة 

العامة، ولها دور هام في تحقيق التكيف في السلوك التنظيمي، والعمل من أجل مصلحة المؤسسة 

  .والجمهور معا وبصورة متوازنة

فإن العالقات العامة تعد من األنشطة المتكررة التي تسعى إلى وعليه ووفقا للمنظور الوظيفي        

 وهي تعمل ضمن نسق فرعي. تحقيق اإلستقرار والتوازن بين مصالح المؤسسة ،ومصالح الجمهور 

يضم عدة أنساق داخلية متفاعلة متساندة ومتكاملة في إطار نسق آلي عام وموحد على نحو ما  ) المؤسسة(

لذا فمسألة التوازن ) هو المجتمع(آما أن النسق الفرعي تابع لنسق عام . ناغم لتحقيق اإلستقرار والت

  .واإلستقرار وتحقيق أهداف النسقين أمر ضروري في وظائف العالقات العامة 

 تعتبر النظرية الوظيفية إحدى أهم النظريات اإلجتماعية وأآثرها: ةــيـفــوظيــة الــريـظـم النــييـقـت/ 2-2-5

 إعتبروا التفسير -آنجزلي دفيزمثل  -  حتى أن بعض علماء اإلجتماع .   في علم اإلجتماعستخداماإ

اإلجتماعي تفسيرا وظيفيا بالضرورة ألن من أهداف علم اإلجتماع الرئيسة هي الكشف عن وظائف 
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ت عليه عتمدإو قد أصبح اإلتجاه الوظيفي قويا وعمالقا في بداية القرن العشرين ، و. الظواهر اإلجتماعية

و العجيب في األمر أنه حتى ... زدهرت في العالم إمعظم الدراسات والتحليالت اإلجتماعية التي نشطت و

. ستخدام المنهج الوظيفي في جزء آبير من دراساتهم إأنصار مدرسة الصراع ال يجدون مخرجا من 

 المشاآل اإلجتماعية ، وعجزها على مواجهة تحديات خاصة ما تعلق منها بتحليل ضعف أبنية المجتمع

وهذا ما . ، اإلغتراب ، البطالة وعلى سبيل المثال مشاآل الفقر، الجريمة. التي وجدت في أحضانها 

  .، وأدوات المنهج الوظيفي في النظر إلى األمور يبرهن في الواقع على مدى مناسبة وصالحية تصورات

ووظائف آل  وتوضيح عناصره البنائية ،.  آكلويعد التحليل الوظيفي أداة هامة لدراسة المجتمع"        

خاصة التي . آما إهتم هذا المنظور بتحليل الوحدات واألنساق اإلجتماعية الكبرى للحياة اإلجتماعية. منها

  .)54("تجد تعبيرا لها في أنماط السلوك اإلجتماعي والتنظيمي 

 و الخمسينيات من القرن الماضي ، إال زدياد قيمة هذه النظرية في األربعينياتإوعلى الرغم من        

أنها تعرضت لبعض أوجه النقد والتي من بينها ترآيزها على دراسة الوحدات اإلجتماعية الكبرى ، 

داث ـباإلضافة إلى صعوبتها في التعامل مع األح. وإغفالها دراسة الوحدات اإلجتماعية الصغرى

بر النقاد أن المنظور الوظيفي يدخل في إطار النظريات  لذلك إعت.وعمليات التغير اإلجتماعي التاريخية ،

كي وإهمالها ـالمحافظة التي تميل إلى تدعيم النسق أو الوضع القائم بترآيزها على الطابع اإلستاتي

 المجتمعي ، والتقليل من أهمية التغير قمع مبالغتها في التأآيد على اإلنسجام والتواف. للصراع 

آما تعرض المنظور الوظيفي للنقد من خالل ترآيزه . ن طبيعة أي مجتمعاإلجتماعي الذي هو جزء م

على مسألة اإلتفاق حول القيم ، إذ يتفق معظم الوظيفيين على وجود إتفاق تام بين أعضاء المجتمع حول 

 وقد ال. بينما في الواقع هناك إختالف بين مختلف الجماعات من ناحية القيم و المعتقدات. القيم والمعتقدات

يوافق بعض أعضاء المجتمع على بعض القيم والمعتقدات ، ولكنهم غالبا ما يمتثلون للقواعد األساسية في 

  .المجتمع حتى يتسنى لهم إشباع حاجاتهم الضرورية اليومية 

إن هذه اإلنتقادات المقدمة أو غيرها، لم تثني عن الدور المهم الذي لعبته النظرية الوظيفية لوضع        

 سوسيولوجية متميزة، تساهم بشكل فعال  في دراسة المشاآل والقضايا اإلجتماعية الخاصة نظرية

وبذلك فهي أثرت في علم . والتي ظهرت خالل القرنين التاسع عشر والعشرين. بالمجتمع الحديث

، واألطر التصورية المساعدة في  اإلجتماع بكل مجاالته و تخصصاته بالكثير من اإلسهامات النظرية

هذه الخالصة من اإلسهامات الوظيفية أصبحت . وجيه البحوث والدراسات التجريبية حتى وقتنا هذات

: مرجعية للعديد من المتخصصين في فروع علم اإلجتماع ، وغيره من العلوم اإلجتماعية األخرى  مثل

  .   واألخذ بهذا المنظور آبراديغم للدراسة دليل على ذلك، علوم اإلعالم واإلتصال
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للنظرية الوظيفية المعاصرة مكانة علمية متميزة نظرا لمحاولتها في وضع نظرية سوسيولوجية  "   

آما يمكن . عامة أو موحدة يمكن عن طريقها اإلعتماد عليها في دراسة المشكالت والقضايا المجتمعية

. )55( "يعيشون فيه إعتبارها بمثابة اإلطار المرجعي لتوجيه الباحثين بصورة علمية لدراسة الواقع الذي 

إلى جانب هذا حرصت الوظيفية على إلزامية تطوير المداخل التحليلية والبحثية المستعان بهما في 

أمثال (إذ لجأ عدد آبير من رواد النظرية الوظيفية التقليدية . الدراسة النظرية والميدانية في نفس الوقت

وذلك إلثراء .  البيولوجية ، والطبيعية والرياضيةإلى العديد من المداخل ) إيميل دورآايم،هربرت سبنسر

وتطور هذا . البحث الميداني ومختلف عمليات جمع البيانات الواقعية ، وتحليلها وفق طرق علمية سليمة

مثل بارسونز في تحليالته المرآزة على المدخل . اإلهتمام فيما بعد مع المتزعمين الجدد لهذه النظرية

والتي يمكن . خل التحليلية المعتمدة على تقديم الكثير من النماذج التصويرية النسقي وغيرها من المدا

ري ـن النظـة على المستوييـة الوظيفيـوير النظريـي تطـاهم فـة تسـة فكريـالرجوع إليها آأنساق بنائي

  .ي ـوالميدان

ة طالما أن مثل تلك لذلك ورغم اإلنتقادات المقدمة لهذه النظرية فهي ستظل واقفة على أرض آمن       

اإلنتقادات السالفة الذآر قد حملت علماء اإلجتماع المعاصرين للدفاع عن اإلتجاه الوظيفي والعمل على 

اإلتجاه الوظيفي اآلن يؤدي دور رائد ومرموق بالنسبة للنظرية ، وفتراضاته األساسية إتطوير قضاياه و

تجاه في أي باحث لمح فيها معالم هذا اإلللدرجة التي أصبحنا ن. السوسيولوجية المعاصرة آكل 

  .نثربولوجي بصفة خاصة  سواء في دراسته أو منهجه أو تفسيراته أسوسيولوجي بصفة عامة ، أو 

ات السابقة هو مرحلة مهمة من مراحل البحث ــالدراسإلى خلص أن الرجوع ستوفي األخير ن       

لصعوبات أمام الباحث ،وما تعطيه له من بيانات تخدمه وهذا نظرا لما لها من فائدة في تذليل ا. العلمي 

آما أن تبني المنظور الوظيفي في الدراسات العلمية األصيلة يعد لبنة من . في آل المراحل المتبقية له 

نتقادات ورغم اإل. لبنات بناء التراث المعرفي والعلمي في مختلف العلوم التي تشمل تلك الدراسات

وصالحية إعتماد  يفية ، إال أنها ستظل واقفة على أرض آمنة نظرا لمناسبتها ،الموجهة للنظرية الوظ

إذ في ضوء هذه النظرية إستطعنا تحليل ، آما هو الحال في دراستنا هذه . عليها في العديد من الدراسات 

ي وستكون هذه النظرية محطة مهمة لنا في البحث سواء في شقه النظر. مختلف وظائف العالقات العامة

التي وو ستوقفنا خاصة عند حديد أهم فرضيات الدراسة، وعند صياغة نتائج هذه الدراسة . أو الميداني

  .                 ستحلل في ضوء المنظور الوظيفي دائما
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بعض التعريفات لها إن الدراسات الحقيقية لوظيفة العالقات العامة هي التي ال تقف عند حدود تقديم       

 المرتبطة بالعالقات  و عليه إرتأت الطالبة الباحثة التعرض إلى العديد من العناصر ،أو بذآر وظائفها

  .      في هذا الفصلالعامة
 

  :ة ـــات العامــور العالقـــأة و تطــنش/ 1 -3 
هــي أنــه ليس هناك . إن الحــديث عــن العــالقـات العامـة و تطورها يقودنا إلــى مالحظة مهمة       

إال أنــهم إتفقـوا علــى أن مصطلح العالقات العامة . إتفاق بين الباحثين حول تحديد تاريخ معيـن لظهورها

أخذت العالقـات العامـة " وقتها .  القرن العشرينلـم يتم تخصيصه بدراسـة علميــة منظمة ، إال في بداية

 . )01("تبـرز آنشـاط هــام تحرص عليــه المؤسســات الكبـرى التــي تعنى بتعزيز الصــالت بزبائنها 

إذ تعـد األسـرة النــواة األولى . تصالي نجد لها جذور تمتد إلى تاريخ وجود اإلنسان إلكنهــا آنشــاط و

 ، لتتكون بعد ذلك القبيلة نتيجة الجمع بين عدة أسر، و آان للقبائل في المجتمعات البدائية لعالقات اإلنسان

تصاالت آما آانت تقام اإل.  للحروبإهتمــام آبيــر بوجــود عـالقــات بينهـا و بيـن القبـائـل األخرى درًء

القبيلـة الذي يدعــو أعضــاء أما مهمـة اإلعـالم فكانت مــن صالحيـات رئيــس . الودية إلقامة الصلح

آما آان يفصل في حاالت النزاع . قبيلتـه إلــى الخـروج لعمليات الصيـد والقتال ، أو حفالت الـزواج

، ويلجأ رئيس القبيلة في تأدية تلك المهام إلى رجل قوي  ليسود السالم بين قبيلته و باقي القبائل المجاورة

  .الرقص ونون فنون التعبير البدائية آاإلنشاء،ق الذيـن يتالحجة، أو إلى السحرة، و األطبـاء
هتمام آشفت آثار قدماء المصريين عن اإل :العالقات العامة في حضارة مصر الفرعونية/ 3-1-1 

إذ آان الكهنة يقومون بإبالغ األحكام اإللهية . " تصال باألهاليالكبير الذي وجد لدى ملوك الفراعنة لإل

للملك المظالم التي يمكن أن يتعرض لها الشعب،  آما آانت الدولة تهتم بتسجيل للناس، آما ينقلون 

نتصارات الحربية، و البعثات التجارية، و المشروعات ووصف األحداث الهامة في حياة المجتمع، آاإل

 اجبانتههتم القدماء المصريين بالسيطرة على أفكار الجمهور إوقد  .)02("الكبرى التي تتوالها الحكومة 

تأليه فرعون، و تقديس الكهنة، وتشييد المعابد، والقبور على شكل األهرامات، وخير : شتى األساليب منها

  . ثار الفرعونية و الكتابات التي وجدت على ورق البرديدليل على ذلك األ

اس هتم ملوك بابل و آشور بالتأثير في عواطف النإلقد  :ورــة في بابل وآشــالعالقات العام/ 3-1-2

 األثار أن اآلشوريين هم آما آشفت لنا . "خاصة في األوقات التي تتطلب الشرح و التفسير. و أفكارهم 

نتصاراتهم وبجانب الرقم يصورون باأللوان صور إفكانوا يرقمون . بتدع النشرات المصورة أول من إ

إلضافة إلى هذا وجد با. )03(" األسرى من ملوك وأمراء، و يعرضونها في قصورهم وساحاتهم العامة 
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 ق م تعمل على ترشيد المزارعين عن وسائل زيادة 1800في العراق إعالنات يعود تاريخها إلى عام 

  .اإلنتاج

آانت الحضارتين اإلغريقية و الرومانية أآثر   ":انـات العامة عند اليونان والرومـالعالق/ 3-1-3

 مصر و بابل و آشور و فارس آانت الدعاية  ففي.تصاال بالجماهير من الحضارات الشرقية القديمةإ

 .رستقراطية دون سواد الشعب وآان الغرض منها إعالم الطبقات األ،منصبة على أعمال الملوك و الكهنة

 ظهور المبادئ عبية بعض الشيء بتطور الزمن و بدأتسعت رقعة القاعدة الشإأما عند اليونان فقد 

و قد عمدت الحضارة الرومانية و اليونانية إلى آسب ثقة  .)04( "الديمقراطية و خاصة في المدن اليونانية

ستغالل يوليوس قيصر الوقائع اليومية لتسجيل أنشطة مجلس الشيوخ، إهذا ما يظهر من خالل . الشعب

صوت "آما إعترف الرومان بأهمية الرأي العام و هذا من خالل شعارهم . وعرضها على الجمهور

وعليه فقد آان الفضل لليونان و الرومان في . فور على معابدهم و تماثيلهمالمح". الشعب من صوت اهللا

دفع نشاط العالقات العامة إلى األمام بفضل ظهور األفكار الديمقراطية الداعية لإلعتراف بحرية الرأي 

  .العام

 إستطاعت الحضارة اإلسالمية أن تطور :ة ـارة اإلسالميـات العامة في الحضــالعالق/ 3-1-4

فأثناء نشر الدعوة " شاط العالقات العامة بفضل حثها على النظام الشورى في الحكم و إحترام اإلنسان ن

 بممارسة العالقات العامة بشكل مؤثر إلقناع الناس - صلى اهللا عليه و سلم –اإلسالمية إهتم الرسول 

أسلوب الخطابة آ التحدث إليهم بعدة أساليببفضائل الدين اإلسالمي من خالل اإلتصال بهم و

و طوال الفترات األولى للدولة اإلسالمية آان الخلفاء المسلمين ينصتون لمشاآل . )05("واإلجتماعات 

  .هو الواسطة بين الحكام و العامة ديوان الرسائلتساع حدود الدولة أصبح إالناس و أرائهم ، وبعد 

ي العص/ 3-1-5 ة ف ات العام ـور الوسطــالعالق ذه العصو:ى ـ ي ه ات  ف ات ظلم ر عرفت المجتمع

و في   . "نتشار للنفوذ اإلقطاعي إالذي صاحبه إنحالل إقتصادي وإجتماعي ، و     . التعصب الديني و الجهل   

ا                        ة و تطوره ات العام . هذا السياق ال يسعنا إال أن نذآر ما للمسيحية في أوروبا من دور في ظهور العالق

ستانت         حيث آان لها دورا هاما في شؤون الدعوة الدينية و          دما ظهر المذهب البروت ذي أعده   يخاصة عن  ال

 منه عن طريق دعواتهم و عالقاتهم       الخالص   نلذلك راحوا ينشدو  .  الكاثوليك آنذاك خروجا عن المسيحية    

د  . )06("وعن طريق قيام الكرادلة تحت رعاية البابا بمسائل اإلعالم و النشر و إعادة الثقة بالكنيسة              فيما بع

ات حرفي   رت نقاب ام  ظه رأي الع ي ال رت ف ة ،      ة أث ن جه صناع م ال و ال ين العم ات ب ت العالق ، ونظم

ى                 والجمهور العام من جهة أخرى     ات عل ذه النقاب د عملت ه ا بع ال عوضا عن        إ، ولكن فيم ستغالل العم

  .حمايتهم ، و غش المستهلكين بدال من رعاية مصالحهم
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ارها نشاطا ــات العامة بإعتبــقد ظهرت العالق ل:ور الحديثة ـي العصــة فــالعامــات العالق/ 3-1-6

لكنها لم تعرف بمفهومها . مستقال مع بداية الثورة الصناعية ، وما صاحبها من توسع في العمل و التجارة

  : و هذا بوجود عدة دواعي منها ،الحديث إال في أواخر القرن التاسع عشر

جمهور واسع سواء داخلي أو خارجي و تشابك  توسع و تشابك أعمال المؤسسات المختلفة والتي تضم -

  .العالقات بين األفراد و الجماعات

 التقدم الملحوظ الذي شهدته مختلف العلوم و نمو العلوم اإلنسانية التي تهتم بدراسة الفرد و دوافعه -

  .السلوآية ، هذا مع إنتشار التعليم و زيادة فرصه

  .النسبة لألشخاص أو األفكار النقل سهل مهمة التنقل سواء بل توفر وسائ-

  .إذ سعت جميع المنظمات إلى آسب ثقة الفرد.  زيادة أهمية الفرد في المجتمع الحديث-

 الرئيس جيفرسون توماسستعمل تعبير العالقات العامة، هل هو إوهناك إختالف حول أول من "        

 محامي دورمان ايتونم هو أ. 1802الثالث للواليات المتحدة في تصريح له بمجلس الشيوخ سنة 

الذي ألقى المحاضرة بعنوان العالقات العامة و مستلزمات المهن الشرعية في آلية الحقوق . بنيويورك

حيث . 1908 رئيس شرآة التليفون و التلغراف األمريكية وذلك عام تيودور فيل هوأم . 1882ببال سنة 

  .)07("لشرآة ظهر هذا التعبير ألول مرة في تقرير أعده عن أعمال ا

 ، إذ بدأت تتجلى سياستها 1900يمكن القول أن ظهور العالقات العامة الحديثة آان منذ سنة        

المناسبات  لتعرض على الجمهور، و تسهم بذلك في تهيئة األذهان و تعبئة الرأي العام خاصة في

عالقات العامة لشؤون  آان إفتتاح أول مكتب لل1903و في عام . الخطيرة ، و األزمات و الحروب

 . 1906، و إن آان خبراء العالقات العام يرجعون تاريخها إلى  إيفي لياإلتصال بالصحافة من طرف 

 بأبي  Ivy leeيفي ليإ و يلقب  ، الغرفة العالمية للعالقات العامة في نيويوركيفي ليحيث أسس إ

 الكبرى لها  تاـوإرساء القواعد والدعامإذ آانت لـه إرهاصات ناجحة  في تطويرها ، . العالقات العامة

حيث آان من األوائل الذين نادوا بعدم جدوى الترويج ما لم تصاحبه أفعال طيبة ، آما أن أول من " 

فهو أول من وضع أسس العالقات . ستخدم اإلعالن آوسيلة من وسائل العالقات العامة لتحقيق أهدافهاإ

 بأنها عملية مزدوجة تبدأ بمعرفة إتجاهات و أراء الجمهور العامة ألغلب مديري الشرآات حيث فسرها

و التي على ضوئها تقوم الشرآات بإعادة النظر . و نشر الحقائق و المعلومات عن الشرآة بصدق و أمانة

 في إيفي ليوقد نجح . )08("في خططها و سياستها بما يتفق مع إتجاهات الرأي العام و المصلحة العامة 

 من صورة ته عندما عمل مستشارا لديه فحول صورروآفلرأي العام عند رجل األعمال تغيير فكرة الر

  .الرأسمالي الجشع إلى صورة الرجل المعطاء
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يعد من الرواد الذين وضعوا اللبنات األولى  أموس آندالوأشارت المصادر أن الصحفي األمريكي 

، و على ضوء جاآسون للرئيس األمريكي  آمستشار لشؤون الرأي العامآندالوقد عمل . للعالقات العامة

أبحاثه للرأي العام آان يرسم للرئيس الخطط السياسية للدولة، ويعد له جميع خطبه السياسية وأوراقه 

  . الرسمية

مضت العالقات العامة قدما مع الحرب العالمية األولى، عندما ثبتت قدرة الكلمات على التأثير " 

. )09("هتمام بموضوع الرأي العام بكل جوانبه  أدى ذلك إلى تعميق اإلوقد. جمهورتجاهات الإفي تشكيل 

إذ أصبح لرجل العالقات العامة  . ستشاريو تطورت العالقات العام فيما بعد بفضل ما يسمى بالعمل اإل

 أما ،، وتفعيل برامجها المؤثرة في الجمهور الداخلي و الخارجي دورا مهما في إدارة المنظمات الكبرى

و ألقي أول درس في العالقات العامة بجامعة . 1920وآالة مختصة في العالقات العامة ظهرت عام أول 

نتهى الخبراء إلى إ 1929 وخالل األزمة اإلقتصادية التي أصابت العالم سنة. )10("1923نيويورك عام 

وإستقر الرأي . امةأن الصراحة واألمانة واإلعتراف بالمسؤولية اإلجتماعية هي أهم مبادئ العالقات الع

  . على ضرورة العناية بالجمهور الداخلي والخارجي على حد السواء

  ة ــامـات العــام بالعالقــأما في الحرب العالمية الثانية فقد آان إتساع اإلقتصاد سببا في زيادة اإلهتم       

ات، وهي مؤثر فعال إذ ترسخت فكرة أن العالقات الطيبة هي أساس إستقرار جميع المؤسس. و نموها 

آما شملت العالقات العامة جميع المجاالت سواء الصناعية، الزراعية، الحكومية، . لتحقيق النجاح

وأنشئت إدارات و أقسام مستقلة خاصة بالعالقات العامة لتتطور فيما بعد بتطور التقنيات . الدولية

  . اإلتصالية و أدوات البحث العلمي

 و هو من أبرز الشخصيات التي " إدوارد بيرنيزثر الكبير الذي أحدثه آما ال يفوتنا أن نذآر األ

فكان أول من إستخدم عبارة .  الدور األآبر في دفع العالقات العامة إلى مرحلة التقنينيفي ليإحملت بعد 

و إفتتح مكتبا إستشاريا عقب عودته من مؤتمر السالم بباريس . 1920مستشار العالقات العامة في عام 

، ثم قام بتدريس مادة العالقات العامة ألول مرة  بلورة الرأي العام آتابه 1923، و أصدر عام 1919 عام

عام  الدعايةآتاب : العالقات العامة بالكثير من الكتب  من أهمها  بيرنيزوخص . )11 ("في جامعة نيويورك

الذي  . Engineering of consent هندسة اإلقناع إصدر آتاب  1955 و في سنة . و العالقات1928

مستقبلك  ظهر آتاب آخر له بعنوان  1961 و في عام ،العالقات العامة فنترجم إلى اللغة العربية بعنوان 

تاريخ فكرة و مذآرات مستشار   في آتابالعامةآما لخص رحلته مع مهنة العالقات  . العامة في العالقات

  .1965عام  العالقات العامة

  

  توجت بتأسيس جمعية. عامة سمة بارزة من سمات أنشطة المجتمع األمريكيلقد ظلت العالقات ال
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لتشق فيما بعد العالقات العامة الطريق إلى أوروبا و باقي . 1948 العالقات العامة األمريكية عام 

ومن ثم أنشئت جمعية . 1948إذ تم إنشاء معهد العالقات العامة البـريطاني في بريطانيا عام . الدول 

وفي . 1949أما في فرنسا فقد تكونت أول جمعية للعالقات العام عام . 1955ات العامة الدولية سنة العالق

في حين في . 1952و ببلجيكا تم إنشاء أول مرآز للعالقات العامة سنة . 1950أستراليا آانت بدايتها سنة 

و في .  للعالقات العامة بإنشاء أول جمعية1954إيطاليا آانت بداية ظهور العالقات العامة فيها سنة 

: باإلضافة إلى هذا وجدت العديد من اإلتحادات مثل . 1958ألمانيا تم تأسيس منظمة للعالقات العامة عام 

  . 1956و المرآز األروبي للعالقات العامة سنة . 1949اإلتحاد األروبي للعالقات العامة عام 

التي   . 01/05/1965مة العربية في أما في الوطن العربي  فقد تأسست جمعية العالقات العا

الوضعية الراهنة "  العالقات العامة ، ومع ذلك فهناك من يرى أن  وأسسساهمت في إرساء مفهوم

للعالقات العامة في الوطن العربي تدعو للتفكير المعمق في وضع إستراتيجيات جديدة حيز التنفيذ يكون 

 . )12("الهدف منها إعادة تحديد بناءاتها و وظائفها

أنها آانت في بدايتها تعتمد على " وأخيرا نخرج من هذا العرض لنشأة و تطور العالقات العامة        

وقد تبلورت تبعا لتبلور اإلتجاهات الفكرية و ظهور المجتمعات . المشاعر الخاصة و العواطف الفردية

ت في إثارة األفراد، و العمل على لتصبح علما و فنا تعتمد عليه المصالح و اإلدارات و الهيئا. الحديثة

  ).13("تعاون الجمهور معها 
  

  :ة ـــات العامــام بالعالقــهتمع اإلـــدواف/ 3-2
ساعدت تحقيق العديد من العوامل في اإلهتمام بالعالقات العامة آوظيفة إدارية متخصصة تنال         

  :  هذه العوامل فيإهتمام اإلدارة العليا في معظم المؤسسات والمنظمات وتتمثل

اآل في ـة و ما صاحبها من مشـأدت الثورة الصناعي :رــاج الكبيــورة الصناعية و اإلنتــ الث/3-2-1

الداعية لتنظيم  -جتماعية العالقات بين صاحب العمل و العمال إلى ظهور النظريات السياسية و اإل

و مع إحتدام . 1848 سنة مارآس و إنجلز  و في مقدمتها البيان الشيوعي الذي أصدره- عالقات اإلنتاج 

و من الناحية . الصراع الشيوعي و الرأسمالي بات من الضروري إستمالة الجماهير لمذهب معين

األخرى أدى وجود اإلنتاج الكبير إلى وجود هوة بين المنتج و المستهلك ، وإشتراك مجموعات من 

لكين، و هذا ما نتج عنه تزايد أعداد جماهير األفراد أو المنظمات لتسهيل توفر السلع لدى المسته

المنظمات، و أهمية وجود عالقات تبني الثقة معهم من أجل إرضاء هذه الجماهير و تحقيق أهداف 

  . المنظمة في آن واحد
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 تم التغلب على مشكلة ندرة عوامل اإلنتاج من خالل إتباع لقد :ةــدة المنافســ حةادــزي /3-2-2

، والتخصص، و بذلك فاق العرض الطلب، وتحول السوق من سوق  علمية و تقسيم العملمبادئ اإلدارة ال

في محاولة منها إلرضاء . وهذا ما أدى إلى زياد حدة المنافسة بين الشرآات.بائعين إلى سوق مشترين

  .المستهلكين وإشباع رغباتهم و وضعها في اإلعتبار األول 

اء األنظمة ــي وإنشــار الوعــنتشإ ساهم :ام ــ الرأي العرــي من جانب جماهيــتزايد الوع/ 3-2-3

الل وسائل ـمن خ"  هتمام الحكومات بالتأثير في الرأي العام سواء محليا أو دوليازيادة إالديمقراطية في 

  ، ستمالةث إلى دراسة أساليب التأثيـر واإلو وجهت البحو. ة القائمةـاإلعالم المختلفة أو التنظيمات السياسي

المشكالت و وأنشأت وحدات متخصصة لتحليل الرأي العام والتعرف على آراء األفراد في القضايا 

  . )14("المثارة لوضعها في اإلعتبار عند اتخاذ القرارات 

وعلى مستوى المنظمات ساهم إنتشار الوعي و التعليم إلى زيادة إحتياج الجمهور إلى المعلومات 

  . الوافية الخاصة بالمنتج

ساهم التقدم الهائل في وسائل اإلتصال في تقريب المسافات حتى "  :الــائل اإلتصــور وسـتط/ 3-2-4

أصبح العالم من الناحية اإلعالمية أصغر مما هو عليه نتيجة لسرعة تداول األنباء وإنتقال المعلومات 

  . )15(" و آان ذلك سببا من أسباب اإلهتمام بالعالقات العامة . واآلراء
  

  : ـة ـعامــــادئ العالقــــات الـأسس و مبـــ/ 3-3
  :تستند العالقات العامة في أداء مهامها على مجموعة من األسس و المبادئ أهمها ما يأتي       

ن العالقات العامة هي وظيفة إدارية مستمرة و مخططة تحتاج إلى الممارسة العملية اإلدارية أ -

 و التنسيق، والتقييم شأنها شأن وظائف المؤسسة األخرى آالتخطيط و البحث العلمي و التنظيم،

  .والعالقات العامة هي مسؤولية من مسؤوليات اإلدارة العليا

والعمل على إيجاد تفاهم متبادل بين المؤسسة و جميع العاملين بها، و العمل على "  البـدء مـن الداخـل -

  .)16("اون داخل المؤسسة تماسك الجمهور الداخلي و تدعيم روح الجماعة ، و التع

إذ أنه من الضرورة القصوى للعالقات "  أهمية العنصر األخالقي في  ممارسة أنشطة العالقات العامة -

   . )17(" العامة أن تقوم على أخالقية يقبلها الجميع

آما . رإذ تقوم العالقات العامة على إحترام رأي الفرد و حقه في التعبي"  ضرورة إحترام الرأي العام -

و من خالل اإللتزام بالصدق في األعمال التي . )18("تسعى إلى توفير الشروط المالئمة لعرض اآلراء 

  . تطابق األقوال يمكن للمنظمة آسب ثقة الجمهور بنوعيه معا 
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 العمل على المساهمة في رفاهية المجتمع ، والتي تمثل هدفا عاما تسعى إليه جميع المؤسسات وهذا -

  . ا وضع أهدافها في ضوء أهداف المجتمع آكل لتحقيق اإلنسجاميتطلب منه

 العالقات العامة ال تقتصر على نوع معين من المؤسسات دون األخرى بل أنها تشمل جميع المؤسسات -

  . سواًء آانت تجارية أو صناعية أو إجتماعية أو خدماتية  .الحكومية والخاصة 

  :ة ـــــات العامـــة العالقـــأهمي/ 3-4
ستطاعة العالقات العامة توضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه أي مؤسسة في أنه في إيذهب البعض إلى  " 

  :تحقق عدة فوائد أهمها و .)19("المجتمع 

 عمل طيبة في المنظمة مما يسهل جلب أفضل الكفاءات العاملة وتحقيق تنتشار عالقاإ المساهمة في -

  .قات العامة على تخفيض معدل دوران العملإستقرارها ، و من ثم تساعد العال

ب ثقة الجمهور الداخلي  في المنظمات الصناعية تبرز أهمية العالقات العامة في أنها تسعى إلى آس-

و هذا ما يساعد على زيادة . مما يؤدي إلى زيادة شهرتها ، و تحسين سمعة منتجاتها. الخارجي و

  .ة منتجاتها الجديدة للسوقو تسهيل تقديم المؤسسة الصناعي. المبيعات

فقد تكون الخدمة التي تقدمها غير ضرورية بالنسبة "  تبدو أهمية العالقات العامة في المنشآت الخدمية -

مما يصعب من دور العالقات العامة في الحفاظ على جمهورها خاصة . و قد تكون هناك بدائل لها. للفرد

  .)20("الخارجي منه 

من خالل دورها الهام في تحسين العالقة بين " العامة في المنظمات الحكومية   تتضح أهمية العالقات -

و لقد لمست المنظمات الحكومية أن العالقات العامة هي السبيل إليجاد . الحكومة أو الوزارة و الجمهور

منظمة التعاون الكامل بين المنظمة و البيئة المحيطة بها من ناحية و بين األفراد و الجماعات داخل ال

  . )21("نفسها 

 إذ يكونوا . تساعد العالقات العامة الطيبة في حسن تقدير المشاآل اإلدارية سواء من طرف العاملين-

حيث أنه يدرك  الحقائق الخاصة . ، أو من قبل الجمهور المتعامل مع المنظمة طالع بحقيقة الموقفإعلى 

 . بإمكانيات المنظمة و إنجازاتها و مشاآلها

إذ يكون من السهل على .  العالقات العامة الجيدة في توجيه اإلدارة إلى ما فيه صالح الجمهور تساهم-

 . )22("اإلدارة الوقوف على آراء الجماهير التي تتعامل معها لتأخذها بعين اإلعتبار

 تساهم العالقات العامة في آسب ثقة الموردين و الوسطاء و الوآالء و العمال و المستهلكين -

فالعالقات . ساهمين و الدوائر الحكومية في المنظمة  إذ توطد معهم جميعا جسور التعاون و الثقةوالم

  زها التفاعل اإليجابي ، و التعامل ــالعامة تجمع بإحكام المصلحة العامة و المصلحة الخاصة ،  و من رآائ

 .مع الجميع على ضوء األسس األخالقية و اإلنسانية
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ة الوسيلة الفعالة إلطالع الجماهير على أهداف المنظمة و أنشطتها ، و شرح   تعد العالقات العام-

  . حترامه و ذلك عن طريق إمداده بالبيانات و الحقائق المطلوبة إسياستها، و آسب تأييد الرأي العام و 
 

 : ة ــــات العامــــداف العالقـــأه/ 5 -3
و مهمتها الكبرى . و توافق بين منظمات المجتمع و أفرادهتسعى العالقات العامة إلى إيجاد تفاهم         " 

قا للصالح العام، ــلفة تحقيـــه المختــق بين مصالحــهي التوفيق بين عناصر المجتمع و هيئاته ، و التنسي

و تهدف العالقات العامة إلى تحقيق اإلنسجام اإلجتماعي، و تنطوي على فلسفة إنسانية أساسها اإلعتراف 

. )23("اعية ــة واإلجتمــاديــفرد وأهمية صوت الجماهير في تقرير اإلتجاهات السياسية واإلقتصبقيمة ال

 :و أهداف أخرى فرعية منبثقة منه . ستخالص  هدف أساسي للعالقات العامةوعليه يمكن إ

ذهنية  تكوين صورةويتمثل في العمل على توفير مناخ مالئم للمنظمة  فالهدف األساسي للعالقات العامة -

 الفرعية ألهدافاأما . إنطباعات إيجابية عنها، لدى آافة األطراف المرتبطة بها سواء داخلها أو خارجهاو

 :المنبثقة فيمكن عرضها في اآلتي

 .)24("شرح أهداف ، سياسات و أسلوب عمل ،  و نوع نشاط المنظمة للجماهير  " -

 . و إيصالها إلى اإلدارة العليا. خارجي و الي التعرف على إتجاهات و آراء الجمهور الداخل-

 . ي العمل على تحقيق التكامل بين المنظمة و إتجاهات ورغبات الجمهور الداخلي والخارج-

 . )25(" العمل على تحقيق القبول و المصداقية سواء للسلع أو لألفراد أو الشرآات أو األفكار-

نشر أخبار ور الهجوم التي تقع عليها نتيجة  ص تهدف العالقات العامة إلى حماية المنظمة من آافة-

 .مع تهيئة عدم تقبل الجمهور الداخلي والخارجي لهذه األمور. آاذبة

ايقات بالنسبة ــن أن تسبب مضــالت الداخلية التي يمكــوبات و المشكــة في منع الصعــالمساهم" -

 .)26("أة ـــللمنش

خارجية بكافة المعلومات الصحيحة و الصادقة مع العمل على  و الة العمل على إمداد الجماهير الداخلي-

  .    يجابيةتجاهاتها السلبية إلى إتجاهات إإقناعها و تعديل إ
 

 :ة ــــــات العامـــاالت العالقـــمج/ 3-6
 وفي جميع المؤسسات  ،تظهر مجاالت ممارسة العالقات العامة في جميع مرافق نشاط الفرد" 

فالمؤسسة الصغيرة آالمؤسسة الكبيرة تعتمد في حياتها على سياسة .  و أنشطتهاختالف أحجامهاإعلى 

و ليس . و تنفذها بالقدر الذي تسمح به إمكانياتها، و تقضي به حاجاتها. العالقات العامة التي تخطط لها

  لعالقات و يمكن تناول مجاالت ا. )27("هذا بغريب إذ أن آال منهما على عالقة بالجمهور و موضعا لرأيه 

  :العامة على النحو اآلتي 
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أدى التطور الجديد في الحياة الصناعية إلى  :ةـة في المؤسسات الصناعيــات العامــالعالق/ 3-6-1

وهذا حتى تضمن الهدوء و اإلستقرار في . تنظيم العالقات بين المؤسسة و عمالها، وتحسين هذه العالقات

 . ن العمل و زيادة اإلنتاج، و تهيئة الجو إلتقا العمل و إنتظامه

و عليه فإن معظم إدارات المصانع الحديثة تسعى جاهدة لتوفير مسببات الراحة المادية والمعنوية 

و في إطار المخطط العام الذي تصنعه . ، ورفع مستواه من عدة نواحي ثقافية و إجتماعية للعامل و أسرته

. مة مرآز إشعاع تستقي منه الحقائق والبيانات الصحيحةأصبح جهاز العالقات العا. إدارة العالقات العامة

وبما تتبناه العالقات العامة من . حتى يكون العاملون على علم بأنشطة المؤسسة الصناعية و أسلوبها 

وبذلك تساعد على تمتين العالقات بين . ، والرياضية ، والروحية برامج الرعاية اإلجتماعية ، والثقافية

 . طمئنانهم إ إستقرارهم والعاملين و تعميم

 :)28(وفي هذا اإلطار العام من اإلختصاصات تقوم العالقات العامة بالواجبات اآلتية 

سواء آان بالمؤسسة .  العاملين والجمهور ومتابعة بحثها ودراستها مع األجهزة المعنيةشكاوى تلقي -

 .الصناعية أو الهيئة التابعة لها

، ومستشفيات  بين إدارة الشؤون الطبيةو،   عالقات المؤسسة الصناعية الربط الدائم و المستمر بين-

 .التأمين الصحي المختلفة للتعرف على مشاآل عالقة العاملين بها

.  العمل على عقد الندوات لشرح و تفسير ما يصدر من اإلدارة العليا من قرارات و تعليمات و لوائح-

 .ن من أجل المحافظة على اإللتحامخاصة ما يتعلق منها بشؤون العمل و العاملي

 العمل على رفع المستوى اإلجتماعي، و الثقافي و الروحي للعاملين، و نشر روح التآخي بينهم  بما -

 . تخلقه األعمال الجماعية من ترابط وثيق بين العمال

  . القيام بالبحوث و الدراسات العلمية الخاصة بالتعرف على آراء الجمهور وتطلعاته-
 

  :يمكن تحديد برنامج العالقات العامة في البنوك آما يأتي  :وك ــــة بالبنـــ العامتاـــالعالق/ 3-6-2

  تاد على المحاضراــ، و تدريبهم على أداء العمل باإلعتم نـي للموظفيـوى الثقافـ العمل على رفع المست-

 .والندوات و عرض األفالم السينمائية  و توزيع النشرات

 . ي البنك و توطيد العالقات فيما بينهم ، و بين المستويات اإلدارية المختلفة رعاية موظف-

جتماعية، والرياضية التي تتيح الفرصة للموظفين لتجديد طاقاتهم  برمجة مختلف األنشطة الثقافية واإل-

  . المادية و المعنوية

  .، و تحسين الصالت بينهما  بمختلف أنشطة البنكي إعالم الجمهور الخارج-
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المتعاملين،   إعـالم الجمهـورالخارجي بـدور البنك والتسهيالت الموضوعة لخدمة الجماهير وآسب ثقة-  

 .و تكوين رأي عام إيجابي تجاه البنك

البد من وجود جسور بين الحكومة  :ة بالوزارات و المؤسسات الحكوميةـات العامـالعالق/ 3-6-3

فالعالقات العامة التي تضطلع بهذه المسؤولية تنقل آراء . و الشعب، حتى يتسنى فهم آل منهما لآلخر

وما . ، وتعريفهم بالجهود التي تبذلها السلطات التنفيذية من أعمال و خدمات المواطنين للحكومة من ناحية

 . تسنه السلطة التشريعية من ناحية أخرى

 :ات الحكومية آاآلتي على ضوء ذلك يمكن تحديد برنامج العالقات العامة في الوزارات و اإلدار

 العمل على آسب رضا الجماهير و تأييدها إزاء القوانين الجديدة واإلصالحات التي تفرضها متطلبات -

  الحهم من قبل الوزارات ـؤدى لصــي تـات التــالم المواطنين بالخدمــل على إعـالمجتمع الحديث مع العم

 .رامجهاـا و ب، وبذلك يتسنى لهم المشارآة في أنشطته و اإلدارات

 التعبير عن الرأي العام للهيئات التي لها سلطة تشريع ، و بذلك ال تكون القوانين المشرعة غير واقعية ، -

 .و بمنأى عن قبول الجمهور لها

  .  اإلهتمام بشكاوى الجمهور الداخلي و الخارجي و مقترحاته، و العمل على الرد عليها-

 .الجمهور تدريب العاملين على حسن معاملة -

هذا دون أن ننسى ضرورة وجود تواصل بين هذه اإلدارات و القرارات و جمهورها الداخلي 

فالموظف ال يحس باإلنتماء إال إذا حصل على آل حقوقه، و توفرت .  في العمال و الموظفينلالذي يتمث

  .له آل الظروف المادية و المعنوية المناسبة
 

يبلغ إهتمام المؤسسة العسكرية بالعالقات "  :ةــات العسكريــسسة بالمؤـــات العامــالعالق/ 3-6-4

 شخص أثناء 75000، فمثال بلغ عدد المشتغلين بها في أمريكا حوالي  العامة أوجه في أوقات الحروب

 ارة لرفع الروح المعنوية للشعبـر العربية إتخذت جهود جبــوفي جمهورية مص.  الحرب العالمية الثانية

 .)29( "1956ري أثناء العدوان الثالثي على مصر عام والجيش المص

باإلضافة إلى المجاالت التي سبق ذآرها،  يبقى  :ي المؤسساتــة في باقــات العامــالعالق/ 5- 3-6-

وظهر ذلك من دراسة .  مجال العالقات العامة مجاال واسعا ، إذ تغلغلت في مختلف نواحي الحياة

. في جميع المجاالت، و في جميع المؤسسات مهما آان نوع نشاطهاووجودها أصبح حتمية . أنواعها

  . ، و التجارية و الدينية ات، و المؤسسات الصحية و الخدماتيةــوية و الجامعـات التربـفنجدها في المؤسس

  ).عامة أو خاصة أو مختلطة(ي ــونــو مهما آان قطاعها القان
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 :ة ـــات العامـــور العالقــــجمه/ 3-7
ي الخطوة ــور هــة فمعرفة الجمهــات العامــه العالقـد إليـارالذي تستنـ هو الشعأعرف جمهورك     

ة هي التي تضع دائما نصب عينيها ــات العامـال ، و اإلدارة الناجحة في العالقــال الفعـاألولى لإلتص

ة هو ــات العامــور في العالقـــلذلك فتحديد الجمه. دافـدة لتحقيق األهـة مساعـالجمهور آهدف و آوسيل

ات ـى المؤسسة إليه من أهداف إذ أنه يسهل من مهمة إدارة العالقعتحقيق ما تسلقضية ذات خطورة 

 :)30(و هناك مجموعة من العوامل األساسية التي تؤآد على أهمية ذلك، و تتمثل في اآلتي  العامة ،

 . العالقات العامة لتحديد آافة الفئات من الجمهور المتعلقة ببرنامج-

 . لتأسيس األولويات عند تنظيم الميزانية و الموارد لبرنامج العالقات العامة-

 . إلختيار وسائل اإلعالم المناسبة و التقنيات و لتحضير رسالة الجمهور بالشكل المناسب-

مهور ينتج عن معرفة الجمهور بالنسبة إلدارة العالقات العامة تحقيق السداد بالتوصل إلى الج

آما يساعد على تصميم الرسائل اإلتصالية التي . المناسب، بما يوفر الوقت و الجهد و اإلمكانات المادية

تتالءم مع الجمهور، باإلضافة إلى تسهيل التعرف على إتجاهات الرأي العام و ميوله ، و بالطبع العكس 

 . صحيح في حالة عدم التعرف على الجمهور وتحديده

الجمهور الداخلي ، والجمهور : ســـم الباحثون جمهــور العالقــات العامة إلى قسميـن هما على العمــوم يق

 .و لكل نوع منهما أهمية ال تقل عن نظيره اآلخر. الخارجي

يعد الجمهور الداخلي هو نقطة البدء في "  :يــور الداخلـة و الجمهــات العامـالعالق/ 3-7-1

ور الداخلي يكون ــحيث أن الجمه. ارجــتبدأ من الداخل، و تتجه إلى الخد أن ـة إذ ال بـالعالقات العام

و يجب أن يتوفر لدى المنظمة إدارة تعي . )31("هتماما وتأثرا بالتطورات التي تجري بالمؤسسة إأآثر 

أهمية اإلتصال بالعاملين ، و من ثم فإن أي محاوالت إليجاد عالقات طيبة مع الجمهور الداخلي سيكون 

رها الفشل، إذا لم يصاحبها تطبيق برنامج من شأنه تزويد الطبقة العاملة في المؤسسة بكل حاجاتها مصي

 . اإلجتماعية واإلقتصادية

 :تتضح أهمية العالقات العامة مع الجمهور الداخلي من خالل النقاط اآلتية 

 . الحاجة إلى إعالم و إرشاد العاملين بالمنظمة و سياستها و أهدافها -

 .ن الجمهور الداخلي هو بداية العالقة بالجمهور الخارجي أ-

 . إيجاد صورة ذهنية مناسبة عن المؤسسة و تعزيز الشعور بالوالء و اإلنتماء-

 . وجود الترابط القوي بين شعور العامل تجاه المنظمة ،  و بين إنتاجيته-

  . ضخامة أعداد العاملين في المؤسسات تتطلب ضرورة اإلتصال بهم-

 : يتكون الجمهور الداخلي ألي منظمة من الفئات اآلتية و 
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، آما يقومون   و هم أصحاب فكرة اإلنشاء و تقع عليهم المسؤولية بالدرجة األولى: ونـــؤسسـ الم-أ

بوضع السياسات و الخطط ، و ترميز آافة مستلزمات التشغيل و الممارسة و تتحمل إدارة العالقات 

  . ةـؤسسـه المــهم بالتقدم المحرز الذي حققتــرة إلطالعــالمسؤولين بصفة مستمتصال بالعامة مسؤولية اإل

 .و آذا للحصول على إقتراحاتهم . أو المشاآل التي تواجهها

و من  ، يقومون بانتخاب أعضاء مجلس  اإلدارة. هم أصحاب المؤسسة و المالكون لها :ـونـــ المساهم-ب

ر المساهمين هي تزويدهم بالبيانات الالزمة عن المؤسسة، مع  العالقات العامة مع جمهوفأهم وظائ

 و إعطاء صورة مشرفة و صادقة عن المنظمة تجعلهم  ،تمكينهم من إبداء اآلراء لدراستها فيما بعد

 . يحتفظون بأسهمهم في تلك المؤسسة

. المجتمع الخارجي المؤسسة في ي ممثلفهموهم فئة جد مهمة من الجمهور الداخلي ، : ونـــــاملــالع -ج

لذا يتوجب على المؤسسة و إدارة العالقات العامة الحرص على إيجاد عالقات طيبة بينها و بين العاملين، 

 .هالمع تحفيزهم على تسويق صورة إيجابية 

يشمل الجمهور الخارجي آل من سيتلقى "  :يـــارجــــور الخــة و الجمهــات العامــالعالق/ 3-7-2

و لعالقة الجمهور الخارجي بالمنظمة .  )32("توجهها المؤسسة خارج إطارها التنظيمي الرسائل التي 

التي تتأتى .  إذ ال يمكن ألية منظمة اإلستمرار في عملها إال إذا نالت ثقة الجمهور الخارجي ،أهمية بالغة

ع الجمهور  وتتمثل أهمية العالقات العامة م ،و برامجها بإحاطته بكل ما يتعلق بسياسة المؤسسة

 :الخارجي في 

صورتها الذهنية لدى مختلف فئات الجمهورالخارجي مع تحسين و ، تحـقيق سمعة طيبة للمؤسسة-

 .مساعدته على تكوين رأي عام سليم  تجاه المؤسسة

 . وأنشطتها و مجهوداتها تزويد أفراد الجمهور بكافة المعلومات التي تخص المؤسسة -

 .ات و أخبار آاذبة ، والتي تستهدف سمعة المؤسسةالرد على الهجمات من إشاع -

 . الحكومة ، العمالء ،  الموردون ، المجتمع العام: يقسم الجمهور الخارجي إلى الفئات اآلتية        

يبدأ تأثير الحكومة من البداية في التأسيس بإصدارها للوثيقة القانونية إلنشاء المؤسسة التي  :ةـــالحكوم -أ

فهي العامل . إذ لها تأثير آبيرعلى نشاطها.  مراعاة السياسة العامة عنـد وضع سياستهاينبغي عليها

 . واإلدارية في المجتمع  المنظم الرئيس للحياة اإلقتصادية

على إدارة العالقات العامة إسداء النصح لكافة اإلدارات عن آل ما يهمها من السياسات الحكومية 

  ور الثقة بين ــرورة العمل على مد جســة إلى ضـهذا باإلضاف. اطهاــ نشعلىـرل أن تؤثـن المحتمـي مـالت

  مما يساعد على تقديم صورة مشرفة عن المؤسسة . المؤسسة و الحكومة و اإللتزام بالقوانين الحكومية

  زمين من أجل الحفاظ و بذلك يتسنى الحصول على الدعم والتأييد الال. وأهدافها أمام الجهات الحكومية
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 . العالقات العامة مساعدة الحكومة بتقديم بعض الخدمات للمجتمعقع على عاتق جهازآما ي. ى المؤسسةعل

لذلك فمن . ترتبط حياة المؤسسة مهما آان نوعها إلى حد آبير بمدى إرتباط عمالئها بها :الءــــ العم-ب

 في المؤسسة ، وينقسم جمهور حتى تزداد ثقتهمرضائهم ، والمهم تقديم أفضل الخدمات أوالسلع المحققة إل

من مسؤولية إدارة العالقات العامة التعرف و. والمستهلكين ، وتجار التجزئة العمالء إلى تجار الجملة

م تطويرها بما يتوافق مع مطالبهم ــدم لهم من منتجات أو خدمات حتى يتــعلى أراء العمالء فيما يق

 . اتهمــامــوإهتم

لذلك فسياسة . ين تلك الفئة التي تقوم بتزويد المؤسسة بكل إحتياجاتهايقصد بالمورد : الموردون-ج

. ، وحسن التفاهم مع مصادر اإلنتاج العالقات العامة بالموردين ينبغي أن تقوم على الصراحة و اإلحترام

و العمل على تنمية التعاون، والتفاهم بين المؤسسة والموردين تحقيقا لصالح الطرفين، وهذا يتطلب جو 

 .من الثقة و المودة

و نـعني به آافـة النـاس داخـل الـدولـة، التـي توجد فيها المؤسسة وهي تضم آافة  :امــ المجتمع الع-د

 .الفئات السابقة، و بقية الفئات التي لم يتم اإلشارة إليها على إختالف خصائصها

ا بين ظهرانيه وهي مسؤولة ، والمجتمع الذي تحي على المؤسسة أن ترتبط  بالبيئة التي تعيش فيها

عن نهضة هدا المجتمع، ورفع مستوى أفراده، و العناية بهم ولكي ترسم سياسة العالقات العامة بالمجتمع 

آما تتمحور البرامج حول . يبدأ الخبراء بدراسة تكوين فئات المجتمع و تصنيفها حسب مؤشرات معينة

، وتصحيح األخبار  نتقادات التي تستهدفهالى اإل، والرد ع هتمام بتقديم المؤسسة في أحسن صورةاإل

 . الكاذبة و اإلجابة على الشكاوى

 في األخير نستنتج أن إدارة العالقات العامة الناجحة هي التي تتمكن من وضع البرامج الكفيلة 

،  يجابي مساند للمؤسسةإام ــو بهذا يتشكل رأي ع. ي معاـــي و الخارجــبالوصول إلى الجمهور الداخل

  .وبرامجها 

  : ة ـــات العامـــال في العالقــتصائل اإلــوس/  3-8 
، فمن خاللها تمرر رسائل خبير العالقات العامة  تصال في العالقات العامة أهمية بالغةلوسائل اإل

 فلكل. تصالية تفيد في معرفة التأثيرات التي ستحدثها مستقبالولهذا فإن تحديد الوسيلة اإل. إلى الجمهور

تصالية للعالقات العامة وتقسم الوسائل اإل.  الواضحة على ما تنقله من رسائلاوسيلة بصماتها وتأثيراته

  : إلى األنواع اآلتيةةوفقا لطبيعة الرموز المستخدم

  ومن هذه الوسائل .   تستخدم لتحقيق التفاهم بين المنظمة وجمهورها:لـال بالفعـائل اإلتصـوس/ 3-8-1

  

  والمشارآة  ، ا والتبرعات للهيئات المحلية و لألفراد المحتاجينـوذج الحي بتقديم الهدايــلنمنجد القدوة أو ا
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  . األحداث الخاصةو، والدينية  جتماعيةفي المناسبات اإل

تصال بالفعل في تحسين صورة المنظمة، و جعلها تمارس أعمالها في جو غير تفيد وسائل اإل       

  .، و تعبر عن الشعور و الوجدان  ألنها تتسم بالصدقعدائي  و هي ذات تأثير حاسم

، وحرآات الجسم،  تعبيرات الوجه: من أهم هذه الوسائل نجد :ةتصال غير اللفظيائل اإلــوس/ 3-8-2

آت و المعدات ــ باإلضافة إلى المنش ،المالبس و المفروشات و الحلي: مثل وسائل التعبير باألشياء المادية

مية وسائل االتصال غير اللفظية لخبير العالقات العامة إال أنها تصبح عديمة الجدوى ورغم أه. و الديكور

  .ستخدام هذه الوسائل بكفاءة عالية إ،  و القدرة على  تصالية العاليةما لم تتوافر لدى الخبير المهارات اإل

تـوصيل رسالة رجل و هــي تعتمـد علـى الـرمز اللغـوي في  :يــاللفظ الـــــائل اإلتصــوس/ 3-8-3

،  تصال الشخصيوسائل اإل: و تنقسم هذه الوسائل وفقا لحجم الجمهور المقصود إلى.  العالقات العامة

  .تصال الجماهيري، وسائل اإل تصال الجمعيوسائل اإل

نخفاض تكاليفها، و قدرتها على إيصال الرسالة إلى إتتميز ب: يــال الشخصــتصائل اإلــوس/ 1- 3-8-3

  : نــوتنقسم هذه الوسائل إلى قسمي.  المستهدفالجمهور

  .و هي نوعان آذلك: رـــال الشخصي غير المباشـــتصوسائل اإل/ 1-1- 3-8-3

و قلة . ستفادتها من التطورات التكنولوجية في عالم اإلتصالإ: تتميز بعدة خصائص منها :ةــرونيــلكتاإل-أ 

: تتضمن هذه الوسائل قائمة طويلة أهمها.  ن الطرفين مع حدوث التجاوب بي ،عدد المرسلين و المتلقين

  .الهاتف، التلغراف، التيلكس، الفاآس، إتصاالت الحاسب اآللي

ال ــة في المؤسسة لإلتصـــات العامــوهو من الوسائل المهمة التي تستخدمها إدارة العالق :اتفــاله -

اتف التطورات الجديدة التي ألحقت به آالهاتف ة الهــوزاد من فاعلي.  يـــور الداخلي و الخارجــبالجمه

  . ، وربط الهاتف بجهاز إستقبال المرئي

تعتمد على األسالك إلرسال اإلشارات .  هو وسيلة فورية و سريعة لإلتصال عن بعد" :رافــــالتلغ -

 مترجم وهو يتطلب وجود. )33( " ويمكن أن يكون السلكي  ،وإستقبالها بواسطة جهاز واحد أوعدة أجهزة

  .لتحويل اإلشارات إلى رموز لغوية

  .جهاز يشبه آلة الكتابة ، وما يؤاخذ عليه عجزه على نقل النصوص المصورة وهو: ســـلتيلك ا-

  .يتميز بقدرته على اإلرسال من خالل الهاتف أو من خالل الموجات الالسلكية: اآســـ الف-

خدمه العالقات العامة لتحقيق اإلتصال بأفراد الجمهور تست :إتصاالت الحاسب اآللي أو البريد اإللكتروني -

  .  على السواءيالداخلي و الخارج

  .الرسائل، وهي تضم التقارير، والخطابات :ة ــال الشخصي غير اإللكترونيــائل اإلتصــوس - ب
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قوال أوأ، التقرير هو عرض للحقائق الخاصة بموضوع ، أو مشكلة أو ظروف أو أحداث ": رــاريـــ التق-

و بالنسبة إلدارة العالقات العامة فالتقارير التي ترفعها لإلدارة العليا لها أهمية .  معينة عرضا تحليليا

 إذ تزودها بمعلومات عن آافة التطورات الحاصلة في الرأي العام و برد فعل سياسة اإلدارة  ،خاصة

. تعرف على سياسة المؤسسة و أهدافهامن جهة أخرى تساعد المتلقين في ال. تجاه فئات الجمهور المختلفة

يجب أن تتم آتابة . )34(" في الغالب هو الصلة الموجودة بين اإلدارة و الجماهير يويعد التقرير السنو

 .التقرير بأسلوب واضح، و مختصر و بسيط مع عدم توظيف المصطلحات الغامضة

  ،لفةــها غير مكــل بأنــ، و تمتازالرسائاسبات خاصةــيمكن إستخدامها بشكل منتظم في من: ائلـــــ الرس-

  .آما تتطلـب مـن رجـل العـالقـات العـامـة العنـاية دقيقة. و هي موحية باأللفة و التقدير

  :وهي تضم: وسائل اإلتصال الشخصي المباشر/ 8-3-1-2- 3 

و آثير . ات النـظر بينهموهـي وسيلة يجـتمع فيـها األفـراد وجهـا لـوجه لتبـادل وجـه"  :اتــــ اإلجتماع-أ

جتماعات لذلك تعقد إ. من رجال العالقات العامة يرى أن هذه الوسيلة أهم وأجـدى مـن الكلمات المكتـوبة

، أو  جتماعات دورية بين األقسام المختلفة بالشرآةإآأن تعقد . لعينة من أفراد الجمهور من وقت آلخر

وتنظيم اإلجتماعات واإلعداد . )35("اسة التي تسير عليها بين موظفي قسم واحد من أقسامها لمناقشة السي

 و يجب أن يخطط لها  ،لها عمل من أعمال العالقات العامة التي يمكن أن تخلق إنطباعا حسنا أو العكس

  .بشكل جيد و دقيق

ها تعد الزيارة نوعا من األحداث الخاصة التي نقوم بها المنظمة قصد إظهار تجهيزات :اراتـــــ الزي-ب

و هي .  ما تتم في أوقات معينةةوإمكانياتها و شرح الطريقة التي تعمل بها ، و مثل هذه الزيارات عاد

 و إال إنقلب التأثير الطيب المرغوب فيه إلى تأثير  ،تتطلب جهودا جبارة من أخصائي العالقات العامة

  . سيء يلحق الضرر بالمؤسسة

بالت العارضة بل المقابالت التي تتطلب التخطيط مسبقا، والتي المقصود هنا ليس المقا: التــابــ المق-ج

مثل المقابالت اإلقناعية التي يجريها أخصائي العالقات العامة إلقناع الجمهور  تهدف لتحقيق هدف معين

  .بأمر معين 

ال و هي في المرتبة األولى بين وسائل اإلتص: ةـــات الرسمية وغيرالرسميـــات والمناقشــ المحادث-د

   ورتــانترل ألبـآو في دراسة . عفويتها، و قدراتها اإلقناعية العاليةسهــولتها ور، نظرا لــالشخصي المباش

لقياس التجاوب لوسائل اإلتصال المختلفة إحتلت المحادثات الشخصية المرتبة األولى متبوعة بالمناقشة 

  . ا تسمح بالوصول إلى القرارالجماعيآم. المشاآلتسمح بالتعرف على مختلف اآلراء وهي  ، والجماعية

  : ال الجمعي نجدــتصأهم وسائل اإل من: يــــال الجمعـــوسائل اإلتص/ 2- 3-8-3
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ادة من ــة تتراوح عــوى ذات مساحــوهي عبارة عن صفحة واحدة من الورق المق :ائطــ صحف الح-أ

. صورة تهم العاملين بالمؤسسةتضم هذه الصفحة معلومات وأخبار وإرشادات وتوجيهات م.  سم90×70

 مع  ،و يجب مراعاة فيها عدة جوانب منها تحديد الهدف اإلنتظام في الصدور، إختيار موضوعاتها بدقة

  .تحريرها بمختلف القوالب الصحفية

نتشارا، و الغرض األساسي من إو هي أآثر أدوات العالقات العامة شيوعا و  :ةـــة المؤسســ مجل-ب

 وتحقيق األهداف العامة إلدارة ،ن العالقات بين المؤسسة التي تمثلها و بين القراء المجلة هو تحسي

  .العالقات العامة فيها 

ستخداما من قبل إدارة العالقات العامة ذات فائدة عالية إذا ما وهي األداة األآثر إ :الناتــة اإلعـ لوح-ج

ذابة مثيرة لإلنتباه و إختيار األماآن المناسبة أما مفتاح نجاحها فهو بقاؤها ج. استخدمت إستخداما صحيحا

وتساعد في القضاء على  ، تسهل لوحة اإلعالنات مهمة الوصول إلى الجمهور الداخلي للمنظمة. لها

  .اإلشاعات

تستخدمها إدارات العالقات العامة سواء مع  الجمهور الداخلي فتعرف بالنشرات الداخلية  :راتـــ النش-د

تصدرالنشرات في شكل مطويات حيث يسهل . خارجي فتعرف بالنشرات الخارجيةأو مع الجمهور ال

  . حملها و مراجعة ما فيها من موضوعات، وتوزع عادة بالمجان

هذه الوسيلة قوامها الكلمة المكتوبة، و هي صورة مصغرة من الكتاب تتناول موضوع  :اتـــ الكتيب-ه

  . هة التي تصدرهاواحد بالتفصيل أو عدة موضوعات لها عالقة بالج

تلصق داخل إطارات . هي عبارة عن الفتات مصورة على صحائف آبيرة من الورقو :اتــــ الملصق-و

  ،اراــا نهــيعتمد على ضوء الشمس في مشاهدته.  تعلق داخل المؤسسة أو في األماآن العامة و، خشبية

  . ثرهانخفاض تكلفتها مقارنة مع أإتمتاز ب. و على الضوء الصناعي ليال

تستخدمها إدارات . يتم فيها تبادل المعلومات و الخبرات و التفاعل بين المرسل والجمهور :دواتــ الن-ز

ويشترط في الندوة الفعالة حسن . العالقات العامة للتعرف على آراء المتخصصين في بعض الموضوعات

  .، و تنظيم مواضيعها بدقة إختيار األفراد المؤطرين

. ختلف عن الندوة في عدم سماحها بمشارآة الجمهور إال بموافقة المحاضرين على ذلكت : المحاضرات-ح

  . تصال لفظية تستخدم لنقل األفكار و المعلومات ألعداد آبيرة من األفراد في نفس الوقتإو هي وسيلة 

 تعد الخطب الرسمية من أسرع الوسائل لنقل المعلومات إلى الجماهير، ويستحب في رجل:  الخطب-ط

وعلى العموم فالخطب تحتاج إلى . التبريراإلقناع والعالقات العامة التحكم في فن الخطابة حتى يتمكن من 

  .، والتحكم في ميكانيزمات اإللقاء التحضير الجيد
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لدراسة مشكلة أو قضية معينة قصد  تبادل فكري بين أعضائهعن نقاش والمؤتمر عبارة  :راتــ المؤتم-ي

و على العموم فالمؤتمرات هي .  مع العمل على اإللتزام بتنفيذها ،رارات مالئمةالوصول إلى آراء و ق

إذ تقدم فرصا هائلة للدعاية للمؤسسة، و تساعد على تحقيق وحدة التصور . أهم أنشطة العالقات العامة

  .،  و تحقق التعاون بينهم والرأي بين المهتمين

، وأداة  لمعارض و األسواق الدولية من أهم وسائل اإلعالمتعتبر ا"  : ةــواق الدوليــارض واألسـ المع-ك

 مليون 60 معرض و سوق دولية ، يزورها 2200تقيم أمريكا وحدها و. آبرى من أدوات العالقات العامة

و للمعارض الدور المهم في التعريف بالمنتجات و الخدمات و األنشطة التي تقدمها المؤسسة، . )36("فرد 

جانب عرض السلع أآثر من وسيلة من وسائل اإلعالم و اإلتصال،  آاألفالم السينمائية و يستخدم فيه إلى 

  . والكتيبات، النشرات و المجالت

عن طريقها يستهدف خبراء العالقات العامة التأثير في جماهير الرأي، أو جماعات النفوذ  :االتــ اإلحتف-ل

و تختلف . المنظمات الخيرية وغيرها، والجمعيات ، األحزاب السياسية و آالقادة، و النقابات واألندية

اهم ـعا توفر فرص التفــلكنها جمي ، الف الغرض منهاــختإة بــات العامـــالت التي تنظمها العالقــــالحف

  .و اإلنسجام بين جماهير المنظمة

مهور الداخلي،  و هي من الوسائل التي توظفها العالقات العامة للترويح عن أفراد الج :التــــ الرح-م

  .و نجاح الرحلة مرتبط  بمجهودات إعدادها. لتقوية أواصر الصداقة بينهمو

و تنعكس . تستخدمها العالقات العامة لتقوية الصالت بين أفراد المعسكر: اتـــرات و المخيمـ المعسك-ن

  .، آما تسمح بزيادة اإلنتاجية هذه المخيمات على نفسية العمال و راحتهم

 العامة إلى وسائل اإلتصال الجماهيري من أجل تتلجأ العالقا: ريــال الجماهيــسائل اإلتصو/ 3- 3-8-3

و هذه الوسائل العامة ليست تحت سيطرة خبير العالقات العامة مباشرة فهو " ممارسة أنشطتها اإلتصالية 

منظمة، ألنها تحكمها ال يستطيع أن يتحكم فيها آما يشاء، و ال يستطيع أن يجعل موادها تتفق مع سياسة ال

 العالقات العامة إلى وسائل أتلج. )37("إعتبارات أخرى آثيرة و بعيدة عن سيطرة خبراء العالقات العامة 

بالمؤسسة، و لنشر إعالناتها التي يعتمد عليها   الجماهيري إما لتقديم معلومات إخبارية لها عالقةلاإلتصا

و لشرح وجهة نظر المؤسسة خالل األزمات أو لتعلن عن في إيجاد صورة ذهنية طيبة لدى الجماهير، أ

الصحف ، : من أهم وسائل اإلتصال الجماهيري التي توظفها العالقات العامة نجد. سياستها و تفسيرها

  .التلفزيون ،المجالت والسينما  اإلذاعة ،

لذلك . بإرادته و الصحافة سلعة مرغوبة يقبل عليها القارئ ،و هي من أرخص وسائل النشر : الصحف-أ

خاصة مع ميزاتها الدورية  ، فهي جليلة الفائدة بالنسبة لخبير العالقات العامة لتوصيل رسائله اإلعالمية

  . والتكرارية 
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، و تبقى الموضوعات التي تنشرها العالقات  تمتد المجالت زمنا طويال مقارنة بالصحف :التـــ المج-ب

ا أنها باستعمال األلوان و الصور الواضحة تساعد على إحداث آم. العامة بها لفترة أطول أمام القارئ

  .التأثير المرغوب

و تتخذ العالقـات العـامة للوصول إلى . تضم هذه الوسيلة جمهور واسع مع إختالف فئاته :ةــــ اإلذاع-ج

  .الروبورتاج اإلذاعي ، التمثيلية:  عن طريق اإلذاعة عدة أشكال منهااجمهوره

وهو من أوسع الوسائل . يتميز على الراديو بتوظيفه للصوت والصورة و الحرآة معا :نــزيــو التلف-د

ستغالل برامجه، لتمرير رسائل إو يمكن لخبراء العالقات العامة من . إنتشارا، و أآثرها جاذبية للجمهور

ات إعالمية، و ال يمكن توظيفه إال من طرف المؤسسات الكبرى التي تخصص ميزانية آبيرة للعالق

  .العامة 

تلجأ إليها المنظمات . خاصة إذا آانت في شكل أفالم سينمائية وهي وسيلة باهظة النفقات :اــــ السينم-ه

  . للوصول إلى جماهيرهاالكبرى 

  :           هناك عدة إعتبارات تتحكم في إختيار الوسيلة اإلتصالية المناسبة في العالقات العامة من أهمها

ا أثر آبير في تحديد وسيلة اإلتصال المناسبة آإرتفاع تكلفة اإلعالن في إحدى الوسائل  له":ة ــالتكلف -

  .)38(" يدفع اإلدارة إلى عدم إستعمال تلك الوسيلة و تعويضها بوسيلة أقل تكلفة

فإذا آان للمنظمة مرآزا ماليا قويا .  له دور آبير في تحديد وسيلة اإلعالن : ةـي للمنظمـالمرآز المال -

وهذا عكس المنظمة ذات المرآز المالي .  حتى وإن آانت باهظة باستطاعتها إختيار أي وسيلة ،ف

  . الضعيف 

 فإنها تختار الوسائل األآثر إذا آان هدف العالقات العامة هو الحصول على نتائج فورية :ةــــالسرع -

  . و تحصل على رد الفعل في وقت قصير ،رتباطا بالجمهور المستهدفإ

تحتاج المؤسسات الكبرى التي لها عالقات واسعة إلى إستخدام وسائل  :الـــار وسيلة اإلتصــإنتش مدى -

  .اإلتصال الواسعة اإلنتشار، و هذا على خالف المنظمات التي لها عالقات محدودة أو محلية فقط 

إذ قد . لة اإلتصاليةتتــحكم فئات الجمهور المستهدفة و نوعها في إختيار الوسي :دفــور المستهــالجمه -

فجمهور المثقفين يتطلب . تتناسب وسيلة لإلتصال بجمهور ما بينما ال تصلح لالتصال بجمهور آخر

   .يتطلب هو اآلخر وسائل أخرى وسائل معينة على خالف جمهور األميين الذي 

 األمر الذي يجب أن نشير إليه ضمن هذا العنصر هو العالقة بين العالقات العامة و تطور

إذ تم . " تكنولوجيا اإلتصال، التي أصبح لها تأثير بالغ وواضح على العالقات العامة و عملياتها اإلتصالية

  ات  آما تطورت وسائل و أساليب اإلنتاج ـة و المعلومــستقبال الرسائل اإلتصاليإتطوير أساليب إرسال و 
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 ، واإلتصال عن بعد باستخدام اإلتصاالت كترونيةلاإلعالمي إلى حد آبير و منها تكنولوجيا الحاسبات اإل

الفضائية وظهور خدمات إتصالية جديدة، غيرت من بيئة اإلتصال التقليدية مثل تكنولوجيا اإلتصاالت 

، والتزاوج الذي تم في هذا  ،  إلى جانب قواعد البيانات و بنوك المعلومات الرقمية و الشبكات المتكاملة

ة ـى آافـات في الحصول علــراد أو الهيئـــات األفـة لتلبية حاجـزيونيات تلفـالمجال بينها و بين شاش

   .)39("المعلومات 

باستخدام األساليب  ، ويتطلب عمل العالقات العامة خدمات معلوماتية سريعة و حديثة و متجددة       

ال الحديث التي تصر تكنولوجيا اإلعالم و اإلو هذا تحقق لها مع تطو. التكنولوجية العصرية المتطورة

ظروف أفضل و قدرات أوسع لممارسة نشاطاتها و تبادلها السريع لألفكار، و التخطيط " أتاحت لها 

حفظ الرسائل من تجميع المعلومات و البرامج والبيانات والسليم لبرامجها، و آذلك القابلية على خزن و

ة المتعددة ـزة اإللكترونيـ، و األجه مالـــوير واألفـال أجهزة الكمبيوتر، و أجهزة التصــستعمإخالل 

آما أن سرعة تجهيز المعلومات و إعداد النشرات بتوظيف أجهزة الطباعة السريعة يسهل . )40("األخرى 

آما أصبح . و تقديم نشرات األخبار، و طباعة الكتب و تقديم الدراسات المتعلقة من إمكانية إجراء المسح

إعداد الجداول وحفظ المعلومات  و في حل المسائل والمعادالتاآلن جهاز الحاسب اآللي له فوائد

آذلك في الربط بشبكات . و العملية ، وأغلفة المجالت والكتب نجاز التصاميم الفنيةإ و  ،والملفات

  .دـو عقد الندوات عن بع ، تصال بالفاآسنترنيت و اإلاأل

جعل إستخدام . لفاآس وبشكل سريعالهاتف الدولي وا تطورات أجهزة النسخ وباإلضافة إلى       

و يتوجب على خبراء العالقات . العالقات العامة لهذه األجهزة المتاحة و المتطورة يخطو نحو آفاق واعدة

 و العمل على تنمية قدراتهم من  ،العامة أن يدرآوا ضرورة إستخدام هذه األجهزة التكنولوجية المتطورة

ستقبال أو نقل و نشر المعارف و المعلومات المرتبطة إى أهميتها في و اليقين بمد. أجل إستيعابها و فهمها

  .بأنشطة و برامج العالقات العامة

  :ةـــات العامـــاز العالقــم جهــتنظي/ 3-9

يقصد بجهاز العالقات العامة ذلك التنظيم اإلداري لمجموعة األفعال و األنشطة ، و الذي يستهدف "       

و ينظم العمل بتوزيعه على وحدات . إلى التوافق بين منظمة ما و جماهيرهاتحقيق فهم مشترك يؤدي 

  . وتتكون آل وحدة من مجموعة من المكانات التي يشغلها متخصصون في العالقات العامة ، بنائية أصغر

و لذلك فجهاز العالقات العامة هو جزء من . )41("و لهم مجموعة من األدوار و يربطهم هدف مشترك 

ويختلف موقع جهاز العالقات العامة وأسلوب تنظيمه من مؤسسة . هاز التنظيمي للمؤسسة آكلهذا الج

   .إلى أخرى
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إن متابعة آثير من النماذج التنظيمية  :يـة في الهيكل التنظيمـاز العالقات العامـموقع جه/ 3-9-1

. ةـوقع العالقات العامالسائدة في عدة منظمات على إختالف أنواعها تكشف عن وجود عدة نماذج تبين م

  :و من أهم هذه النماذج نجد

  

   :وذج األولـــالنم -ٲ

ستقالل المادي والبشري رة مستقلة في المنظمة متمتعة باإليسند وظيفة العالقات العامة إلى إدا         

  :الالزم تكون هذه اإلدارة مرتبطة برئيس المؤسسة أو المنظمة آما هو موضح في الشكل اآلتي

   .موقع العالقات العامة في الهيكل التنظيميل) 01(النموذج رقم يوضح  ) :01: (ل رقم شك  

  

  

  

  

  

  

يتم األخذ بهذا النموذج في المنظمات الراغبة  في اإلستفادة القصوى من نشاط العالقات العامة، و في 

هذا ما يمكن رجل و . النموذج المقدم نجد عملية اإلتصال بين رئيس المنظمة و مسؤول العالقات سهلة

مما يمنحه المكانة و القوة الالزمين للتحرك . العالقات العامة من إستمداد صالحياته مباشرة من الرئيس

الفعال داخل المنظمة و خارجها، آما يمكنه هذا الموقع من اإلطالع على آل المستجدات من سياسات 

 من وضع برامجه بصورة دقيقة وبشكل و على ضوء ذلك يمكنه. وخطط و برامج تسعى المنظمة لتنفيذها

  .مباشر

  

  :يـــوذج الثانـ النم–ب 

توآل العالقات العامة فيه إلى إدارة مستقلة مرتبطة مع نائب الرئيس أو المدير العام، أو مساعد         

ى و يمكن تقديم مثال عل. يةنحسب التقسيمات اإلدارية في المنظمة المع. الخ...الرئيس للشؤون اإلدارية

  :هذا النموذج في الشكل اآلتي

  

  

  

 العالقات العامة

رئيس المنظمة
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   .موقع العالقات العامة في الهيكل التنظيميل) 02(النموذج رقم  يوضح) : 02: (شكل رقم   

  

  

  

  

  
  
  
  

وبالتالي . تعتبر مكانة العالقات العامة حسب هذا النموذج ، أقل أهمية من موقعها في النموذج األول       

لكن . آما أن برامجها قد تحضى بدرجة أقل من اإللتزام. التأييدوعم فيتوقع أن ال تحض بنفس درجة الد

  . إذ تبقى وحدة أساسية إلى جانب باقي الوحدات اإلدارية األخرى. هذا ال يمنع بقاء أهميتها ودورها

  :الثــوذج الثــ النم-ج

 ويكون مستوى  ،إلداريةحد األقسام التابعة لمدير الشؤون اأتعهد فيه وظيفة العالقات العامة إلى         

 المنظمات التي تتمتع العالقات العامة فينجد مثل هذا النموذج  .العالقات العامة في مرتبة رئيس القسم

ذلك أن .  و في هذه الحالة ال يمكن للعالقات العامة أن تلعب دور مهم و حيوي ،فيها بأهمية محدودة

 والدعم الكافي  الالزمة ،لحصول على اإلمكانياتهذا المستوى التنظيمي ال يمكنها من ا على وجودها

 :و هذا ما يفصله الشكل اآلتي . مستلزمات عملها بشريا و مادياإلستعمالالذي يعتبر األساس 
  

   .موقع العالقات العامة في الهيكل التنظيميل) 03(النموذج رقم  يوضح) : 03: (شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 رئيس المنظمة

)أ(مساعد الرئيس

مدير إدارة  )ج(مدير إدارة 
 )ب(

 )ب(مساعد الرئيس 

مدير إدارة 
 )أ(

مدير الشؤون 
 اإلدارية

قسم  )ج(قسم  )ب(قسم)أ(قسم
 العالقات

 رئيس المنظمة

 نائب أو مساعد نائب أو مساعد مدير عام

)أ( إدارة  )ج ( إدارة إدارة العالقات العامة )ب(إدارة 



 99

  :عــوذج الرابــ النم-د

قوم على أساس مبدأ المرآزية العالقات العامة، ويسند وظيفة العالقات العامة إلى مديري ي        

. اإلدارات المختلفة حيث يقوم آل مدير باستحداث وحدة للعالقات العامة قد تكون في مرتبة قسم أو شعبة

لى مستوى اإلدارة ة عــات العامــوتكون مهمة هذه الوحدة إدارة نشاطها العالق ، و ذلك في إطار إدارته

  :  ويمكن تجسيد هذا النموذج في الشكل اآلتي . الخارجيةعالقاتها الداخلية وو

   .موقع العالقات العامة في الهيكل التنظيميل ) 03( النموذج رقم  يوضح : )04: (شكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  

   

ج العالقات العامة و تنفيذها يتميز هذا النموذج بتمكين اإلدارات المختلفة من وضع أهداف و برام       

يعد هذا النموذج مبالغا فيه وال يتناسب إال مع . ، مع تقدير خصوصية آل إدارة بصورة أسرع و أسهل

  . إذ أنه يتطلب تكاليف بشرية و مادية آبيرة. التي لها توسع جغرافي واسع المنظمات الكبيرة

    :ةــات العامــاز العالقـأساليب تنظيم جه/ 3-9-2

  : قات العامة على عدة عوامل أهمها ختيار المؤسسة للشكل التنظيمي لجهاز العالإيتوقف        

فكلما قوى المرآز المالي للمنظمة آلما زادت المبالغ المخصصة لإلنفاق  " : ــي للمنظمـةالمرآز المال -

تها داخل التنظيم نتيجة على نشاط العالقات العامة مما يؤدي إلى تعدد أنشطتها و برامجها وإرتفاع مكان

  .)42("للدورالمؤثر الذي تمارسه في خدمه اإلدارات األخرى 

 التي تتصل ةالخارجيتتطلب زيادة الجماهير الداخلية و إذ  :حجم الجماهير التي يتعامل مع المؤسسة  -

  .بالمؤسسة وجود وحدة تنظيمية أآبر

ج إلى نوع معين من التنظيم اإلداري لجهاز العالقات  فالمنظمات الخدماتية تحتا:ة ــاط المنظمــطبيعة نش -

  .العامة، يختلف عن المنظمات التي تعمل على تقديم السلع و المنتجات

رئيس المنظمة

)أ(مساعد الرئيس )ب(مساعد الرئيس 

ة إدار
)د(

إدارة 
)ج( )ج(إدارة  )أ(إدارة 

وحدة 
العالقات 
العامة

وحدة 
أو قسم 

 )ا(

وحدة 
العالقات 
 العامة

وحدة 
أو قسم 

)ب(

وحدة 
العالقات 
 العامة

قسم 
)ج(

قسم 
)د(

وحدة 
العالقات 
 العامة
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 وعليه تعطي اإلدارة العليا أهمية آبيرة لجهاز العالقات  :مدى إقتناع اإلدارة العليا بأهمية العالقات العامة -

  . يات التي تمكنه من القيام بمسؤولياته، وتوفر له آل الوسائل واإلمكان العامة

 فهناك إختالف للبناء التنظيمي إلدارة العالقات العامة  :نتشارها جغرافياترآزها وإحجم المنظمة و مدى  -

هذا إلى جانب تأثرها بما إذا آانت المؤسسة . في المؤسسات صغيرة الحجم عن المؤسسات الكبيرة الحجم

  . ع منتشرة جغرافيافي مكان واحد أو لها عدة فرو

التي تؤثر على الهيكل التنظيمي  : مديري العالقات العامة وقدراتهم التنظيمية و اإلدارية و المهنيةخبرة  -

  .لجهاز العالقات العامة وصالحياته

  : على العموم هناك عدة أساليب لتنظيم جهاز العالقات العامة من أهمها نذآر      

تصاالت و العالقات لفئات الجماهير و هو مبني على أساس اإل" : يـــوب اإلتصالــاألسل/ 1- 3-9-2

ة  ـجتماعي، والطبقة اإل ، والثقافة المختلفة التي يتعامل معها جهاز العالقات العامة سواء من حيث النوع

 فيمكن. ، ووفقا لذلك يحدد الجهاز الوحدات التي تختص بالتعامل مع نوع معين من الجماهير قتصاديةاإلو

. )43(" ، وأخرى للتعامل مع الجماهير الخارجية تحديد وحدة للتعامل مع الجماهير الداخلية بالمؤسسة

 : والشكل اآلتي يوضح ذلك

  .  جهاز العالقات العامة تنظيميوضح األسلوب اإلتصالي في): 05: (شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 مدير العالقات العامة

 العالقات العامة العالقات الخارجية

الزيارات 
 لستقباواإل

النشر و 
 المعارض

 تصاالتاإل

 المطبوعات

التدريب 
لطالب 
الجامعات

 المراسالت

الخدمات 
العامة 
الترفيهية

الندوات 
للعمال 
والموظفين
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أساس تقسيم أنشطة العالقات العامة بحسب هذا األسلوب مبني على  ":يــوب الوظيفــاألسل/ 2- 3-9-2

ة ينظم جهاز العالقات العامة إلى وحدات تختص آل منها بنوع معين من ـواعها، وفي هذه الحالــأن

ويمتاز هذا األسلوب بتخصصه في المعرفة و الخبرة واإلشراف الكامل على آل عملية . )44(. "النشاط 

                                                                :في الشكل اآلتيو يمكن تقديمه . والتخطيط لها و تنفيذها

  يوضح األسلوب الوظيفي في تنظيم جهاز العالقات العامة) : 06: (شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

    
  
  
  

إذ يقوم بتوزيع .  بين النوعين السابقين يجمع هذا النموذج :األسلوب الوظيفي اإلتصالي /3- 3-9-2

ل على وحدات جهاز العالقات العامة وفقا لنوع الجمهور، وآذلك تبعا ألنشطة العالقات العامة مثل العم

  :والشكل اآلتي يبينه بدقة و تفصيل . ، والبحوث وغيرها اإلنتاج الفني

  يوضح األسلوب الوظيفي اإلتصالي في تنظيم جهاز العالقات العامة ) :07: (شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  

  

 مدير العالقات العامة

الشؤون 
 اإلدارية

قسم 
اإلنتاج 

 .الفني 

قسم العالقات 
العالقات . الخارجية
 الصحافة. بالمجتمع

قسم العالقات 
الندوات . الداخلية

.الشكاوى

قسم البحوث 
و الرأي 
 .العام

 مدير العالقات العامة

قسم السياسة  قسم الخدمات العامة
 العامة

 اإلنتاج الفني

 تصالاإل

الوسائل 
العينية

 مطبوعات

 ةالصحاف المعارض
بحوث 
الرأي 
 العام

 التخطيط
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توزع مسؤوليات األقسام في هذا األسلوب حسب وسائل اإلتصال  : يـــالمـوب اإلعـاألسل/ 4- 3-9-2

 :الجماهيرية التي  توجه رسائلها للجمهور العام، و يكون هذا النوع على النحو اآلتي 

  يوضح األسلوب اإلعالمي في تنظيم جهاز العالقات العامة ) : 08: (شكل رقم       

  

  

  

  

  
  

. ليب جهاز العالقات العامة ال يوحي بوجود أي أفضلية ألسلوب على آخرإن هذا التقسيم ألسا

  :ولكن هناك مجموعة من اإلعتبارات التي تحدد أسلوب التنظيم األفضل ومن بينها 

فالجهاز الذي يعتمد في تنظيمه على . أن يسمح هذا التنظيم بالتعامل مع الجمهور الداخلي و الخارجي "  -

ين فقط من الجماهير، و يهمل األنواع األخرى ال يحقق األهداف المحددة لجهاز التعامل مع أحد النوع

  .)45 ("العالقات العامة بالمؤسسة

  . ستخدام آافة األساليب المناسبة في العملإ أن يسمح بممارسة مهام العالقات العامة ، مع -

آما . مادية و البشرية معاظروف وإمكانيات المؤسسة الو أن يراعى وجود التناسب بين هذا األسلوب -

  .يجب تحقيق التناسب مع قدرات و خبرات العاملين بالجهاز

  :ة ـــات العامـــات العالقـــعملي/ 3-10

يقوم جهاز العالقات العامة بعدة عمليات من أجل نجاحه وضمان إستمراريته،وتتمثل هذه العمليات         

  .التخطيط ، البحث والتقويم : في 

و آلما . ال يمكن تجاهل أهمية التخطيط ألي نشاط: ةــات العامـتخطيط لبرامج العالقال/ 3-10-1

 و تعددت أنشطتها أصبح من الصعوبة  ،زادت درجات تعقيد بيئة المنظمات و آبرت أحجام هذه األخيرة

ا مما يستدعي ضرورة إعتماد المنظمة عموم. الخارجيةر بالجماهير الداخلية وتصال المباشبمكان اإل

  .  والعالقات العامة خصوصا على هذه العملية الديناميكية

عرف التخطيط للعالقات العامة بأنه : ةــاه في العالقات العامــمفهوم التخطيط و مزاي/ -1- 3-10-1

 ووضع البرامج الالزمة  ،العملية التي من خاللها يحدد خبير العالقات العامة األهداف المراد بلوغها

وهكذا يؤدي اإلعتماد . ، والقيود المحيطة بهذه العملية عتبار الموارد المتاحةخذ بعين اإلمع األ. لتحقيقها

  :على التخطيط إلى تحقيق العديد من الفوائد أهمها

 مدير العالقات العامة

قسم إنتاج 
 شرالمطبوعات و الن

قسم 
الندوات

قسم اإلنتاج 
السينمائي

قسم اإلذاعة 
 والتلفزيون

قسم 
 الصحافة
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مثل توقع تصرفات الجماهير، والتنبؤ   يسمح التخطيط باإلحاطة بالمعلومات والحقائق عن المستقبل-

  .بالمشكالت قبل حدوثها

  . نجاز أنشطة محددةإل امج المتكامل الذي تتظافر فيه الجهود الكلية وضع البرن-

،  اإلبتعاد عن العشوائية في إنجاز األنشطة و الترآيز على األهداف ، والتنبؤ بالمشكالت في المستقبل " -

  . )46(" و تحديد بدائل التصرف المالئمة لمواجهتها 

إذ يشعرهم أنهم يسيرون على برنامج . عا من الثقة نون يعطي التخطيط آال من المديرين والمرؤوسي-

  . مدروس و حسب خطوات محددة

 يمهد التخطيط لعملية الرقابة ويرفع آفاءتها ذلك ألنه يحدد سلفا المعايير التي تقاس بها النتائج ، آما -

  .نتصال بين اإلدارة واألفراد و المديرين والمرؤوسييسهل عملية اإل

تصالية األآثر ختيار األساليب والوسائل  اإلإ، باإلضافة إلى   و األوقات المناسبةختيار المواضيعإ حسن -

  .فاعلية في التنفيذ و الوصول إلى الجماهير المستهدفة

  .  التأآيد على الناحية اإليجابية بدال من الناحية الدفاعية في ممارسة العالقات العامة -

إذ تصبح آل خطة من خطط العالقات العامة بمثابة وعد . دارةجتماعية لإلالمسؤولية اإل لى  يعد تأآيدا ع-

  . للجمهور بكسب رضاه

يمكن التمييز بين عدة أنواع من التخطيط في : تصنيفات التخطيط في العالقات العامة/ 2- 3-10-1

  : و ذلك بناء على عدة معايير أهمها. العالقات العامة

  :نف التخطيط إلىحسب هذا المعيار يص: يــار الزمنـــ المعي-أ

هدفه تحقيق أهداف مرحلة معينة مثل . وهو الذي يمتد لسنة أو عدة شهور:  دىــير المــتخطيط قص -

  .الميزانية السنوية

دراسة التوقعات :  مثلسنواتوهوالذي يمتد ألزيد من سنة إلى خمس :  دىــط المــتخطيط متوس -

  .، ورغبات المستهلكين المستقبلية للسوق

   . سنوات يحتاج عادة إلى الدقة في التنبؤ5وهو الذي يزيد مداه عن : دىــويل المـــ طتخطيط -

  : ةـحسب هذا المعيار نجد األنواع اآلتي : ةـــاق الخطــ نط- ب

  .  و آل برامجها ،تشمل مجال العالقات العامة آكل: ةـخطة رئيس -

  .حوث العالقات العامةتختص آل منها بنطاق محدد مثل خطة إلدارة ب: ةــخطة فرعي -

، وخطة  ، وخطة للشراء تنقسم الخطط وفقا لهذا المعيار إلى خطط نوعية للتوظيف: اطــة النشــ طبيع- ج

  .  ، و خطة للجماهير الداخلية وخطة للجماهير الخارجية للصيانة

  



 104

  : ينقسم التخطيط وفقا لهذا المعيار إلى:  المشكالت المستهدفة-د

، ويبنى عادة على أساس المدى  التخطيط القائم على الدراسة الشاملة" و يقصد به : التخطيط الوقائي -

 و في مقدمة هذه الغايات  ،حيث أنه يستهدف غايات أساسية المفروض أن ترسخ مع الزمن. الطويل

توثيق العالقة بين المؤسسة وجماهيرها الء للمؤسسة عن طريق دعم الثقة وآسب األصدقاء والعم

رص على و معظم المؤسسات الكبرى تح. )47("  الخارجية و القضاء على عوامل سوء الفهم الداخلية و

 وذلك عن طريق التحسين الدائم  ،ستقرار الدائمجل تحقيق حد أدنى من اإلهذا النوع من التخطيط من أ

  .الخ...ور ـــلظروف العمل، ورفع األج

يقف متأهبا للنزول إلى الميدان لمجابهة .  بالحرآةوهو تخطيط يتسم: )أو اإلعالمي ( التخطيط العالجي  -

وهو يتصف بالسرعة . ، و ال يبـدأ هـذا التخطيط بعد حدوث المشكالت ، أو أي أزمة مفاجئة أي طارئ

  .والحسم لذلك فهو يستدعي نوع من اإلعداد األولي

  :   اآلتية راحلــر التخطيط بالمــيم: مراحل التخطيط لبرامج العالقات العامة/ 3- 3-10-1

عتبار اإلعين ، مع األخذ ب حيث تحدد األهداف اإلستراتيجية والمتوسطة و القريبة: دافــــتحديد األه - أ

وحاجات  ، هذا مع ضرورة مراعاة الموارد المتاحة. إمكانية تجزئة هذه األهداف إلى أهداف مرحلية

  . عالمو ينبغي أن تتصف األهداف بالدقة ووضوح الم. الجمهور ومطالبه

و إن آانت هذه الخطوة قد تبدو أنها أولى الخطوات التي يجب القيام " : مرحلة جمع البيانات الالزمة - ب

، و صياغة األهداف في ظل معطيات الواقع الداخلي للمنظمة أو  حيث من الضروري أن يتم تحديد. بها

 .)48(" زامن واحد إال أنه من المفيد اإلشارة إلى أن جميع الخطوات تتم في ت. الخارجي

وتحديد أسلوب ووسائل . تجاهاتهإإذ يجب معرفة خصائص الجمهور و: تحديد الجمهور المستهدف - ج

  . اإلتصال به

 .يتم فيها تحديد مضمون الرسالة المراد إيصالها للجمهور: مرحلة وضع و تصميم الخطة -د

 .ج مع تحديد المسؤول عن التنفيذ  لتنفيذ الخطة أو البرنام:تحديد التكلفة و الموارد البشرية -ه

حترام ما نصت عليه من إ، و يجب أن يتم تنفيذ الخطة على أساس اإللتزام بأهدافها: مرحلة التنفيذ  - و

 . وسائل و إجراءات

تساعد . للتأآد من حسن التنفيذ الرقابة هي عملية متالزمة مع تنفيذ الخطة: مرحلة الرقابة و التقييم  - ز

يقصد بالتقييم تقدير الموقف و الحكم على  ونحرافات و تحديد المسؤول عنها،هذه المرحلة على آشف اإل

و تحديد درجة . تصنيف قيمة النتائج المتحصل عليها من تنفيذ البرامج المرسومة وفاعلية و آفاية العملية

  .ظمةنتأثير الوسائل اإلعالمية على جمهور الم
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من الصعب إقتراض أن التخطيط يعالج آل " :امةات العــعقبات التخطيط لبرامج العالق/ 4- 3-10-1

المشاآل التي تواجه المنشأة فإلى جانب أهميته و مزاياه إال أنه يعاني من بعض الصعوبات و جوانب 

  : من أهمها نذآر)49("النقص

  .عتراف اإلدارة العليا في بعض المؤسسات بجدوى التخطيط  عدم إ-  

  .يجعل إداراتها تواجه مشاآل أثناء التخطيط للبرامج غياب الفهم الصحيح للعالقات العامة -

  . النظرة القاصرة لدى بعض موظفي العالقات العامة للنشر باعتباره القيمة الفعلية لنشاطهم-

  .و صعوبة التحكم في المتغيرات الداخلية و الخارجية. )50 ("صعوبة التنبؤ بالمستقبل " -

  .ت العالقات العامة في آثير من المؤسسات نقص الدعـم والتخفيض المستمر لميزانيا-

  . ال ـــداف المؤسسة أصـــوح أهــــدم وضــ ع-

في حين نشاطها يلزمه آثير من الوقت ، وربما أآثر من خطة دون .  إستعجال خطط العالقات العامة-

  . توقع ظهور نتائج ملموسة 

إهمال األهداف اإليجابية التي تسعى و،   اإلقتصارعلى تبنى خطط العالقات العامة أهدافا دفاعية محضة-

  . إلى آسب  المزيد من الجمهور 

ال . أن العمل الناجح في العالقات العامة إنما يتوقف على األفكار البارعة" وفي األخير يتضح لنا        

  . )51( " ستبداد الكلماتإ، و ال على  على خفة اليد وال على اللعب باأللفاظ و المعاني

إن التخطيط الحريص يعتبر شرطا أساسيا، ومرآزيا لعملية " : ةـــات العامــبحوث العالق /3-10-2

عية المعلومات التي و الخطط تعتبر ناجحة بشكل عام إعتمادا على نو. ولممارسة العالقات العامة المهنية

  . )52("لهذا السبب يعتبر البحث مهما للغاية لنجاح آافة خطط العالقات العامة بنيت عليها و

البحوث هي األداة الحيوية التي : هــة و أهدافــات العامــمفهوم البحث في العالق/ 1- 3-10-2

برهنت أنه ال يمكن  ، فالتجربة العملية تستخدمها أجهزة العالقات العامة بغية الحصول على معرفة

ستخدام البحوث إ التوصية بحلول معينة دونالعامة تأآيد معرفتهم بالمواقف ولممارسي العالقات 

  : المساعدة لتحقيق جملة من األهداف أهمها ما يأتي 

  .  إدراك مواطن القوة للمؤسسة  لترسيخ قاعدتها -

و بذلك تساعدها في . حتياجات جمهور المنظمة الداخلي و الخارجيإ توفير معلومات وافية عن آراء و -

  .اس علمي سليم بناء سياستها و تحديد أهدافها و اتخاذ قراراتها على أس

مما يجنب . ، و تحديد المشاآل الموجودة  و التحذير من المتوقعة منها آشف مواطن الخلل و الضعف"  -

  . )53 ("المؤسسة الكثير من األخطار و الخسائر
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نعكاساتها على سياسة إ واإلجتماعية و ،اإلقتصادية على دراسة المتغيرات السياسية و تعمل البحوث-

بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات . فر البحوث جميع الحقائق عن هذه المتغيرات، وتو المؤسسة

  .واإلنتاج

مما .   فيما بينهات تساعد البحوث على التمييز بين الجماهير التي تتعامل  مع المؤسسة ، وتحدد الفروقا-

  .ختيار أنسب وسائل اإلتصال المؤثرة فيهاإاز العالقات العامة على ـــيساعد جه

  . التعرف على الذات فاإلتجاهات هي المرآة التي تعكس صورة المؤسسة لدى جماهيرها-

 تهدف البحوث إلى آسب التأييد الداخلي لمهام العالقات العامة ، و دعم أنشطتها من قبل اإلدارة العليا -  

  . للمؤسسة

طفاء الحريق أآبر بكثير من من الثابت أن الجهد المبذول في محاولة إف" ضطرابات  منع األزمات و اإل-

و حينما يمكن التنبؤ بالمشكلة مبكرا يصبح من اليسير وضع . الجهد الذي يبذل لمنع نشوبه و الوقاية منه

 .)54( " انفجارها و التحرك لمواجهتهإالحلول المناسبة لمنع 

 لعالقات العامةهناك تصنيفات عديدة ألنواع بحوث ا :ةــات العامــواع بحوث العالقـــأن/ 2- 3-10-2

  :أهمها ما يأتي

آتشاف أفكار جديدة، أو إمن أجل  عادة ما يقوم بها خبير العالقات العامة : ةــوث اإلستطالعيــالبح -ٲ

و يعد هذا النوع من البحوث خطوة أساسية إلجراء . صياغة فروض معينة دون الحاجة إلى التحقق منها

،  في الحصول على قائمة المشاآل التي تحتاج إلى دراسةآما يفيد رجل العالقات العامة . بحوث أخرى

  .مما يساعده على التحرك بكفاءة تجاه أهداف محددة

إذ . معظم بحوث العالقات العامة تندرج تحت قائمة هذه البحوث: ةــة أوالتشخيصيــالبحوث الوصفي - ب

 فهناك حاجة مستمرة إلى .إعرف جمهوركيحتاجها رجل العالقات العامة الذي ينطلق من مبدأ هام هو 

التعرف على خصائص جماهير أي منظمة ، و ذلك يسهل عملية توجيه الرسائل إلى الجماهير ومعرفة 

يدهم ــة بمعرفة دوافع األفراد و شدة تأيـيصيــباإلضافة إلى هذا تهتم البحوث التشخ. القيم السائدة بينها

  .معارضتهم للمؤسسةو

من أصعب البحوث توظف في حالة إختبار فرض من الفروض ، أي نوع وهي : ةــوث التجريبيـالبح -ج

و ال يزال إنتشار الدراسات التجريبية في العالقات العامة محدود . العالقة التي تجمع بين السبب و النتيجة

رغم القيمة العلمية لهذه البحوث في التأآد من صحة . إلى حد ما مقارنة مع توظيف البحوث الوصفية

  .وضبعض الفر

  عند دراسة ظاهرة تحتاج إلى دالئل تاريخية ووثائق في " هذه البحــوث دم ــتستخ: ةــوث التاريخيــالبح -د
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ة ، واإلبتعاد عن الظواهر ــفالتاريخ آان دوما منهجا يستفاد منه في إتباع الظواهر اإليجابي. التاريخ

،  ات اإلجتماعيةــة في فهم تطور العالقــاريخيــالتوث ــة من البحــامــات العـتستفيد العالق. )55("السلبية 

و وضع خططها المستقبلية . و العوامل التي ساعدت على تدهور هذه العالقات في المجتمعات المختلفة

  .ستقته من بيانات سابقةإ على ما بناًء

ة بمراحل يمر البحث العلمي للعالقات العام: ةــات العامــوات البحث في العالقــخط/ 3- 3-10-2

  :مختلفة إختلفت ترتيباتها من بحث آلخر ومن أهمها 

   .التعرف عليها و تحديد طبيعتها و مدى عمقها من خالل وهذا: ةــتحديد المشكل -أ

  .  و إلى أهداف فرعية  ،و يمكن تصنيفها إلى أهداف رئيسية: دافـــتحديد األه - ب

. تمالية تقرر مدى العالقة بين متغيرين أو أآثرعبارة عن قضية إح" الفرضية : وضع فروض الدراسة - ج

و على خبير العالقات العامة أن . )56(" وال يخرج عن آونه نوعا من الحدس القائم على التفسير المؤقت 

  .يتحكم في طرق صياغتها بشكل جيد

مات و يقصد به طريقة البحث التي يتبناها رجل العالقات العامة في جمع المعلو: جــتحديد المنه -د

  . و هو يجيب على سؤال مؤداه آيف يمكن حل المشكلة ؟ . تصنيفها و تحليلها

يبدأ الباحث بعد ذلك باختيار عينة البحث، الممثلة لمجتمع الدراسة : اناتــتحديد العينة و أدوات جمع البي -ه

  . ليختار بعد ذلك أدوات جمع البيانات التي يريد أن الحصول عليها

بعد أن ينتهي الباحث من جمع المادة العلمية، يدخل في مرحلة أخرى هي : رهاــات وتفسيــتحليل البيان -و

. اإلجابة على الفروضوليقوم بعد ذلك بتفسيرها . مرحلة تفريغها حتى يسهل تصنيفها و تبويبها

  .وإستخالص نتائج البحث و صياغة التوصيات

  : أهم مجاالت بحوث العالقات العامة نجد من:ةـــات العامــوث العالقــاالت بحــمج/ 4- 3-01-2

نطباعات الجمهور إتهدف هذه البحوث إلى معرفة : امــاس الرأي العــبحوث تتعلق بقي/ 4-1- 3-01-2

  :  تشمل عـدة نواحي منـهاالمنظمةالداخلي و الخارجي عن 

 أصبحت حريصة التي" زادت أهمية بحوث الصورة عند معظم المؤسسات : ةـورة الذهنيــوث الصــبح -أ

وقد حدث . على معرفة صورتها السائدة بالنسبة للجماهير ذات الصلة الوثيقة بها في المجتمعات المختلفة

ذلك في إطار سعيها إلى تكوين صورة طيبة،  تحقق لها التطور، و القدرة على أداء رسالتها على أوسع 

، وذلك  سة أو صورتها الذهنية العامةتعمل بحوث الصورة على تحديد مالمح المؤس.  )57("نطاق ممكن 

وما يعجب الجمهور و ما ال . آيف يتفهموا برامجهاه المنظمة وعن طريق قياس إتجاهات الجمهور تجا

  . يعجبه
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تهدف بحوث الدوافع إلى آشف األسباب التي تدفع الجمهور ألخذ إنطباع جيد أو : عـــوث الدوافــبح - ب

يتم فيها .  من خالل المقابالت المعمقة على عينة من هذا الجمهورو يتسنى لها ذلك. سيء عن المنظمة

  .تحليل العوامل السيكولوجية و العـاطفية المـؤثرة

آما . توظف هذه البحوث لقياس مدى تأثير أنشطة العالقات العامة على الرأي العام : ةــوث الفعاليــبح - ج

  . بعد القيام باألنشطةتبحث في التغيرات المتوقعة في أداء الجماهير قبل و 

تجاهات جمهور معين من الجمهور العام إيمكن القيام بها لمعرفة : نـور معيــات خاصة بجمهـدراس -د

فهناك الدراسات المرتبطة بتحديد مدى تقبل العاملين لسياسة المنظمة ، وهناك الدراسات . للمنظمة

  .إلخ.......الخاصة بالجماهير النوعية األخرى الموردين،  المستهلكين
   

و هي تشمل آل : بحوث تتعلق بأنشطة العالقات العامة و المنظمات األخرى المنافسة/ 10-2-4-2- 3 

و المعلومات الداخلية . المعلومات المتعلقة بأنشطة العالقات العامة ومشاآلها و طموحاتها لمنظمة معينة

  ن إدارات المنظمة للتعرف على نقاط القوة  ، آما تمس آل إدارة م المرتبطة بأداء أنشطة العالقات العامة

  . و هي أساسية لتوظيفها في مجال التقويم. الضعف فيهاو

  :ةـــات العامـــج العالقـــم برامــتقيي/ 3-10-3

  :عند تقييم برنامج للعالقات العامة يتم اإلهتمام بما يأتي: مــوات التقييـــخط/ 1- 3-10-3

.  يجب على العالقات العامة تحديد الجمهور المستهدف بدقة:ر المؤسسةمدى إيصال المعلومات لجمهو -أ

  . حتى يتسنى لها تقييم مدى وصول رسائلها إليه ، و بالوسيلة المختارة لذلك

 و يقصد به عدد البرامج و المواد اإلعالمية التي تم إنجازها من طرف جهاز العالقات :ـــاجــإلنتـ ا- ب

إلخ و في هذا تقييم لمجهودات ...آتيبات، و نشرات، صحف حائطية : العامة، خالل زمن محدد من 

  .موظفي العالقات العامة و دليال لإلدارة على مدى آفاءتهم 

و يقيم فيه مدى توزيع اإلنتاج على الجمهور الداخلي .  وهو مرتبط بالعنصر السابق:عـــالتوزي - ج

  . ووصول المادة اإلعالمية للجمهور ، والخارجي

، و األثر الذي   و نعني مدى تفهم الرسالة من طرف الجمهور الذي وجهت إليه:ورــــة الجمهــتجابإس -د

  . ترآته، و تتم معرفة ذلك بالمقارنة بين األهداف و األثر الذي حققه البرنامج

ومدى قدرتها على تغيير  ، تصالإ يقاس ذلك بمدى مالئمتها آوسيلة :الــــتصة اإلــة وسيلـفاعلي -ه

  .و سرعتها في توصيل الرسالة اإلعالمية. تجاهات لدى الجماهير المستهدفةاإل

  . قتناع الجمهور المستهدف بالرسالة التي وصلت إليه و يقصد به مدى إ:اعــــاإلقنــ -و
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  : هناك عدة أساليب أهمها : مـــــاليب التقييــــأس/ 2- 3-10-3

،    و يتم ذلك عن طريق إختيار عينة محددة ممثلة للجمهور المرتقب" : ذـــابق علـى التنـفيـــالتقييم الس -أ

قبل تعميم هذه المادة أو نشرها  إجراء التعديالت الالزمةيها، وو دراسة مدى تأثير المادة اإلتصالية عل

 تجاه الرسائل اإلتصاليةإ يفيد هذا التقييم في إمكانية معرفة ردود أفعال الجمهور .على آل فئات الجمهور

حتمال تغير اب ، وو يجب أن ينتبه الباحث إلى أن هذا األسلوب يتأثر بعنصر الوقت. التي تصل إليهم

ستجدت أحداث تستلزم هذا النوع من إأو  ، و خاصة إذا طال الوقت بين البحث و التطبيق. تجاهاتاإل

  . )58(" التغير 

 لذا فهي تتطلب وقفات ،مدى الطويل و يكون خاصة مع برامج ال: يـــي أو المرحلــالتقييم الجزئ - ب

  . ستفحالهاإو هذا لتصحيح اإلنحرافات قبل . تقييمية في آل مراحلها

يكون هذا األسلوب من التقييم بعد إنتهاء البرنامج للتحقق من آفاءته ،  : لــــي أو الشامــالتقييم النهائ - ج

  . وعلى ضوء األهداف المسطر لها

 :ةـــت العاماـــي العالقـــأخصائ/ 3-11

. إن النجاح األسمى لتنظيم العالقات العامة يتوقف إلى حد آبير على العنصر البشري في التنظيم

هذا األخير . ، وإنتقاء رجل العالقات العامة خاصة نتقاء العنصر البشري عامةإوذلك ما يوضح أهمية 

 فمن الواجب أن تتوفر فيه عدة لذلك. الذي له دور مهم و رئيسي في إنجاح العالقات العامة بالمؤسسة

المؤهالت اإلتصالية، المؤهالت اإلدارية أو  ، المؤهالت الشخصية: خصائص تتعلق بعدة جوانب منها

  . الوظيفية

  :ات منها ـــــــتضم عدة صف :  ةــــائص الشخصيــالخص/ 3-11-1

 ومن مظاهر هذه الصفة سماحة .رجل العالقات العامة يجب أن يكون جذابا: ةـــوة الشخصية والجاذبيـق -

  . ستمالة اآلخرين آلرائهإ، وحسن الهندام مع قدرته على  رقة الحديث و، الوجه

لذا يتطلب منه أن تكون لديه . المشتغل بالعالقات العامة بحاجة دائمة إلى المعلومات: العــــحب اإلستط -

  .  حقائق و تفسيرهاالرغبة المستمرة في تتبع المجريات واألحداث و السعي وراء ال

يجب أن يكون رجل العالقات العامة مقبل على اآلخرين، متطلع إلى معرفة ما : رينــــام باآلخــاإلهتم -

  . لديهم من أفكار و أخبار، و محبا لإلندماج معهم حتى يستطيع آسب ثقتهم

تمرة لبيع األفكار أي يكون متحمسا لعمله و أفكاره، خاصة أن العالقات العامة عملية مس: الحماس -

و ما لم يكن البائع متحمسا لما يبيع  فأولى بالمشتري . للجماهير الداخلية و الخارجية من أجل التأثير فيهم

  .أن يزهد في الشراء منه
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فال . يحتاجها رجل العالقات العامة عند مواجهة رؤسائه بالحقائق المجردة " :رأيــــة في الـــالشجاع -

ل إن تحمله المسؤولية باألمانة، و اإلخالص تقتضيه أن يصر على الرأي الصحيح، يرائي، وال يكذب ب

  .)59("وأن يواجه به الرؤساء، وأن يدافع عنه بكل إصرار 

ل، ـأخصائي العالقات العامة بحاجة إلى الخيال الخصب عند تخطيط برامج المستقب: بـال الخصـــالخي -

  .تخاذهاإ القرارات قبل ووضع الحلول للمشاآل، و عند تصور نتائج

أي له القدرة على النظر . )60(ال بد أن يكون رجل العالقات العامة موضوعيا في تفكيره : ةـــلموضوعي ا-

  .حتى ولو آان هو مصدرها لألمور نظرة مجردة و التعرف على العيوب

ل،  بل يجب أن يكون ال ينبغي أن يكون رجل العالقات العامة مستكين إلى الخمو :ةــالنشاط و الحيوي -

  . ، والبذل في آل األوقات متحرك و قادر على العطاء

يجب أن يكون رجل العالقات العامة مزود باألصول :  ةـــة و الثقافيـــالت العلميـــالمؤه/ 3-11-2

إلى . تصال، اإلدارة، واإلعالم و اإل جتماع، آدراسة علم اإل ، والعملية المرتبطة بالعالقات العامة العلمية

واألساليب المعتمدة في قياس  ، جانب اإلحاطة بالمناهج العلمية التي تستخدم في العالقات العامة

آما يجب أن يكون رجل العالقات العامة حاصال على شهادة علمية من معهد أو آلية . جاهات و اآلراءتاإل

هذا .تصالاإلعالم و اإلأو ، أو على األقل بإحدى تخصصات اإلدارة، أو اللغات.خاصة بالعالقات العامة

التحكم في عدة لغات أجنبية مع معرفة تقنيات  ، وباإلضافة إلى ضرورة توفر الرصيد الثقافي الواسع

  .اإلعالم وأساليب توظيفها 
  

   :ي ــــل فــتتمث : ةـــتصاليالمـــؤهــالت اإل/ 3-11-3

ستفادة من المصادر  على المعلومات واإلو هي مهمة جدا من أجل الحصول: راءةـــى القــدرة علــالق -

  . ةـان اللغــ، آما أنها تساعد على إتق المكتوبة

  .ليتمكن من صحة التحليل ، واإلستماع للجماهير يتطلب من رجل العالقات العامة اليقظة: اعـــاإلستم -

  . دبي و العلمي، الخالية من التعقيد األ و نقصد بها الكتابة الواضحة: ةــى الكتابــالقدرة عل -

  .المؤثر في الجمهور المتلقي عني به الحديث الواضح الجذابن: اطبــالتخ -

مما يحتم عليه معرفة بعض . يستخدم أخصائي العالقات العامة مختلف وسائل اإلعالم: يــــالفنالحس  -

  .ستخدام األمثل لكل منهامتالك ذوق فني سليم يمكنه من اإلإخصائصها، و 

   :يـــي اآلتـــو تتمثل ف:  ةــة الوظيفيــالت اإلداريـــهالمؤ/ 3-11-4

. ، ومواجهة المعوقات اإلدارية أي القدرة على تحمل المسؤولية: القدرة على مواجهة المشاآل اإلدارية -

  أش القوية ــطة الجاب، ورات العامة تتطلب التحلي بالصبرــلذلك فالعالق. العمل مع الزمالء بروح الفريقو
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  .    ة اآلخرينـــمواجهعند 

، في  يفترض في رجل العالقات العامة أن يحمل مهارات رجل التنظيم: لــة العمـــالقدرة على هيكل -

، قادرة على تفعيل العاملين   ، وفي توزيع المهام الوظيفية بصيغ عضوية مرنة تصميم الوحدات اإلدارية

  . مع القدرة على توثيق المعلومات

ختيارالبدائل في وظيفة الالمتناهية إلبسبب الحاجة المستمرة و: نع القرارات وإتخاذهاالقدرة على ص -

حاسم حيث أنه يسهل مشارآة رجل العالقات العامة في صنع هذا المؤهل ضروري و. قات العامةالعال

  .القرارات في المستويات اإلدارية العليا

 دارة العليا،عالقات العامة تواصل يومي مستمر مع اإلتتطلب وظيفة ال: التحكم في المفاهيم اإلدارية بدقة -

  .من أجل بناء لغة مشترآة معها يفترض إدراك المفاهيم اإلدارية بشكل جيدو

على ضوء ما تقدم عرضه ندرك أن هناك صعوبة في إيجاد الفرد الذي يتحلى بكل تلك الصفات 

بل إن . ، ملم بكل هذه السمات المذآورة عامةآما أنه ليس هناك رجل مثالي في العالقات ال. التي أوردناها

  .هناك رجل العالقات الناضج الذي تتشكل أخالقياته و خبراته وفقا لبعض المعايير المذآورة أعاله

  :ةـــاح العالقات العامـــل نجــعوام/ 3-13

 تنقسم إلى هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في على نجاح وفعالية العالقات العامة ، وهي        

  .عوامل داخلية وأخرى خارجية : قسمين 

  :يـــو تتمثل في اآلت : ةـــل الداخليـــالعوام/ 3-13-1

إن العالقات العامة هي مسؤولية إدارة المنظمة بالدرجة األولى : اــة اإلدارة العليــسياس/ 1- 3-13-1

عامة هي سياسات أعمال قبل أن تكون ذلك ألن العالقات ال. قبل أن تكون مسؤولية اإلدارة المختصة بها

و يتخذ تأثير . تصاالت و إعالم، و السياسات و األعمال تقوم إدارة المؤسسة باتخاذ القرارات بشأنهاإ

  : اإلدارة العليا في المؤسسة عدة أشكال منها

مؤسسة ينعكس إن مدى إيمان اإلدارة العليا بأهمية آراء جمهور ال:  فلسفة اإلدارة العليا تجاه الجمهور-أ

. ستشاراتهاإاألخذ بو،  مباشرة علـى مدى إعطائها المكانة الالئقة بالعالقات العامة في الهيكل التنظيمي

إن اإلدارات التي ال تعطي أهمية للرأي العام و تضع سياستها دون . وتخصيص الميزانية الالزمة لها

  .ارات ال مبرر لوجود العالقات العامة فيهاالتعرف على أراء الجماهير، أو التنبؤ بردود أفعالها هي إد

آثير من اإلداريين لهم فهم قاصر حول :  مدى تفهم اإلدارة العليا لطبيعة و دور العالقات العامة - ب

 والبعض يعتقد أن  ،فالبعض ينظر إلى أن مهمتها هي اإلعالن عن المنتجات. طبيعة عمل العالقات العامة

 البعض اآلخر أنها سالح الدفاع عن المؤسسة في هارة مبالغ فيها، ويصفدورها هو الدعاية للمؤسسة بصو
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، لكن توفر الفهم الصحيح يساعد العالقات  وآل ذلك يقلل من مكانة العالقات العامة. أوقات األزمات

  . و ربح الجهد و التكاليفدافها ،العامة في تحقيق أه

 يقات العامة ال يقتصر على الجمهور الخارجمن المعروف أن نجاح العال" : املينــات العــ سياس- ج

 يؤثر ضا العاملين عن المؤسسة أو العكسلذلك فإن ر  .)61("بل يشمل الجمهور الداخلي أي العاملين  فقط

نجاحها في آسب الجمهور و تحقيق الصورة الذهنية المثلى و،  على فعالية برامج العالقات العامة

  . للمؤسسة

أي السياسة التي تنتهجها اإلدارة العليا في نشر البيانات، ونوع :  ةــ للمؤسسةــ السياسة اإلعالمي-د

،وتزويد الصحفيين بمعطيات  فكلما آانت هذه اإلدارة تعمل على التمسك بالسرية. عالقتها بوسائل اإلعالم

قات العامة ذلك أن أساس العال. فإن هذه اإلدارة ال تتناسب مع وجود العالقات العامة فيها. المؤسسة آكل

  . هو إلتزام الصراحة و الصدق في نقل المعلومات

 إن توفر اإلمكانات المالية لتغطية النفقات الخاصة بالعالقات :اإلمكانات المادية و البشرية/ 2- 3-13-1

  . تخاذ القرارات و وضع الخطط و البرامج نجاحها في إو. العامة يزيد من فعاليتها

 إن توازن المؤسسة عموما و العالقات العامة خصوصا مع العوامل :ةـــل الخارجيــالعوام/ 3-13-2

  :  أهم العوامل الخارجية نجد من و ، يساعد في تحقيق النجاحالخارجية

 إن عوامل البيئة اإلجتماعية هي عوامل مؤثرة ومحددة لطبيعة عمل :ةــة اإلجتماعيـالبيئ/ 1- 3-13-2

  :ا فيما يأتياإلدارة العالقات العامة و يمكن إجماله

ال بد أن يتم في إطار   والتوجيهات ذات البعد الديني نشر إدارة العالقات العامة للمبادئ: ةـــ القيم الديني-أ

   .القيم الدينية التي يلتزم بها المجتمع

  . ةـلالدو ح التي تصدرهاـين و اللوائـوانـة بالقـامــأثر اإلدارة عــإذ تت:  العوامل السياسية و التشريعية- ب

 التي تمس آيان المؤسسة من ناحية التعيينات، نظام التعامل، و ما هو مؤثر على المؤسسة بصفة عامةو

  .         سيؤثر بالتأآيد على العالقات العامة آإدارة فرعية

إن الدخول السلمي الهادئ إلى ذهنية الجماهير ال يتم إال عن طريق   ":عادات المجتمع و تقاليده- ج

جتماعية التي تحتل المواقع الرئيسية في ، وأعرافهم و تقاليدهم اإل ، ومعتقداتهم ية مشاعرهمتصعيد أهم

. و لهــذا فإن آسب مشاعر الجمهور تأتي من خالل اللمسات الودية لهذه المواقع الرئيسية. ذهنيتهم

الجمهور تؤدي وبمفهوم المخالفة فإن المقترحات غير الودية و تلك التي تتعارض و مشاعر و معتقدات 

و يتم مراعاة عادات و تقاليد المجتمع حتى ال تصطدم القرارات  )62(" الإلنتباه و الالقناعة لديهإلى حاالت 

  . التي تتخذها بمقاومة من قبل أفراد الذين يؤمنون بهذه القيم و التقاليد
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السياسية، و،   اإلجتماعية، و الضوابط األهدافو و تشمل مجموعة من المبادئ :اــوجيا العليــيديولاإل-د

  و عليه فإن الجهاز اإلداري للعالقات العامة الفعال، هو الذي يلتزم بطبيعة هذه الضوابط. و اإلقتصادية

  . يأخذها بعين اإلعتبار عند وضع الخطط و البرامجو

وعلى إن هذه العوامل مجتمعة تؤثر تأثيرا مباشرا على خطط و أداء مهام إدارات العالقات العامة، 

  . وصياغتها لمحتوى الوسيلة المستخدمة، ختيارها لوسائل اإلتصال المالئمة إ

من خالل عناصر هذا الفصل نستنتج أن العالقات العامة هي الوظيفة التي تمنح ألي منظمة تأشيرة 

 ما سواء مع البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية المحيطة ، ويتأتى ذلك خاصة إذا. اإلستمرار والنجاح 

إعتمدت برامج العالقات العامة على األساليب العلمية من بحث وتخطيط وتقويم ، هذا مع ضرورة توفر 

  .أخصائي متحكم في تلك اآلليات ومستوفي لعدة شروط ومؤهالت 
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مع، وتنمي الشعور        تعتبراإلدارة المحلية أساس الديمقراطية، فهي المادة الخام التي تغذي المجت

باإلنتماء إلى المجتمع المحلي، حيث تختار الجماعة المحلية ممثليها إلدارة مصالحها ، ورعايتها و تمثيلها 

  . أمام الجهات المرآزية

ستعمد إلى معرفة نطاق تجسيده في . وبعد أن تقوم الطالبة الباحثة بشرح تفاصيل وأبعاد هذا النظام

  .الجزائر

  :ــذ بنظــام اإلدارة المحليةأسبـاب األخ/ 4-1

  :       ترجع نشــأة نظـــام اإلدارة المحليـــة إلى أسبــــاب متعــددة أهمها

إتساع دور الدولة وتعدد الخدمات التي تقدمها أجهزتها جعل من " : إزديــاد وظائف الدولـــة / 4-1-1

 أداء الخدمات والمهام ذات الطابع العسير على الحكومة المرآزية ، و فروعها اإلقليمية أن تباشر

فكان أن نشأت الحاجة إلى . اإلقليمي في نفس الوقت الذي تقوم فيه بمباشرة مهامها ذات الطابع الوطني

قيام منظمات محلية تفوض لها الدولة بعض مهامها ، وسلطاتها ذات الطابع اإلقليمي وتخلع عليها قدرا 

وبهذا تتمكن األجهزة المرآزية للدولة من التفرغ للمهام . )01("لي من اإلستقالل التنظيمي واإلداري والما

  .والمشاآل ذات الطابع الوطني 

إن الرأي الغالب هو أن التشتت " : التشتت الجغرافــي و التفاوت بين أقاليم الدولـة/ 4-1-2

اع الدول جغرافيا، لذلك فإن إتس. )02("الجغرافي يمكن أن يكون أحد األسباب التي تؤدي إلى الالمرآزية 

ووجود التفاوت بين أقاليمها ينتج عنه وجود إختالف في المشاآل التي تتعرض لها تلك المناطق ، مع 

وعليه فإن قيام منظمات محلية المرآزية يصبح ضرورة . إختالف نوعية الخدمات المقدمة في آل منطقة

ثال حي على وجود تشتت جغرافي في و الجزائر م. تتطلبها الظروف الخاصة عند تشتت أقاليم الدولة

  .ربوعها، وتفاوت بين إحتياجات األقاليم داخلها

المالحظ أن وجود أنماط وأساليب متشابهة : تنوع أســاليب اإلدارة تبعا للظــروف المحليـة/ 4-1-3

ن في اإلدارة المرآزية عند أدائها للخدمات ، بحيث تطبق على آافة المواطنين وفي جميع أنحاء الوط

آما هو الحال . وإتساع هذا النوع من األساليب ال يشكل عقبة بالنسبة للخدمات الوطنية. على قدر المساواة

فاإلختالف بين المناطق الجغرافية في القطر الواحد يتطلب تبيانا إختالفا في . مع الخدمات المحلية 

عن المدن الصغرى ، والمشاريع فمثال مشاآل المدن الكبرى تختلف . األساليب المتبعة ألداء الخدمات

التنموية تختلف أساليبها في بيئة زراعية عنها في بيئة صناعية أو تجارية ، وبذلك فإن نظام اإلدارة 

المحلية يحقق أداء الخدمات بطريقة تتالءم مع البيئة المحلية لكل وحدة إدارية ، وجغرافية ومع طبيعة 

  . ورغبات السكان وظروفهم المحلية 
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 يعمل نظام اإلدارة المحلية على إشراك :اإلدارة المحليـة أآثـر إدراآا للحاجـات المحليــة /4-1-4

السكان المحليين في إدارة شؤونهم المحلية ، وبذلك تكون لهم القدرة على تفهم الحاجات، والمشاآل 

  .محليين ورغباتهمالمحلية من موظفي اإلدارة المرآزية الذين تنقصهم الخبرة واإلحساس بحاجة السكان ال

ذ أن إ.  آمنهج ديمقراطي تتبناه الدول أصبحت اإلدارة المحلية أمر محتم: السبب الديمقــراطــي/4-1-5

المسؤولية الديمقراطية تطورت لدى الشعوب من ديمقراطية المؤسسات السياسية إلى ديمقراطية 

وقد أدى .  هو سمة ديمقراطية الحكماإلعتقاد بأن أسلوب الالمرآزية" المؤسسات اإلدارية ، ومرد ذلك 

فكثير من الدول . هذا الربط بين الديمقراطية والالمرآزية إلى نوع من الخلط بينهما في أذهان الناس 

اليوم وخاصة في العالم الثالث تلجأ إلى تطبيق نوع من الالمرآزية ليس لإلعتبارات التي يمليها واقعها 

بينما الممارسة الفعلية . والثقافي ، ولكن باعتبارها نهجا ديمقراطياالجغرافي واإلجتماعي واإلقتصادي ، 

  . )03"لمؤسساتها الالمرآزية أبعد ما تكون عن الممارسة الديمقراطية 

 تساعد اإلدارة المحلية حسب تجارب الدول المتقدمة على  : التدريب علـى أساليب الحكــم/ 4-1-6

مع تدريبهم على أساليب الحياة النيابية والبرلمانية، عن طريق تربية المواطنين تربية سياسية صالحة ، 

إيجاد مجالس محلية منتخبة من السكان المحليين، وهذه المجالس تعتبر خير مدرسة لتخريج أآفـأ وأفضل 

  . أعضاء المجالس النيابية، وآبار موظفي الدولة

لت اإلهتمام بإرساء نظام إداري لها جعوفي الجزائر فضال عن هذه الدوافع العامة، هناك أسباب خاصة  

  )04(: األسباب نجدذه، و من هيحظى باألولوية

عامال هاما في تقسيم  2 آلم2381741شكلت شساعة الرقعة الجغرافية  للبالد :  السبب الجغــرافــي-أ

  .البالد إلى مناطق إقليمية تتمتع بهيئات تمثيلية للسكان وتتولى تسيير شؤونهم المحلية

 الجزائر بحكم خضوعها لإلستعمار الفرنسي لفترة طويلة سادت فيها إدارة ذات :بب التاريخــي الس- ب

 في إستبدال هذه اإلدارة - وحتى قبله في عهد الثورة -طابع عسكري ، نتج عنها اإلسراع غداة اإلستقالل

مسخرا لخدمة . ميةالقمعية بنظام إداري شعبي ذو أفكار وأعمال مستمدة من واقع السكان، وحياتهم اليو

  .مصالحهم ال ضدها 

 لقد إنتهجت الجزائر مباشرة بعد اإلستقالل أسلوب التنمية الشاملة في مختلف : السبب اإلقتصــادي - ج

و هذا ما تطلب اإلعتماد . قصد القضاء على التخلف الشامل الذي فرض وجوده اإلستعمار. القطاعات

  . المحلية بأن تلعب دورها آسند لتعميم التنميةعلى نظام الالمرآزية التي تسمح للجماعات 

لقد نظر إلى النظام الالمرآزي اإلقليمي آأساس سياسي إلعادة تنظيم الدولة :  السبب السيــاســـي-د

  . هذا التنظيم الذي ال يمكن أن يتم في غياب نظام لإلدارة المحلية. الديمقراطية
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  : أرآـــان اإلدارة المحليــة/ 4-2

  : ى تحديدنا لمفهوم اإلدارة المحلية، يمكننا تحديد أهم أرآانها و هي آاآلتيبناء عل

وهذا عن طريق اإلعتراف بوجود "  : وجود مصالح محلية مختلفــة عن المصالح الوطنيـة/ 4-2-1

مصالح خاصة بالوحدات اإلقليمية مستقلة عن المصالح الوطنية التي تقوم عليها الدولة تستأهل إدارتها، و 

نظيمها وتسييرها على المستوى المحلي وليس المرآزي ، فتقوم بذلك إلى جانب المرافق الوطنية التي ت

وإعتراف . )05("تعم خدماتها سائر أقاليم الدولة مرافق محلية تشبع حاجات خاصة بهذا اإلقليم أو ذاك 

ساس لإلدارة المحلية ، من القانون بوجود تمايز بين المصالح المحلية ، والمصالح الوطنية شكل الرآن األ

حيث تمكن اإلدارة المرآزية بالتكفل بالمصالح الوطنية والتخلي عن المصالح المحلية لهيئات محلية ، 

  . باعتبارها األقدر على تلبيتها وإشباعها

أي يعهد إلى أبناء الوحدة اإلدارية  بأن  "  :إنشـاء و قيام أجهزة محلية مستقلة و منتخبة/ 4-2-2

فال يكفي أن يعترف المشرع بأن ثمة مصالح محلية متميزة على النحو . ا حاجاتهم المحلية بأنفسهم يشبعو

ولما آان من المستحيل على . و إنما يجب أن يشرف على هذه المصالح من يهمهم األمر بأنفسهم. السابق

ن المتعين أن يقوم بذلك من ، فإنه م جميع أبناء اإلقليم أو البلدة أن يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة

و من ثم آان اإلنتخاب هو الطريقة األساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس . ينتخبونه نيابة عنهم

لذلك تشكل طريقة اإلنتخاب وسيلة لدعم . )06("المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام اإلقليمي 

وإدارتها من طرف مجالس منتخبة محليا من طرف إستقالل أجهزة اإلدارة المحلية بموجب تسييرها ، 

  . سكان اإلقليم اإلداري 

وإال . إستقالل الهيئات المحلية لن يكون مطلقا إن) la tutelleالوصاية (الرقـابـة اإلدارية / 4-2-3

لذلك تجمع آل التشريعات على أنه حرصا على . " أصبحت الهيئات اإلقليمية تشكل دوال داخل الدولة

لوحدة القانونية ، والسياسية للدولة ال بد وأن يكون إستقالل الوحدات اإلدارية المحلية نسبيا صيانة ا

وعن . )07("تمارسه هذه الوحدات في الحدود المقررة له في القانون ، وتحت رقابة الهيئات المرآزية 

  . طريقها تبقى الصلة بين هيئات اإلدارة المحلية و السلطة التنفيذية

   : ـداف اإلدارة المحليـــةأهـــ/ 4-3

  :تأسيسا على ما سبق يمكننا إستنتاج أهداف مختلفة لإلدارة المحلية من بينها نجد

نظام اإلدارة المحلية يتيح للسكان المحليين الفرصة في إدارة شؤونهم : األهــــداف السياسيـــة / 4-3-1

ية في أن يتمتع المواطنون بحياة ديمقراطية بأنفسهم ، آما تتعاون الحكومة الديمقراطية واإلدارة المحل

  . حرة
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وينتج عن األهداف السياسية لإلدارة .        فالديمقراطية المحلية تشكل أهم رآائز الديمقراطية الوطنية

  :)08(المحلية النتائج اآلتية

ويدهم على  توفير أسباب التربية السياسية للمواطنين عن طريق تدريبهم على ممارسة الديمقراطية وتع-

حسن إختيار ممثليهم في المجالس المحلية، آوسيلة لتنمية روح اإلحساس بالمسؤولية ، والقدرة على 

  . إختيار ممثليهم في المجالس البرلمانية 

  . اإلستثمار في الكفاءات القيادية القادرة على تحمل المشاق، وعبء المسؤوليات-

المشكالت الجماهيرية، وإيجاد الحلول السليمة لها في  تنظيم مجهودات القيادات المحلية في تحسس -

  .إطار السياسة العامة للدولة

فتكمل بذلك .  تحقيق تظافر الجهود الشعبية مع الجهود المرآزية للوفاء بمطالب السكان المحليين-

  .المجهودات الشعبية ما تعجز الموارد الحكومية عن تنفيذه

 تعد اإلدارة المحلية ميدان خصب لنمو تجارب النظم :تصــاديةاألهـــداف اإلداريــة واإلق/ 4-3-2

إذ أن نجاح نظام معين في إقليم ما يعد بادرة لتطبيقه في باقي األقاليم األخرى ، وفي . اإلدارية المختلفة

حالة حدوث العكس أي عدم نجاح التجربة فإن الضرر سيبقى في حدود اإلقليم المجرب لهذا النظام ، وال 

  . بذلك الوحدات اإلدارية األخرىيتعدى 

فسياسة الدولة الحديثة تعتمد . إلى جانب هذا نجد أن اإلدارة المحلية هي حقل آخر للتجارب اإلقتصادية

. على اإلقتصاد إلى جانب اإلدارة خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى الكثير من البرامج لتنمية الثروة

فإذا نجحت المحاوالت في نطاقها الضيق في . مجال للبحث والتجربةوعليه فإن الوحدات اإلدارية هي 

أما إذا فشلت . اإلدارة المحلية ، أمكن تعميمها في دائرة الدولة المتسعة بعد التأآد من صالحية المشاريع

  . هذه المحاوالت فمجال فشلها ال يتعدى نطاق ذلك اإلقليم الذي جربت فيه

  :لمحلية تهدف  إلى تحقيق األهداف اآلتيةو في نفس السياق نجد اإلدارة ا

تفجير القوى، والخلق، واإلبداع لدى القواعد العريضة لجماهير ومواطني الدولة ومشارآتها في  " -

إثراء، وتجديد أساليب عمل النظام اإلداري في الدولة، و غنائه وتغذيته باستمرار بالعناصر الواقعية 

  .)09(" ن سير جهاز النظام اإلداري في الدولة باستمراروالفاعلية، والتقدمية الالزمة لضما

 تبسيط اإلجراءات، والقضاء على الروتين وبذلك تحل المشاآل المحلية محليا، بدال من الرجوع إلى -

  .وفي ذلك ربح للجهد والوقت والمال . اإلدارة المرآزية في العاصمة

ام اإلدارة المحلية يسعى إلى تحقيق نوع من العدالة في توزيع  العدالة في توزيع األعباء المالية ، إذ أن تبني نظ-

إضافة إلى أن ما . األعباء المالية بالنسبة لدافعي الضرائب ، وتوزيعها سيتم بمشيئة أهالي الوحدات اإلدارية

  .يةيدفعه أهالي الوحدة اإلدارية سيتم صرفه عليهم و على مرافقهم ، وفي ذلك تحقيق لمبدأ العدالة اإلجتماع
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  :تتمحور األهداف اإلجتماعية لإلدارة المحلية في: األهـــداف اإلجتمــاعيــة/ 4-3-3

في .  مساعدة األفراد في الحصول على إحتياجاتهم المحلية ، و توسيع دائرة نشاطاتهم و تحقيق رغباتهم-

 فيزداد نشاط .حين نجد أن تطبيق األسلوب المرآزي فقط هو آبح لهذه الحاجات خدمة لمصالح الدولة

هذه، ويكتم أنفاس تلك حتى يخلص األمر إلى اإلستبداد ، وإساءة إستعمال السلطة المرآزية أمام المصالح 

آل هذا توفره اإلدارة المحلية بحزم عن طريق إقامة حكم راشد سداده التعاون، ولحمته الحرية . المحلية

  .واإلطمئنان

فتحقيق التجاوب المطلوب بين . مرآزي بالقاعدة الشعبية تعمل اإلدارة المحلية على ربط البناء ال-

يكون عن طريق إختيار نظام اإلدارة المحلية السليم . األجهزة المرآزية ، وبين باقي القطاعات الشعبية 

  .الذي يساعد على  إرساء البناء اإلداري المرآزي على أساس متيـن مرتبط بالقاعدة الشعبية 

  . السكان المحليين قصد تحقيق المصالح المشترآة ألفراد المجتمع المحلي تعزيز صالت الروحية بين-

خاصة بعد .  تحاول اإلدارة المحلية التخفيف من أثار العزلة التي فرضتها المدنية الحديثة على األفراد-

وبذلك تحافظ اإلدارة المحلية على التجانس وال يضيع . التوسعات التي شهدتها مختلف التنظيمات

  .اس بالشعور الجمعي اإلحس

 العمل على تقوية البناء السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي حيث تهدف اإلدارة المحلية إلى تعزيز البناء -

وهذا من خالل توزيع القوى والعناصر المتميزة للقيادة، . اإلجتماعي ، والسياسي، واإلقتصادي للدولة

 الالمرآزية اإلدارية أقدر على مواجهة األزمات من إذ بينت التجارب أن. بدال من تمرآزها في العاصمة

  . النظام المرآزي

  : مصــادر تمويــل اإلدارة المحليــة/ 4-4

إن اإلستقالل اإلداري الذي تتمتع به مستويات اإلدارة المحلية يصاحبه إستقالل مالي ، باعتبار أن " 

. ا على تنفيذ اإلختصاصات الموآلة إليهاالتمويل المحلي أحد أسس اإلدارة المحلية يعبر عن مدى قدرته

باإلضافة إلى آون تمويل المحليات يتيح لها إنجاز ما . وإشباع حاجات المواطنين المتواجدين في نطاقها

وآل إليها ، وتنفيذ البرامج والمشاريع في نطاق إختصاصها ، فإنه يسمح للمواطنين بتأآيد مسؤولياتهم 

وعلى العموم هناك نوعين من . )10(" ،وذلك بالقدر الذي تقدمه من خدمات وإسهاماتهم في ميزانية إدارتهم

  مصادر التمويل المحلي بالنسبة لإلدارة المحلية 

في جميع المؤتمرات المتعلقة باإلدارة المحلية تحضى مسألة "  : المصـــادر الماليــة الذاتيــة/ 4-4-1

 ال تغطي الموارد المحلية جانبا - تقريبا- السويد ويوغسالفيافإنه بإستثناء . التمويل المحلي باألهمية األولى

و على العموم فإننا نقصد  من المصادر الذاتية المحلية قدرة اإلدارة . )11("آبير من اإلنفاق المحلي 
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و بذلك فهي مؤشر جيد لمدى نجاح نظام . المحلية في اإلعتماد على نفسها في تمويل التنمية المحلية

ية في إدارة عملية التنمية المحلية، وتحقيق أهدافها من خالل تعبئة أآبر قدر ممكن من اإلدارة المحل

  : الموارد المالية الذاتية التي من أهمها

هي أموال تحصل عليها اإلدارة المحلية من السكان المحليين والمقيمين في نطاقها : " الضــرائب المحليــة-أ

.  أهم الموارد المالية التي تساعد اإلدارة على تحقيق إحتياجاتها الماليةو هي من. تصرف لتحقيق المنفعة العامة

آما تمكن المجالس المحلية من التخطيط لمشاريعها، ووضع موازناتها تبعا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد 

وهناك أنواع رئيسة . )12("المتوفرة لها، و الضرائب المحلية تتعدد وتتنوع ، وتتباين تطبيقاتها من دولة ألخرى

ضرائب على األشخاص، فرض ضرائب على المنتجات واإلستهالك، ضريبة : من الضرائب المحلية منها

  .المباني

ضريبة المالهي، و ضريبة المواصالت والضرائب على : إلى جانب هذا نجد ضرائب غير مباشرة منها

 على المشروبات الروحية، وعلى المبيعات المحلية، والضرائب على المشتريات المحلية، والضرائب

  . البنزين وعلى السيارات، والضرائب على اإلنتاج

 وهي تأتي في درجة ثانية بعد الضرائب المحلية ، وهي تحتاج إلى قرار من : الرســـوم المحليـة - ب

الوزير المختص ، أو من مجلس الوزراء يحدد فيه أسس وإجراءات إقرار وحساب الرسوم ذات الطابع 

. وهي مرتبطة بخدمات معينة تؤديها اإلدارة المحلية. حلي، وطريقة التظلم منها ، وإجراءات تخفيضهاالم

وهي تتوقف على . وبذلك فمن الواجب أن تؤدي تلك الخدمة على أآمل وجه ، وبأعلى آفاءة ممكنة

  يمكن أن تتفاوت الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية التي تعيشها المجتمعات المحلية ، وعلى ذلك

تلك الحصيلة من مجتمع محلي إلى مجتمع محلي آخر، من أهم هذه الرسوم نجد الرسوم الجمرآية 

  . الخ...ورسوم رخص البناء

باإلضافة إلى الموارد السابقة يوجد العديد من الموارد المالية :  موارد ماليــة محلية ذاتيــة متنوعــة - ج

ي تأتي من مصادر متنوعة وهي مرتبطة بظروف آل نظام من النظم المطبقة المحلية الذاتية المتنوعة الت

  :لإلدارة المحلية في دول العالم المتخلفة ، ومن هذه الموارد نجـــد 

  . والتي تعود ملكيتها لإلدارة المحلية أرباح المؤسسات التجارية والصناعية -

خدمات : ية لسكان الوحدات المحلية مثل وتكون مقابل تقديم خدمات ضرورأثمان الخدمات المحلية -

  . النقل العام

ترتبط تلك الموارد بصنف محدد من الضرائب أو إيرادات ناتجة عن  : النصيب في اإليرادات المشترآة -

 .ويكون تقسيم هذه الموارد وفقا ألسس محددة قانونيا. إستغالل مرفق من المرافق أو مشروع من المشاريع
تتجسد من خالل المشارآة المالية من طرف السكان المحليين في المشاريع والخدمات  : المشارآة الشعبية-

 .  المحلية ، وتكون في شكل تبرعات وهبات أو وصايا 
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إن الموارد المالية الخارجية للمحليات " : )المصــادر الخارجية(المـوارد المالية الخارجيــة / 4-4-2

ينة مع التقليل من اإلعتماد عليها تدريجيا مع تقدم عملية التنمية توافرها مسألة ضرورية لكن في حدود مع

  :وفي هذا الصدد نجد من أهم الموارد المالية الخارجية ما يأتي.)13("المحلية 

ويقصد بها تلك المبالغ المالية التي تساهم بها خزينة الدولة ، حتى يتسنى :  اإلعانـات الحكوميــة -أ

لقيام بواجباتها أو لتسديد نفقات المجالس المحلية ، وتأتي هذه اإلعانات بهدف لهيئات اإلدارة المحلية ا

تكملة الموارد المالية للهيئات المحلية ، وتقليل الفوارق بين المحليات لتحقيق التكافل بين حاجيات السكان 

قليم محلي وتختلف نسب اإلعانات الحكومية من إ. المحليين ومستوى السلع والخدمات المعروضة عليهم 

إلى آخر تبعا لحاجات الوحدة المحلية والموارد المتاحة لهيئتها ، ومعدالت تكلفة الخدمات التي تؤدي في 

  . نطاقها

و تجدر اإلشارة إلى أن تقديم اإلعانات الحكومية لإلدارة المحلية عادة ما تصاحبه قائمة من الشروط 

وحتى تطمئن السلطات الحكومية إلى الوفاء . ايستوجب على السلطات المحلية الوفاء بها إلستحقاقه

الهيئات المحلية بإلتزاماتها ، فإنها تلجأ إلى أسلوب ممارسة نوع من الرقابة على المشاريع التي تمولها 

أما إذا آانت اإلعانات عامة فإن السلطات المحلية . جزئيا من حصيلة اإلعانات ، وعلى أسلوب الصرف 

ولهذا يرى الكثير أن . ية على مختف أنشطتها نظرا لحاجتها لهذه اإلعاناتتقلل رقابة السلطة المرآز

وبذلك فهي تشكل قيد على حرية السلطات . اإلعانات الحكومية ماهي إال وسيلة لرقابة اإلدارة المحلية

وفي هذا المعنى نجد أن سياسة الحكومة نحو السلطات المحلية ما هو إال مزيج فيه تشجيع لرفع . المحلية

مستوى آفاية الخدمات وتهديد لتأآيد الرقابة والوصاية المرآزية والتي يلجأ إلى تحقيقها بواسطة 

  . اإلعانات

رغم وجود اإلعانات الحكومية آمورد مالي لإلدارة المحلية ، إال أنها تبقى محصورة في : القـــروض - ب

قرض من أجل تغطية نفقات بعض وعليه تضطر اإلدارة المحلية لل. تمويل المرافق العامة وتدعيمها 

. المشاريع اإلستثمارية التي تقوم بها اإلدارة المحلية ، وتخول لها صالحية اإلقتراض في حدود معينة

وإشتراط موافقة . وبشرط موافقة الحكومة المرآزية على عقد القروض التي تزيد قيمتها عن حد معين

  :) 14(مهاالحكومة في هذا الخصوص يحقق أهدافا متعددة من أه

 ممارسة نوع من الرقابة على المصاريف الرأسمالية في اإلدارات المحلية ، حتى يتسنى لها ترشيد هذا -

هذا باإلضافة إلى أن هذه الرقابة . النوع من المصاريف بما يتماشى مع سياسة الدولة اإلقتصادية والمالية

على المشاريع التي تدخل في إطار برامج تيسر مهمة الدولة في ممارسة التخطيط اإلقتصادي ، فتوافق 

  . الخطة،وترفض غيرها من المشاريع 
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، بحيث ال يشتد الطلب على رأس   التحكم في سعر الفائدة عن طريق توزيع القروض على مدار السنة-

  .المال في فترات بذاتها فيرتفع سعر الفائدة

في الوفاء  آد من إمكانيات السلطة المحلية الحفاظ على سمعة السلطات المحلية المالية عن طريق التأ-

  . بقيمة القرض وفوائده في المواعيد المحددة

 التأآد من سالمة المشاريع التي تمول من حصيلة القروض و لزومها للوحدة المحلية طالبة القرض حتى -

  . ال تتعرض المشاريع المحلية للفشل

عادة من حصيلة التبرعات التي يقدمها المواطنون يكون هذا المورد : الخارجية الهباتالتبرعات و - ج

عند غنياءأو آما قد تكون على إثر وصية ترآها أحد األ .أو المنظمات الوطنية والدولية بصفة مباشرة

  .وفاته 

إن إعتماد الدول في تنظيمها اإلداري على األسلوب :  ةــام اإلدارة المحليــوب نظـمزايا وعي/ 4-5

  :  يمكن تحديدها آاآلتي  . ، وجانب آخر من السلبيات من اإليجابيات له جانبالالمرآزي اإلقليمي 

  : من بين مزايا نظام اإلدارة المحلية نجد : اــزايـــالمــ/ 4-5-1

فوجود الهيئات . الخالص من التعقيدات الناجمة عن المرآزية االدارية "  تساعد اإلدارة المحلية على -

 الكثير من الشؤون اإلدارية في الوحدات اإلقليمية ، يساعد على تبسيط العامة المحلية التي تتولى

إذ تقوم بحل المشكالت محليا دون إضاعة الوقت ،وتبديد . اإلجراءات والقضاء على الروتين اإلداري 

  .)15("األموال العامة بالرجوع إلى السلطة المرآزية في عاصمة البالد 

فعال في تكوين رؤوس األموال من خالل إشرافها على الموارد  لإلدارة المحلية دور إستراتيجي و-

إضافة إلى آونها وسيلة هامة من وسائل التوظيف األمثل . وتنميتها للمشاريع ذات الطابع المحلي. المحلية

  . للموارد البشرية

فمجلس . عاصمةستيعابا لحاجات السكان المحليين من اإلدارة المرآزية في ال فهما وإ اإلدارة المحلية أآثر-

.  وما يؤدي إلى حسن سيرها ،أو ما ينقصها ، أو بلدية مثال يدرك حاجته إلى المرافق المحلية آل والية

  . أآثر بكثير من إدراك السلطة المرآزية في العاصمة البعيدة عن األقاليم 

امة على سكان إذا آانت الالمرآزية اإلقليمية من جهة أخرى تضمن العدالة في توزيع الضرائب الع "-

فال تستولي األولى على الضرائب التي  فإنها تمنع طغيان مرافق العاصمة على المرافق المحلية ،. اإلقاليم 

  .)16( "يدفعها سكان المنطقة لتنفق في غير إقليمهم 

ر في تخاذ القراإفهذا الذي يتقن فنون التسيير والنقاش و  اإلدارة المحلية مدرسة إلعداد قادة المستقبل ،-

بإمكانه اإلضطالع بواجباته إذا ما دفعته ثقة األمة نحو مقاعد البرلمان أو غير . مجلس البلدية أو الوالية 

  . ذلك
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 إن وجود اإلدارة المحلية هو عالج ألزمة اإلدارة في األقاليم البعيدة عن العاصمة التي ال تنال من -

  . اإلهتمام، والدعم إال الجزء اليسير

حيث . األخذ بنظام اإلدارة المحلية إستنادا إلى مبدأ مرآزية التخطيط والمرآزية التنفيذ  يمكن تفسير -

وال يمكن تحقيقه على ). هيئات التخطيط الوطنية(توضح الخطة العامة للدولة عن طريق اإلدارة المرآزية 

  . أرض الميدان إال من خالل أجهزة المرآزية مستقرة على المستوى المحلي 

فيمتد المبدأ الديمقراطي من . تحقيق الديمقراطية في مجال اإلدارة" أهم المزايا آذلك  من بين -

فكما يسيطر الشعب على السلطة السياسية في البالد . الديمقراطية السياسية ليحقق الديمقراطية اإلدارية 

  .)17 ("فإن من حقه أن يسيطر على السلطة اإلدارية فيها 

  . فرص لتجريب النظم اإلدارية ،وتمييز الناجحة منها عن الفاشلة اإلدارة المحلية تتيح ال-

وتغيير طرق اإلشراف .  تساعد اإلدارة المحلية على تحقيق السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات المحلية-

وهذا ما يؤدي إلى فاعلية . على إدارة المرافق من إقليم إلى آخر تبعا لحاجات السكان المحليين المختلفة

  . جهزة اإلدارية ورفع آفاءتهااأل

وال ينحصر .  يؤدي تبني نظام اإلدارة المحلية إلى وجود نوع من الحرآة والحيوية داخل المجتمع آكل-

 العاصمة على آل ذألنه بوجود الالمرآزية واإلستقالل المحلي ال تستحو. األمر على العاصمة فقط

  . ارآها الوحدات المحليةالصالحيات والسلطات في اتخاذ القرارات، وإنما تش

  . عـق النجاح لهذه المشاريـها تحقيـة ، ويترتب على مساهمتـ تساهم اإلدارة المحلية في تنفيذ مشاريع التنمي-

ألن . نظام تدعو إليه الديمقراطية الحديثة "، أو الالمرآزية اإلقليمية   اإلعتماد على نظام اإلدارة المحلية-

فالشعب يتولى أمور التشريع بواسطة ممثليه النواب، . لى الشعب أموره بنفسهالديمقراطية معناها أن يتو

وهذه الديمقراطية ال . )18"(وهو يتولى إدارة شؤونه المحلية بواسطة الهيئات الالمرآزية التي ينتخبها

  . تتجسد إال بإشراف الشعب ورقابته على شؤونه المحلية

  ات واإلضطرابات فاإلدارة ـــارية اإلقليمية على مواجهة األزم ثبت بالتجربة آذلك قدرة الالمرآزية اإلد-

  . المحلية توحي لكل إقليم بطرق مواجهة الصعاب، و آليات التغلب عليها

 تساعد اإلدارة المحلية على وضع الخطط ، واتخاذ القرارات بما يتالءم مع الظروف المحلية مع توفر -

  .سم األمور السرعة في إتخاذ القرارات ، والدقة في ح

في المخاوف  - وهي ضئيلة مقارنة بمزاياها- تتجلى عيوب ومساوئ اإلدارة المحلية : وبــــالعي/ 4-5-2

  : لذلك فهناك خصوما يأخذون عليها بعض العيوب ومنها. التي يبديها البعض من حيث ما قد يترتب عليها

 إستقالل للهيئات المحلية، ومن توزيع بما تمنح من. تمس الوحدة اإلدارية "  الالمرآزية اإلقليمية -

  ؤدي ـفضال عن إزدياد روح الالمرآزية قد ت. للوظيفة اإلدارية بين السلطة المرآزية والهيئات الالمرآزية
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إذ يتولد عن اإلستقاللية التي تعرفها اإلدارة . )19 ( "إلى تقديم األفراد مصالحهم الخاصة على الصالح العام

نها وبين اإلدارة المرآزية جعلها تميل إلى المصالح المحلية على حساب المصالح المحلية تنافس حاد بي

  . العامة

لذلك من الضروري تكملة النقص بتعيين .  هيئات اإلدارة المحلية أقل خبرة ودراية بالشؤون العامة-

  . أعضاء فنيين

نة ها خزيإلى نفقات آبيرة تتحملعلى أساس أنها تحتاج  "ة ـة الماليــة من الناحيـ تعاب اإلدارة المحلي-

  .)20("الدولة 

ولد في أعضائها روح الميل إلى خدمة مصالحهم الشخصية "  تمتع هيئات اإلدارة المحلية بالحرية -

وعليه وجه إتهام لإلدارة المحلية مفاده أنها معرضة لسوء إستخدام . والحزبية على حساب المصالح العامة

  )21("الصالحيات 

 يتم عن طريق اإلنتخاب الذي ال يقوم بالضرورة على اشكيل هيئات اإلدارة المحلية غالبا م لما آان ت-

. فقد ينجم عن ذلك هبوط مستوى آفاءة الجهاز اإلداري" الخبرة والكفاءة بفعل وتأثير الدعاية الحزبية، 

ب العمل اإلداري نظرا لتولي إدارة الهيئات المحلية أعضاء قد ال تكون لهم الدراية والمعرفة بأسالي

  .)22( "وقواعده العلمية وتقنياته 

من خالل ما تقدم نالحظ أن اإلنتقادات التي وجهت لإلدارة المحلية مبالغا فيها إلى حد آبير ألن 

إلى جانب هذا . ، أو على مرافق بعينها ال يمس وحدة الدولة اإلدارية إقتصارها على المصالح المحلية

، و تحت رقابة الحكومة المرآزية   وال تقوم إال بإستنادها على المرآزية اإلداريةفاإلدارة المحلية ال تكون

  .التي تقدم لها العون الفني والمالي 

مادامت تصرفات اإلدارات المحلية خاضعة . على هذا األساس فإنه ال مبرر لوجود تلك المخاوف

  .لرقابة السلطة التنفيذية

 يالحظ  "إن المتتبع لنظم اإلدارة المحلية في الدول المختلفة:  ةـــــــل اإلدارة المحليـاآـــــمش/ 4-6

آما أن تطوير هذه . أن هذه األنظمة ليست ثابتة ، بل هي محل مراجعة مستمرة في أغلب دول العالم

وآل الدراسات والتقارير توضح  .األنظمة آان محل العديد من المؤتمرات الدولية العالمية منها واإلقليمية 

ونتيجة لذلك فإن الالمرآزية . )23(" هناك مفارقة بين النصوص القانونية المتعلقة باإلدارة المحلية أن

  :اإلقليمية تعاني العديد من المشاآل أهمها

ومن هذا المنطلق .  يعد المال هو أساس حياة الهيئات المرآزية، أو المحلية:ةــاآل الماليــالمش/ 4-6-1

متالآها في مقابل ذلك على موارد مالية  ، إال باتمكن من تحقيق حاجيات سكانهافإن اإلدارة المحلية ال ت

ومن البديهي أنه آلما إعتمدت اإلدارة المحلية على مواردها الذاتية فقط في سد نفقاتها . قادرة على ذلك
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لطات المحلية، آان ذلك أآثر ضمانا إلستقاللها وإبعادها عن الرقابة الشديدة الممارسة من طرف الس

إذ تبين من الواقع أن اإلعانات الحكومية وإن آانت تساعد الهيئات المحلية على تحقيق التوازن . المرآزية

وال يفهم من ذلك عدم اإلعتماد على . في ميزانيتها، فإنها في ذات الوقت تضعها تحت سيطرة الحكومة

إلى اإلدارة المحلية نسبة عالية جدا من إذ تشكل اإلعانات والمنح التي تمنحها الحكومة . الحكومة المرآزية

  . %50 آما نجد في الكثير من الدول النامية تبلغ نسبة اإلعانات فيها أآثر من ،مواردها

فهذه . إن اإلدارة المحلية في الجزائر شأنها شأن باقي الدول النامية تعاني من نقص مواردها المالية       

لى األعباء الكثيرة التي ات التي تقوم بها نتيجة توسع المدن إضافة إاألخيرة لم تعد تتناسب مع تطور الخدم

 لذلك فمشكلة الهيئات المحلية في الوقت الحاضر هي في عدم آفاية ."تضطلع بها في الوقت الحاضر

ة ــات الالزمــاء المرافق ألداء الخدمــأي إلنش. ات التي يعهد بها إليهاــة اإلختصاصــمواردها للقيام بكاف

، والحقيقي للهيئات  وتبدو أهمية هذه المشكلة في أنها تخص اإلستقالل الفعلي. وإلشباع حاجات سكانها

فالواقع أن حرية الهيئات المحلية في الحصول على هذه الموارد ليست حرية آاملة في آل . المحلية

 حرية هذه الهيئات في فهناك قيود تفرضها بعض الدساتير، والتشريعات في الدول المختلفة على. األنظمة

آما تقيد حرية تلك الهيئات بالرقابة التي .  وعلى حريتها في اإلقتراض ،فرض الضرائب والرسوم المحلية

  . )24" (تمارسها السلطة المرآزية على ميزانياتها، وعلى وجه صرف إيراداتها المختلفة

 يرجع فحسب إلى وجود القيود ما تجدر اإلشارة إليه هو أن عدم آفاية موارد الهيئات المحلية ال

بل يرجع أيضا إلى تلك . التشريعية الصادرة حول حرية تلك الهيئات في الحصول على مواردها المالية

القيود الفعلية أو الواقعية التي تحد من قدرتها على زيادة هذه الموارد، والتي من بينها قلة ونقص الموارد 

إصالح المالية المحلية أحد " وفي الجزائر أضحى .  عليهاالمالية التي يمكن لهذه الوحدة الحصول

  . )25("ومن األولويات الرئيسية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، اإلنشغاالت األآثر أهمية 

. وخالصة القول أن معضلة الهيئات المحلية المالية ال يمكن حلها في ظل الوسائل الممنوحة لها حاليا

 تتمتع بهذا المظهر الخارجي للحرية المحلية دون أن تتاح لها الوسائل التي - يقولون  آما-فتلك الهيئات 

ففي الجزائر صرحت " .  ودون أن تتوفر لها اإلمكانيات المالية الالزمة لتقدمها،تحقق هذه الحرية 

اإلقتصادية  في مجاالت التنمية ا آبيراتعاني تخلف بلدية 1541 بلدية من أصل 177السلطات الجزائرية أن 

  .)26("وتنعدم فيها شروط العيش

نجدها آذلك .  باإلضافة إلى المشاآل المالية التي تتخبط فيها اإلدارة المحلية:المشــاآل الفنيـــة/ 4-6-2

، وإنخفاض مستوى آفاءة الموظفين مع تسجيل قلة في عدد المهندسين  تعاني من نقص الخبرات الفنية

، وهذه من المشاآل التقليدية التي ) بلدية أو والية(المؤسسات المحلية ، والعاملين في  والمتخصصين

  ة ـات الفنيــآما أن المتتبع لمهام اإلدارة المحلية يجد أنها تتطلب الكثير من الدراس.  واجهت اإلدارة المحلية
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آما أنها . فهذه الوظائف تؤثر مباشرة على أحوال البلدة والمواطنين. والمسوحات واإلحصاءات الواقعية

ويرجع عدم وجود الدراسات إلى غياب شعب . تنعكس على الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

  . خاصة بالتخطيط والمتابعة في أجهزة اإلدارة المحلية

و من المشاآل الفنية آذلك نجد إعتماد معظم الدول النامية على أساليب إدارية متخلفة في تسيير 

إتباع سياسة وأساليب من شأنها أن تؤدي إلى عدم اللحاق هو"لتخلف اإلداري هنا ويقصد با. شؤونها

ويظهر ذلك التخلف سواء في العاملين على . ، والتطور الموجود في الدولة المتقدمة برآب الحضارة

إلى تسيير شؤون ومرافق اإلدارة المحلية، أو في األساليب التي تتبعها وتنتهجها اإلدارة المحلية للوصول 

  . )27("وآذلك قضاء مصالح المواطنين. أهدافها المحددة لها

 من المشاآل التي تواجه نظام اإلدارة المحلية في الكثير من الدول النامية ،: اآل اإلداريــةـالمش/ 4-6-3

و ، أ الشكوى من الروتين الحكومي الذي يعرقل أعمال اإلدارة المحلية: نجد المشاآل اإلدارية المتمثلة في 

تعدد اإلجراءات الحكومية ، فقدان التنسيق بين أعمال اإلدارة المحلية وفروعها والدوائر األخرى ذات 

، ضعف الجهاز التنفيذي لإلدارة المحلية وعدم تفهمه  العالقة ،ضعف أجهزة المتابعة والرقابة والتدقيق

المحلية مما يؤثر على آفاءة ، إنتشار المحسوبية في تعيين موظفي اإلدارة  للواقع والظروف المحلية

  . العاملين فيها

ويقصد بالتنسيق تعاون  فغياب التنسيق من المشاآل اإلدارية التي تتخبط فيها اإلدارة المحلية ،       

وهذا ما يجعل هذه األخيرة في حالة تنافر . مختلف أجهزة وإدارات اإلدارة المحلية والحكومة المرآزية

، زيادة على تبذير  ، وآثرة المجهودات الضائعة في اإلدارة ع من الفوضىمستمرة، مما يؤدي إلى نو

  . األموال العامة

إذ . مشكل آخر من المشاآل اإلدارية هو الميل إلى التقليل من اإلختصاصات المحلية وشدة الرقابة

ل من حرية المالحظ من التشريعات الخاصة بالجماعات المحلية في بعض الدول النامية ميلها إلى التقلي

و يتجسد ذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق . الوحدات المحلية في مباشرة اإلختصاصات المخولة لها

إلى جانب هذا تمارس . التي تمكن أجهزة اإلدارة المحلية من القيام بواجباتها. تقليل اإلعانات المالية 

تها عن العمل مع عدم القيام مما يعوق حرآ. السلطة المرآزية رقابة مشددة على الوحدات المحلية

  . بالواجبات على الشكل المطلوب

زد على ذلك ما يتبع هذه الرقابة من تعسف غرضه ليس المصلحة العامة أو مصلحة اإلدارة    

وإنما هو مقصود بذاته نتيجة ضعف جهاز الرقابة، أو لعدم تفهمه للمشاآل . ، والمستفيدين منها المحلية

ليس هذا فقط بل نتيجة التقلبات السياسية واألهواء المتضاربة . من األسباب الكثيرة أو غير ذلك  ،المحلية

  تعرقل أعمال اإلدارة المحلية، وقد يصل األمر في بعض األحيان إلى تجميدها بحجة الحفاظ على األموال
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  . ةــامــة العـ والمصلح

لمحلية ، وهي من أهم أسباب إضافة إلى ذلك هناك إنتشار للمحسوبية في تعيين موظفي اإلدارة ا

لتوظيف أصحاب الكفاءات واإلختصاص في " حيث ال توجد دوافع . تأخر المؤسسات والهيئات المحلية

مجاالتهم الوظيفية الممارسة مع إختصاصاتهم ثم محاسبتهم على النتائج، والعمل على تحديد مسؤولياتهم 

 مع تحقيق المشارآة الوظيفية بموجب التدرج ، وتوزيع العمل توزيعا عادال وفق ما تتطلبه القواعد

لكن هيئات اإلدارة المحلية في . الوظيفي ثم تسليط العقاب على آل مقصر أو مهمل مهما آانت درجته

فالمحسوبية .  الكثير من األحيان و خاصة الدول النامية ال تعير أدنى إهتمام لمثل هذه المفاهيم عند التطبيق

مشكل آخر .  )28("لسلطان إعتبارات لها مكانها في هذه الدول وإدارتها المحليةو المنسوبية و الجاه و ا

نجده و هو غياب العالقات الجيدة بين اإلدارة المحلية والجمهور، مما يؤدي إلى غياب مساعدة ومؤازرة 

دة لى زياإلذلك فهي تحتاج . فينتج عن ذلك عرقلة أعمال وواجبات اإلدارة. الجمهور إلدارته المحلية

حتى يتسنى لها ضمان تعاونهم معها عند . الجانب اإلعالمي واإلتصالي بينها وبين المواطنين المحليين

  . الضرورة

  : ةـــام االدارة المحليـــات نجاح نظـــمتطلب/ 4-8

 حتى في ظل معاناتها من المشاآل -إذا آان المطلوب من اإلدارة المحلية تحقيق أهدافا عظيمة 

  :من أهمها نجد، و فعاليتها  منا بال شك تحتاج للعديد من العوامل التي تزيد فإنه-السابقة 

 تخويل المجالس المحلية إختصاصات واسعة فيما يخص الشؤون اإلدارية والتنفيذية ذات الصبغة -

  . ، وبالكيفية المالئمة التي تتيح لها فرصة ممارسة األعمال الفعلية بحرية أآبر المحلية

ات المحلية إختصاصات ووظائف معينة يقابله من الجهة األخرى ضرورة توفير الموارد  إن منح السلط-

، ويتم توفير هذه الموارد  المالية المساعدة على أداء الوظائف وتقديم الخدمات الالزمة للسكان المحليين

حلية ، باإلضافة إلى اإلعانات الحكومية التي تشجع السلطات الم عن طريق فرض الضرائب والرسوم

يجب أن يكون أمر  ومع ذلك فإن إعتماد السلطات المحلية عليها. على القيام ببعض المشاريع الحيوية

  .  وبهذا فقط تحافظ الهيئات المحلية على حريتها في المبادرة ،ثانوي في إعتبارات اإلدارة المحلية

. رافي المناسب للوحدات المحليةتساعه من العوامل المقررة لتنظيم الهيكل الجغإيعتبر حجم المجتمع و " -

وفي جميع األحوال فإن حجم الوحدة المحلية ينبغي أن يكون من الكبر بحيث تتمكن من تحقيق الكفاءة 

وفي ذات . اإلدارية، واإلعتماد بالدرجة األولى على موارد التمويل الذاتي لمواجهة اإلحتياجات المحلية

المحلية ذلك اإلتساع الذي تختفي معه معالم التباين في الوقت من الضروري أن ال يبلغ حجم الوحدة 

وأن تقسيم البالد إلى وحدات محلية البد وأن يأخذ . ، والظروف البيئية المؤثرة فيها اإلحتياجات المحلية

  .)29("مجتمع المحلي للفي اإلعتبار األول الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية وحالة العمران 
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، توفر الكوادر  ، واإلشراف على شؤونها بالكفاءة العالية ختصاصاتهالمحلية في إدارة ا يتطلب نجاح اإل-

،  نخفاض مستويات التعليمإ، إال أنه بسبب قلة الموارد و حتياجات الموضوعيةاإلدارية والوظيفية وفقا لإل

دول هذا في الكثير من ال - وقسوة الظروف المعيشية وصعوبة اإلتصال خاصة في المناطق المعزولة 

.  لذا من بين المشكالت تأمين المستويات المناسبة من العاملين في الكثير من الوحدات المحلية-النامية

ذلك . فمثال في الجزائر غداة اإلستقالل نجد اإلفتقار إلى الموظفين المؤهلين بقي مشكال مطروحا بإستمرار

كفاءة ، بقدر ما إهتم بسد الفراغ أن التوظيف الذي حصل خاصة في السنوات األولى لم يراع شروط ال

 وإن آانت أزمة الوظيف -  لكن اليوم نسبة آبيرة موظفي اإلدارات المحلية هم خريجي الجامعات -السائد 

تسم به الجانب النوعي عند التوظيف ، وإنما أيضا في المطالب إالمحلي ال تكمن فقط في الغبن الذي 

لذلك . رات تقنية ال تسمح بتلبيتها الميزانية المحلية المتشعبةالملحة للتنمية وحاجتها المستمرة إلى إطا

فاألمر في الكثير من الدول إستدعى تدخل األجهزة الحكومية المرآزية عن طريق دعم إحتياجات اإلدارة 

  .المحلية للعاملين والموظفين ذوي القدرة و الخبرة والكفاءة في التنظيم و اإلدارة

مما يحقق ميزة عدم . قدر مناسب من التوجيه والرقابة على السلطات المحلية قيام األجهزة الحكومية ب-

آما تكفل في نفس الوقت قيام اإلدارة . إساءة توظيف السلطة واإلختصاصات أوالتقصير في ممارستها

ومن مبررات ذلك أن الجماعات . المحلية بهذه المهام واإلختصاصات في إطار السياسة العامة للدولة

هذا مع إعتمادها في تمويلها على . تشرف على وظائف هي من رآائز إهتمام السلطات المرآزيةالمحلية 

  وى العمل ـان إلى رقي مستـآما أنه من المصالح العامة حرص الحكومة على اإلطمئن.  اإلعانات الحكومية

شراف ومراقبة رغم هذا فإن منح السلطات المرآزية فرصة اإل.  اإلداري وآفاءته في الوحدات المحلية

السلطات المحلية سعى المشرع أن يحصره في اإلطار المساعد لإلدارة المحلية على أداء مهامها بالشكل 

  . ، ومتسمة بالمرونة الكافية المطلوب ، بحيث تكون الرقابة غير معرقلة

إلدارية  إن قيام السلطات المرآزية بالتوجيه واإلشراف يجب تدعيمه بخدمات مرآزية في المجاالت ا-

هذا من خالل إيجاد أجهزة مرآزية . بحيث تعمل على مساعدة الوحدات المحلية. والفنية بشكل مستمر

تسيير الموارد  :إستشارية تدعم السلطات المحلية بالدراسات والبحوث والتوصيات في عدة مجاالت منها

  .ق العمل  والعالقات العامة، وطرالصفقات العمومية ،، اإلدارة المالية والبشرية 

وزارة :  على الرغم من اإلشراف العام على اإلدارات المحلية عادة ما يكون إلى وزارة مختصة مثل-

فإنه من المناسب وجود عالقات متينة بين السلطات المحلية .  الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر

  .ى المستوى المحلي والوطني آكلوبين باقي الوزارات حتى تتحقق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية عل

ئ ـة للزراعة أو موانـــي صالحــروة الطبيعية الناتجة عن وجود أراضـر القدر المناسب من الثــتوف  "-

  هذا مع ضرورة توفر شعور إرتباط أفراد الوحدة .)30"(أو ثروة من صنع اإلنسان آالمصانع مثال. أو معادن
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  .إلى وجود التالحم بين اإلدارة والجمهورالمحلية مع بعضهم البعض ، مما يؤدي 

  :زائرــة في الجــام اإلدارة المحليــور نظــتط /4-9

وذلك من . إن اإلدارة المحلية في الجزائر ال تختلف عن اإلدارات المحلية في سائر الدول األخرى" 

هية العامة لكل أفراد ة العامة للدولة بغية تحقيق الرفاـا يتم تحقيق السياسـونها أداة بواسطتهـحيث آ

  : دارة المحلية في الجزائر بمرحلتين هامتين هماو قد مرت اإل )31("المجتمع 

تميزت النظرة للجزائر بعد إحتاللها من : حتالل الفرنسيدارة المحلية في عهد اإلنظام اإل/ - 4-9-1

اسة اإلدارة المحلية وفيما يرتبط بدر.   بأنها أرض محتلة خاضعة للحكم الفرنسي1830طرف فرنسا سنة 

  : يــفي عهد اإلحتالل الفرنسي فقد أجمعت المراجع على تقسيم هذه الفترة إلى ثالث مراحل ه

،  ، ويتبعه وزير الحربية آان يمثل السلطة الفرنسية الحاآم العام وهو عسكري" : ىـــة األولــالمرحل. أ

، وتتمتع هذه  آل في مجال تخصصه. )32("ويعاونه مجلس من آبار الشخصيات المدنية والعسكرية 

آما عمدت السلطات اإلستعمارية لإلستعانة بالشخصيات صاحبة النفوذ في . المجالس بالوظيفة اإلستشارية

إلى جانب هذا عمل الحاآم الفرنسي على اإلستفادة من األنظمة السائدة في العهد . أوساط المواطنين

  : يـــإلى ثالث مناطق إدارية هوقد تم تقسيم القطر الجزائري .  العثماني

  .، وتطبق فيها نفس نظم اإلدارة الفرنسية  يتمرآز فيها األوروبيين : منـــاطق اإلدارة المدنيــة -

لذلك فيطبق فيها . تجد سكانها من األغلبية األوروبية واألقلية الجزائرية: منــاطق إداريــة مختلطـــة -

أما النوع الثاني فهو النظام . ويكون خاص باألوروبيين مدنية ،نظام اإلدارة ال. نوعين من النظام 

  .ويخضع له الجزائريون المتواجدون بهذه المناطق  العسكري ،

، يسيرها  تباعها األسلوب العسكري في التسيير والمعاملة سميت آذلك إل:منــاطق اإلدارة العسكريــة -

 المناطق أبقى المستعمر الفرنسي على أنظمة العهد  وفي هذه ،يسكن هذه المناطق الجزائريون. جنراالت

  . د ـــخ البلـــالعثماني فكان يساعد الحاآم في آل وحدة إدارية شي

ومن أجل تسهيل العملية اإلتصالية بين الحاآم والمحكومين أوجدت السلطات اإلستعمارية ما يسمى        

، وهي ليست متماثلة  في اإلدارة المحلية لألهاليالتي تعتبر أهم مؤسسة " . 1844 بالمكاتب العربية سنة

، بل عرفت تدرج رئاسي هيكلي نجد على رأسه الهيئة المرآزية  على المستويين المرآزي والمحلي

ويأتي بعدها في الترتيب مديرية الشؤون الحربية لدى آل هيئة عسكرية .  للتنسيق لدى الحاآم العام

وضمن الوحدات العسكرية األقل نجد مستويين من المكاتب  .، قسنطينة بمقاطعات الجزائر، وهران

تب عربية من الدرجة الثانية لدى اه الوحدة و مكذ مكاتب عربية من الدرجة األولى لدى قيادة ه العربية

،  ، فك النزاعات ومراقبة السكان وهي تختص باإلشراف على تحصيل الضرائب.  )33("الوحدة األقل 

  . لمواد الضرورية لتموين القوة العسكرية الفرنسيةواإلشراف على إنتاج ا
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بعد قيام الجمهورية الثانية في فرنسا آانت بداية هذه المرحلة مع صدور قانون : ة ـــانيـة الثــالمرحل. ب

آما تم تقسيم .  ال يتجزأ من فرنساعتبارها جزًءإو  .1848ضم الجزائر إلى فرنسا في شهر مارس 

يرأس آل واحدة منها والي يساعده مجلس . الجزائر، وهران، قسنطينة: ات هيالجزائر إلى ثالث والي

وذلك بناء على النمط المتبع في فرنسا، ولكل منها نفس اإلختصاصات الممنوحة في النظام . للوالية

  .الفرنسي

 اإلدارة  تم إدخال تعديالت آبيرة على نظام،1861ومباشرة بعد زيارة نابليون الثالث للجزائر سنة        

ونتج عن ذلك اإلعتماد على القبائل التي أخذت .  إذ بدأ اإلهتمام بأسلوب اإلدارة غير المباشرة.في الجزائر

) Djamaâ أوTadjement(  وحددت الشروط الخاصة بإنتخاب رئيس الجماعة  ،مكان المجالس البلدية

افة إلى إيجاد هذا باإلض.  سنواتأو األمين بواسطة آل من يدفع ضريبة الرأس ويجدد إنتخابه آل ثالث

وقد تولت الجماعة أو .  وينتخبه األمناء أنفسهم ، الذي يمثل مجموعة من القرىمنصب أمين األمناء

، الفصل في القضايا المدنية، تحديد الغرامات أثناء   تحديد ضريبة الرأس:مجلس القبيلة عدة مهام منها

  .جنايات فكانت من إختصاص المكاتب العربية  أما ال .إرتكاب المخالفات الخلقية والجنح

الشمال الذي يرتكز فيه : وفيها تم تقسيم الواليات إلى قسمين أساسيين هما:  ةـــة الثالثــالمرحل. ج

) (Commune de pleine exercice األوروبيين فأنشئت فيه المجالس البلدية ذات السلطة الكاملة

 اأما القسم اُلثاني فكان في المناطق التي يقل فيه. عية والتعليميةإهتمت هذه المجالس بالخدمات اإلجتما

،  العنصر األوروبي ، حيث تقرر أن يكون فيها نصف األعضاء في المجالس البلدية من األروبيين

، وال يتم إنتخاب الرئيس بل يعين من األوروبيين، وتسمى هذه  والنصف اآلخر من السكان األصليين

بجانب ذلك أقيمت في المناطق اآلهلة بالسكان الجزائريين . Commune mixte ) (البلديات المختلطة

ولم تكن آمثيالتها الكاملة الصالحيات الخاصة باألوروبيين سواء من حيث تنظيمها أو .  البلديات األهلية

إذ يشرف على إدارتها أشخاص معينون من طرف . إختصاصها، أو من حيث الوصايا الممارسة عليها

  :تية إذن ففي هذه المرحلة وجدت الوحدات البلدية اآل.  وليس لسكانها أي دور في إدارتها،اآم العام الح

تخضع  ، وفي المناطق التي يقطنها األوروبيون ،  تنتشر في الجزء الشمالي:اصـات آاملة اإلختصـبلدي -

  .في تنظيمها لنفس القانون المطبق في فرنسا 

، يساعده   تصريف شؤونها مدير مدني يتم تعيينه من قبل السلطات المرآزية يتولى:ةــات مختلطــبلدي -

  .يشرف آل واحد منهم على رأس دائرة.  في عمله عدة أعوان

.  توجد في الجنوب حيث أغلب السكان من الجزائريين أو في المناطق الشمالية الريفية:ةــات أهليـــ بلدي-

ويساعدها مجلس بلدي يتشكل من رؤساء الجماعات . ريةظلت خاضعة للحاآم العام والسلطات العسك

  ، ما هي إال وسيلة لخدمة  ة سواء آانت مدنية أو عسكريةـات البلديــظ أن هذه المؤسســوالمالح. الموجودة
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لذلك فمثل هذه البلديات لم يكن لها أي دور لخدمة .  ، وتلبية رغبات األقلية األوروبية المصالح الفرنسية

 المجلس البلدي يختلف تبعا إلختالف السكان، ويتراوح دائما ما ءوآان عدد أعضا." ائريينمصالح الجز

 الذي ألغى آل 1956-06-28 حيث صدر مرسوم في 1956ستمر هذا الوضع حتى عام إو. 37-9بين 

ات على آل البلدي1884وطبق القانون البلدي الصادر في فرنسا عام . البلديات المختلطة والمراآز البلدية

، ومن ثم أصبح التنظيم البلدي بالجزائر يشبه التنظيم البلدي في فرنسا مع بعض التحفظات  الجزائرية

نتشارها في آافة أرجاء القطر إ و1954إال أنه نتيجة إلندالع الثورة الجزائرية في أول نوفمبر . )34(" دائما

لهذا أسست تنظيمات جديدة . اإلستعماريةفهو ال يحقق لفرنسا مصلحتها .  الجزائري لم يستمر هذا التنظيم

و آذلك األقسام . S.A.Sفوجدت األقسام اإلدارية المختصة . قائمة على التسلط و القمع إلخماد نار الثورة

 منح رؤساء هذه األقسام وهم 1959 سبتمبر2آما صدر مرسوم بشأنها في . S.A.Uاإلدارية الحضرية 

. ، وجسدت األقسام اإلدارية المختصة أفضع صور التعذيب ةمن العسكريين الفرنسيين صالحيات واسع

آل واحد منها له إختصاصاته ، ومن أخطر هذه المكاتب . إذ آان يقسم آل قسم إداري إلى خمسة مكاتب

وقد آان لهذه المكاتب . ، والمكتب الخامس الخاص بالمسائل النفسية المكتب الثاني المختص بالتعذيب

والجدير بالذآر أن عمل المجالس البلدية قد تعطل تماما، وأصبح عملها . نئرييأسوأ اآلثار على الجزا

  . مر هذا الوضع حتى اإلستقالل إست، و عسكريا منحصرا في تسهيل عمل الممثلين وقمع الثورة

      إن آان هناك خلط آبير بالنسبة للبلديات، فاألمر مختلف مع الواليات حيث آانت خاضعة للنظام 

نص في مادته األولى على أن . 1875 سبتمبر23، ثم صدر في شأنها مرسوم  لواليات الفرنسيةالخاص با

،  ، تدوم مدة المجلس ست سنوات يكون في آل والية مجلس عام يتشكل من أعضاء فرنسيين وجزائريين

 ( la Commission Départementale)آما يتفرع عن المجلس لجنة الوالية. ويجدد نصف األعضاء سنويا 

  .  على مرسوم آما هو الحال في فرنسااًءــ و يترأس الوالية والي الوالية الذي يتم تعيينه بن

، لتقوم السلطات  ، قسنطينة الجزائر، وهران:   ظلت هناك ثالث واليات فقط هي1955      وحتى سنة 

 رسوم يقر والية بون صدر م1955 أوت 7اإلستعمارية بعد ذلك بمضاعفة عدد الواليات والبلديات ، ففي 

 صدر مرسوم قسم 1956 جوان 28آوالية وذلك على جزء من والية قسنطينة ، وفي ) عنابة حاليا(

 وعليه بلغ عدد . أنشأت والية  سعيدة 1959 ديسمبر 07 والية ، وبتاريخ 12الشمال الجزائري إلى 

  . اإلستقاللستمر هذا الوضع حتى إ بلدية و1578 والية وعدد البلديات 15الواليات 

. ورثت الجزائر ترآة مثقلة باألعباء بعد اإلستقالل: اللــة بعد اإلستقــام اإلدارة المحليــنظ/ 4-9-2

، وتسيير شؤون  تجسد ذلك في إنعدام اإلطارات والكفاءات الجزائرية القادرة على إدارة الشؤون اإلدارية

  ، والقلة القليلة من الجزائريين الذين تولوا مسؤوليات  الدولة المختلفة التي آانت تديرها اإلطارات الفرنسية
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آما عانت البلديات من عجز مالي آبير تشكل بوجود تناقض بين . محدودة في مصالح اإلدارة الفرنسية

، وزيادة النفقات بسبب المساعدات اإلجتماعية التي آانت تمنحها البلديات للمواطنين  حجم الموارد المالية

  .حرب التحرير الوطنيالمتضررين في 

وعالجا لهذا الوضع الخطير تدخلت الدولة للقيام بإصالح إداري شامل تمثل في تنظيم الدورات        

 عملت آما). سواء بلدية أو والية(التدريبية، والملتقيات الخاصة بالموظفين الجدد في الوحدات المحلية 

ار ــوفي إط. سين مستويات العمل اإلدارية التي تستهدف تحــاألساسيعلى تزويدها بالتجهيزات 

ات دائما قامت بإعادة تقسيم البلديات والواليات ، حيث تقلصت البلديات إلى النصف تقريبا ، ــاإلصالح

  .، والبشرية المتاحة  وذلك حتى يتسنى إدارتها بالوسائل المادية

عتبر إ، و  مبدأ الالمرآزية1963ة تبنى دستورها لسن"       الجزائر في مرحلة بداية اإلصالح اإلداري

وآانت الجماعات المحلية فيها من . البلدية المجموعة اإلقليمية اإلدارية اإلقتصادية واإلجتماعية القاعدية

 67/24 ، حيث صدر أول قانون للبلدية باألمر1965 جوان19أولى إهتمامات النظام الجديد القائم بعد 

، وعمر 23/05/1969 المؤرخ في 69/38للوالية األمر ، وأول قانون 08/01/1967المؤرخ في 

، و قانون 90/08القانونان ما يربو عن العشرين سنة، ليستبدل بهما قانونان جديدان هما قانون البلدية 

وعلى العموم فقد سعت اإلدارة المحلية بكل . )35( "1990 افريل 07  الصادرين بتاريخ90/08الوالية 

عكس ما آانت عليه في الفترة . خدمة المواطنين دون أي تمييزلد اإلستقالل مستوياتها في الجزائر بع

  . آانت أداة للسيطرة واإلضطهاد ، حيثستعمارية اإل

، وآانت دعائم هذا   والية31 آان هناك تقسيم إداري جديد رفع عدد الواليات إلى 1974 وفي عام "   

، والفوارق الجوهرية حتى تكون الوالية قاعدة  سكانيةالتقسيم تستند إلى مراعاة الحقائق اإلقتصادية وال

ا إداريا جديدا إرتفع ميقس عرفت البالد ت1984أفريل عام وفي .)36( "للتخطيط اإلقتصادي ومنطلق للتنمية

من أجل تقريب اإلدارة من المواطن ، وذلك .  بلدية 1541 والية و48 إلى من خالله عدد الواليات

  . تصادية والبشريةمتابعة التطورات اإلقول

  :رـــة في الجزائــات اإلدارة المحليــمستوي/ 4-10

، ونظرا ألهميتها  تعتبر الالمرآزية اإلقليمية في الجزائر أهم تطبيق لنظرية الالمرآزية اإلدارية

 من الدستور 15 ، حيث تنص المادة بالنسبة لكيان الدولة وقوامها فهي عادة ما تبنى على أساس دستوري

  " . البلدية هي الجماعة القاعدية ،الجماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية  : " ائري على أنالجز

يمثل المجلس المنتخب قاعدة الالمرآزية ومكان مشارآة " : منه على ما يلي 16آما تنص المادة 

  .)37("المواطنين في تسيير الشؤون العمومية 
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 بالجزائر، أو ما يعرف باإلدارة المحلية(Territoriale) إلقليمية ا الالمرآزية            فاإلدارة

)Administration locale (ةــأو الجماعات المحلي) Collectivités locales  les ( .دتين ـى وحـتقوم عل  

  .(la Wilaya)، والوالية  (la Commune)  البلدية: إدارتين هما

   :(La wilaya) الواليــــة/ 4-10-1

 تتمتع بالشخصية ةجماعة عمومية إقليمي" عرف القانون الوالية بأنها : ةـــريف الواليــتع/ 1- 4-10-1

  . )38(" الوالية بقانون ــــأتنش المعنوية واإلستقالل المالي وتشكل مقاطعة إدارية للدولة ،

انون ، وهي في ذات الوقت شخص من أشخاص الق فالوالية إذن هي وحدة إدارية من وحدات الدولة

أي أن الوالية تشكل وحدة إدارية بالنسبة للسلطة المرآزية . ، يتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية اإلداري

  .من جهة، ومن جهة أخرى وحدة المرآزية بالنسبة للسلطة الالمرآزية

ختيارهم والذين يتم إ وممثلو سكان الوالية أنفسهم ، ويتولى تسيير شؤونها ممثلو السلطة المرآزية ،       

فاألسلوب المعمول به في إدارة الوالية هو أسلوب من أساليب عدم الترآيز اإلداري . عن طريق اإلنتخاب 

. وأسلوب من أساليب الالمرآزية من ناحية أخرى . من ناحية والذي يتجسد في رأس هيئاتها وهو الوالي 

  .والذي يظهر من خالل المجلس الشعبي للوالية 

المجلس الشعبي : تيةيتكون التنظيم اإلداري للوالية من األجهزة اآل : ةـــ الوالياتــهيئ/ 2- 4-10-1

  :(*)إلى جانب أجهزة و هياآل اإلدارة العامة للوالية .  الوالي و، المجلس التنفيذي الوالئي الوالئي

  :ي ـــي الوالئـالمجلس الشعب/ 2-1- 4-10-1

ويعد الجهاز األآثر تعبيرا ومطالبة . طية في الوالية وهو ممثل الديمقرا:هـــــماهيت/ 4-10-1-2-1-1

آما يجعل من الوالية مؤسسة إدارية  وهذا من خالل إنتخاب أعضائه من بينهم ،. بمطالب السكان المحليين

  . إلخ ...، والعمرانية  ، والثقافية ، واإلقتصادية ة نظرا لدوره الكبير في مختلف الميادين اإلجتماعيةيحقيق

 تكون بطلب من الوالي أو طلب من -جلس الشعبي الوالئي دورات عادية وأخرى إستثنائية يعقد الم

ستعانته بلجان  إ لممارسة مهامه المتعددة مع رئيس الوالية مع إمكانية- أعضاء المجلس) ⅔(ثلثي 

دية، خاصة في المجاالت اإلقتصا. متخصصة لدراسة المسائل التي تهم الوالية سواء آانت مؤقتة أو دائمة

يتم إنتخاب المجلس الشعبي الوالئي . والمالية، والتهيئة العمرانية، والتجهيز والشؤون اإلجتماعية والثقافية

. ويحدد عدد األعضاء بناء على عدد سكان الوالية. لمدة خمس سنوات عن طريق اإلقتراع العام والمباشر

ترط المشرع في المرشح لعضوية  عضو، ويش55 إلى 35 لكن عادة ما يتراوح عدد األعضاء ما بين

  رؤساء ، ،القضاء أعضاء سلك الوالية: المجلس الشعبي الوالئي أن ال يكون ممارس ألحد الوظائف اآلتية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. زة وهياآل اإلدارة العامة للوالية ،المحرر ألجه1994 جويلية 23 المؤرخ في 215-94بموجب المرسوم التنفيذي رقم * 

      .العامة ،المفتشية العامة ،الديوان ،رئيس الديوان،  رئيس الدائرة) االمانة(الكتابة : تتكون االدارة العامة من االجهزة االتية 
مة ، رؤساء المصالح المكلفون بصفة دائ ، القائمون بالوظيفة في الوالية المصالح لإلدارات المدنية للدولة

  .بمصلحة أو مؤسسة ذات قوانين أساسية تابعة للوالية

، من طرف جميع  تم إختيار رئيس المجلس الشعبي الوالئي عن طريق اإلنتخاب للفترة اإلنتخابية       ي

  .، وباألغلبية المطلقة في الدورة األولى أعضاء المجلس باإلقتراع السري

دة ـــي بعــي الوالئـــع المجلس الشعبــيضطل:  لوالئيي اــات المجلس الشعبــإختصاص/ 2-1-2- 4-10-1

  : إختصاصات أهمها

تلك المتعلقة " من أهم اإلختصاصات اإلدارية التي يمارسها المجلس : ابع اإلداريــات ذات الطـإختصاص -أ

سية ، وغيره من القوانين األسا ، وذلك في إطار القانون األساسي للوظيف العمومي بشروط تعيين موظفيه

آما يقوم بتحديد شروط تنظيم وسير المؤسسات ويجوز للمجلس أن يحدد .  المعمول بها في هذا الشأن

، آذلك فمن  ، أو المؤسسات العمومية التي تقوم بتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة في نطاق الوالية المصالح

ت العمومية للوالية في ، والمؤسسا حق المجلس أن يصادق على األنظمة األساسية الخاصة بالمصالح

  )39(" نطاق القوانين واألحكام المعمول بها

 تتجسد في وضع خطط وبرامج التنمية :اديـاش اإلقتصـــل التخطيط واإلنعــــاات في مجـإختصاص -ب 

  .اإلقتصادية وإنجازها على المستوى الوالئي

 خالل التصويت على ميزانية الوالية بعد  هذا من:ةـــويل واإلدارة الماليـــات في ميدان التمــإختصاص - ج 

  .تحضيرها من طرف المجلس التنفيذي الوالئي 

 أصبح للمجالس الشعبية حق إنشاء المناطق الصناعية، وحق :ةــة الصناعيـإختصاصات في مجال التنمي -د 

  .مؤسسة صناعية  إستغالل أي

 من حق المجالس الشعبية الوالئية متابعة :ــةإختصاصــات في ميــدان التنمية اإلجتماعيـــة والثقافيـ -ه 

حسن سير المرافق الصحية، والتربوية واإلجتماعية ، مع بذل المجهودات لتطوير مراآز التكوين المهني 

  .الخاصة بالشباب 

 يقوم المجلس الشعبي للوالية في إطار إختصاصاته المقررة : ةــة الفالحيــل التنميختصاصات في مجـاإ -و 

  . انين واللوائح بممارسة آل النشاطات الفالحية التي تستهدف إحداث تنمية في هذا القطاعبالقو

 وهذا من خالل توجيه ، وتنسيق مبادرات وأنشطة بلديات :ةـة السياحيــات في مجال التنميــإختصاص -ز 

  . الطابع السياحي مع حقها في إستغالل أو تسيير أومراقبة آل المؤسسات، والمرافق ذات. ودوائر الوالية 
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 من صالحيات المجلس الشعبي الوالئي بناء وتشييد :انــالت و اإلسكــإختصاصات في مجال المواص - ح

يدان أما في م. مع تسيير وإدارة العقارات السكنية المملوآة للدولة في الوالية. المساآن المالئمة للمواطنين

  ين ـل المواطنــاصة بنقــامة والخـرافق العـالل المستغ على إه اإلشرافصختصاالنقل والمواصالت فمن إ

  .ةــاق الواليـل نطــداخ

  ة للمجلس ــات والصالحيات العامــمن اإلختصاص " :ةــة للمجلس الشعبي للواليــات العامــاإلختصاص - ط 

  ات ـــاإلمكانيات وــل ذلك له الصالحيــفهو من أج. ةـة وضبط الشؤون العامة للواليـة دراسـالشعبي للوالي

  . )40("التداول في آل أمر من األمور المتصلة بالنظام والحياة العامة للواليةب له القانونية التي تسمح 

  :ي ـــذي الوالئــالمجلس التنفي/ -2-2- 4-10-1

ة يعتبر المجلس التنفيذي للوالية جهاز اإلدارة التنفيذي على مستوى الوالي" :ــهــماهيتـــ/ 2-2-1- 4-10-1

ويمارس الكثير من اإلختصاصات  والمجلس الشعبي بالوالية ، فهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الحكومة ،

يتشكل هذا المجلس من  و.)41("آما يختص بمباشرة بعض مهام الرقابة والوصاية اإلدارية  التنفيذية ،

حت سلطة الوالي ، ويوضع هذا المجلس ت رؤساء ومديري المصالح التابعة لمختلف وزارات الدولة

آما تكون له إدارة خاصة تتكون من أمانة عامة ، ومن عدد معلوم من المصالح واألجهزة . وإشرافه

  . يجتمع المجلس بصفة منتظمة مرتين على األقل في الشهر. واألقسام الفنية المتخصصة

ى صنفين يمكن تصنيف إختصاصاته إل:  ةـذي للواليـات المجلس التنفيـإختصاص/ 2-2-2- 4-10-1

  :رئيسيين هما

يعمل المجلس التنفيذي الوالئي على تنفيذ قرارات الحكومة : ةــال اإلدارة التنفيذيــات في مجــإختصاص -أ 

، والبث في  وتتمثل هذه الصالحيات في تنفيذ المخططات والسياسات العامة. والمجلس الشعبي الوالئي

  .المواضيع اإلدارية

 وفق اللوائح والقوانين واألنظمة المعمول بها ،: ةـة والوصاية اإلداريــرقابات في مجال الــإختصاص -ب 

، وتحت سلطة الوالي بأعمال وسلطات الرقابة الوصائية على األجهزة  يقوم المجلس التنفيذي الوالئي

ق ، آما يعمل على تحقي والوحدات والجماعات اإلدارية الالمرآزية إقليميا و مصلحيا، في حدود الوالية

، وتحقيق اإلنسجام بين المصالح  النتسيق بين اإلدارة المرآزية والوحدات واألجهزة اإلدارية الالمرآزية

  .، ومصالح ووظائف اإلدارة المرآزية للدولة المحلية

  :ي ـــــــــوالـال/  2-3- 4-10-1

إدارية من السلطات وسلطة  يعتبر الوالي القائد اإلداري في الوالية ، :ه ـــــاهيتـم/ 2-3-1- 4-10-1

،  نه ممثل للدولةحيث أ فهو ممثل السلطات االدارية والسياسية المرآزية في الوالية ،  .اإلدارية المرآزية

. والممثل المباشر والوحيد لكل من الوزراء في نطاق الحدود اإلدارية التي يتوالها ومندوب الحكومة ،
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  اس ، آان تعيين الوالة من صالحيات رئيس الجمهوريةونظرا ألهمية الدورالمنوط بالوالي ومرآزه الحس

  . منه 78، وطبقا للمادة 1996بناء على نص في الدستور المعدل سنة 

  

  :من إختصاصات الوالي نجد: إختصاصــات الوالـــي/ 2-3-2- 4-10-1

 ما صادق عليه ويكون ذلك بإصدار قرارات والئية لتنفيذ: يــي الوالئــداوالت المجلس الشعبـتنفيذ م - أ 

  .المجلس الشعبي الوالئي 

  .يقوم الوالي بإطالع وإعالم المجلس الشعبي الوالئي بكافة نشاطات الوالية و أوضاعها: اإلعـــــــالم -ب 

 البلدية التي يكون الممثل مثل وهذا .  يقوم الوالي بتمثيل الوالية في جميع الميادين المدنية و اإلدارية-ج 

  .س الشعبي البلدي فيها رئيس المجل

  . من قانون الوالية 106:  على المادة اًءــ على آل موظفي الوالية بنممارسة السلطــة الرئاسيــة -د 

و على اإليجارات . سم الواليةا المبرمة بالتوقيع على اإلتفاقات والعقود والصفقات من صالحيات الوالي -  ه

ره المهم في تحقيق اإلتصال والتنسيق اإلداري بين نشاطات هذا باإلضافة إلى دو. المتعلقة بأمالك الدولة

  .، مع اإلشراف على اإلدارة العامة بها مصالح الدولة في نطاق الوالية

باإلضافة إلى سلطة  . ةــرف في الواليــاألمر بالص للوالي إختصاصات مالية تتلخص في مسؤوليته عن -  و

  . ومن باب فرعي إلى آخر .نقل اإلعتمادات المالية من مادة إلى أخرى 

، من خالل اإلشراف على المصالح   على مصالح الدولة بالواليةةـــة اإلداريــالرقاب يقوم الوالي بمهمة - ز

  .العمومية

 فالوالي مسؤول على المحافظة على النظام واألمن والسالمة ، يعد الوالي من رجال الضبط اإلداري - ح

  ].ن قانون الوالية م96المادة . [والسكينة العامة

، إذ يحق للوالي في حالة إرتكاب جناية أو جنحة  Police Judiciaire يــط القضائـالضب يشرف على - ط

 من 28المادة .[ ماسة بأمن الدولة وعند اإلستعجال فقط التدخل بنفسه إلتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية

جموعة شروط يمكن الرجوع إليها في القانون لكن هذا اإلختصاص أحيط بم] قانون اإلجراءات الجزائية

  .الجزائي

  :ة أهمهاـــائف مختلفـــــوم الوالية بوظـــتق:  ةــــــــواليــائف الـــــوظ/ 3- 4-10-1

تتمثل هذه الوظائف في إيصال آل التحرآات والنشاطات السياسية : ةـائف السياسيـــالوظ/ 3-1- 4-10-1

، آما يمكن للوالي تقديم طلبات إلى سلطات عليا بالتفتيش و التحقيق   الوزارةبالوالية إلى الجهات العليا في

  .في النشاطات السياسية بالوالية
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تتمثل الوظائف اإلقتصادية للوالية في تدعيم آل المشاريع ذات : الوظائف اإلقتصادية/ 3-2- 4-10-1

لعمل على تشجيع اإلستثمار الوطني مع ا.  ، من أجل تحقيق اإلنعاش اإلقتصادي الطابع التنموي للوالية

آما توافق الوالية على البرامج . الخ ...، السياحية، الفالحية في نطاق الوالية في آل المجاالت الصناعية ،

  . التنموية المقدمة من طرف البلديات التابعة لها، وذلك بعد مراجعتها و تصحيحها، والمصادقة عليها

تتجسد الوظائف اإلجتماعية للوالية في تدعيم مختلف ميادين : ةــــعيائف اإلجتماـــالوظ/ 3-3- 4-10-1

الحياة اإلجتماعية من خالل العمل على تطوير األجهزة الصحية واإلجتماعية لتأمين حماية الطفولة 

 مع العمل على تطوير األجهزة.  ، والعمل على إنشاء وحدات جديدة للعالج ومساعدة األشخاص المسنين

  .ومراآز التكوين المهني جتماعية والتربوية الخاصة بالشباب وإنجاز المؤسسات التعليمية ، اإل

تعمل آل والية من أجل الحفاظ على ثقافة المنطقة ونشرها : ةـــائف الثقافيـــالوظ/ 3-4- 4-10-1

،  ا المجال، وتشجيع اإلستثمار في هذ ، على إنشاء المراآز والمعاهد الثقافية والرياضية ستمرارهاإو

هذا باإلضافة إلى إحياء التظاهرات واألعياد .  وتدعيم ذوي المواهب على إختالف فئاتهم وأجناسهم

  .، وتدعيم مختلف الطبوع الثقافية لضمان إستمرارها وتوارثها عبر األجيال الالحقة  الثقافية

التصويت على ميزانية : ي تتمثل الوظائف اإلدارية للوالية ف:ةــائف اإلداريـــوظـال/ 3-5- 4-10-1

، منح العقود بالنسبة  ، ترتيب وإعادة تنظيم الوالية أو تغييرها الوالية، تقرير الضرائب والرسوم القانونية

 .، إنشاء المرافق اإلدارية المحلية خاصة ما تعلق منها بالطرق والمعاونات والصحة لبعض المرافق

تخضع الوالية باعتبارها هيئة إدارية إلى مختلف صور وأنواع : ـــةــــة على الواليـالرقابــ/ 4- 4-10-1

، والتي  وبغض النظر عن الرقابة الممارسة على الوالي والمجلس التنفيذي. الرقابة المتشابكة إلى حد آبير

،  فإن هناك رقابة تمارس على المجلس الشعبي للوالية. توصف بأنها رقابة تصل إلى السلطة الرئاسية

  .وأخيرا أعماله  ثم أعضائه ، هــمتد إلى المجلس ذاتوهي رقابة ت

ون السلطة المرآزية حق حل المجلس ـيمنح القان: ى المجلس الشعبي الوالئيــالرقابـة عل/ 4-1- 4-10-1

  : من قانون الوالية يكون حل المجلس الشعبي الوالئي في الحاالت اآلتية 44وذلك  وفقا للمادة 

 . من النصف ، حتى بعد القيام بعملية اإلستخالف  إنخفاض عدد األعضاء ألقل-

 . اإلستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين -

 . اإلختالف الخطير بين األعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس -

 . اإللغاء النهائي إلنتخاب جميع أعضاء المجلس -

وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس  لوالئي ،ويتم اإلعالن عن حل المجلس الشعبي ا       

والسلطة اإلدارية المختصة ] .  من قانون الوالية45المادة [الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية  

  :اآلتية األثاروينتج عن حل المجلس الشعبي الوالئي . بذلك هي رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة 
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، هذا دون مساس اإلعتراف  لمجلس عن جميع األشخاص المكونين له سابقاسحب صفة العضوية با* 

 .بالشخصية المعنوية للوالية 

يعتبر ذات المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخ للقيام بتجديد المجلس عن طريق إجراء إنتخابات * 

  . إليجاد مجلس جديد منتخب 

  :يـوالئة على أعضاء المجلس الشعبي الـــالرقاب/ 4-2- 4-10-1

، من حيث  رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي الوالئي) دراة المرآزيةاإل(تمارس جهة الوصاية " 

  :)42( " إمكانية توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من المجلس الشعبي الوالئي

ا تعرض عضو إذ" : على ما يأتي41 إذ ينص قانون الوالية في مادته  :Suspension وقيفـــالت -أ

ويتم اإلعالن عن التوقيف . منتخب لمتابعة جزائية ال تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه

 " .بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة 

 من قانون 40العضو، إذ تنص المادة تمتد الرقابة لتشمل إمكانية إقالة :  )اإلستقالة الحكمية(اإلقــالــــة  -ب 

يعد آل عضو في مجلس شعبي والئي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية إنتخاب أو ": الوالية على ما يأتي

ويقوم . مستقيال فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الوالئي في حالة تناف منصوصا عليها قانونيا ،

وفي حالة تقصيره وبعد إعذاره من الوالي . بإعالم الوالي بذلكرئيس المجلس الشعبي الوالئي على الفور 

 . "يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق اإلستقالة بقرار

 في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الوالئي :  (Exclusion) اءــــالعـــزل أو اإلقص - ج

المادة [. س القائمة مباشرة بعد المنتخب األخير منهاستقالته أو إقصائه يستخلف بالمرشح الوارد في نفوإأ

 .ويطلع الوالي على ذلك ستخالف بمداولة ، يثبت المجلس الشعبي الوالئي هذا اإل و] ة من قانون الوالي38

 القانون   42المادة  [ على آل منتخب تعرض إلدانة جزائية تسلبه أهلية اإلنتخاب38و تطبق أحكام المادة 

  .  ] ةالوالي

يترتب عن إقصاء العضو فقدان وزوال المرآز القانوني المترتب عن عضوية المجلس الشعبي        

آما ينتج عنه آذلك إستخالف العضو المقصى بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد  الوالئي ،

 . المنتخب األخير منها 

تمارس عدة أشكال من الرقابة على : يـئي الوالــال المجلس الشعبــة على أعمــالرقاب/ 4-3- 4-10-1

أعمال ومداوالت المجلس الشعبي الوالئي من طرف الجهة المرآزية الوصية بذلك المتمثلة أساسا في 

أما قرارات الوالي بصفته ممثل للدولة، فهي خاضعة ال محالة لمراقبة الجهة الوصية . وزارة الداخلية 

على العموم  فإن أهم صور الرقابة على .تولد عن ذلك من نتائج باعتباره مرؤوسا، بكل ما  ي) الوزارة(

  .أعمال المجلس تتمثل في التصديق واإللغاء 
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ويقصد به إقرار السلطة الوصية بمطابقة مداولة المجلس الشعبي الوالئي للقانون المعمول : ديقـــالتص -أ

  : ويمكن تقسيم مداوالت المجلس من هذه الناحية إلى نوعين،به 

ويمكن تنفيذها في حالة عدم تقديم   أي أنها ال تحتاج إلى تصديق ،:لمداوالت النافدة التصديق الضمنيا* 

فإذا طلب ذلك من وزير الداخلية عليه .  يوما من تاريخ إنتهاء الدورة15طلب من الوالي بإلغائها خالل

شهرين من تاريخ إيداع طلب إبالغ المجلس في نفس الوقت بذلك ، فإذا لم يصدر قرار اإللغاء في غضون 

  .اإللغاء تعتبر المداوالت نافدة

  صديق عليها من طرف وزير الداخلية في ـ يكون الت :)التصديق الصريح(ق ـة للتصديــداوالت الخاضعـالم* 

أو يتم التصديق . وآذا شراء العقارات ومبادالتها. المواضيع الخاصة بالميزانيات والحسابات والقروض

 الداخلية والوزير المختص في المداوالت الخاصة بالضرائب والرسوم أو أجور موظفي من طرف وزير

ر ـــ، أو بأي موضوع آخ ون الواليةــأو إنشاء مصالح ومرافق عمومية والئية آما ورد في قان. الوالية

  .تتطرق أحكام التشريع المعمول بها على ضرورة وجود التصديق الصريح 

  :ومن هذا الجانب تصنف مداوالت المجلس الشعبي الوالئي إلى صنفين   :ــاءــــاإللغـــ -ب 

، تكون مداوالت المجلس باطلة بطالنا   من قانون الوالية51بناء على المادة: مداوالت باطلة بطالنا مطلقا* 

  :مطلقا ألحد األسباب اآلتية 

يث نطاقها اإلقليمي أو  أن تتناول مداوالت المجلس موضوعا خارجا عن إختصاصه وصالحياته من ح-

  . الموضوعي

  ).الدستور، القانون، والتنظيم( أن تكون المداوالت مخالفة للتشريع -

  مخالفة المداوالت لشكل وإجراءات تسيير المجلس الشعبي الوالئي من حيث دوراته ومداوالته ،-

  .وغيرها من اإلجراءات والكيفيات المنصوص عنها قانونيا 

اء المداوالت التي يشارك فيها ـة لإللغـ، تكون قابل الـلة لإلبطــ أي قاب:النا نسبيامداوالت باطلة بط* 

  ، إما باسمهم الشخصي أو آوآالء  أعضاء من المجلس الشعبي الوالئي المعنيون بقضية موضوع المداولة

ع ضريبة بالوالية ، أو أي داف و يمكن أن يطلب اإللغاء الوالي أو أي ناخب].  من قانون الوالية52المادة [ 

و يكون ذلك . ق دورة المجلس التي إتخذت فيها المداولةإغال يوما بعد 15وذلك خالل . مع وقف التنفيذ

عتبرت  أبتوجيه رسالة مسجلة إلى وزير الداخلية الذي يجب عليه الفصل في الطلب خالل شهر وإال

  . ذةـــالمداولة ناف

الهيئة القاعدية لهرم اإلدارة اإلدارة العامة للدولة ، فهي " رهي البلدية في الجزائ :ةـــديــالبل/ 4-10-2

األرضية األساسية التي يرتكزعليها الحكم ،بالنظرلدورها الفاعل في رفع آفاءة األداء اإلداري والتنموي 

  .)43("للدولة ، وفي تقريب اإلدارة من المواطن ، بما يسمح بتنمية المجتمع وتحقيق رفاهه  
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ن ـإدارة محلية تقوم ضم:" عرف القاموس القانوني البلدية بأنها: ةــــديــريف البلـــعت/ 1- 4-10-2

، وتتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي  نطاقها بممارسة الصالحيات التي يخولها إياها القانون

، وتتمتع بالشخصية  الجماعة اإلقليمية األساسية" وقد عرفها قانون البلدية على أنها . )44("واإلداري 

  ]. من قانون البلدية 01المادة "[ واإلستقالل المالي وتحدث بموجب القانون  المعنوية ،

وبحكم تعاملها . )45("لذلك تعتبر البلدية هي الخلية القاعدية للدولة في نظام التسيير الالمرآزي "        

تكتسي البلدية أهمية خاصة لكونها الهيئة ،  ، وعملها على تحقيق سياسة الدولة المباشر مع المواطنين

  . لتعبير عن ضرر ل، أو سواء لطلب مصلحة أو حماية. القاعدية األولى التي يلجأ إليها المواطن

  :يتكون التنظيم اإلداري للبلدية من األجهزة اآلتية  : ةـــــزة البلديــــأجه/ 2- 4-10-2

  :المجلس الشعبي البلدي/ 2-1- 4-10-2

يعد المجلس الشعبي البلدي هو المجلس الوحيد المنتخب عن طريق " : هــــــاهيتـــم/ 2-1-1- 4-10-2

ولذلك جعلت منه أحكام الدستور اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن . )46("اإلقتراع العام لسكان البلدية 

 المواطنين في ، ومكان مشارآة قاعدة الالمرآزية "تخذته إآما . إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية

  . من الدستور16 المادة "  تسيير الشؤون العمومية

 أو في دورات إستثنائية آلما - أشهر 03 تكون آل-ولتسيير أعماله يجتمع المجلس في دورات عادية 

يعقد . ، أو بطلب من الوالي ، أو ثلث أعضائه ، سواء بطلب من رئيس المجلس إقتضت الضرورة

  : ةــعديد من المداوالت تضبطها الضوابط اآلتيالمجلس الشعبي البلدي ال

وعند دراسة المواضيع  ، أن تكون المداوالت علنية إال في حالة فحص الحاالت اإلنضباطية للمنتخبين -

فإنها تكون مداوالت مغلقة ، مع اإلحتفاظ بحق .  المرتبطة باألمن و المحافظة على النظام العمومي

 .المواطنين في اإلطالع عليها

 . العربيةة باللغتأن  يتم إجراء و تحرير المداوال -

 المداوالت تكون باألغلبية المطلقة لألعضاء الممارسين الحاضرين مع ترجيح صوت ى المصادقة عل-

 .] من قانون البلدية38المادة  [الرئيس في حالة تعادل األصوات 

سة القضايا الحساسة على يستطيع المجلس تشكيل من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة لدرا

، أو التهيئة  ر، أو الماليةـ، أو التعمي ، أو الشؤون اإلجتماعية ادــدان اإلقتصــخاصة في مي. مستوى البلدية

 .العمرانية 

 للمجالس الشعبية البلدية عدة إختصاصات متصلة بمهمة اإلدارة :هـــاصاتـإختص/ 2-1-2- 4-10-2

  : يــأتـــختصاصات ما يمن هذه اإل و.الرئيسية في البلدية
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ـــالل ن خـــة مــات الماليــد اإلختصاصـــ تجس:يــــع اإلداري والمالـــات ذات الطابــاصـــاإلختص –أ 

  التــويــه القيام بتحـق لــ آما يح- س ــرف الرئيــــا من طـ إقتراحه-ة ـــة البلديــى ميزانيــــعلالتصويت 

  .  ن الميزانيةــــم مـــــفس القسـل نـــداخر ـــــاب إلى آخـــن بـــ م

  :ي ــــل فــــــتتمث:  ةــاالت التنمويــــة بالمجـــات مرتبطــــإختصاص -ب 

   للمجلس صالحيات في وضع  :، و الفالحية ، واإلجتماعية والصناعية ةــة اإلقتصاديــدان التنميــ في مي-

تخاذ المبادرات الهادفة إ، مع  موارد المتاحة ووسائل التنفيذ الى، بناء عل خطط وبرامج التخطيط المحلي

  .إلى تطوير التنمية المحلية

  تخاذ آل إة من خالل إيجاد مرافق محلية سياحية وــة السياحيــدي في التنميــي البلــ يساهم المجلس الشعب-

  .اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على المعالم السياحية والمناطق األثرية 

،  ، من خالل وضع المخططات العمرانية البلدية  آبير في جانب اإلسكاندورللمجلس الشعبي البلدي  -

  . وتشجيع بناء العقارات والوحدات السكنية

 في مجال النقل يسهر المجلس على اإلستغالل المباشر لمرافق النقل أو المشارآة في مشاريع النقل -

  .الخاصة بالبلدية

ورعاية الشؤون الصحية بالبلدية من خالل  ي البلدي إلى إحراز التقدم الثقافي ، يسعى المجلس الشعب-

  .إيجاد المرافق الثقافية و الصحية والرياضية

هناك دور فعال للمجلس الشعبي البلدي في الرقابة اإلدارية :  ةـابة اإلداريــ إختصاصات في مجال الرق-ج 

وفي .  تنفيذ الوظائف اإلدارية واإلقتصادية السابق ذآرهاعلى أنشطة المؤسسات اإلقتصادية المساهمة في

  . حالة وجود أي خلل أو تقصير من صالحيات المجلس إيصال ذلك إلى السلطات اإلدارية العليا

هو عبارة عن جهاز جماعي يتم إنتخابه من طرف المجلس : ديـــذي البلــالمجلس التنفي/ 2-2- 4-10-2

بحيث يشكلون الهيئة التنفيذية . بين أعضائه رئيسا، ونائبين للرئيس أو أآثرالشعبي البلدي ، إذ ينتخب من 

يجتمع المجلس في إجتماعات عادية مرتين على األقل . للبلدية، ويكون اإلقتراع سريا وباألغلبية المطلقة

أعضـاء ) 2/3(في الشهر ، وفي إجتماعات طارئة آلما إقتضت الضرورة ذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي 

  .المجلس 

سم البلدية من خالل تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي ايضطلع المجلس بعدة إختصاصات يمارسها ب       

، مع خضوعه  ، وبعضها اآلخر تكون باسم الدولة من خالل تنفيذ القوانين والتنظيمات المرآزية البلدي

الحق مع إختصاصات رئيس ختصاصات سيتم التطرق لها في العنصر الوشرح هذه اإل . لسلطة الوالي

  . الذي هو في ذات الوقت رئيس المجلس التنفيذي البلدي .  المجلس الشعبي البلدي
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يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتمثيل الدولة في  : ديـــي البلــرئيس المجلس الشعب/ 2-3- 4-10-2

يتم تعيينه لمدة إنتخابية قدرها . ، والمجلس التنفيذي البلدي البلدية من خالل إختصاصه مع المجلس الشعبي

عقب تنصيبه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة .  سنوات من طرف أعضاء القائمة التي أحرزت غالبية المقاعد5

 عدد أعضاء المجلس الشعبي  علىبناًء). 06(إلى ) 02(تنفيذية تضم عدد من النواب يتراوح عددهم من 

  .] من قانون البلدية 50 المادة[البلدي 

  

  ي ــفه ، تتميز إختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي باإلزدواجية :اتـــاصــاإلختص 2-3-1- 4-10-2

  .ومن ناحية أخرى تكون لحساب الدولة . من جهة تجسد تمثيل البلدية 

 إذ  ، أعطى القانون صالحية تمثيل البلدية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي:في مجال تمثيل البلدية -أ 

  :إلختصاصات اآلتية يقوم با

إضافة إلى . وآل التظاهرات الرسمية واإلحتفاالت  تمثيل البلدية في آل النشاطات اإلدارية والمدنية ،-

  .تمثيلها أمام المصالح القضائية 

، ودعوة  ، وإدارة إجتماعاته والتحضير للدورات  يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي رئاسة المجلس-

  .ع اإلشراف على ضبط وتسيير الجلسات، م األعضاء لعقدها

حيث يقوم رئيس المجلس الشعبي . ى ممتلكاتهاــة علـوالمحافظ الها ،ــة وأشغــر أموال البلديــ تسيي-

، مع اإلشراف على  ، واألمر بالصرف واإلنفاق  بتسيير إيرادات البلدية- حت مراقبة المجلس ت - البلدي 

و العمل على . ، وإستعمالها، وإستغاللها كات البلدية من ناحية إآتسابهاآل األعمال القانونية الخاصة بممتل

،  إضافة إلى ذلك يسهر الرئيس على توظيف مستخدمي البلدية. إبرام صفقات  البلدية ومراقبة تنفيذها

يام هذا مع العمل على إعداد وإقتراح ميزانية البلدية على المجلس، ثم الق. وممارسة السلطة الرئاسية عليهم

  . بمتابعة تنفيذها

يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة صالحيات هامة "  : في مجال تمثيل الدولة –ب 

  : منها)47("ومتعددة

، أو  هذه األخيرة التي تخول قيامه بذاته.   لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية-

إضافة إلى . موظفي البلدية إستالم تصريحات الوالدات والزواج والوفياتبالتفويض ألحد نوابه، أو أحد 

  ].من قانون البلدية  68المادة[ تدوين جميع الوثائق واألحكام القضائية في سجال ت الحالة المدنية 

 من قانون 15 على المادةيتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية بناًء -

، ضباط  رؤساء المجالس الشعبية البلدية:  ضباط الشرطة القضائية"  الجزائية التي تنص اإلجراءات

  . من قانون البلدية آذلك68وبموجب المادة . )48(."....ضباط الشرطة ،  ة، محافظو الشرط الدرك الوطني
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النظام العام إذ يتولى المحافظة على  . يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي أحد رجاالت الضبط اإلداري-

  . آافة القرارات الكفيلة بالحفاظ على األمن العامه تخاذإب

 ، يعمل على تشكيلها المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه: ةـاريــات اإلستشــالهيئ/ 2-4- 4-10-2

، والشؤون  ، حيث تتكفل بدراسة المشاآل المرتبطة باإلدارة تكون لها صالحيات ذات طبيعة إستشارية

  .، والشؤون اإلجتماعية والثقافية ، والتخطيط والتجهيز، واألشغال العمومية يةالمال

  ويمكن لعضو المجلس الشعبي البلدي تولي عضوية عدة لجان في نفس الوقت آما هو الحال بالنسبة        

سسات ، وأعوان الدولة، والعاملون بالمؤ أو القيام بدعوة الموظفون. لمجالس الشعبية الوالئية آذلكل

، للمشارآة في هذه اللجان التي قد تشمل حتى سكان  العمومية الذين يمارسون نشاطاتهم في دائرة البلدية

  .نظرا لتخصصاتهم في المجاالت اإلقتصادية والفنية. البلدية بمساهمتهم بالمعلومات المفيدة

  ة للتنمية المحلية باعتبارها قريبة من واة الرئيسيـــر البلدية النــتعتب" :  ةــــائف البلديـــــوظ/ 3- 4-10-2

وقد وضعت أساسا بهدف تسيير شؤون األشخاص وتحسين وضعيتهم اإلجتماعية  .المواطن

، و لن تؤدى خارج عملية إتصالية بينها وبين  و لهذا فإن وظائفها عامة وواسعة. )49("الخ..واإلقتصادية

ومن بين . لتحقيق تلك األعباء والمسؤولياتحتى يكون مساعدا لها ). الداخلي والخارجي( جمهورها

  :وظائف البلدية نجد

تلعب البلدية دور آبير في تنمية المجتمع في المجال اإلقتصادي : ةـــائف اإلقتصاديــالوظ/ 3-1- 4-10-2

. مع العمل على تنشيطها ومراقبتها. من خالل مبادرتها بإنشاء المشاريع والبحث عنها في المدن واألرياف

،  ، الصناعي سواء في الميدان الزراعي.  فللبلدية حرية المبادرة اإلقتصادية بإنشاء المشاريعوعليه

  .ادي ـــاش اإلقتصـــ، مع العمل على إستقطاب المستثمرين الخواص للبلدية لتحقيق اإلنع الخدماتي

ن خالل المحافظة على        مبادرة البلدية وتنشيطها للقطاع اإلقتصادي تتمثل أيضا في تطوير السياحة م

، والجمالية مع ضرورة التعريف بثروتها السياحية  نظرا لقيمتها التاريخية. المواقع الطبيعية واألثار

، آنشر مطبوعات، إيجاد مواقع إلكترونية خاصة  ومناطقها األثرية من خالل مختلف األنشطة اإلتصالية

  .إلخ...بها، المعارض

حين تواجهه  لعل المواطن يدرك قيمة الهيئات البلدية ،" : ةـــعيائف اإلجتماــالوظ/ 3-2- 4-10-2

. أو مأوى في حالة أمر طارئ ، بطلب السكن ، سواء تعلق األمر صعوبات متعلقة بوضعيته اإلجتماعية

، أو  ، أو حق الطلب لمعونة غذائية، أو التكفل بمعوق ، أو مساعدة للبناء أو البحث عن منصب شغل

وقد إزداد طلب المواطنين على . )50("ات التي تعبر عن مساعدة الدولة لمواطنيها غيرها من النشاط

، ومؤسسات  خاصة في ظل اإلصالحات الهيكلية وما أفرزته من عمال مسرحين مساعدة الدولة لهم ،
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وبذلك أصبحت البلدية قبلة المواطن . تمت تصفيتها، وبطالين من ذوي الشهادات العليا وغالء للمعيشة

  . ناهيك عن عديمي الدخل ،توسط الدخلالم

وعليه فمن وظائف البلدية العمل بكل جهد على وضع سياسة إجتماعية واقعية ، حيث تستفيد من آل        

،  والتضامن الوطني ، آنظام الشبكة اإلجتماعية. اإلجراءات التي وضعتها السلطات العليا المرآزية

راءات التي تزيد من ثقة المواطن في ــوغيرها من اإلج. قيرة، ومساعدة العائالت الف وتشغيل الشباب

هذا باإلضافة إلى المساهمة في نظافة المحيط وإحترام قواعد . وترسيخ صورة ذهنية جيدة لها  بلديته ،

  ، و إنجاز المراآز  ، ومساعدة األفراد على تخطي أزمة السكن البناء وتطوير األشكال المعمارية األصيلة

  

  ة وصدق المسؤولين و نيتهم في ــ مصداقية البلديو هذه المهام معبرة عن . الج لهمــات العــ قاعالصحية و

  . فهي رمز الجد وعربون النجاح. العمل وتغيير األمور

  اكــكون هنــم في ميزانياتها، حتى يــــإن مثل هذه الوظائف الثقيلة تتطلب من البلدية ضرورة التحك    " 

  .)51("رادات والنفقات  توازن بين اإلي

تعمل البلدية بكل أجهزتها على الحفاظ على ثقافة المجتمع المحلي :  ةـــائف الثقافيــالوظ/ 3-3- 4-10-2

وذلك من خالل التكفل بإنجاز، وصيانة المراآز الثقافية المتواجدة عبر ترابها، آإنشاء مراآز . للبلدية

، وتوفير الوسائل الثقافية  ، وقاعات المطالعة بها د مكتبات، وإيجا الشباب وتجهيزها بالمالعب الرياضية

وبتلك المراآز والمساحات تنجح البلدية في أداء أدوارها . والترفيهية للشباب لشغل فراغه باألمور النافعة

،  والسينما إذ أن المشاهد الفنية ،.  تقوم البلدية آذلك بدور هام جدا في المجال الفني. مع شباب المنطقة

وعليه فالبلديات مطالبة بتسيير شؤونها والقيام . تعتبر من األدوات الممتازة لتنوير الفكر وتكوين الفرد

  .بالمهمة الثقافية ذات المصلحة العامة

والوظائف السياسية ،  البلدية إلى جانب هذه الوظائف لها وظائف أخرى منها الوظائف اإلدارية ،       

  . المجتمع سياسيا وإداريا معا حيث تسعى البلدية إلى تنمية

تلعب الرقابة المبسوطة على اإلدارة العامة دورا مهما في إحترام " : ةــابة على البلديــالرق/ 4- 4-10-2

مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ذلك أن النظام الرقابي يشبه الجهاز العصبي الذي يعمل على تحسس 

إال أنه إذا ما تجاوزت الرقابة اإلستثناء ضاع مفهوم الالمرآزية ومن ثم تجنبها وتفاديها، . مواطن الخطأ

   .)52("اإلقليمية 

إذ تنص .]170 إلى159المواد [   الرقابة في فصله األول من الباب الثالث1996وقد خص دستور        

ل  المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العم" منه على أن 162المادة 

  . "التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف إستخدام الوسائل المادية واألموال العمومية وتسييرها 
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  :       تتجسد أهم أشكال الرقابة على البلدية فيما يأتي

آانت هذه الرقابة تتم بشكل مباشر في ظل :  Contrôle Politiqueةـــة السياسيــالرقاب/ 4-1- 4-10-2

واحد، أما في ظل التعددية السياسية نجدها تقلصت وأصبحت غير مباشرة من خالل توجيه نظام الحزب ال

  .وتكييف األنشطة مع برنامج الحزب الفائز  األعضاء ،

بناء على :  Contrôle législatif (Parlementaire))البرلمانية(ة ــابة التشريعيــالرق/ 4-2- 4-10-2

آل في إطار  ، مجلس األمة ، المجلس الشعبي الوطني: غرفتيهمن الدستور يمكن للبرلمان ب161المادة

 .، إنشاء لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة في أي وقت  صالحياته

  ات ــتتجسد من خالل رفع دعاوى اإللغاء، أو التعويض، أمام الجه:  ةـــابة القضائيـــالرق/ 4-3- 4-10-2

.  ، ومجلس المحاسبة، ومجلس الدولة اإلدارية بالمجالس القضائيةالقضائية المختصة والمتمثلة في الغرفة 

 وذلك بناء على معايير محددة وإجراءات خاصة مشار إليها في قانون 01-98طبقا للقانون العضوي 

  .اإلجراءات المدنية 

 عن هي عبارة: Contrôle Administratif   (la Tutelle))الوصاية( ةــابة اإلداريــالرق/ 4-4- 4-10-2

، آما أنها ذاتية تمارس من طرف  رقابة داخلية مقارنة باألنواع السابقة التي هي خارجية بالنسبة لإلدارة

، وعلى أعضاء المجلس، وأخيرا على   على المجلس الشعبي البلدي ذاتهالرقابةتنصب هذه . أجهزة إدارية

  .أعماله

قتصر القانون البلدي الحالي على السماح إ:  )آهيئة(الرقابة على المجلس الشعبي البلدي/ 4-4-1- 4-10-2

 وعدم  ، المجالس الشعبية البلدية وإنهاء مهامها بإزالتها قانونيا مع بقاء الشخصية المعنوية للبلديةبحل

وقد عمد  .]24-67من األمر 112المادة [ السماح بإمكانية إيقاف المجلس لفترة شهر آما آان في السابق

  :وهي منه 34 الحاالت التي يحل بسبها المجلس في المادة قانون البلدية إلى حصر 

  .ستخالف  إنخفاض األعضاء األقل من النصف حتى بعد القيام بعملية اإل-

  . اإلستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين -

ت  في حالة وجود إختالف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئا-

  .البلدية

وحل المجلس ال يكون إال .  في حالة ضم بلديات لبعضها، أو تجزئتها ينجر عنها تحويل إداري للسكان-

 من قانون 35بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية وفقا للمادة 

  .البلدية 

 بالمجلس عن جميع األفراد المكونين له ينتج عن حل المجلس الشعبي البلدي سحب صفة العضوية       

، وعلى إتخاذ القرارات  سابقا، مع تعيين الوالي لمجلس مؤقت تنحصر وظائفه على إدارة األعمال الجارية
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هذا مع ضرورة إجراء إنتخابات لتجديد المجلس الشعبي البلدي خالل الستة أشهر الموالية . المستعجلة

  .للحل 

يخضع أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى رقابة الجهة : اء المجلســـلى أعضابة عــالرق/ 4-4-2- 4-10-2

  .، واإلقصاء  ةــ، اإلقال التوقيف: دة أشكال منهاــالوصية، والتي تأخذ ع

عندما يتعرض المنتخب ":  من قانون البلدية على ما يأتي32 تنص المادة :Suspension التوقيــف -أ 

يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد . مواصلة مهامه يمكن توقيفهإلى متابعة جزائية تحول دون 

   . "وذلك إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية إستطالع رأي المجلس الشعبي البلدي ،

  ي ــولى قرار ذلك الوالــويت ة ،ــة الجزائيــوعليه فالسبب الوحيد لتوقيف العضو هو خضوعه للمتابع       

  رة محددة بدء من تاريخ إصدار ـ، ويترتب على ذلك عدم ممارسة العضو لمهامه لفت ته الجهة الوصيةبصف

  .قرار الوالي إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة 

   ،ة  من قانون البلدي31ا في المادة ـارة إليهــتمت اإلش:  Démission d’Office  اإلستقــالة الحكميـــة -ب 

حيث يصرح الوالي فورا بإقالة آل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبين بعد إنتخابه أنه غير قابل 

  . لإلنتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حاالت التنافي

إذن فسبب اإلقالة يعود إلى وجود العضو إما في حالة من حاالت عدم القابلية لإلنتخاب المتطرق        

، بموجب القانون  وإما في حالة من حاالت التنافي أو التعارض. ن قانون اإلنتخابات م98 إليها في المادة

  .األساسي الذي يحكم العضو في وظيفته، ويتم إستخالفه بعد ذلك بعضو إحتياطي 

تم شرحه في . وهو عبارة عن إجراء تأديبي وعقابي مرتبط بعقوبة جزائية: Exclusionاء ــــ اإلقص-ج 

 يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب البلدي ":  التي تنص علىيةانون البلدمن ق  33المادة 

ويعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا .  السابقة32الذي تعرض إلدانة جزائية في إطار أحكام المادة 

  ،زائيةبناء على ذلك فسبب إقصاء العضو هو إدانته الج ." اإلقصاء، يصدر الوالي قرار اإلقصاء 

آما يتم إستخالفه بمرشح آخر وارد في نفس القائمة . ويترتب عنه فقدان العضوية بصورة دائمة ونهائية

  .مباشرة بعد المنتخب األخير منها 

يمارس الوالي أو السلطة المرآزية رقابة إدارية على : الــــى األعمــابة علــالرق/ 4-4-3- 4-10-2

وتتمحور هذه الرقابة في . لبلدي، وأعمال الهيئة التنفيذية البلديةأعمال ومداوالت المجلس الشعبي ا

  .التصديق، اإللغاء، الحلول

  :ا ــــن همـــه شكليـــ ول:   Approbationالتصديق -أ 

   يوم من إيداعها 15 ويكون خاص بمداوالت مرت عليها ::(Approbation Tacite)التصديق الضمني *

  ] . من قانون البلدية 41المادة[ ح ـــق صريــــاج إلى تصديــي تحتـــلذلك فه. دى الوالية ــــل
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، وإنشاء   يكون خاص بمداوالت الميزانيات والحسابات: (Approbation Expresse) التصديق الصريح*

 من قانون البلدية مصادقة 42فنظرا ألهميتها تشترط المادة .  المصالح والمؤسسات العمومية البلدية

 إلى الوالي دون أن يصدر 42وعندما ترفع المداوالت المنصوص عليها في المادة . ابيا عليهاالوالية آت

 من قانون 43المادة [  يوما من تاريخ إيداعها لدى الوالية، تعتبر مصادقا عليها 30قراره فيها خالل 

  ].ةالبلدي

  : ويأخذ صورتين هما  :Annulation) النـــــالبط(اء ـــــاإللغ -ب 

   تعتبر قرارات ومداوالت المجلس الشعبي البلدي باطلة بطالنا :Anullité Absolueق ــالن المطلــلبطا* 

  :مطلقا في الحاالت اآلتية

  . مداوالت المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا عن إختصاصه-

  وهذا من . ، التنظيم ور، القانونو يقصد بالقانون هنا الدست Violation de la loi  في حالة مخالفة القانون-

  .أجل الحفاظ على تدرج القواعد القانونية في الدولة

  . في حالة مخالفة الشكل واإلجراءات ، أي المداوالت التي تجري خارج اإلجتماعات العادية واإلستثنائية-

 لإلبطال بالنسبة  من القانون البلدي على القابلية45 تنص المادة:Nullité Relativeالبطالن النسبي * 

للمداوالت التي قد يشارك في إتخاذها أعضاء من المجلس الشعبي البلدي، لهم مصلحة شخصية في 

يرجع للوالي إختصاص إلغاء هذه المداوالت بإصدار قرار . القضية المطروحة أو آانوا وآالء عنها

: ها في الفقرة األخيرة علىونصت المادة ذات. وذلك خالل شهر واحد من تاريخ إيداعها للوالية. مسبب

يمكن ألي شخص له مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اإللغاء خالل شهر من تعليق [

ويمكن للمجلس الشعبي البلدي الطعن في قرارات الوالي المتعلقة بإلغاء مداوالته طبقا  ، ]المداوالت 

  .لقانون اإلجراءات المدنية 

الحلول محل البلدية في  )الوالي(  يتمثل ذلك في إمكانية السلطة الوصية: Substitutionولـــــالحل - ج

فعندما يرفض رئيس . التقادم بعملها، ويتجلى ذلك على وجه الخصوص في ضبط الميزانية وتوازناتها

يجوز . المجلس الشعبي البلدي أو يهمل إتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين والتنظيمات

 من 38المادة [ بعد أن يطلب منه أن يقوم بذلك و توليها تلقائيا بعد إنتهاء األجل المحدد في اإلنذار للوالي 

 .]قانون البلدية 
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عبارة عن حلقة إدارية وسط  ، ألنها  ال تعتبر الدائرة من الجماعات اإلقليمية الالمرآزية":مالحظــــــة

 هيئة من هيئات عدم -  لعدم تمتعها بالشخصية القانونية -  تعتبر الدائرةلذلك ) 53 ("ة ــبين الوالية و البلدي

الذي يكون  وهو رئيس الدائرة فهي مجرد قسم إداري يرأسه أحد مساعدي الوالي ، الترآيز اإلداري ،

  .تحت سلطة الوالي

المجلس  يحافظ رئيس الدائرة على حقوق الدولة والمواطنين ،مع تنفيذ القرارات المتخذة من طرف 

، أو إقتصادي أو  التنفيذي للوالية ،وإحاطته بكل القضايا العامة سواء ذات طابع سياسي، أو إداري

مع عقد . آما يرفع تقرير أعماله إلى الوالية ،وذلك حسب األشكال المحددة بالتعليمات الوزارية. إجتماعي

، من أجل دراسة الوضع العام في  إجتماعات آل شهرين على األقل مع أعضاء المجلس التنفيذي للوالية

ولرئيس الدائرة إختصاصات . الوالية خاصة ما تعلق بأمور التجهيز والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

  :ا هـــأخرى متعددة يمكن ذآر عينة من

  . العمل على إنعاش وتوجيه وتنسيق نشاط البلديات داخل الدائرة -

  .لف الرسوم المخصصة للبلدية  المصادقة على ميزانية البلديات ،ومخت-

   . نيابة الوالي في حالة معاقبة أحد نواب البلديات عند وجود السبب الموصل إلى ذلك-

  .  اإلشراف على تسيير المصالح اإلدارية في الدائرة -

من أجل السهر على . ، وهي جهاز رقابي عليها إذن فالدائرة أوسع من البلدية في إطارها اإلداري       

لذلك فالدائرة تتمتع بصالحيات أوسع من البلدية . ، والحفاظ على مصالح المواطنين ن سير البلديةحس

 .رغم أنها ال تمثل وحدة إدارية محلية قائمة بذاتها
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أهم المالمح األساسية لنظام اإلدارة المحلية عموما، وفي  لهذا الفصـل           آانت العناصر السابقة

والتي تعتبر مستويات اإلدارة المحلية فيها صورة معبرة بحق عن الالمرآزية . الجزائر خصوصا

 هذا  ،التي يشارك فيها المواطنين المحليين من خالل إنتخاب المجالس الشعبية البلدية و الوالئية اإلقليمية

  اإلقتصادية ،إضافة إلى تحقيق نجاح المشاريع. ما أدى إلى تعميق الحياة الديمقراطية سياسيا وإداريا معا

  .والعمرانية والفالحية التي تقيم الجزائر عليها صرح النهضة الحالية
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العامة هي أحد المقومات البارزة في التنظيم     من خالل عرضنا للفصل الثالث يتبين لنا أن العالقات            

سنى      . ) إقتصادي ،أو خدماتي    (اإلداري خاصة في المؤسسات الحديثة مهما آان نشاطها          ا يت إذ من خالله

ة ،             للمؤسسة واإلدارة من وضع خطط واضحة ،        وآليات دقيقة لكسب رضاء الجمهور الخارجي من جه

  .مهور الداخلي من جهة أخرى وبناء عالقات طيبة ومشارآة دائمة من الج

ع                 يح دواف ي اإلدارة بتوض ة ف ات العام ة العالق رب أهمي ن ق نالمس ع صل س ذا الف الل ه ن خ وم

. وأهم أهدافها    ، وأهم المبادئ التي تحكم بها ،       ممارستها، وأهميتها وضرورة وجودها في اإلدارة المحلية      

ا     . رأي العام المحلي  مع تقديم مفصل للعالقة بين العالقات العامة وال        ة، ودوره شعبية المحلي شارآة ال و الم

ليتم في األخيرعرض أهم المشاآل التي تواجه العالقات العامة عند أدائها           . آذلك في تحقيق التنمية المحلية    

  .لمهامها داخل اإلدارة المحلية

   :دوافع ممارسة العالقات العامة في اإلدارة المحلية /5-1

ساع المدى           يتسم مفهوم "         الثراء وإت وم ال       ن، وإ   العالقات العامة في اإلدارة المحلية ب ذا المفه ان ه  آ

 من ناحية وبين المواطنين والمجتمع المحلي من ة، واإلدار يخرج عن آونه عالقة تبادلية بين جهاز الحكم       

ة فحسب          . ناحية أخرى   ة في اإلدارة المحلي ات العام ا للعالق ة ليست أساس ذه العالق وم    .  إن ه ل هي المق ب

رون            . )01("الرئيس لنظام اإلدارة المحلية ذاته       وهذا ما يؤآده العديد من العلماء من خالل دراساتهم حيث ي

زال          أن األنظمة السياسية القائمة ما لم تتبعها مساندة جماهيرية ،          تم هو اإلنع ووعي شعبي فمصيرها المح

شا         وغياب الشعور    واإلنطواء على نفسها ،    عن الشعب ،   ى إنت ساعد عل  ربالمسؤولية لدى المواطنين مما ي

  .وزيادة الهوة بين السلطة والشعب  الالمباالة ،

وأن  ولما آانت العالقات العامة في العصر الحديث تنطلق من مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات ،       

ة ،           آل مهمة ،   ه اإلدارات المرآزي وم ب ة    أو عمل تق ر المرآزي ا  (أو غي ة   بنوعيه د  ) . خاصة المرفقي ال ب

ى تحقيق التجاوب                   م  حرصا عل اتهم وآرائه اس إتجاه وأن يقابل برضا المواطنين وبذلك آان اإلهتمام بقي

ساعدة       . الجماهيري أى عن م ا بمن وآما هو معروف فوحدات اإلدارة المحلية لن يتسنى لها تجسيد وظائفه

 من جانب جمهور المواطنين فذلك يؤدي إلى عرقلة      فإذا قوبلت أعمالها بمعارضة شديدة    . السكان المحليين 

ي              والمخططات التنموية ،   تنفيذ المشاريع ،   ة للمجتمع المحل ة الخدمات المقدم سم     . مع إفساد آاف ا إذا ات أم

هذا مع  .  ، وقضاء حاجياتهم بدقة وسرعة آافية، فذلك آفيل بكسب ثقتهم الوضع بحسن معاملة المواطنين   

ى    .  وبين الموظفين أنفسهم   ات جيدة بين المسؤولين والموظفين ،     هتمام بإيجاد عالق  اإل فالعالقات المبنية عل

ه               ة    .  أواصر الود والتعاون تجعل الخدمات المحلية تظهر آما لو آانت أفضل مما هي علي ات العام فالعالق

اد    الي زي ا، و بالت ادة فعاليته ة لزي دات اإلدارة المحلي ا وح د عليه ة تعتم ة عملي ر وظيف ام تعتب ة نظ ة فاعلي
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ة مؤسسة   ـة في أي  ـرافقا لإلدارة الناجح  ـة أصبح م  ــات العام ــظ العالق ـن لف  أ "ه خاصة   ـة ذات ـاإلدارة المحلي 

  . )02("ة ـــأو هيئ

ى                            ة عل ة في وحدات اإلدارة المحلي ومن هنا تتضح أهمية بل وحتمية ممارسة وظيفة العالقات العام

  :وذلك لألسباب اآلتية) واليةبلدية أو (إختالف مستوياتها 

سؤولي- ى عات  ـ الم اة عل سكان       ـة الملق ة ال ي خدم ى ف ة األول ة بالدرج ة المتمثل دات اإلدارة المحلي ق وح

  . أو نوعيا  ، هؤالء الذين يطالبون دائما بالتوسع وزيادة الخدمات سواء آميا ، المحليين

ا   سائل اإلتصال وأثرها على زيادة الوعي ، تطور التكنولوجيا والمعارف والعلوم ، وتنامي وتطور و - مم

ك مختلف الوحدات          رزاد في الحاجة إلى العالقات العامة واستخداماتها في آل الدوائ           الحكومية،بما في ذل

  .المحلية

واطنين من   .  التعقيدات المتزايدة في العديد من السياسات واإلجراءات الحكومية   - مما خلق حاجة لدى الم

  .ومختلف آليات اإللتزام بها  ير هذه السياسات واإلجراءات ،أجل إيضاح وتنو

لذا يجب عليها التحاور مع       . تتكفل بإعداد خطط التنمية المحلية وتحمل مسؤولياتها      "  إن اإلدارة المحلية     -

ة أضحى ضرورة                 اح الجماعة المحلي ك أن إنفت ا ،ذل تها وقراراته ا وسياس ؤثرة في توجهاته األطراف الم

  . )03("قادرة على مواجهة المشاآل المحلية المتعددة والمعقدة ملحة لتكون 

دود        - دير أو إدراك للح م أو تق واطنين دون فه ى الم دة عل ات المتزاي ب واإلحتياج م المطال د حج ،   تزاي

وفير الخدمات                         ة في مجال ت ى وحدات اإلدارة المحلي ة المفروضة عل ة والمالي سياسية والقانوني وللقيود ال

  .ليةالعامة والمح

ات                         - اد إدارات للعالق ة إليج ر من اإلدارات المحلي  يجسد الحق في اإلعالم من األسباب التي دفعت الكثي

ة ،              . العامة داخلها  ال من جه ة الموظفين والعم رهم من       حتى يتسنى للمسؤولين آسب ثق واطنين وغي والم

  . المتعاملين من جهة أخرى

ة ته    - ات العام ة العالق ة وظيف ت ممارس ل ،   إذا آان رد الفع ل وب دات ا   تم بالفع إن وح ة ف إلدارة المحلي

وقد . جتماعية في حاجة دائمة إلى معرفة ردود أفعال المواطنين لما تقدمه من معلومات إليهم             آمؤسسات إ 

  . يكون لهذه الردود أثارا ملموسة في تعديل السياسات وخطط وبرامج الوحدة المحلية وأساليب عملها

  : للعالقات العامة في اإلدارة المحليةالمبادئ األساسية /5-2

ن          " ستقل ع از إداري م ة وآجه ة آوظيف دات اإلدارة المحلي ي وح ة ف ات العام ى العالق اد عل إن اإلعتم

  : )04(" المصالح األخرى يستند إلى مجموعة من المبادئ واألسس أهمها

ـ الخدمة حق وليست منح    -أ ا وحدات اإل             : ةـ ر الخدمات التي تضطلع به ا من       إذ تعتب ة نوع دارة المحلي

وعليه فاللبنة األساسية واألولى لفلسفة العالقات العامة       . الحقوق التي يتمتع بها آل مواطن مهما آانت فئته        
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واطنين            - حيثما آانت    -في مستويات اإلدارة المحلية      ا حق للم ار أنه ى إعتب ة عل .  هي ضرورة أداء الخدم

  .  واإلحسان يعطى للمواطنوليس على أساس وصفها بأنها نوع من المساعدة

وع من            : يــي أساس المجتمع المحل   ــالتكافل اإلجتماع  -ب الشيء األساسي في أي مجتمع هو وجود ن

ويقصد بذلك أن الفرد القادر من واجبه تقديم مساعدات لآلخرين آدفع ضريبة            . اللحمة والتكافل بين إفراده   

ه        وأن الفرد الذي يتمتع بإمكانيات       لغير القادرين ،   اجون إلي ذين يحت ه ال ين أقران ه وب شأ بين مادية أو فنية ين

وهذا هو المبدأ الثاني لممارسة     . أو الخبرات  نوعا من التكافل الذي يظهر في الجوانب المادية ، أو الفنية ،           

ة   دان اإلدارة المحلي ي مي ة ف ات العام ساس   . العالق ي واإلح وعي األخالق ن ال وع م وفر ن ستلزم ت ذي ي ال

سؤولي ى     إلة ابالم ة عل صالية القائم اليب اإلت ف األس ى مختل اد عل ك باإلعتم واطنين وذل ين الم ة ب جتماعي

  .وتستعين بالمشارآة الوجدانية للمواطنين  معرفة مسبقة بمختلف اإلحتياجات التي تمس المشاعر ،

وظيفي   -ج صص ال ي والتخ صص اإلقليم دأ    : التخ ى مب اد عل ي اإلعتم صص اإلقليم صد بالتخ نق

ة        ت اإلدارة المحلية  اية في تخطيط وتنفيذ برامج العالقات العامة في وحد        الالمرآز ، حيث لكل إدارة محلي

وعليه يجب عدم اإلعتماد  وتيرة التنمية فيها ،لوآذلك مشاآلها المعرقلة . صفاتها وخصائصها المتفردة بها

ة ،   على منهاج تخطيطي واحد في آل الوحدات المحلية عند تخطيط ،وتنفيذ مختلف ال             ك   برامج التنموي وذل

ة ،         ة واعي اد إدارة محلي ة                   بغرض إيج ود الفردي شجيع الجه سة وت ارة المناف ى إث ي مساعد عل ه محل وتوجي

  . والجماعية للمواطنين وتحويلها إلى طاقة قوية من العمل المنتج

ة يمكن أن تتحد وتت       اون  أما التخصص الوظيفي فمعناه أن األجهزة العامة في نطاق الوحدة المحلي ع

وين ،          وتنظم برنامجا واحدا للعالقات العامة بها ،       شرطة والتم ة   فعلى سبيل المثال تعاون أجهزة ال  والتربي

يم ق     والتعل ة خاص بتطبي دة المحلي ة بالوح ات العام ال للعالق امج فع صميم برن ي ت ة ف ارة الداخلي ، والتج

  .ترشيد اإلستهالك المحلي 

و           ق التخصص ال ة لتطبي اك إمكاني ة             آذلك هن ستويات اإلدارة المحلي ى مستوى مختلف م . ظيفي عل

ات             امج للعالق ا في وضع برن ة له ديات التابع دوائر والبل فمثال يمكن أن تتحد وتتعاون الوالية، ومختلف ال

  .، أو برنامج عالقات عامة خاص بمحو األمية العامة خاص بتنظيم األسرة في المجتمع المحلي

رامج العال -د صميم ب ي ت ة ف ـقالدق ن  : ةـات العامـ م يك واطنين إن ل م الم تفادة معظ راف باس ع اإلعت م

ه               جميعهم من خدمات وحدات اإلدارة المحلية ،       ة وعلي ة متباين ستويات ثقافي ق بوجود م ومع التسليم المطل

شرة               ة المنت ستويات الثقافي ع الم فمن الضروري وجود برامج العالقات العامة باإلدارة المحلية تناسب جمي

  .حتى يتسنى لها تحقيق األهداف المرجوة منها  جتمع المحلي ،في الم

ة     -ه ات العام رامج العالق ة        : الدقة في إختيار موعد تنفيذ ب ات العام ة في العالق من األمور الجد مهم

رامج                           ذه الب ذ ه ار الموعد المناسب لتنفي ا هو إختي ة برامجه إذ .باإلدارة المحلية ، وفي تحديد درجة فاعلي
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الجهود                      بينت التجا  ة ب رامج التنمي رامج ،خاصة ب ذ بعض الب ة لتنفي رب السابقة أن هناك أوقات غير مالئم

ولذلك تحرص .  خاصة إذا ظهرت بعد برامج أخرى مماثلة - والمتمثلة في جمع المال -الذاتية للمواطنين 

ارا                ة إختي ات العام ا   اإلدارة المحلية على إختيار الموعد المالئم لتنفيذ برامج العالق ا يكون      . دقيق را م وآثي

  .هذا الموعد مرتبط بمناسبة دينية أو إحتفال وطني

 آفيل بنقلها - في ممارسات العالقات العامة باإلدارات المحلية   - على العموم إن مراعاة هذه المبادئ            

  .  من مجرد فلسفة وإيديولوجية إلى واقع إجتماعي ملموس

   : دارة المحليةأهمية العالقات العامة في اإل/ 5-3

إن      "        شترآة ف صالح م ق م ده لتحقي ور وتأيي ا الجمه سب رض ى آ وم عل ة تق ات العام ا أن العالق بم

ة ،          ى     الحاجة ال تقتصر على المؤسسات التجارية بل تتعداها إلى المؤسسات العام وم عل ألن الحكومات تق

ى اإلستمرار في ممارسة سلطاتها عل                درتها عل شعب   رضا الشعب وتستمد ق د ال وى التي    . ى تأيي إن الق ف

ادة                            وة الق ه وتقليص ق رد وأهميت ة الف ع مكان ى رف ان أدت إل غيرت وجه العالم خالل أقل من قرن من الزم

ا فقط         . وسيطرتهم   ا هي ،      . فالشعوب اليوم تحكم بموافقتها وإرادته دي بآرائه ه         وتهت ه علي ا يملي يس بم ول

  .)05(" يحصل على قبول من يقودهم لقيادتهم وتأييدهم فمن الضروري اليوم ألي قائد أن. القادة 

واإلدارة المحلية الديمقراطية هي التي تكون دائما حريصة على الحفاظ على عالقات طيبة سواء مع        

دماتها    ن خ ستفيدين م واطنين الم ع الم ا أو م ائق   . موظفيه ات والحق صرفهم المعلوم ضع تحت ت ذلك ت ل

صالية        . دماتهاالمعبرة على نشاطاتها وخ    ة واإلت وفي ذات الوقت     . مستغلة في ذلك جميع الوسائل اإلعالمي

ات الجمهور ،                        ى رغب ي للتعرف عل ام المحل رأي الع ة إتجاهات ال  تعمل هذه اإلدارات المحلية على متابع

الم ،        ائل اإلع ف وس شره مختل ا تن ق م ن طري ة ع ات المختلف ب الفئ راد    ومطال ات األف ف خطاب ومختل

  . والنقشات التي تثار في الندوات واإلجتماعات وغيرها والهيئات ،

ة     .  فوجود العالقات العامة في اإلدارة المحلية له أهمية قصوى           ذلكل        إذ تضطلع إدارة العالقات العام

ذها    ين لتنفي اون الالزم تجابة والتع ق اإلس ذي يحق اع ال سير واإلقن شرح والتف ة ال و إذا آانت اإلدارة . بمهم

ة  ف به   الخاص ة للتعري ات العام ى العالق اج إل ة    ا تحت ك خاص ى ذل ا إل وج منه ة أح سات العام ، فالمؤس

و حتى  . يضم آل شرائح وفئات المجتمع و،  ألن نطاق نشاطها أوسع وجمهورها و اسع      اإلدارات المحلية 

ا                    تفادة منه ة اإلس ا، وآيفي ة عمله م الجمهور طبيع ؤدي   ذا ه  و. تحقق اإلدارة المحلية أهدافها يجب أن يفه  ي

  . إلى تفهمه لمشاآلها والتعاون معها بدل الشكوى منها ونقدها 

ي ،    "         ع المحل اه المجتم ة تج سؤوليات اإلدارة المحلي اء وم ا زادت أعب ه آلم ي أن ن الطبيع ا  وم آلم

ة               ين الوحدات المحلي وات إتصال ب زادت الحاجة إلى وضع برنامج للعالقات العامة ليساعد على وجود قن

ين اإلدارة        وبين جماهير المتعاملين معها ومستفيدين من خدماتها ،        ين موظفيها ،  وب رأي ب ادل ال ر تب ويعتب
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يدة          وم         . )06("المحلية والجمهور من ضرورات ومستلزمات اإلدارة الرش ة آمفه ات العام د نمت العالق ولق

ة      ات الحكومي ن المنظم د م ل العدي ة داخ ة حيوي ا اإلدا -إداري وآوظيف ا فيه ة  بم دول   -رة المحلي ي ال ف

ة     . " المتقدمة خالل الثالثين عاما الماضية من القرن العشرين   ذه المنظمات واإلدارات المحلي إذ حاولت ه

ديم المعلومات         . على إختالف تسمياتها وأنظمتها ترسيخ عالقات طيبة مع جمهورها         اد تق عن طريق إعتم

وم           ا تق ات الموضوعية لم ق               المبنية على الحقائق والبيان واطنين لتحقي ة الم ال وإنجازات لخدم ه من أعم  ب

ة  ة المتبادل ام ،    الثق رأي الع سب ال ائل  ، وآ ف وس تخدام مختل ذا باس صال وه الم واإلت صحف .  اإلع آال

  . )07(. "الخ... والمجالت والمعارض واإلجتماعات 

اد ا     ف لقد لمست اإلدارة المحلية أن العالقات العامة هي المن                 د إليج ين اإلدارة       ذ الوحي اون الكامل ب لتع

ا    المحلية والبيئة المحيطة بها من ناحية      حتى أصبح   . ، وبين األفراد والجماعات داخل الوحدة المحلية ذاته

ة  - دان الغربي ي البل ذه   - خاصة ف ي ه املين ف ن الع ر م ان الكثي ي أذه ة واضحا ف ات العام وم العالق  مفه

   .الوحدات المحلية وحتى عند المتعاملين معها

وم      ، ويلعب المسؤول األول في الوحدة المحلية دورا خطيرا في اإلدارة المحلية           "        ألن بإقتناعه بمفه

املين    . العالقات العامة يستطيع أن يمارس هذا الدور بفاعلية أآثر         ة نظر      فإقتناعه بوجهة نظر الع ، ووجه

ة            المتعاملين وأفراد البيئة المحيطة باإلدارة المحلية يمكنه من          ا آاف دم له ة ويق ة اإلجتماعي التعايش مع البيئ

  . )08( " التسهيالت الممكنة

ات                       والجدير بالذآر أن مكاتب اإلستقبال أو اإلستعالمات من الخدمات التي تشرف عليها إدارة العالق

ة  ي اإلدارات المحلي ة ف رد عل    . العام ه ال تعالمات وظيفت ب إس ذه اإلدارات مكت داخل ه ي م د ف د تج ى وق

ين        ل مع از عم ائم بإنج ة، أو الق ب الخدم ر، أو طال ور الزائ سارات الجمه ضل أال   .إستف ى واألف واألول

شرات  . تنحصر مهمة هذه المكاتب في الرد على اإلستفسارات       بل تتعداها إلى توزيع بعض الكتيبات أو الن

ة   راءات الالزم تيفاء اإلج ة أو إس ام الخدم ة إتم ة عن آيفي ن المال. المطبوع حظ أن بعض اإلدارات و لك

ال         (المحلية   ى سبيل المث ر عل ذه المكاتب موظفي محدودي المستوى التعليمي           ) و في الجزائ تضع في ه

ى             دوال تزي .  والثقافي .  معلوماتهم عن أماآن المكاتب والمصالح وتوزيعها في الطوابق الموجودة في المبن

 وإذا قارنا بين    . معلومات الصحيحة الالزمة     ال يقدم له أو  وال يمكنه    وقد نجد البعض منهم يضلل الجمهور     

ة           شرآات األجنبي ا في ال شرآات     ، وضعية هذه المكاتب في اإلدارات المحلية ومثيالته وك أو ال أو في البن

ان        رق واضحا للعي ة               .  المختلطة سنجد الف ستويات عالي ار موظفين ذوي م رة تخت ذه األخي سبب أن ه إذ . ب

ة        بدقة سواء من حيث المظهر والثقافة      نتارويعتبرونهم واجهة للمؤسسة ويخ    ، وتتوفر لهم الوسائل الحديث

  .مثل الهواتف المباشرة على بعض المكاتب المهمة بالمؤسسة
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  :    أهداف العالقات العامة في اإلدارة المحلية /5-4

اعي و                    "         ة هو تحقيق التوافق اإلجتم ات العام ة العالق ين    إذا آان الهدف األساسي لوظيف سجام ب اإلن

وعي في   لك من تطور ونضوج      وما يتطلبه ذ    ، تجاهات الحديثة  ومع اإل   أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته   

ة في سبيل       . آافة المستويات  جميع وحدات اإلدارة المحلية في المجتمع وعلى         ات العام ة العالق إن وظيف ف

ى النهوض بمسؤولياتها األ                دفها األساسي تعمل عل ق ه ة           ساسية ،  سعيها لتحقي ل في دعم الثق ي تتمث والت

ة               اهير المحلي ؤازرة الجم د األهداف      .  )09("الجماهيرية في وحدات اإلدارة المحلية وآسب م ويمكن تحدي

  :العامة لوظيفة العالقات العامة في وحدات اإلدارة المحلية على النحو اآلتي 

ة             -أ ة للدول ة واألهداف العام ين المطالب الجماهيري ين األهداف            : التوفيق ب ذا الهدف من ب ر ه يعتب

شغيل       . الكبرى التي تسعى العالقات العامة في اإلدارة المحلية إلى تحقيقها          وهذا من خالل شرح سياسات ت

ذها                 ا وتنفي ى التجاوب معه ة عل د المترتب ق   . الخدمات والمرافق العامة للمواطنين ومتطلباتها والفوائ و يخل

ة  التفاهم المتبادل بين المواطن وا    سلطة المحلي ة تحقق          ل اك مصالح عام واطن أن هن ذا الم درك ه ، حتى ي

  .الرفاهية للجميع وتتجاوز نطاق مصلحته الشخصية

واطن   : اركـي المشــاإلسهام في إيجاد المواطن الواع   -ب اد م وهو هدف تعليمي بالدرجة األولى إليج

ي    ذا الهدف ال     .  واعي ومدرك لمشكالت محيطه المحل ى      ومن أجل تحقيق ه واطن عل د من إطالع الم  ب

دهم                          ى تزوي م العمل عل واطنين ث ئلة الم سارات وأس ى إستف ة التعرف عل أهداف الوحدة المحلية مع محاول

  .باإلجابات الوافية والصحيحة عليها 

ـر   -ج أداة للتغييـ ـة آ ـات العامـــ يم      : العالقــ ر الق ة بتغيي ة مطالب دات المحلي ه أن الوح ك في ا ال ش مم

سلوآية        السلبية المتفشية في المجتمع المحلي ،     والسلوآات   يم ال ة الق مع حث هذا األخير على رعاية وحماي

ى مستوى      . اإليجابية المنتشرة والعمل على تفعيلها وتنشيطها     ة عل ات العام رامج للعالق من خالل وضع ب

  . الوحدة المحلية تخدم تلك النوايا

ـالعالق -د ل وقائـ ة آعام ـات العام ح ا:يــ ي   تطم وع ف ن الوق ة م سلطة المحلي ة ال ة لوقاي ات العام لعالق

اء ، ين      األخط واطنين المحلي سكان والم ع إرادة ال ارض م رارات تتع اذ ق ف   أو اتخ وء توظي ، أو س

وذهم سؤولين لنف واطنين ، الم ة للم ات أداء الخدمات المحلي ا بكيفي ل  ، ومن خالل معرفته ة وتحلي ودراس

ي يمك      ة              إتجاهات الرأي العام المحل ر من األضرار من جه ة لكثي ا أن تكون أداة وقائي ، وأداة لتصحيح   نه

  . آثير من األخطاء من جهة أخرى 

ساني   -ه ات اإلن سين العالق ادة تح ة ـزي دات اإلدارة المحلي ي وح ور   : ة ف وره الجمه دف مح ذا اله ه

داخلي  دماتها . ال ن خ ستفيدين م المواطنين الم تم ب ة ته ات العام ا أن العالق ي ت فكم املين فه ذلك بالع تم آ ه

املين بوحدات                        .  والموظفين ات الع ع معنوي ا رف سانية أساسية منه ى تحقيق أهداف إن من خالل العمل عل
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، وتوفير شروط    ، وتحقيق العدالة بينهم    ، وتحسين ظروف حياتهم ورفع مستوى معيشتهم       اإلدارة المحلية 

تقرار           شر روح اإلس ا والحياة الكريمة لهم من خالل ن شار      .  ن في نفوسهم  اإلطمئن ك هي إنت رة آل ذل وثم

نهم وة بي املين األخ ين الع ة والحسد ب سببات الفرق ة م اده أن . ، وإزال دأ أساسي مف ى مب ادا عل ك إعتم وذل

  . العالقات العامة الجيدة هي التي دائما تنطلق من الداخل ثم إلى الخارج

  :   ةـات العامة في اإلدارة المحليــوظائف العالق/ 5-5

دد                 "         ه تع إن العبء الملقى على آاهل إدارات العالقات العامة وأقسامها باإلدارة المحلية يزيد من ثقل

واطنين ،        مسؤولياتها شاطها وخدماتها للم ى رأسها        ، وإتساع ن اهير وعل رى بالجم ائل اإلتصال الكب ووس

شرات . ، والتلفزيون  واإلذاعة الصحافة ،  د الطريق     إلى جانب التقارير السنوية والن ات التي تمه  واإلعالن

ة    ذه الغاي ى ه ا    . )10"للوصول إل ة وآرائه ار اإلدارة المحلي شعب بأخب رف ال ائل تع ذه الوس رف  . فه وتع

م    واطنين وآرائه ار الم ة بأخب ن      . اإلدارة المحلي ار واآلراء م ا األخب ل فيه ي تتفاع ة الت ذه العملي ي ه وف

ي ، ام المحل رأي الع ور ال انبين يتبل واطنين  وتظه الج ن الم ل م سلكه آ ذي ينبغي أن ي ق ال الم الطري ر مع

ال اآلخر ة حي دان اإلدارة  . واإلدارة المحلي ي مي ة ف ات العام د وظائف العالق ن تحدي ك يمك ار ذل ي إط وف

  : يـــالمحلية آاآلت

ة            "- ستهدف الجمه      . )11( "  إعداد البرامج والخطط اإلعالمية التي تحقق أهداف اإلدارة العام ور و التي ت

  .الخارجي والجمهور الداخلي على حد سواء

ة   - يس اإلدارة المحلي ا رئ وم به ي يق ة الت ة والخارجي ارات الداخلي يم الزي ة( تنظ ة أو الوالي ار ) البلدي وآب

ة           الموظفين في اإلدارة المحلية    ى اإلدارة المحلي راد والجماعات إل ، وتنظيم زيارات رجال الصحافة واألف

رهم    . ، أو قطاعاتها الحضرية أو إلى إحدى مديرياتها    ة وغي ود األجنبي و إعداد برامج زيارات أعضاء الوف

  .من الوافدين إلى اإلدارة المحلية

م                          " - ا، ومن ث رد عليه ا للجهات المختصة لل ور، وتحويله رد من الجمه تلقي آافة الشكاوى العامة التي ت

ى         وآذلك إستقبال ا  . صياغة هذه الردود وموافاة الصحف بها لنشرها       اونتهم في الوصول إل لمواطنين ومع

  .  )12( " الجهات المعنية التي تستطيع الرد على أسئلتهم واإلستجابة لطلباتهم

ذلك المؤسسات الرسمية       ، وبين سائر اإلدارات المحلية األخرى        دعم الصلة بين اإلدارة المحلية     - ،  ، وآ

  .  ،وتحقيق التعاون وربط السياسات المختلفةوغير الرسمية من أجل إمكانية تبادل الخبرات وتنسيق العمل

شرات " - ع الن ام بإصدار وتوزي ة القي سنوية عن  ، و المطبوعات التعريفي صلية وال ارير الف ع التق ، ورف

  .  )13("القسم إلى المدير العام 

ة  - واطنين وشرح سياس ن جانب الم د م ن نق ار م ا يث ى م رد عل ة ضرورية لل ات العام رامج العالق  إن ب

ة        ذلك من   ، ل  دارة المحلية اإل وم اإلدارات المحلي ة في          " الضروري أن تق شعور بالمسؤولية العام ة ال بتنمي
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ة     هور إ وتحولهم من جمهور سلبي إلى جم      نفوس المواطنين ،   ه المحلي ا      يجابي يشارك إدارت ساهم معه ، وي

  .  )14("بالمال والجهد األدبي والمادي  في  مشاريع التنمية القومية 

شاآلهم ،    من خالل تقديم بعض الخدمات ، ) الموظفين والعمال( ور الداخلي ــام بالجمه ـهتم اإل - ة م آمتابع

  . و توفير الجو المادي والمعنوي المحفز للعمل 

ط       - ة والخط سياسة العام ن ال ددة ع ستمرة ومح ات م ة بمعلوم إلدارة المحلي ة ل اهير المختلف الغ الجم  إب

ضمان   " مع العمل على     ، والمشاريع الجديدة ،    والبرامج توعية الجماهير وتعبئتها وتسليحها بفكر موحد ل

  . )15("تعاونها وتأييدها 

ة ،        والملصقات ،  السهر على إعداد الالفتات واللوحات ،      - الة اإلدارة المحلي رز رس ام    التي تب ومدى إهتم

  .المسؤولين بالموظفين و المواطنين على قدم المساواة 

ا،  مساعدة اإلدارة   "  - في تحديد األهداف الرامية إلى زيادة التفاهم والوفاق بين اإلدارة المحلية وجماهيره

  .  )16("وقبول هذه الجماهير لخدمات اإلدارة المحلية ، وخططها وسياساتها واألفراد العاملين بها 

د ذآرى شخصية           : )17( "جذب إنتباه الجمهور إلى ناحية معينة     "  - ي، تخلي د وطن ة ،   مثل تخليد عي   معروف

  . الخ ...أو ذآرى تاريخ محلي خاص باإلقليم المحلي 

اره                 " -  بهدف   )18("إعطاء المواطن الوسائل التي يمكنه عن طريقها اإلفصاح عن آرائه والتعبير عن أفك

  . والجهات المعنية بها إيصالها للمسؤولين المحليين ،

 بالعاملين لشرح وتفسير ما يصدر من المسؤولين         العمل على عقد الندوات اإلجتماعية واإللتحام المباشر       -

شورات    وائح    ، من قرارات ومن ا                   . وتعليمات ول م شؤون العمل والموظفين وم ا يه ة آل م صفة عام أي ب

  .يهمهم التعرف عليه

ال             العمل على رفع المستوى اإلجتماعي والثقافي للموظفين       - ه األعم ا تخلق ، ونشر روح التعاون بينهم بم

  . إشاعة الترابط الوثيقالجماعية من 

 القيام بالبحوث والدراسات العلمية الخاصة بمعرفة آراء الموظفين والعمال في ظروف العمل والخدمات       -

  . وما يتطلعون إليه من تطوير وإصالح. المختلفة 

ر اإلدارة المحلي   - ل مق ادية داخ ات اإلرش داد اللوح صالح    ةـ إع ف الم ة مختل ة معرف سهيل مهم ، لت

  .يات الفرعيةوالمدير

  : المسؤوليـة اإلجتماعيـة للعالقــات العامة فــي اإلدارة المحليـة/ 5-6

ة          ات العام ري للعالق ار الفك ي اإلط ة ه سؤولية اإلجتماعي د الم ل   . تع ذي ينق ي ال نهج العمل ي الم وه

من مجرد الفكر    ، و  العالقات العامة من اإلطار الفكري النظري األيديولوجي إلى نطاق التطبيق والتجسيد          

  د أن العالقات العامة في أصولها التاريخية والعملية والواقعية هيـر من ذلك نجـــوأآث. ةـــإلى الممارس



 165

  . الجانب العملي للمسؤولية اإلجتماعية في المجتمع المعاصر 

ادين   ، ، وفي آافة األصعدة    وعليه فالضرورة الملحة تستدعي التطور المستمر للعالقات العامة               والمي

دخل الحكومي ،        ة ،         نتيجة توسع دائرة الت وانين الحكومي شريعات والق د الت دات       وتزاي ى التعقي باإلضافة إل

  .جتماعية هتمام الملحوظ بالمشاآل البيئية واإلواإل المتزايدة في األعمال وتطبيقات التكنولوجيا الجديدة ،

قات العامة في وحدات اإلدارة المحلية  آمؤسسات         جتماعية لوظيفة العال  وهناك من يرى أن المسؤولية اإل     

ة             " إجتماعية تسعى للتنمية في نفس الوقت        ق التنمي تتمثل في تكوين وتشكيل رأي عام محلي محابي لتحقي

ات الوحدة                      . المحلية   شعبية عن طريق تبصيرهم بإمكاني شارآة ال ى الم واطنين عل دريب الم وفي حث وت

ة       بمعنى أن المسؤولية اإل   . ت التي تواجهها    والعقبا نجازاتها ، إو المحلية ،  ات العام ة العالق جتماعية لوظيف

ا      ــة في زي  ــدة وحدات اإلدارة المحلي   ــة تتمثل في مساع   ــفي اإلدارة المحلي   أتى   )19("ادة درجة فعاليته ، ويت

  :ذلك من خالل اآلتي 

  . العمل على تكوين وتشكيل رأي عام مؤيد للتنمية المحلية-

شاآل مجتمعهم                حث وتدر  - ضايا وم يب وتحفيز المواطنين المحليين على المشارآة الشعبية في شؤون وق

طالعهم وتزويدهم بالمعلومات الحقيقية عن اإلمكانيات المادية والبشرية للوحدة        إوهذا من خالل     المحلي ، 

  .والعقبات التي تواجهها وأهم إنجازاتها ،. المحلية 

  : في اإلدارة المحليةات العامةــور العالقـجمه /5-7

ة من خالل                             إلدارة المحلي داخلي و الخارجي ل تتمحور برامج جهاز العالقات العامة مع الجمهور ال

   .هذا في سبيل تحقيق إستقرار الوحدة المحلية داخليا و خارجيا يأتي .ممارسة مختلف األنشطة معهما

ة  إلدارةمهور الداخلـي ل  ات العامة والج  ـالعالق/ 5-7-1 ادة          :  المحلي ام ع ز منظمات القطاع الع تتمي

ا       بالتعدد والتنوع في هياآلها    شطتها ووظائفه ة             . ، وفي طبيعة أن ى اإلدارة المحلي ذلك عل ا ينطبق آ ذا م وه

  :    )20( ومما يميزها في معظم الدول المعاصرة نجد. مهما آان مستواها

ـ  أنها إدارات آبي   - سبي    ــ ذا ال    : ا  ـــرة الحجم ن ؤدي ه ات               وي ى إدارات العالق ة عل اء تبعات ثقيل ى إلق ر إل كب

ات ،   العامة التي تعتبر مسؤولة عن تنظيم األطر ،            سمح             والعالق ا ي ذه المنظمات بم اعالت داخل ه والتف

ا ،     ستوياتها وموظفيه سجام م دها وإن تمرار توح ة       بإس ة اإلداري ق الفعالي ضمن تحقي اعال ي اعلهم تف وتف

  .يل إدارات متخصصة لترعى نشاط العالقات العامة في هذه اإلدارات وهذا ما يستوجب تشك. المأمولة

إن الجمهور الداخلي في هذه اإلدارات يخضع لترتيبات قانونية وإدارية تختلف إلى حد ما  عن تلك التي                   -

ا        . تخضع لها منظمات القطاع الخاص     ذه اإلدارات تخضع في ترتيباته إذ أن عملية التوظيف في معظم ه

ة           ،    لما يعرف بإعتبارات الوظيف العمومي     وضوابطها  إلى جانب إعتبارات الكفاءة التي تخضع لها عملي

  اخ من القيم والعالقات داخل هذه ـر ساعد على تنمية منـلكن هذا األم. ال ـات األعمــالتوظيف في منظم
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  :همهامما يحتم على إدارات العالقات العامة مهاما وتحديات ذات طبيعة خاصة أ. اإلدارات

ى - ا اإلدارات النقطة األول ا فيه ام بم دى معظم إدارات القطاع الع ي توجد ل ة الت ة الوظيف دة دائمي  أن قاع

د الموظفين بإحساس     المحلية تعتبر سيفا ذا حدين ،      فمن المنظور اإليجابي تساعد هذه الخاصية على تزوي

شي          أما المنظور   . آبير من اإلستقرار الوظيفي وباألمان اإلجتماعي        ى تف ساعد عل السلبي فهذه الخاصية ت

ة          ر في           ظاهرة الالمباالة إزاء ما يحدث بالنسبة للمصالح واألهداف العام ادرة التي تكث ل روح المب ، وتقلي

سة والتحدي سودها حاالت المناف ي ت ي .  األجواء الت ة ف ات العام ستطيع إدارة العالق ك ت ا من ذل وإنطالق

، ومن جهة أخرى تستطيع إدارة       ، والروح التعاونية   المواطنة الصالحة اإلدارات المحلية اللعب على وتر      

وير روح      ى تط ل عل ث تعم ذه اإلدارات بحي ل ه سية داخ رامج تناف ات وب صميم سياس ة ت ات العام العالق

آما تستطيع العالقات العامة أن . يجابية بين الموظفين والعاملينمع تشجيع المنافسة اإل اإلبداع والمبادرة ،

،  مثل مسابقة الموظف المثالي   .  فعالة من خالل وضع سياسات خاصة بالحوافز، و تنظيم المسابقات          تكون

ستطيع           . ، والموظف المبدع     يـــوالموظف اإلجتماع  ج ، ــالموظف المنت  رامج التي ت إلى غير ذلك من الب

  . خدمة األهداف المسطرة مع الجمهور الداخلي 

واطنين               هي أن تمرآز دور    النقطة الثانية  - ة للم ديم الخدمات العام ذه اإلدارات في تق ل ه املين في مث  الع

رة ،       ة آبي دور أهمي ذا ال ى ه ة        يضفي عل واطنين مرتبطة بنوعي شطة الم ر من مصالح وأن خاصة أن آثي

  .وعلى سرعة تقديمها في الوقت وبالشكل المالئمين  الخدمة المقدمة من هذه اإلدارات ،

ا ،     أن ا "  المتفق عليه           ين اإلدارة وموظفيه ا ب سا     لعالقات الطيبة التي يقتضي تأمينه ببا رئي شكل س ت

م آواجب ،                ل عمله ى تقب سيير         من أسباب نجاحها وعامال فعاال لحمل موظفيها عل ار إسهامهم في ت وإعتب

ة   صلحة العام ق الم ي تحقي واطنين صالحين ف نهم آم شارآة م ة اإلدارة م ة . )21("عجل ت الوظيف إذا آان ف

، فإن هذا ال يعني بالضرورة أن تحمل هذا األخير قدرا آبيرا من التضحيات     امة واجب على المواطن   الع

إن الموظف العامل في    . ، أو في قطاعات أخرى      التي ال يتحملها غيره من العاملين في القطاع الخاص           

ى نمط      ، وليس من ال    ، فرد آغيره من أفراد المجتمع      اإلدارة المحلية من أجل خدمة الدولة      عدالة تعويده عل

،  في حين أن من يماثله في الكفاءة ينعم بمستوى معيشي راقي في القطاع الخاص              . من العيش المتواضع  

اة             ا الحي سهيالت التي تتطلبه ضمانات والت ذلك فاألجدر هو أن        . وتتوفر لديه جميع ال تحاول آل إدارة     " ل

ى العامل         . ية في نطاق العمل بها      وبالعالقات اإلنسان  واعية أن ترتفع بمستوى عامليها ،      بحيث ال تنظر إل

ه من                      ا يتصل بعمل آمجرد أداة من أدوات اإلنتاج، وإنما آإنسان ترعاه وتعنى به وتكشف له بصراحة عم

وينعكس الرضا الوظيفي للموظفين . )22("فيرضى وترتفع روحه المعنوية على زيادة آفاءة األداء   . بيانات

ه  على الجمهور الخارجي فيح     ه ،         سنون معاملت ة ل ذلك تكتسب اإلدارة من خالل          ، وسرعة أداء الخدم وب

  . عملياتها اليومية سمعة طيبة وثقة مؤآدة 
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ات                         ق جو من العالق أن خل ة ب ة الحديث دى المسؤولين عن اإلدارات المحلي ام ل        وعليه تجلى إقتناع ع

ة أمر ضروري لحسن     اإلنسانية بين أفراد الجمهور الداخلي لإلدارة المحلية على   آافة المستويات اإلداري

  .حيث يساعد ذلك على دعم إنتمائهم ألسرة اإلدارة المحلية. قيام هؤالء العاملين بواجباتهم وتفانيهم فيها 

ة    "  ه الظروف المادي وفرت ل ه وت ى حقوق نهم عل ل م أتى إال إذا حصل آ اء ال يت ذا اإلحساس باإلنتم وه

ا      المناسبة ،  دير ،     أصغر ش   وأحيط عمله مهم اإلحترام والتق ا في إدارة              نه ب شارك فعلي ه ي ا بأن وأشعر فعلي

ا            وتحمل جانب من المسؤولية عنها ،      مؤسسته ،  املين      . وعن تحقيق األهداف المرسومة له فمن حق الع

وظيفي ،        تقرارهم ال صالحهم وإس ة بم ذ ماس ي تتخ رارات الت باب الق ا بأس اطوا علم ثال أن يح ة  م وإتاح

ا ،        الفرصة لهم    ل إاتخاذه رارات قب ا          لمناقشة هذه الق ين وجهات نظرهم فيه وقهم      . )23("وتبي ين حق ومن ب

ة ،     آذلك ضرورة تنظيم الدورات التدريبية لهم ،        والحلقات الدراسية الالزمة لرفع آفاءتهم الفنية أواإلداري

ة ،  امهم للترقي ق أم ساح الطري ر  وإف سؤوليات أآب ل م اطتهم وأ . أو لتحم ع ضرورة إح ائل م رهم بوس س

  . الرعاية اإلجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية

ه دور          ـود إدارة العالقات العامة للعمل مع الجمهور الداخل           ــإذن فوج         ة ل دان اإلدارة المحلي ي في مي

  :)24( ةـــمهم ، ويستند إلى اإلعتبارات اآلتي

 آممثل لإلدارة التي يعمل فيها، وآمرآة حقيقية  أن تأدية الخدمة من الموظف إلى المواطن يبرز الموظف-

ة                 ك اإلدارة المحلي شه تل ذي تعي ام ال اخ الع ى الموظف          . تعكس شكل اإلدارة والمن واطن إل ا ينظر الم وقلم

ة           . آشخص في حد ذاته    فهل تدرك إدارات العالقات العامة هذا األمر فتعمل على تكثيف برامجها التوجيهي

ة لتنم  ادية والتعبوي روح اإل واإلرش ة ال ة ومهي ـيجابي وظفين ،   ـ ؤالء الم دى ه تقبال ل ق  ارات اإلس وتعمي

  اإلحساس بأن الوظيفة العامة تكليف ال تشريف ؟ 

ة أن                    -  أن وجود الموظف أو العامل في اإلدارة المحلية ليقدم الخدمة العامة المتصلة بوظيفته ال يلغي حقيق

ان    . هذا الموظف مواطن قبل أن يكون موظفا       ع              ولما آ ؤون العمل في مواق ذا الموظف يتب المراجعون له

ه        أخرى سواء آانت عامة أو خاصة ،    ى إدارت لبا عل ا أو س نعكس إيجاب د ت م ق ا   . فإن سلوآياته معه ا أنه آم

م                   ع عمله واطنين آخرين في مواق إذا  . يمكن أن تنعكس على تصرفات هؤالء المراجعين مع تصرفات م ف

سلوآيا ذه ال ت ه إن ذلتآان ة ف ن اإل  إيجابي صلة م رة مت ي دائ ل ف ع آك دخل المجتم اونك ي ة والتع . يجابي

ر   ا اآلخ صورة بمنظوره ذنا ال يكون صحيحا إذا أخ ذه  . والعكس س ة ه ات العام ي إدارات العالق ل تع فه

واطن   سه آم ين نف ين الموظف آموظف وب صلة ب ة وال ذين   الحكم واطنين ال ن الم ره م ين غي ه وب ، وبين

ة ات العام تجمعهم الحاج ابي و وضر. س تعداد إيج ة وبإس ة عالي باعها بهم ى إش زام إورات الحرص عل لت

ة أن                     ات العام ى إدارات العالق ذي عل دور ال ة ال رز أهمي سؤال تب ذا ال ى ه ة عل وطني ؟ ومن خالل اإلجاب

  . تلعبه في تعبئة الموظفين وتوجيه إدراآاتهم
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ون    - ر من األح    :  أن الخدمة العامة التي يطلبها المواطن ر في آثي ة   تعتب يلة ال غاي ان وس ل    . ي ا تمث ا م وغالب

فإذا آانت الخدمات  . الخدمات ما يسمى بالبنى التحتية أو القاعدية التي تقوم عليها عمليات اإلنتاج األخرى     

ولما آانت  . والعكس بالعكس . ، و بالشكل والكم المناسبين فإن ذلك يدعم عملية اإلنتاج          قد توافرت بالكيفية  

فإن من المهم أن  التها ، ومدى مالئمتها على الموظفين الذين يقومون بتقديمها ،  الخدمة تعتمد في جميع حا    

  . تقدم بما يتفق وإحتياجات العمليات اإلنتاجية

ذا المستوى      إلدارات  ومن هنا نعرف أن             ى ه ، حيث ال تكون    العالقات العامة دور مهم وأساسي عل

رامج          ،  فقط، مهمتها مقتصرة على تنمية بعض القيم واإلتجاهات       وإنما أصبحت مطالبة بضرورة تنظيم ب

يم    . ، والمهارات العملية والتطبيقية تدريبية مكثفة تعمل على تعزيز المعارف الثقافية والفنية     ى جانب الق إل

  .واألخالقيات اإلجتماعية واإلدارية

 اإلدارة المحلية   إن أهمية عالقات  :  إلدارة المحلية القات العامة والجمهور الخارجــي ل    الع/ 5-7-2

دمتها       ي خ املين ف ا والع ا بموظفيه ا عالقته ا وتأثيره ادل بخطورته ارجي تع ا الخ الجمهور . بجمهوره ف

زه عن                       بعض الخصائص التي تمي ز ب ام يتمي الخارجي بالنسبة لها أو ألي منظمة من منظمات القطاع الع

ا       وضعية جمهور منظمات القطاع الخاص     ة بعض الممارسات       ، والتي تفرض على أجهزة العالق ت العام

   )25(: المالئمة لتلك الخصوصية، وأهم ما يميزه ما يأتي

ه     : أنه جمهور واسع وضخم    -أ ة في ذي توجد اإلدارة المحلي . ويكاد يكون بحجم المجتمع المحلي الخارجي ال

وردين ،          ساهمين ،   أما منظمات القطاع الخاص فيتحدد جمهورها بالعمالء والم ا    والم ين به شكل   والمهتم  ب

ة                  . أو بآخر  ة آاف شاطاتها من أجل تغطي ة بضرورة توسيع ن ة مطالب ات العام وبذلك تصبح إدارات العالق

ة أو                  فئات وأصناف الجمهور الخارجي    رامج إعالمي ديم ب وم بتق ، حيث ال يتوقع من العالقات العامة أن تق

واطنين في                  ى م ة توجيهية لمواطنين موجودين في الريف آتلك التي تعرضها عل ع أن      . المدين ا ال يتوق آم

 العالقات العامة في ةوعليه فإدار. تقدم برامج لألميين آتلك التي تستهدف فئة المثقفين وخريجي الجامعات    

ة ،  رامج متنوع صميم ب ة بت ة مطالب ة والمتواصلة ،  اإلدارة المحلي ودات المكثف ذل المجه ع ب بيل  م ي س ف

  . الوصول إلى آافة فئات الجمهور الخارجي 

وانين العرض والطلب                      -ب سوق وق ة وال تحتكم لمنطق ال ة نفعي ة هي عالق أن عالقة جمهور اإلدارات المحلي

ا     اص وجمهوره اع الخ ات القط ين منظم ات ب م العالق ي تحك ستواها   :الت ان م ا آ ة مهم  إذ أن اإلدارة المحلي

ة ، ة أو والي ام  اإلداري بلدي ور الع ة للجمه ددة ومطلوب افع مح ديم من د وجدت لتق ات . ق إن العالق ذلك ف وب

، بقدر ما يترآز  العامة ال تجد نفسها مطالبة بتعميم برامج ترويجية ودعائية لما تنتجه اإلدارات التابعة لها

افع                        م من خدمات ومن ه له ا تقدم دورها في ضرورة إيجاد حاالت القناعة والرضا في أوساط الجمهور بم

  . عامة
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د ت                  ة ق ذه المهم ى             وبالرغم من أن ه ة األول ساطة للوهل ة الب ة        . ظهر في غاي إال أن التعامل مع مقول

درك      " ة ال ت ذي يجب أن تتعامل إدار             "  رضا الناس غاي رز مدى التحدي ال ه        تب ة مع ات العام ، ات العالق

  . ، والنقد الذي عليها أن تتحمله بإستمرار ومدى المشقة والعناء

وخاصة تلك التي تتميز بالضعف وعدم         اإلدارات المحلية ،   وبالتأآيد أن إدارات العالقات العامة في            

ة ،          تحمل المسؤولية  ك المقول ستر وراء تل ا ،         ، قد تت ا ضعفها وعجزه ل به ات       وتعل إدارات العالق ذا ف وله

ا تخص الخطط    زة ، آم ة المنج ازات الواقعي ات تخص اإلنج شوفات وبيان ديم آ ا بتق ة دائم ة مطالب العام

  .تنفيذالمستقبلية القابلة لل

ات  -ج الظروف والمناخ أثر ب ام تت اع الع ات القط ة ولمنظم إلدارات المحلي ارجي ل ور الخ ف الجمه أن مواق

ضا، أو    : السياسية التي تعتبر أآثر العوامل تأثيرا في الرأي العام          فإذا آان الرأي العام المحلي ساخطا أو راف

ذا الجمهور     . اقفهاله مواقف سلبية نحو السلطة العامة، أو بعض سياستها أو مو           فينعكس ذلك على نظرة ه

ة           -  بلدية آانت أو والية    - لإلدارة المحلية  ذها للخدم ، ويكون     بغض النظر عن طبيعة أدائها، وسرعة تنفي

رامج   واطنين أي ب دم للم ع أن تق ة ال يتوق سلطات المحلي ي أن ال ام المحل رأي الع ال ال سان ح شاريع  ول  م

دة ة جدي اه. تنموي ذه الظ رز ه ن وتب ث أي الم الثال ي دول الع ر إرة خاصة ف ز   يظه ين المراآ ة ب دام الثق نع

ع  سياسية واألطراف في المجتم ه   .ال سها في موقف التحسد علي ة نف ات العام زة العالق ذلك  تجد أجه . وب

شطة                 ا أن ى أنه سر عل ان تف ر من األحي ة محدودة وفي آثي ا ذات فعالي اتها وبرامجه ع ممارس وتصبح جمي

  .  به المراآز السياسية المحليةدعائية لما تقوم

أن أجهزة العالقات العامة في القطاع العام تمتلك مقومات وإمكانيات أفضل بكثير مما تملكه منظمات القطاع           -د

اص سة:الخ الم الرئي ائل اإلع ى وس سيطر عل دها ت ي تج دول الت ي ال ة ف ة .  خاص صحافة واإلذاع آال

العالقات العامة توظيف تلك الوسائل اإلعالمية لخدمة برامجها وبذلك تستطيع إدارات   . الخ  ...والتلفزيون  

  . وسياساتها ،وتنفيذ إعالناتها وبرامجها التعبوية دون أن تتحمل أية تكاليف ملموسة مقابل ذلك 

ة وسياسية                     -ه ضغوطات إجتماعي أن اإلدارات المحلية في معظم الدول وخاصة في دول العالم الثالث تتعرض ل

ي ،أو                   سواء م  :آبيرة سياسية في المجتمع المحل ن السلطة المرآزية نفسها، أو من بقية القوى واألحزاب ال

د            .  جتماعيمن أصحاب النفوذ والجاه اإل     ة للنق وغالبا ما تؤدي هذه الضغوط إلى تعريض اإلدارات المحلي

ر و                ، من طرف مختلف القوى واألطراف     الشديد   ام تحد آبي ة أم ات العام ذلك تصبح العالق هي تعمل     وب

ى              . على تصميم برامجها اإلعالمية والدعائية     رامج التي تهدف إل وهنا تظهر ضرورة اللجوء إلى تنفيذ الب

ذه الضغوط     يا و         ، تخفيف ه ة سياس د اإلدارة المحلي ا إ وتحيي رات التي            . جتماعي ى التبري دال من اللجوء إل ب

  .ن ذلك قد يؤدي إلى فقدانها مصداقيتها  أل ،تحاول أن تدافع عن اإلدارات المحلية في أوساط الرأي العام

   على أن يكون المواطن - في مجال صلة اإلدارة بالجمهور-أن تعمل العالقات العامة "وعليه يجب        
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ه ،                . على علم بما يهمه معرفته من شؤون اإلدارة          م متطلبات ه وتفه ى إحتياجات ى التعرف عل سعى إل ا ت  آم

ى  . أو يدعيه من عيوب وتصغي إلى ما يقوله من إنتقادات      وهذه العيوب وتلك اإلنتقادات آثيرا ما تقوم عل

ه                       ا يجعل ذي يتحمل المتاعب والمضار الناشئة عن سوء اإلدارة مم أساس سليم نظرا إلن الجمهور هو ال

ه                  . )26("أآثر شعورا بها من اإلدارة نفسها        ور، فتعطي ذا الجمه ة بضرورة التفاعل مع ه ذلك فهي مطالب ل

  . ، حتى تنال ثقته وتكسب رضاه هوتأخذ من

. ويترآز جوهر العالقة بين اإلدارة والجمهور فيما تقدمه اإلدارات له من واجبات وخدمات متنوعة           

إذا قوبلت أعمالها بمعارضة من جانب     . ومن المؤآد أن اإلدارة ال تستطيع القيام بواجبها على نحو مناسب          

ة             فمثل هذه المعارضة أو حتى    . الجمهور  مجرد السلبية يمكن أن تؤدي إلى عرقلة تجسيد المشاريع التنموي

ساهم في      . وإفساد ما تقوم به اإلدارة من أعمال       ان ي بل أن سوء تسيير اإلدارات المحلية في آثير من األحي

ا       ى تغييره واطنين إل ذلك        . دفع الم ة ل شواهد المثبت اريخ مليئ بال واطنين      . والت د جمهور الم إن تأيي ه ف وعلي

واإلدارة المحلية الواعية هي التي      . لتزاماتها ومهامها إلمحليين يعد من األمور الملحة لحسن قيام اإلدارة ب        ا

ر               تخاذ بعض القرارات  إحتى أنها تمتنع أحيانا عن      . تقتنع بذلك  ة يثي ذها في حاالت معين ، إذا رأت أن تنفي

  .  اإلطار اإلقليميسخط الجمهور أو يهدد باإلضراب والمساس بالنظام العام في حدود

واطنين          وظفين للم ة الم سن معامل د ح ة ،  ويع صالحهم بعناي ضاء م املين   ، وق ة ع سرعة معقول وب

تهم      ة                أساسين في آسب ثق ين اإلدارة المحلي نهم وب ة بي ل رضاهم وتحسين العالق ة    . ، وني ات المبين فالعالق

دمها اإلدار               ة التي تق ود تجعل الخدم ة وال ا هي        على أساس من الطيب ا آانت أفضل مم دو آم ة تب ة المحلي

دم قضاء حوائجهم                      . عليه أما إذا شعر المواطنون بسوء معاملة من يحتكون بهم من موظفي اإلدارة أو بع

ا ،     ة له من   ومصالحهم على نحو مرض فإنه قلما تنجح الوسائل األخرى التي يمكن أن تلجأ اإلدارة المحلي

ة             . أجل آسب محبة ورضا الجمهور وتأييده        ل ال   . لكن مع هذا فحسن المعاملة وحده ال يكفي لكسب الثق ب

  . بد أن يكون مقرونا بتقديم الخدمات على وجه الئق دون مبالغة في تعقيد األمور أو تأخيرها

ر في        ونظرا ألهمية عالقات اإلدارة بجمهور المواطنين ،     "         ر خطي ا من أث ى طبيعته وما يترتب عل

اظ                 دفع عجلة اإلدارة أو    ات والحف ك العالق  تعطيلها بات لزاما على اإلدارة المحلية أن تسعى إلى تحسين تل

اوب    سودها التج ة ي ا متين اس ،       عليه ال الن سهيل أعم ى ت زة اإلدارة عل رص أجه دها ح حة يؤآ  ، واض

ال                       ه من أعم ا تحقق شاط، وم ه من ن وم ب ذا      . )27("وإطالعهم على أوجه وطرق ما تق ومن أجل تحقيق ه

  : يقتضي على اإلدارة المحلية ومن خالل إدارة العالقات العامة القيام ببعض األعمال أهمهاالهدف 

  . تصال اإلدارة المحلية بجمهور المواطنين مين إإستعمال التقنيات الالزمة لتأ و،  تطوير الوسائل-

  . هم إتجاهات إعالم المسؤولين بحاجات وآراء جمهور المواطنين و-

  وهذا من خالل اإلتصال الدائم والمباشر بأآبر عدد . واطنين بمقررات اإلدارة المحلية  إعالم جمهور الم-
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واطنين ن الم ن م راد  .  ممك رارات الم م الق تم توضيح له ي ي ا ،إآ شورات  تخاذه ى المن اد عل أو باإلعتم

  .الخاصة والراديو والتلفزيون 

قات العامة في اإلدارة المحلية إزاء الجمهور       وعلى العموم هناك مجاالت بعينها يبرز فيها دور العال               

  : )28(يــــالعام يمكن أن نوجزها فيما يأت

ه اإل   :اد  ـــــة واإلرش ــــ التوعي - واطن بواجبات ة الم ة ،  وتشمل التوعية السياسية آتوعي أو بخطورة   نتخابي

ا ،    أثر به اعات والت د اإلش واطن       تردي راك الم واء بإش صحي س اد ال شمل اإلرش ا ت وعيتهم  ين ،آم أو بت

سليمة  ادات ال ة       . بالع ة األمي ي محارب ية ف صفة أساس ل ب ا تتمث ة فإنه ة الثقافي ا التوعي ات أم ،  ، والخراف

  . والعادات المختلفة المعوقة لإلنتاج والتقدم

ة     - ة المقدم دمات العام ي الخ ور ف ى رأي الجمه وف عل ي    : الوق ة ف ات العام ى إدارة العالق ي عل  ينبغ

ة  اإلدارات المحل دمات المقدم ي الخ ور ف ة رأي الجمه رأي لمعرف تطالعات لل ام باس ة القي ا  ي ه له ، وتقييم

سد                    . حتياجاتهومدى مسايرتها وسدها إل    دة وت ا مفي د أنه ا أو خدمات تعتق شاط م ة بن فقد تقوم اإلدارة المحلي

واطنين ،   دى الم ة ل ات ملح ب إل      حاج ا ذه الف م ور يخ رأي أن الجمه تطالع ال ضح باس ين يت ي ح ه ف ي

  . المسؤولين 

ة األساسي في          : آسب رضا الرأي العام المحلي وتأييده تجاه القرارات الجديدة         -  إن هدف العالقات العام

ي            ام المحل رارا     . اإلدارة المحلية هو آسب رضا الجمهور الع سبة للق دة واإلجراءات     توخاصة بالن  الجدي

ة   العامة التي تمس حياة المواطن اليومية أو مستقبله أو مصال         ات العام حه األساسية ، وعادة ما تمهد العالق

لمثل هذه القرارات بحملة إعالمية تثير فيها الموضوع الذي تريد اإلدارة المحلية أن تتناوله فتوجه أنظار                  

ه             ه في ـة          ح. المواطنين إليه وتتيح الفرصة أمام آل صاحب رأي ليدلي برأي ة حقيقـ إلدارة المحلي ين ل تى يتب

ـ لعات الرأي ا  ــتجاهإ راد إ         ام  ـ ـرارات الم ك القـ ـي نحو تل ـ تخالمحلـ ذها، أو      ــ تم تنفي ك ي ى ذل اء عل اذها وبن

  . تأجيلها أو غض النظر عنها

ة                  : هــاتـــام بشكاوى الجمهور ومقترح   ـــ اإلهتم - ى وجه ة عل ة وقوف اإلدارة المحلي دم أهمي ا تق ا فيم  بين

ه من ن         نظر الجمهور فيما تقدمه من خدمات      ا تزاول ات           . شاط، وم راد والهيئ شجيع األف ولكن يالحظ أن ت

ل     ة آك ام اإلدارة المحلي عارهم باهتم ضي إش آرائهم يق ى اإلدالء ب ة عل ن آراء  . الجماهيري ه م ا يقدمون بم

ليها      ومقترحات ،  يهم ،            وأ. وترحيبها بها وتجاوبها مع مراس رد عل ام ال ذا اإلهتم سط مظاهر ه م   ب وإعالمه

 .اتراءــــتخذ حيالها من إجأبما 
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  :  ةــات العامة في اإلدارة المحليـــات العالقــعملي/ 5-8

  ل ــامل والتداخــة تتسم بالتكــة رئيســة أنشطــة أداء أربعــات العامــتتطلب الممارسة السليمة للعالق       

ة ، ستمرار، وتعتبر األساس الجيد لتصميم برنامج عالقات عامة فعال في وحدات اإلدارة المحل          واإل ا   ي آم

ة     ات العام . أن هذه األنشطة تعتبر بمثابة وظائف فرعية وخطوات أساسية يطلق عليها البعض فنون العالق

ة              ات العام ة العالق ا عملي ل في البحوث ،     . ويسميها البعض اآلخر في مجمله تصال  والتخطيط واإل  وتتمث

   :)29(ويمكن تناولها في مجال اإلدارة المحلية آاآلتي والتقييم ،

ة الخطوة األساسية التي       : ةـة في اإلدارة المحلي     ـات العام ــبحوث العالق / 5-8-1 ذه العملي  تجسد ه

وم          .تبنى عليها جميع المقومات الالزمة لنجاح نشاطات وبرامج العالقات العامة          ذي يق  إذ تمثل األساس ال

وتهدف هذه . الموضوعيةعليه تحديد أهداف العالقات العامة وتخطيط سياستها، ووضع برامجها العلمية و

، وردود آافة األطراف المرتبطة       ، واإلتجاهات المحلية   البحوث إلى معرفة إتجاهات الرأي العام المحلي      

ة ول  بوحدات اإلدارة المحلي ة حصر الحل ع محاول واطنين م ي تواجه الم شاآل الت م الم ة أه د بدق ، وتحدي

املين           . حلي، وأهم المبادرات الجماهيرية بالمجتمع الم      المقترحة شاآل الع ى حصر م سعى إل ا ت ذلك فإنه آ

  . وتقييمهم لها ،، ومطالبهم والتعرف على إنعكاس القرارات التي يتم اتخاذها عليهم وإحتياجاتهم

ؤدي    . إن اإلعتماد على البحوث العلمية يتطلب إستخدام أساليب القياس الموضوعية الدقيقة                  وهذا ما ي

ة اآلراء واإلتجا     بابها              إلى معرف ذه اآلراء واإلتجاهات وأس ع ه اهير ودواف ة للجم أي اإلحاطة   ،  هات الحالي

ة   ات الحالي الظروف والمجري ل        . ب رأي والعوام ة لل ة الدائم ى الديناميكي رف عل ى التع افة إل ذا باإلض ه

ي           . المتحكمة فيها    ام المحل ساعد البحوث      . أي معرفة القواعد الرئيسة لحرآة الرأي الع ة أخرى ت من جه

ة     ى دراسة إحتماالت ردود الفعل لدى الجمهور المواطنين فيما يرتبط بوسائل اإل           عل ة المختلف  تصال المحلي

واردة ،                  واطنين للمعلومات واآلراء واإلتجاهات ال ة تلقي جمهور الم ذي       مع دراسة آيفي أثير ال ومدى الت

  . أحدثته الوسائل اإلتصالية فيهم 

شطتها            مداد العالقات العامة ،   وعليه يساعد نشاط البحوث على إ             دعم أن ا ي ة بكل م سلطات المحلي وال

  ومن . وطرق تؤدي بها إلى إتمام اإلطار العام لهذه الوظيفة  ، ومعلومات وأساليب ، المختلفة من بيانات

  :دـــة نجــات العامــي ميدان العالقــوث الموظفة فــول البحــة حــأهم األمثل

ون ،                : عـــــوث الدواف ــــ بح -أ ا المواطن ة التي يفكر به ة الطريق ى معرف ذه البحوث إل لوآهم    تهدف ه وس

 .وعادة ما يسند إجراء هذه البحوث إلى الخبراء الخارجيين. الخاص برد الفعل في أوقات وظروف معينة

ـ بح-ب رأي العــ ـوث ال ر   :امـ دوافع وأآث ن بحوث ال م م ي الفه سرا ف ر ي ر أآث ال إ تعتب ي مج تخداما ف س

 . عالقات العامةال
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تفادة         : ةــة في اإلدارة المحلي   ــات العام ــتخطيط العالق / 5-8-2 واحي اإلس يجسد هذا النشاط ناحية من ن

د         وظفين عن واطنين والم ال الم ات وردود أفع ن آراء وإتجاه تفادة م تم اإلس ث ت وث، حي شاط البح ن ن م

ة        رامج الوحدة المحلي ر التخطيط منهج     . " تخطيط سياسات وب ات         ويعتب ة والعالق ات الداخلي ليما للعالق ا س

شكالت    ات والم ي األزم ارجي وتالق داخلي والخ ور ال ة الجمه ن أجل آسب ثق سة م ة ألي مؤس الخارجي

سيئة        ةومواجهة الكوارث الطارئ   ضارة وال ا ال ة             .  ومعالجة آثاره ين ثالث ة ب ات العام راء العالق ز خب و يمي

  : )30("أنواع أساسية من التخطيط هي 

ـطي التخ-أ ـائــط الوقــ اعة ،     :ي ــ ل س وم وآ ل ي شاطه آ ستمر ن ذي ي ام ال امج الع سد البرن شمل  ويج  وي

وع  . ويمتد إلى الجمهور المتعامل معها   والعاملين داخل وحدات اإلدارة المحلية ،      المواطنين يسعى هذا الن

داخلي والجمهور ال             ة مع الجمهور ال ات الطيب دم    من التخطيط إلى ضمان إستمرار العالق ى ق خارجي عل

  . المساواة، مع محاولة إيجاد هذا النوع من العالقات الطيبة في حالة إنعدامها وغيابها

  : على العموم هناك خمسة مبادئ أساسية في التخطيط للعالقات العامة الداخلية يجب مراعاتها وهي

ة ،                   - ة أو المعنوي ة المادي ة       وين   تهيئة الظروف المناسبة للعمل سواء من الناحي ة المادي درج ضمن الناحي

سمانيا     ة الموظف ج ة براح ة المتعلق صحية والخدم ة ال ن الناحي ان م ة المك دى مالئم ور . م ذلك األج وآ

ة ، ات العادل الج والمرتب اش والع اة والمع ى الحي أمين عل ل  . ، والت د العوام ة فنج ة المعنوي ن الناحي ا م أم

ة ،       نب الرؤساء ،    اإلنسانية المبنية على أساس إحترام اإلنسان من جا        ساواة في المعامل دأ    والم ق مب وتطبي

اج ، اءة واإلنت ى أساس الكف ع عل ين الجمي ة ب ة ، العدال ق للترقي ساح الطري ة التوظيف ، وإف ات سياس  وثب

  . والمساعدة في الظروف الحرجة  وتحديد ساعات العمل بشكل معقول ،

  . وإنصاف المظلومين   دراسة الشكاوى الفردية بدقة ،-

ة ، - ة طيب ور معامل ة الجمه ى معامل دريب عل ل    الت ة األداء وتحم ى آيفي دريب عل ى الت افة إل باإلض

  . المسؤولية، ورفع المستوى الثقافي والفني لجميع العاملين والموظفين 

داء مالحظاتهم عن العمل ،                 - املين في إب رأي للع م      وسياسته ،    إعطاء حرية ال ديم أرائه نهم من تق وتمكي

  . في آل ما يتعلق بالعمل وتطبيق سياسة الباب المفتوح ومقترحاتهم

  . ، أو التي يتذمر منها الموظفين والعمال  تقديم النصيحة وشرح األسس الغامضة-

  :دـــة فنجــة الخارجيــات العامــا فيما يتصل بالعالقــ           أم

  .بها من أعمالوما يتصل   إعداد األفالم السينمائية عن نشاط الوحدة المحلية ،-

  .  المشارآة في المناسبات الدينية والمحلية والوطنية المتعددة-

  .  إعداد برنامج للمحاضرات العامة للمواطنين في النواحي السياسية والثقافية والدينية-

  . إعداد معارض محلية واإلشتراك في المعارض المحلية والوطنية-
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  . لمواطنين لمعرفة إنجازات الوحدة المحلية تنظيم الزيارات والرحالت لمختلف فئات ا-

المجتمع           ،   تقديم خدمة اإلستعالمات الهاتفية الممتازة       - و إصدار مجلة للوحدة المحلية تهتم بكل ما يرتبط ب

  .المحلي

  . إصدار النشرات والكتيبات الثقافية إلطالع المواطنين على نشاطات اإلدارة المحلية -

  . الخيرية وتقديم األجهزة العلمية للمؤسسات التعليمية والبحثية  تقديم التبرعات للجمعيات -

: أومشكلة واقعة مثل     ،  يسعى هذا النوع من التخطيط إلى مواجهة أزمة قائمة         :ي  ـــط العالج ـــ التخطي -ب

ة                  إرتفاع نسبة األمية ،    ديمغرافي في وحدات اإلدارة المحلي و ال اع معدالت النم ذا      . أو إرتف ى ه إضافة إل

ة                 ي وارث التي تحل بوحدات اإلدارة المحلي ضا الك ل حوادث الحريق ،      . واجه التخطيط العالجي أي أو  مث

زالزل ذه         .  ال ل ه ة مث دة لمواجه ة مع رامج عالجي ة بب دات اإلدارة المحلي اظ وح ا إحتف سن دائم ويستح

  .الكوارث

حتى ال يتدهور ، بقاء الموقف ة علىـوع من التخطيط بالمحافظــم هذا النــ ويهت:وارئـــــ التخطيط للط-ج

إجراء   ويتحول في نهاية األمر إلى آارثة مثل مواجهة اإلدارة المحلية حملة صحفية مغرضة ،            أو قيامها ب

اء     مثل منع تجريف األراضي الزراعية ،       أو تطبيق بعض القرارات المحلية     بعض التعديالت ،   ع البن ومن

ا  سبة لمالآه ى بالن ا حت ذه ا  .عليه ل ه ي مث أزم    وف ادي ت ى تف ة إل دات اإلدارة المحلي سعى وح روف ت لظ

ور الموقف ، ة دون تطور األم ق  . والحيلول ين تطبي وازن ب داث الت يط بإح امج التخط ام برن ن خالل قي م

ة  رارات المحلي ررة ،   الق ديالت المق راء التع واطنين ،    ، وإج ا الم سب رض ين آ ع    وب ل من ى األق أو عل

  . اع ـــائهم بقدر المستطـــإستي

يحتوي هذا النشاط على شرح وتجسيد        :)التنفيذ  ( اإلتصاالت المحلية في اإلدارة المحلية      / 5-8-3

ذي        لما تم تخطيطه   ستدعي              ، واإلنتقال به إلى الواقع الميداني التنفي ة ي ات عام امج عالق ، حيث أن أي برن

امج       ذا البرن ا ه المراد باإلتص  . إجراء إتصاالت مع الفئات الموجه إليه ذ خطة     إذن ف ة هو تنفي االت المحلي

ع                العالقات العامة  ات والمعلومات لجمي ، وإستغالل جميع وسائل اإلتصال التي تم إختيارها إليصال البيان

  . الجماهير، واألجهزة والجهات المرتبطة بوحدات اإلدارة المحلية بالكمية والنوعية المطلوبة

ين             واإلتصاالت المحلية بصفتها أحد فنون العالقا           با ب ا مناس ت العامة في اإلدارة المحلية تتطلب مزيج

ةإلا ائل الجماهيري صال الشخصي، والوس ة ،  ت ات المحلي ي المجتمع رأي ف ادة ال سيان دور ق دم ن ع ع  ، م

ر مباشر              شكل مباشر أو غي ا ب ا أو موجه دور تلقائي تفادة من      . سواء آان ذلك ال ستدعي األمر اإلس حيث ي

ا                   تمعاتنشاط قادة الرأي بهذه المج     ائل التي يفترض توظيفه م بالوس م إلطالعه ، ، من خالل اإلتصال به

واطنين بالقي اع الم رق إقن ي ط وينهم ف ة لعـولتك ة والمحابي ادئ اإليجابي ةـم والمب ة المحلي .       ملية التنمي
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صال ا الهدف من اإلت اء عليه دد بن ة يتح واع ثالث ة ذات أن دان اإلدارة المحلي ي مي ذلك  وآ ،اإلتصاالت ف

   : )31(: وتتمثل هذه األنواع  فيما يأتي .إنتقاء وسيلة اإلتصال المناسبة

صــاالت -أ ضرورية أو الملزماإلت ـ ال ات   :ةـ ة بالمعلوم دات إلدارة المحلي املين بوح د الع تم تزوي ث ي  حي

شريعات العمل ،       نه من حقهم معرفتها ،    أالضرورية التي يرون     ى ت ذه المعلومات عل وي ه وق   وتحت وحق

اء        . والحوافز والتعديالت الحديثة في قوانين اإلدارة المحلية       العاملين ،  ذه المعلومات هو وف والهدف من ه

  . ، واألدبية نحو العاملين فيها اإلدارة المحلية بإلتزاماتها القانونية

ة ،                    شاريع التنمي ضرائ      ومن جهة أخرى يتم تزويد المواطنين بالمعلومات عن م ب ومعلومات عن ال

  . وغير ذلك من مختلف المعلومات. المحلية وآيفية جبايتها 

ة بالمعلومات التي              : اإلتصاالت اإلعالمية  -ب  حيث يتم تزويد العاملين والمواطنين بوحدات اإلدارة المحلي

ي                يمهم المحل ة إقل ذه    . ترى السلطات المحلية ضرورة إلمامهم بها حتى يساهموا بدورهم في تنمي شمل ه وت

ات م ي ،     البيان ع المحل ه المجتم ي تواج شاآل الت ن الم ات ع ة    علوم دة المحلي ة للوح ات المتاح واإلمكاني

  .وبرامجها التنموية في المستقبل

ص-ج ـاالت اإلقناعيـــ اإلت ة ـ ة:ة أو التأثيري صاالت المحلي ي اإلت ث ال تكف ي - حي ا اإللزام  بنوعيه

واطنين ،   إلحداث التغيير المطلوب في إتجاهات وسلوك ا       -واإلعالمي   ارة         لم ستدعي الضرورة إث ا ت وإنم

، ومن المحتمل أن   وذلك عن طريق اإلتصاالت اإلقناعية . ، وإقناعهم بممارسته   هتمامهم بالسلوك الجديد  إ

رادا                      واطنين أف ر الم ة تفكي تكون المعلومات في ظل هذا النوع من اإلتصاالت ذات تأثير ظاهر على طريق

ستهالك  أن توظف اإلتصاالت المحلية خالل تطبيق برامج لترشيد اإل        ويمكن  . وجماعات وعلى إتجاهاتهم    

  . أو لمحو األمية وغيرها من المواضيع التي تستدعي المشارآة فيها إقناعا وإقتناعا  أو لتنظيم األسرة ،

ا                            ك التي بينه ا تل ددة منه وعلى  العموم يمكننا حصرإتصاالت وحدات اإلدارة المحلية في صور متع

ر رسمية ،             وبي واطنين             ن المواطنين سواء آانت رسمية أو غي ين الم ر المباشرة ب ذلك اإلتصاالت غي وآ

ة ، سلطات المحلي سياسييـإضاف وال يهم ال واطنين بممثل صاالت الم ى إت ذه الص. نـة إل ديم ه ن تق ور ـويمك

  :آاآلتي 

ا     -أ واطنين به ة والم دات اإلدارة المحلي ين وح رة ب صاالت المباش ث ت :اإلت وانين   حي ة الق ضم آاف

رأي ،                 داء ال واطن الحق في إب يح للم سلطات       الخاصة باإلدارات المحلية نصوصا تت ديم المقترحات لل وتق

رد ،              المحلية ،  واطن في تلقي ال ا                  وفي آن واحد ضمان حق الم ه أو م دم ب ا تق ة حتى ال يكون م أو اإلجاب

  .قترحه قد لقي إهماال أو تجاهالإ

دات        د إنتهجت وح ذه النصوص  وق ة لوضع ه ائل متنوع دول وس ن ال د م ي العدي ة ف  اإلدارة المحلي

  :ن بينها ـــوم القانونية موضع التطبيق العملي ،
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  .  وشكاوى المواطنين تال إقتراحاــستقب وضع صندوق للبريد في مدخل مبنى الوحدة المحلية إل-

ة دوره   - تعالمات الهاتفي ام لإلس سيد نظ و إ تج كاوى الم تقبال ش سؤولة ، س ات الم ا للجه            اطنين و تحويله

  . هذا باإلضافة إلى تقديم خدمات إرشادية للمواطنين . تخذ من إجراءات أوتبليغ الشاآي هاتفيا بما 

  حتياجاته، إاعد على معرفة آراء الجمهور وــرف المواطنين تســـات من طــات والطلبــ تقديم اإللتماس-

  . راسة إقتراحات وشكاوى الجمهور الخارجيوتخصيص موظفين أآفاء لد

واطنين      - ات الم ع آراء واقتراح ى تجمي ل عل ي تعم ة الت ادرات الجماهيري ب المب ق مكات ديمها   خل ، وتق

  . ، والتعاون معها لتطبيق أحسنها للسلطات المحلية

ـ الت والكتيبات والصحف المحلي   ــ، والمج  ر الدورية ـ اإلعتماد على المناشي   - ـ ة والع ـ سينمائي  رـ  ، ةـوض ال

  . و غيرها من وسائل اإلتصال التي توظفها السلطات المحلية في شرح سياساتها للجمهور الخارجي 

ـ القي- ي ـام بإستطالعـ ام المحل رأي الع ذه الوسيل. ات لل ـوه سهل القيـ ن ال يس م ا ـة ل را لتكلفته ا نظ ام به

  . ة ــة والبشريــالمادي

الل تنظيم إجتماع للمواطنين في منطقة معينة لمناقشة الخطط والسياسات  إجراء الندوات النقاشية من خ-

  . قصد إشراك المواطنين في تقرير الشؤون واألمور المحلية . والمشكالت الرئيسة 

واطنين                            ين الم ادل ب اهم المتب ق التف ة األنجع لتحقي ورغم ذلك تعتبر اإلتصاالت غير الرسمية الطريق

د  .  آما تعتبر مؤشرا هاما للثقة التي يشعر بها المواطن تجاه سلطته المحلية             ، حليةووحدات اإلدارة الم   وتع

  . هي الدليل على مدى اشتراك الموظفين المسؤولين فعليا في السعي نحو حل المشاآل المحلية للمواطنين 

ة         -ب سلطـات المحلي ى اإل    : اإلتصاالت غير المباشرة بين المواطنين وال  المباشر، تصال   باإلضافة إل

ة ،           إهناك   واطنين وسلطاتهم المحلي ين الم ات             تصاالت غير مباشرة ب ر من عالق ل الجزء األآب ي تمث والت

 الصحافة المكتوبة ،  : تصال نجد الوسائل الوسيطة مثل    ومن أهم قنوات هذا اإل    .  المحلية المواطنين باإلدارة 

ون ،  ة ، التلفزي ي  اإلذاع ي تت ات ور  ح وه ى إحتياج رف عل ة التع الع   فرص ذلك إط واطنين وآ ات الم غب

   .)بلدية ،أو والية( المواطنين على أهم إنجازات ومشاريع إدارتهم المحلية

ين المواطني   ـ اإلتص -ج سي  ـاالت ب ين ال سياسي أحد صور اإلتصاالت       :اسيينــن والممثل ل ال  يجسد التمثي

ا         وهناك عدة طرق لتحقيق ه     . الهامة بين المواطنين وعملية صنع القرار العام       وع من اإلتصاالت أم ذا الن

سم أو                 اعن طريق تشكيل لجان القسم أو      واطنين في آل ق م هو    ، حي  لحي التي تضم ثالث من الم دوره

سم أو          اإلتصال الدائم بالمواطنين في الحي أو القسم ،        ذا الق ين له ي الممثل شعبي المحل وبأعضاء المجلس ال

ة أخرى الحي اك طريق يم  إ، وهن ن خالل تنظ ون م ي ج وتك يهم ف واطنين وممثل ين الم ة ب تماعات دوري

شعبي                . المجلس الشعبي المحلي لتبادل وجهات النظر      ة وهي أن يحدد عضو المجلس ال ة الثالث أما الطريق

 ويتشاور معهم في آل األمور   ،المحلي ساعات معينة ومحددة وتكون معروفة للمواطنين يستقبلهم خاللها    
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ة فتكون من خالل اإلعالن عن إجتماعات المجالس               أم.  التي تهمهم ويستمع إلى آرائهم     ا الطريقة الرابع

  . المحلية ونشر جداول أعمالها وتسهيل سبل إطالع المواطنين على وثائقها

اهير               ين الجم ة تصل ب       و عليه ال يمكن إيجاد وحدة محلية فعالة إذا لم تتوفر فيها شبكة إتصاالت محلي

  ار حتى يكونوا على معرفة بمجريات ـــائق واألفكــات والحقــم المعلومر بينهــ، وتنش والسلطة المحلية

  .      األمور فيها

رامج       يعتبر التقويم إمتدادا لعملية البحوث     :ةـــويم في اإلدارة المحلي   ـــالتق/ 5-8-4 ويم ب تم تق ، حيث ي

ا  .  بها وظيفة البحوث العالقات العامة الموضوعة بناء على إتجاهات الرأي العام المحلي والتي تختص     آم

وعلى هذا األساس وبناء    . ، وهي التخطيط واإلتصاالت    أنها عملية متصلة ومتداخلة مع العمليات األخرى      

  : على المدى الزمني يقسم التقويم إلى نوعين هما

ة ع                    :يــالتقويم الجزئي أو المرحل    -أ ات العام امج العالق ذ برن اء تنفي يم أثن وع من التقي ذا الن ى   يكون ه ل

  . وآذلك بالنسبة لكافة الوسائل والطرق التي يستغلها. طول الفترة الزمنية التي يشغلها

شـــامل     -ب وة                     :التقــويم النهائي أو ال اط الق ة نق ة بهدف معرف ات العام امج العالق ذ برن تم عقب تنفي  وي

  . ة من هذا التقويم والضعف فيه، وإعادة تخطيط برامج عالقات عامة مستقبال بناء على النتائج المستخلص

  : )32( ويتم التقويم في مجال العالقات العامة باإلدارة المحلية من خالل جوانب عديدة أهمها اآلتي

  .  التأآد من مدى تحقيق برنامج العالقات العامة في اإلدارة المحلية ألهدافه المنشودة -

   ها لمتطلباته المادية والبشرية العامة وتوفير التأآد من تأييد ومساندة السلطات المحلية لبرنامج العالقات -

  . التأآد من مدى إلتزام البرنامج باألسس العلمية للعالقات العامة في اإلدارة المحلية -

ع                       - دريب لرف ى ت ة ومدى حاجتهم إل ة بالوحدة المحلي ات العام از العالق  التأآد من مدى آفاءة أعضاء جه

  . آفاءتهم 

  وآذلك التأآد من مدى   لجهاز العالقات العامة  ،- بالوحدة المحلية-رات األخرى  التأآد من مساعدة اإلدا-

ة       ات العام امج العالق ضمنه برن ا يت ة األم لم دة المحلي ة والوح ة التابع دات المحلي اون الوح د  تع ، والتأيي

  . والمساندة التي تقدم له 

ن نج ـ التأآ- ص ـد م ائل اإلت ستخدمـاح وس ي التأثي ــال الم ات  ـلى آراء وأفكرعـة ف دات وإتجاه ار ومعتق

  .ةــاهيرالمختلفـــالجم

ـ التأآ- ن إستجابــ ـد م اهير المواطنيــ ـة جم ـن وآافـ ات   ـ ة لمحتوي دة المحلي ة بالوح راف المرتبط ة األط

 .ة ــة اإلتصاليـــالـالرس
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ر             ود ب دة عن جه وفير معلومات مرت ى ت ساعد عل ويم ت ة التق ات        وبهذا نخلص إلى أن عملي امج العالق

ة األداء الحالي                 العامة في وحدات اإلدارة المحلية ومنجزاتها ،وهي معلومات هامة ومفيدة لتوجيه ولمتابع

  .  والتخطيط للمستقبل

  :ةــة في اإلدارة المحليـــات العامــائم بالعالقــالق/ 5-9

رتبط إلى حد آبير بالعنصر البشري      ي" إن النجاح األسمى لجهاز العالقات العامة في اإلدارة المحلية                

ة للتنظيم ،            ى               في التنظيم فالطاقة البشرية هي الشرط األول الالزم شاء تنظيم عل دة من إن اك فائ يس هن ول

ات  ام بالواجب شري المؤهل للقي ادر الب وفر الك ة دون ت د علمي ات . )33("أسس وقواع ائم بالعالق رد الق وينف

أو  سواء آان الجمهور الداخلي ، من خالل تعامله مع جمهور واسع ، العامة في اإلدارة المحلية عن غيره       

ة ضرورة     ل اإلدارة المحلي ة داخ ات العام ائم بالعالق ن الق ستدعي م ذلك فالوضع ي ارجي ل ور الخ الجمه

ه         دراسة الجمهور بنوعيه ،    ده وتعاطف ه وتأيي ات    . وضرورة فهمه في سبيل آسب ثقت ة العالق ذلك فوظيف ل

ا             العامة تتطلب توف   دة جوانب منه ق بع ، المؤهالت    المؤهالت الشخصية   : ر عدة شروط وخصائص تتعل

ة ؤهالت ،  اإلداري ة الم ات   (الوظيفي صر أخصائي العالق ع عن ث م صل الثال ي الف ا ف وع إليه ن الرج يمك

ا                          .  )العامة ة ومن بينه دة ومهم ة يتحدد في وظائف عدي ة في اإلدارة المحلي ات العام ائم بالعالق وعمل الق

  :)34(نجد

ريفهم       - املين وتع ين الع وعي ب شر ال الل ن ن خ ك م اهير وذل دى الجم معة اإلدارة ل ورة وس سين ص  تح

  . بدورهم وواجباتهم داخل اإلدارة المحلية

  . فيما يتعلق بالقضايا والمواقف التي تواجه اإلدارة المحلية  تقديم النصائح واإلرشادات لإلدارة  العليا-

سياسات      شرح وتوضيح آافة سياسات   - ذه ال وخطط وتوجيهات اإلدارة وتحديد دور العاملين في إنجاز ه

  .واألهداف 

  .  بناء جسور المودة وإيجاد الثقة المتبادلة بين اإلدارة المحلية وجمهورها الداخلي والخارجي -

ور علـ مس- وين رأيـاعدة الجمه ـى تك ع المعلومـ ده بجمي ى ذو ب. اتـه بم ي عل ليم مبن شكل رأي س لك يت

  . ائقــاس الحقــأس

ع أعض      ــل آمستش ــ العم - ـ اء المجلس التنفي   ــار شخصي لجمي ستوي        ذي ، ـ ع المسؤولين في الم ات ـولجمي

  . ا ــاإلدارية العلي

ين بعضها                 - سجام ب  التنسيق بين مختلف القطاعات والمديريات داخل اإلدارة المحلية لتحقيق التوافق واإلن

  .الخارجي، وبين الجمهور الداخلي و البعض

ات  - شف البيان ة بك د اإلدارة المحلي ة ض ة الموجه الت المغرض شائعات والحم ض ال ى دح ل عل  العم

 .       والحقائق
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ة ، - ات نظر اإلدارة المحلي ه     شرح وجه ذي يترآ ع ال ول الواق وير اإلدارة ح ع تن ا ،م ار إنجازاته وإظه

  .  اإلدارة المحلية تصرفها في أوساط الجمهور ومدى تأثيره في موقف الجمهور إزاء

ه          الجمهور بنوعي ام ب و اإلهتم ة ه ة داخل اإلدارة المحلي ات العام ائم بالعالق سي للق دور الرئي إذن فال

ارجي  داخلي والخ ها ،  . ال ى قياس ل عل ه  والعم ه وآرائ ن إتجاهات شف ع ام   والك رأي الع ادة ال ة ق ومعرف

ي ، يهم  المحل أثير ف م والت صال به بل اإلت ك أل. وس ات  ذل ل العالق سهل عم ور ت سليمة للجمه ة ال ن المعرف

  آما أنه آلما آانت الصورة الذهنية التي يحملها . وتجعل مهمتها أسهل مما تكون عليه في السابق العامة ،

ق                  الجمهور جيدة عن هذه اإلدارة المحلية أو تلك ،         اخ مشجع لتحقي رة العمل في من ذه األخي سنى له آلما ت

ورسم أفضل الخطط والبرامج التي تلقي تجاوب من طرف الجمهور             ن الخدمات ،  وتقديم أحس  األهداف ، 

 والعكس بالطبع سيكون صحيح فغياب الصورة الجيدة لإلدارة المحلية يعرقل مهامها             .الداخلي والخارجي 

  . ويساعد على إيجاد هوة آبيرة بينها وبين جمهورها  ،ووظائفها

  : يـوالرأي العام المحلمحلية  في اإلدارة الةـالعالقات العام/ 5-10

المي ،     ام ع اك رأي ع ام إقليمي    لما آان هن ى         . ورأي ع اء عل ذي يتحدد بن ي ال ام محل ذلك رأي ع وجد آ

ة ،           ة             حجم ونوعية الخدمات التي تقدمها وحدات وأجهزة اإلدارة المحلي د طريق ر من الحاالت تع وفي آثي

سها ،  ة نف ديم الخدم ى  تق ة عل ارا إيجابي رك أث ن الموظف   إذ تت ا م ذي يتلقاه واطن ال دات الم  آراء ومعتق

ي        . المختص إذ . باإلضافة إلى أن الكفاءة في أداء العمل يجب أن تأتي من إمكانية آسب ثقة المواطن المحل

ي                    ام المحل الرأي الع ة ويقصد ب ال أفضل خدم ه ين شعره بأن يجب أال يخدم هذا المواطن فقط بل يجب أن ي

ية العامة ألغلبية المواطنين المحليين حول مستوى أداء الخدمات المحلية من حيث            إتفاق اإلتجاهات النفس  "

ا وطريق ا ونوعيته ـحجمه اـ ض .  ة أدائه درات والق ول المق ذلك ح تمعهم ـألهاايا وــوآ ة بمج داف الخاص

ه ،                       )35("المحلي   ة تكوين اك عدة صعوبات تعوق عملي ي إال أن هن  ، وعلى الرغم من وجود رأي عام محل

  :ي ــي آاآلتـــوه

ة ،- صال المحلي زة اإلت ادتهم ،  نقص أجه واطنين بق ربط الم صالحة ل وات ال اب القن ى  وغي ؤدي إل ا ي مم

  .وتكوين فجوة آبيرة بين المواطنين وقادتهم المحليين  نقص في إيصال الحقائق واألحداث إليهم ،

ديهم ،      غياب اإلهتمام الكافي بالتربية السياسية للمواطنين يؤدي إلى نق         - ذا نتيجة     ص الوعي السياسي ل وه

م ،      سياسي المالئ شي         فشل القيادات المحلية في خلق المناخ ال ل تف ة بعض الصعاب مث شل في مواجه والف

  . ظاهرة األمية ، وتراخي حماس المواطنين 

  . وما يترتب عليها من تخلف الشعوب وإنتشار للفقر والجهل والمرض   سوء الحالة اإلقتصادية ،-

ود                    ض - ي والجم ام المحل رأي الع لبية ال ى س ؤدي إل ة ي واطنين العام ة الم ام بثقاف عف التعليم ونقص اإلهتم

  . والالمباالة 
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ام نحو شخصه ،             . ونقص آفاءتهم     سوء بعض القيادات المحلية ،     - ق رأي ع أو  إذ يحاول الكثير منهم خل

  اد على األساليب ــالل اإلعتمــ من خة ألهدافه ومصالحه الشخصيةــأو نحو بعض القضايا المحقق غيره ،

  .ةــر الشرعيــوغي ة ،ــرعيـالش

ه       يمكن القول بأن هناك عدة عوامل تؤثر على الرأي العام المحلي ،                   وبالتالي تؤثر على درجة فعاليت

دا                    ة في وح ات العام زة العالق ت وإتساع نطاقه ، والتي من الضروري للقيادات المحلية والعاملين في أجه

ة اإللم ـاإلدارة المحلي ا إلحـ ـام به ـداث التأثيــ يــ ام المحل رأي الع ي ال وب و المرغوب ف ذه  ر المطل ، وه

  :)36(يـــوامل هـــالع

، ومستوى أدائها،  ، وطريقة تقديمها للمواطنين  حجم ونوع الخدمات التي تقدمها وحدات اإلدارة المحلية-

  .ينومدى تلبيتها إلحتياجات ورغبات المواطن

ديهم ،        وسائل اإلعالم ودورها الكبير في توعية المواطنين ،        -  سياسي ل ة    وتنمية الوعي ال م بكاف وإطالعه

  .هذا باإلضافة إلى دور إنتشار التعليم وتأثيره على الرأي العام المحلي . الحقائق التي تهمهم 

واطنين            - ه الم سة توجي ا الرئي ي من أدواره ائق     تصرفات القيادات المحلية والت ادهم للحق  وتنظيمهم وإرش

  . المحلية

ات،                          - ات األزم ي خاصة في أوق ام المحل رأي الع ر ال ى تغيي صادية عل ة واإلقت  تأثير الظروف اإلجتماعي

  .، وغيرها من األحداث المؤثرة في سير حياة المواطنين في المجتمع المحلي وإنتشار األمراض

يم وعادات                   آما تقوم الفنون الشعبية بدور آبير في التأث        - ي من خالل ترسيخ ق ام المحل رأي الع ير على ال

  . اإليجابية بين المواطنينعوتقاليد المجتم

 حيث أن رأي المواطنين قد ،  حداثة الموضوع تعتبر أيضا من العوامل المؤثرة على الرأي العام المحلي-

  .عند معرفتهم ألشياء جديدة ترتبط بهم مباشرةيتغير

ى                   الممارسة الرشيدة لو   - ؤثرة عل ر من العوامل الم ة تعتب ظيفة العالقات العامة في وحدات اإلدارة المحلي

  . الرأي العام

ي عن طريق عدة                                  ام المحل رأي الع ى ال ة عل أثيرات قوي ة ممارسة ت إذ يمكن لوظيفة العالقات العام

   :نذآر ار، ومن هذه العواملـــالقيادات أخذها بعين اإلعتبعوامل يجب على 

سياسي واإل   إلهتمام بتنمية الوع   ا -أ ة       قي ال واطنين بالوحدة المحلي ديهم        : تصادي للم ك حتى تتكون ل وذل

ا ،        . درجة عالية من الثقافة تؤهلهم لفهم القضايا والشؤون المحلية           شارآة فيه الي تحقيق الم ودحض   وبالت

ا         السلبية لدى المواطنين   اآلراء ة العالق ه وظيف وم ب د      ويتحقق ذلك من خالل ما تق ة من تنظيم وعق ت العام

مع  وفتح المجال لتقديم ومناقشة اإلقتراحات والشكاوى ،       الندوات والمؤتمرات والمحاضرات للمواطنين ،    

 العمل على تدعيم اإلتصاالت المحلية بين المواطنين والقيادات المحلية ، حيث في المجتمعات الديمقراطية 
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سياسية      واطنين      يشعر المواطنين بمكانتهم وقدراتهم ال ين            .  ويتعامل الم م ممثل ى أنه ين عل ادة المحلي مع الق

ة في أي وقت                         ل أو الوآال اء التمثي ى إنه درة عل ديهم الق . ووآالء عنهم يحاسبونهم على أعمالهم، وتكون ل

صائهم                ستطيع إق ي ت شعب التي صنعتهم والت واطنين      .  وبالتالي يحترم القادة سلطة ال ك ألن إدراك الم وذل

  .م يزيد من قوة الرأي العام المحلي لقوتهم وحقوقه

  رة إلى ــة مستمـــام بحاجـرأي العــ فال:رض الحقائق آاملة على الرأي العام المحليـل على عــ العم-ب

ـمعلوم ائق عن األحـ شؤون   ـات وحق ك ال ول تل وين آراء ح ه تك سنى ل ى يت ه حت ي تهم ضايا الت داث والق

  .ستخدام المناسب لوسائل اإلعالم المتاحة للوحدة المحليةويمكن تحقيق ذلك من خالل اإل ، المحلية

ي         :  اإلهتمام باستطالع وقياس إتجاهات الرأي العام المحلي       -ج ام المحل  معرفة حقيقة إتجاهات الرأي الع

ي،            . تفيد في التخطيط العام للمجتمع المحلي        ام المحل رأي الع تفتاءات لل ام باس و يتأتى ذلك عن طريق القي

ات  ة والدراس شات العام ة والمناق ة   والبحوث الميداني ة واإلجتماعي ى صفحات المجالت المحلي . ، أو عل

ار،               د    آذلك من خالل الدراسات التحليلية لما تنشره وسائل اإلعالم العامة والمحلية من مواضيع وأفك أو نق

ل نظام   أو غيرها من وسائل معرفة إتجاهات الرأي العام       أوإقتصادية ،  في مجاالت إجتماعية ،    المحلي مث

ل   . الشكاوى الذي يتيح للمواطنين تقديم شكاواهم إلى جهات تختص بدراستها   ع وتحلي هذا باإلضافة إلى تتب

ع      الشائعات آمدخل لتحليل ودراسة اإلتجاهات النفسية للمواطنين       ، ويعهد إلى العالقات العامة تطبيق جمي

  .ان اإلدارة المحلية هذه الوسائل آجانب رئيسي في ممارستها لعملها في ميد

ة  : اإلقتناع بأهمية العالقات العامة في التأثير على الرأي العام المحلي    -د  حتى تكون العالقات العامة فعال

ة           ة      - ومحققة ألهدافها البد من توفر إيمان حقيقي لدى القيادات المحلي شعبية والتنفيذي ات     - ال ة العالق  بأهمي

ي ال أثير ف ى الت درتها عل ة وبق ي ،العام ام المحل ي وضع خطط  رأي الع ادات ف ذه القي سؤولية ه ك لم وذل

ة   دة المحلي رامج الوح واطنين في وحدات اإلدارة   . وسياسات وب ة الم سؤولة عن دعم ثق ذلك فهي الم وآ

د         المحلية ،  ام والتأيي وعلى الرغم من ذلك ففعالية العالقات العامة في اإلدارة المحلية مرتبطة بمدى اإلهتم

  . ه القيادات المحلية لها ومدى تفهم أسسها وأبعادهاالذي تولي

   : ةــة الشعبية المحليـــة والمشارآــات العامـــالعالق/ 5-11

ساعد        تعتبر المشارآة الشعبية هي الرآن األساسي في فاعلية وحدات اإلدارة المحلية          "         ا ت ك أنه ، ذل

دائل واإلمك  ات والب ات واإلقتراح وفير المعلوم ى ت ذ  عل شطة ولوضع وتنفي سياسات واألن ر ال ات لتقري اني

آما أنها تدعم عملية نقل السلطة التنفيذية واإلدارية في وحدات اإلدارة            . الخطط الفعالة بواسطة المواطنين   

شارآة      .  لتشارك الجماهير في صنع الحياة بمجتمعاتها المحلية        ، المحلية ويقصد بالمشارآة الشعبية تلك الم

ش    ي ،           القائمة على ال ة نحو المجتمع المحل . وهو شعورعقلي وعاطفي وخلقي     عور بالمسؤولية اإلجتماعي

ام                     ي بوجه ع اة في المجتمع المحل ا يتصل بالحي . إنها مشارآة من األفراد والجماعات والقيادات في آل م
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س   وفي آل ما يتعلق بتنمية موارد المواطنين اإلقتصادية واإلجتماعية والفكرية بوجه خاص ،               اهم بحيث ي

ه            دافع من ه ب ستطيعه أو يملك ا ي واطن بم شارآة في المجاالت       . )37("فيها آل م ى الم ون عل دم المواطن ويق

امهم  شغل إهتم ي ت ضايا الت ة  . والق دمات اإلدارة المحلي ون بخ ام المواطن دى إهتم ات م ت الدراس د بين وق

شوارع    والغاز، والكهرباء ،  والمياه ،  والصحة العامة ،   خاصة خدمات اإلسكان ،    تخلص    وإضاءة ال ، وال

ة ، ام من القمام ل الع ة ،. والنق ة المحلي ى مواضيع التنمي ذا باإلضافة إل وث  ه ة من التل والتخطيط للوقاي

راء       . الخ ...وحماية الطبيعة   ساهمة في إث ة الم ويمكن إلدارات العالقات العامة في وحدات اإلدارة المحلي

  : )38(وذلك على النحو اآلتي. المشارآة الشعبية

م                 : واطنينـــق بالم ـــفيما يتعل  -أ ى إستخدام حقه واطنين عل ساعدة الم ة م ات العام يمكن إلدارات العالق

  :وذلك بتوظيف عدة أساليب منها . م بمجاالتها ــوتبصيره في المشارآة الشعبية ،

  .ة  تقديم المعلومات الكافية للمواطنين عن طريق وسائل اإلتصال المتاحة للوحدة المحلي-

  . عقد إجتماعات دورية للمواطنين وممثليهم لتبادل وجهات النظر المختلفة -

  ) .ة و الوالئيةالبلدي(ة لس الشعبيا مناقشات المج الفرص للمواطنين لحضـور  إتاحة-

  .  اإلعالن عن مداوالت المجلس الشعبي المحلي للمواطنين وإتاحة الفرص لهم لإلطالع على نسخ منها -

ام          تمرات صحفية للقيادات المحلية في المناسبات ،       تنظيم مؤ  - رأي الع ساؤالت ال ى ت ة عل ا لإلجاب أو دوري

ديم اإلقتراحات            المحلي شاور وتق ، مع تحديد ساعات معينة ومعروفة لكل المواطنين والقيادات المحلية للت

  .والشكاوى

  . هيرية داخل الوحدة المحلية ورعاية مكاتب المبادرات الجما  اإلهتمام بتكوين الهيئات التطوعية ،-

  .ستفتاءات منظمة حول بعض القضايا المحلية الحيوية إ القيام ب-

ا ،           - ا       اإلهتمام بتلقي شكاوى المواطنين ودراستها ومتابعة البث فيه ة إبالغه ا آانت طريق اتف ، (مهم  اله

  ...).التلغراف

  .واإلتصال بجهات اإلختصاص لتنفيذها  ، اإلهتمام باستقبال إقتراحات المواطنين وتبني المفيد منها -

ويمكن أيضا إلدارات العالقات العامة في وحدات اإلدارة المحلية أن تثير إهتمام الرأي العام المحلي        

دم ،                     بقضايا ومشاآل المجتمع المحلي ،     ذ والخدمات التي تق ة التي تنف شاريع التنمي ا مع م وتجعله متجاوب

آذلك يمكنها تغيير أسلوب تفكير بعض من المواطنين        . ها ، ومشارآا في تنفيذها      وتجعله مدرآا للحاجة إلي   

  .  وجهة محابية للتنمية إلىوتوجيه السلوآات وترسيخ القيم اإليجابية ، بعدم اإلآتفاء بترديد الشكاوى ،

ق بالقي  -ب ا يتعل ـفيم ة وبالعامليــ ـادات المحلي ة  ـ دات اإلدارة المحلي ي وح ن إلد:ن ف ارات  إذ يمك

ة                 ادات المحلي ة لكل من القي شعبية  ( العالقات العامة في وحدات اإلدارة المحلية من تنظيم دورات تدريبي ال

ديهم       وذلك من أجل تنمية إتجاهات    . وللعاملين في اإلدارات المحلية   ) والتنفيذية ، وتكوين مفاهيم صحيحة ل



 183

ة ، ة والمحلي ة العام اء نحو الخدم ذل وعط ا ب ذلك تعمي. وبأنه ى وآ ي حت واطن المحل ة الم وم خدم ق مفه

وحتى يمكنهم التعاون مع . ، والتصدي لها معا يواجهوا جميعا المشاآل المحلية التي يعاني منها المواطنين

  .   الجهود الذاتية للمواطنين في تحقيق أهداف التنمية المحلية

  : العالقات العامة ومجاالت التنمية المحلية/ 5-12

  ة داخل اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية من خالل عدة مجاالت ــات العامــعالقاهم الـــتس       

  :)39( همهماأ

  : تساهم العالقات العامة في تحقيق التنمية اإلقتصادية من خالل اآلتي:المجـــال اإلقتصـــــادي -أ

ة ،             - اإلدارة المحلي املين ب واطنين والع دى الم وعي اإلدخاري ل زة        تنمية ال ى أجه م عل من خالل إطالعه

   .اإلدخار المحلية

ة               - ة المحلي ق التنمي ساعدتهم    القيام بتنظيم ندوات ومحاضرات للمواطنين من أجل الكشف عن عوائ ، وم

  .على تقديم المبادرات الذاتية للتصدي لهذه العوائق

ا ي                  - ه حسب م ال، وتوجيه ى الم ي       دعوة القيادات المحلية لتكون قدوة في الحرص عل خدم المجتمع المحل

  .بدال من المظاهر والمزايا الخاصة التي ال يستفيد منها سوى قلة من المواطنين

سلبي        تعمل العالقات العامة على توجيه العاملين والمواطنين إلى اإلنفاق اإليجابي ،            - اق ال تبعاد اإلنف وإس

ا دخين والمخدرات وغيره ى الت ال عل ة . آاإلقب واال طائل ستنزف أم ا ي شاريع مم ي الم تثمارها ف يمكن إس

  .المفيدة

املين            اإلهتمام بأسر العاملين في اإلدارة المحلية ،       - م وتثقيف الع وتوفير الرعاية الصحية واإلجتماعية له

اليتهم في          قصد رفع آفاءتهم وتنمية مهاراتهم ،      والترفيه عنهم ،   وتوسيع دائرة معلوماتهم وزيادة درجة فع

  .تحقيق أهداف التنمية

  :ـــال اإلداريـــالمجــ -ب

دمات          - ة ألداء الخ روف المعوق ة الظ ة آاف ة معرف ل اإلدارة المحلي ة داخ ات العام از العالق ن لجه  يمك

  .والمواطنين على حد سواء  المحلية، وذلك عن طريق متابعة الشكاوى المقدمة من طرف الموظفين ،

دمها الموا      - ي يق ة الت ادرات الذاتي شجيع المب ى ت ل عل ة ،    العم شاآل المحلي ل الم ون لح ذه   طن شر ه ون

  . والعطاء للمجتمع المحلي  المبادرات في الصحف المحلية لتشجيع اإلبداع ،

ة ،            المهنية    تنظيم المسابقات  - ووضع نظام الحوافز       الهادفة إلى تطوير العمل اإلداري في اإلدارة المحلي

أو تحقيق   ة بين مختلف األجهزة المحلية ،الذي يتالءم مع ظروف آل جهاز خدماتي لخلق جو من المنافس   

  .األهداف بأقل جهد  ممكن 
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ين الخطط ،                  - سيق ب ادة التن ى زي ة إل د األهداف الرامي وأهداف اإلدارة    مساعدة القيادات المحلية في تحدي

  . والمواطنين داخلها من ناحية أخرى المحلية واألجهزة الخدمية بها من جهة ،

  :ــــيالمجـــال اإلجتمـــاع -ج

املين ،      - ين الع ة ب ة واألخالقي ذا من     تساعد العالقات العامة في اإلدارة المحلية على نشر القيم الروحي وه

مع حث المواطنين على التصدي لموجات         .خالل عقد الندوات والمحاضرات التي تصب في هذا المجال          

  .الفساد واإلنحالل التي يتعرض لها المجتمع المحلي

شارآة العالق - ة ،   م اإلدارة المحلي صحية ب زة ال ة األجه صحية    ات العام ة ال رامج الرعاي ي ب ك بتبن وذل

  .والمحاضرات  واللقاءات للعاملين بها، وتنمية الوعي الصحي بينهم من خالل الندوات ،

وين الجم          تساه - ة في تك ات العام ي تخدم          ي عم العالق ة الت ة النوعي ة   ات التطوعي ل  أهداف معين ة ي جمع:  مث

  .الخ ... ،ترقية المرأةة ي جمع ،ة محو األميةي، جمعوالبيئة  النظافة

ة ،         اإلهتمام بالبرامج الترفيهية   - ات         ، وتوجيه العاملين داخل اإلدارة المحلي ى إستغالل أوق واطنين إل والم

شطة الرياضية ،      الفراغ بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي ،      آتهيئة الظروف المناسبة للممارسة األن

  .وتحقيق الرعاية اإلجتماعية بكافة صورها  نظيم الرحالت ،تشجيع األنشطة الثقافية ،ت

ـ ات العام ــ العالق :يـــاســال السي ـــالمج -د ـ ة في اإلدارة المحلي    ـ سياسية           ـ ة ال ساهم في تحقيق التنمي ة ت

  :اللــــــــن خــم

ي          تنمية الوعي السياسي وإطالع المواطنين بالمشاآل األساسية ا        - ك من    . لتي تواجه مجتمعهم المحل وذل

  . والمجالس الشعبيةب، واألحزا  السياسيةت، آالتنظيما خالل المشارآة في العمل السياسي المحلي

  .  المحافظة على اإلستقرار السياسي في المجتمع المحلي -

ا                  - ة ومطبوعاته من خالل      ،  العمل على توفير فرص للتعبير الحر لكل اآلراء في صحف الوحدة المحلي

  .الندوات ، والمؤتمرات التي تعقدها لمناقشة القضايا السياسية 

ي تح      ر ف ا دور آبي ة له ات العام ستنتج أن العالق ه ن ة   ق       ومن صادية واإلداري ة اإلقت ق التنمي ،  ي

ة          . واإلجتماعية والسياسية داخل اإلدارة المحلية     ة الفعال رامج التنموي  في   وهذا من خالل تصميم وإعداد الب

  .   تحقيق التنمية المحلية 

  :مشــاآــل العـالقــات العــامة في اإلدارة المحلية/ 5-13

على الرغم من إتساع و تنوع مجاالت ممارسة العالقات العامة في اإلدارة المحلية فإن ثمة مشاآل        

فقط من هذه المشاآل  ةيمكن ذآرعين .التقليل من فعاليتها ونجاحها لتي من شأنها واوعقبات تعترضها ،

  :وفق التصنيف اآلتي 
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تعد الضغوط المهنية التي يواجهها القائمون باإلتصال في العالقات  " : ةــاآل المهنيــالمش/  5-13-1

راد، ــة لهؤالء األفــة أثناء ممارستهم لمهامهم أحد أهم العوامل المؤثرة في تحديد المقدرة اإلتصاليـالعام

  :من أهم المشاآل المهنية نجد  . )40(" ب عديدة و لكنها متداخلة فيما بينها و لهذه الضغوط جوان

 ،  و هي أم المشكالت المهنية في العالقات العامة:اهيم المستخدمة في العالقات العامةــدد المفــتع -أ

دارات  مما يجعل بعـض اإلم الخاطئ لمصطلح العالقات العامة وهذا بسبب الفهو المدخل الرئيسي إليها،

، شؤون  ، إدارة الخدمات اإلعالم: مثلخرى تباشر من خاللها هذه الوظيفة  المحلية تستخدم مصطلحات أ

،  العالقات العامة و اإلعالم: ، آما قد يلجأ إلى إضافة مصطلحات معينة للعالقات العامة مثل العاملين

باإلضافة إلى هذا يوجد خلط بين مفهوم . ر، العالقات العامة و اإلعالن و النش العالقات العامة و اإلعالن

  . الدعاية ، العالقات اإلنسانية ، الشؤون العامة: العالقات العامة و مفاهيم أخرى منها 

ما من وظيفة من وظائف اإلدارة سيء فهمها و ثار  " :ةــات العامـــدور العالقـر لــم القاصــالفه - ب

، ولعل هذا القدر الكبير من إساءة الفهم أو الخالف  قات العامة، واللبس قدر وظيفة العال بشأنها الخالف

فمن .  )41(" ، أو عن مدى اإلهتمام بها  له جانب إيجابي فهو بال شك يعبر عن مدى أهمية هذه الوظيفة

 ،أهم المشاآل التي قد تعترض رجل العالقات العامة قصور فهم دوره في اإلدارة المحلية التي يعمل بها

غافلين . اإلستقباالتشطة السطحية من إعداد الزيارات، و أنها وظيفة مقتصرة على األنخريناآلوتصور 

 آما . و هذا من أصعب األمورب رضا الجمهور الداخلي و الخارجي ،عن الدور المهم الذي تلعبه في آس

 غير ، وأن نتائجها يعتقد في العالقات العامة من طرف البعض أن عملها إستشاري و ليس تنفيذي

  . أي تتعامل مع أشياء مجردة ال يمكن قياسها مقارنة مع ما يبذل و ينفق في سبيلها. ملموسة

من أهم الضغوط مشكلة اإلعداد العلمي : ةــات العامــائم بالعالقـــداد العلمي للقـــمشكلة اإلع - ج

يتطلب إعدادهم اإلعداد ، مما  آما تظهر الصعوبة عند طلب أخصائي العالقات العامة. للممارسة المهنية

وهناك ثالث جوانب مهمة . ، الذي يسمح لهم إدراك أدوارهم في الحياة اإلقتصادية و اإلجتماعية الوافي

أولها أنه ليس هناك إعتراف من الجامعات . تتعلق بمشكل اإلعداد العلمي للممارسين في العالقات العامة

. أو معهد، أو آلية متخصصة اج إلى قسم متخصص،التي تدرس العالقات العامة بأنها علم متخصص يحت

آما أن المقررات . ، اإلدارة اإلعالم واإلتصال: إذ تدرس العالقات العامة ضمن أقسام أخرى منها

الجانب الثالث هو . ، ومدى فاعليتها العلمية الكيف والدراسية المعمول بها غير آافية سواء من حيث الكم

ت متطورة بالكيفية التي تتناسب مع التغيرات والتحديات المحيطة بواقع المادة العلمية المنشورة ليس

  .العالقات العامة و مستقبلها 

 ال توجد رقابة على مهنة العالقات العامة من خالل : ةـات العامــي للعالقــعدم وجود تنظيم مهن -د

  أو إقتصاد ، ريج سواء تجارةإذ يستطيع أي خ. أو مؤسسة تحدد النصوص القانونية لممارسة المهنة نقابة،
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،  م أهميتهاـ فالعالقات العامة رغ رىــــعلى عكس المهن األخ. ةـــات العامـــق بالعالقــأو آداب أن يلتح

  .الــــي فعــال يوجد لها أي تنظيم نقاب ، و حاجة التنظيمات إليها و ضرورتها

 تمتاز العالقات العامة عن باقي اإلدارات : ور العالقات العامة في اإلدارة المحليةــوع جمهـــتن -ه

 وهذا ما يتطلب من  ،الجمهور الداخلي و الجمهور الخارجي: بالتعامل مع جمهور واسع و متنوع منه

  .، و آيفية التأثير فيه العمل على آسب تأييده و دراسـة طبيعة هــذا الجمهور وات العامة فهمــرجل العالق

صال فكرة جيدة عن طبيعة تفإذا لم يكن لدى القائم باإل. في عملية اإلتصال فالجمهور هو أهم متغير  " 

،  ، و إقناعه مهما آانت الرسالة معدة إعدادا جيدا  فسوف يحد ذلك من مقدرته على التأثير عليهالجمهور،

درس لذا فعلى رجل العالقات العامة أن ي)  42("ومهما أحسن رجل العالقات العامة في إختيار الوسيلة 

تصال و يواجه القائم باإل. ، و آيفية تحقيق التأثير فيه ومكونات هذا اإلتجاه اإلتجاه العام لهذا الجمهور،

تشتت الجمهور و صعوبة : مع جمهور اإلدارة المحلية عقبات آثيرة في تعامله مع هذا الجمهور تتمثل في

وآثرة رغباته . ه و آرائه بشكل مستمرباإلضافة إلى سرعة تغير إتجاهات. ، و تحليل سلوآه معرفة رأيه

إلى جانب هذا نجد مشاآل . وإحتياجاته التي تجعل رجل العالقات العامة غير قادر على تلبيتها جميعا

فالجمهور آما يقسمه . ناتجة عن طبيعة الجمهور، و هذه المشكلة تتطلب الكثير من الصبر وعدم اليأس

، يكون مؤيد لإلدارة المحلية، و يعلم بنشاطها و جوهر )ا تقريب% 15(الباحثون ينقسم إلى جزء صغير 

و جزء . قد يعلمون و قد ال يعلمون و لكنهم يعارضون من أجل المعارضة%) 15(و جزء آخر. مشاآلها

، و هذا هو الجمهور السلبي الذي تستهدفه العالقات  ال يعلمون عن حقيقة اإلدارة المحلية%) 75(آبير 

ة الوصول إليه ــة و مختلف الحقائق قبل أن تستطيع الفئة الثانيـــسات اإلدارة المحليرح سياـــة بشــالعام

  . ه إليهاــو ضم

آثيرا ما يخلق التضارب في اإلختصاصات بين العالقات : رىــــع اإلدارات األخــل مـــالتـداخ -و

و هذا ما تبين من . فاعليتها، و غيرها من باقي أجهزة اإلدارة المحلية مما يؤثر على نجاحها و  العامة

، والتي قام بها الدآتور  خالل الدراسة التي طبقت على األجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية

تبين أن أهم األعمال التي تقوم بها اإلدارات .  رشتا سعد هارون و جمال خـالـد محمـدو ، سمير محمد حسين

، بحث  ، إصـدار النشرات عقد المؤتمرات:  يـت العامة هاألخرى و التي تعتبر من إختصاص العالقا

، تنظيم  ، نشر المطبوعات ، إقامة المعارض ، الــرد على اإلستفسارات ، إقامة الحفالت الشكاوى

آما تبين أن إدارة العالقات العامة تقوم " . ، قياسات الرأي العام الـوفود ، الرحالت، تنظيم زيارات

،  ، الشؤون اإلدارية ، األعمال الخاصة والتشهيالتالترجمة ، : ختصاصها مثل بأعمال ال تدخل ضمن إ

 والمتابعة العامة ألعمال الجهاز  ،االت اإلداريةــان و اإلتصــات و اإلسكــو شؤون الموظفين و المشتري

، واألنشطـة ممــا يشيـر إلى التـداخـل فـي اإلختـصـاصـات. اإلداريـة والحرآة والخدمـات ، والسكرتارية
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ذا ـوه. )43("، وبعـض اإلدارات واألقـسـام األخــرى  والمسؤوليات بيـن إدارات العـالقـات العـامـة

  . التداخل مرده هو الخلط بين إختصاصات العالقات العامة و باقي اإلدارات األخرى 

 العامة عند  هناك عدة صعوبات تواجه ممارس العالقات:يــوب العلمــة تطبيق األسلــصعوب -ز

، النقص الواضح في  صعوبة إجراء البحوث التجريبية:  وذلك بسبب  ،محاولة تطبيق األسلوب العلمي

، تدخل الذاتية بسبب  عدم توفر مقاييس دقيقة في العالقات العامة ، نظريات وبحوث العالقات العامة

  . تحيز الباحث

  : اآل اإلدارية فيــشم المــل أهــتتمث:  ةــاآل اإلداريـــالمش/ 5-13-2

 تختلف وجهة نظر اإلدارة العليا نحو :ةــات العامــم اإلدارة العليا لطبيعة عمل العالقــوء فهــ س-أ

العالقات العامة من إدارة محلية إلى أخرى ، وبصفة عامة يواجه القائم بالعالقات العامة العديد من 

 مفهوم العالقات العامة لديها، والنظرة المادية ، وغموض المشاآل سببها قصور نظرة اإلدارة العليا

و عدم رغبة أو رفض اإلدارة العليا التحدث إلى الجمهوروهذا يجعل اإلدارة المحلية تفقد إلى . " ألنشطتها

و هناك عدة إدارات تنظر . )44("تمام هحد آبيرلتأييد و تعاطف الجمهور بسبب هذا التجاهل أو عدم اإل

ام واضحة ــة إدارية لها مهــو ال تهتم بها آوظيف. هــة لـ على أنها وظيفة من ال وظيفإلى العالقات العامة

هذا رغم دورها اإليجابي في تدعيم وظائف اإلدارة العليا ، و هذا المشكل يشكل ضغطا مؤثرا . و محددة

 التوجيه في العمل خاصـة أن اإلدارة العـليا لديها القدرة على التحكم و. على العاملين بالعالقات العامة

  . والنشاط 

 إن الدور الذي تؤديه وظيفة العالقات العامة ، " :مكانة العالقات العامة في الهيكل التنظيمي - ب

حيث أن هذا األمر يتم تقريره داخل آل منظمة . والمكانة التي تتمتع بها تتفاوت من منظمة الى أخرى

، فقد ترفع بعض  العامة من إدارة محلية إلى أخرىو يختلف موقع العالقات . )45(" ووفقا لظروفها 

. اإلدارات مستوى جهاز العالقات العامة إلى مستوى عال في الهيكل التنظيمي، وتكون مقربة من الرئيس

وهذا من شأنه إعاقة وظيفة العالقات . في حين تكتفي إدارات أخرى بجعلها أقساما تابعة إلدارة معينة

  .العامة و تضييق صالحياتها

 مـن أهم الضغوط التي تواجه العالقات العامة في اإلدارة المحلية ضعف :نقــص الدعـــم المالـــي - ج

ومرد ذلك إعتقاد خاطئ تماما هو أن اإلنفاق . الميزانية رغم آثرة أعمال وإختصاصات العالقات العامة

ح التي تجنيها اإلدارة المحلية و آذلك األربا. على أنشطة العالقات العامة ليس له مردود أو عائد ملموس

وعدم توفر الدعم المالي الكافي يؤثر بالتأآيد على أداء العالقات .  من العالقات العامة غير منظورة

  .العامة و نجاحها 



 188

 تعد العالقات العامة من أآثر الوظائف التي تحتاج إلى تنمية مهارات العاملين : غيـــاب التـــدريب -د

و بذلك ال . ، وهذا ما ال توفره الكثير من اإلدارات المحلية  الحاجة الالمتناهية للتدريبمما يؤدي إلى. بها

يستطيع أخصائي العالقات العامة مواآبة التغير المستمر في أساليب الحياة خاصة مع إنتشار وسائل 

  .وهذا ما يمثل ضغطا إضافيا من شأنه التأثير على فاعلية األداء . التقنية الحديثة

ة من خطط و سياسات ــــات العامــــد خطط و سياسات العالقــ يفترض أن تتول: طيطــاب التخــــغي -ه

وهذا يتطلب مشارآة المسؤولين في إدارة العالقات العامة في وضع خطط و سياسات . اإلدارة المحلية

ل العالقات العامة إال أنه يعترض رج. ،  حتى تكون هناك الرغبة القوية في إنجاحها اإلدارة المحلية

إستعجال اإلدارة لنتائج : العديد من المشاآل تحول دون تخطيط أعمال العالقات العامة ومن بينها 

هذا باإلضافة إلى نقص البيانات التي تسمح . و حصر خططها في الجانب الدفاعي فقط  ، العالقات العامة

  .بالتخطيط 

إن عدم إستخدام رجل العالقات العامة في اإلدارة : ةـــــال الحديثـــــائل اإلتصــدم توفر وســـع -و

  .اآل اإلداريةــ، هو من العوامل المسببة للمش المحلية لتكنولوجيا اإلتصال الحديثة و اإلستفادة من خدماتها

فإيقاع العصر وما ينطوي عليه من تحديات آثيرة ال يسمح ألي فرد بالتوقف والجمود بل يجب مواآبة  " 

ألن هناك تحوالت و تغيرات سريعة سوف تلحق بطبيعة الجماهير التي .  التكنولوجية الحديثة التطورات

،  التي تتمثل  ، وهو مسلح بإجادته إستخدام التقنية الحديثة ينبغي أن يتعامل معها القائم بالعالقات العامة

  . )46(" ة نواحي الحياة ه من معلومات متنوعة عن آافان، وما يوفر وإستخدام األنترنت في الكمبيوتر،

من األخطاء الجسيمة التي تقع فيها اإلدارة العليا في العديد من اإلدارات : إنعــــدام تقييـــم األداء -ز

،  والذي يفترض أن يتم دوريا و بشكل مدروس. المحلية غياب محاسبة و تقييم ألداء العالقات العامة

هتمام إو يحس العاملين بالعالقات العامة أن عملهم ينال . توهذا حتى تكشف السلبيات، وتتجلى اإليجابيا

  . اإلدارة العليا 

% 81.7( أقرت نسبة آبيرة من العاملين في حقل العالقات العامة :ةــــرات بيئة العمل اإلداريـــمؤث - ح

ير واألداء ، والتي من شأنها التأثير على التفك وجود عوائق في بيئة العمل اإلدارية) حسب دراسة علمية 

، غياب )التجسس ( ، الرقابة المبالغ فيها  أسلوب القيادة المتسلط،: ، ومن هذه الضغوط نجد  في العمل

  .،  بيئة العمل المكافآت المالية

  :      باإلضافة إلى مشكالت بيئة العمل توجد عقبات أخرى مؤثرة منها 

  . قلة أو عدم آفاءة بعض العاملين بالعالقات العامة-    

 . يان التواجد ليال و نهاراـة في آثير من األحـات العامـفقد تتطلب وظيفة العالق:  ساعات العمل الطويلة -

  . اقــعب و اإلرهـا يسبب التـمم
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إذ أن أي خطأ في وظيفة العالقات العامة تكون معه المحاسبة سريعة ألنه : عدم اإلستقرار و فقدان األمل-

مما يشعر رجل العالقات العامة بالخوف الدائم من توقيع العقاب من . كليمس سمعة اإلدارة المحلية آ

  .هذا عكس أخطاء زمالئه في المصالح األخرى . طرف الرئيس المرتبط به

ستخدمها                        ة ت يلة عملي ة تبقى وس ات العام ستنتج أن العالق من خالل ما تقدم في عناصر هذا الفصل ن

ى               وحدات اإلدارة المحلية لزيادة فاع     داخلي والخارجي عل دى الجمهور ال ليتها ، وإليجاد الصورة الجيدة ل

ا                 . حد سواء    د أداء مهامه ة عن ات العام شاآل التي تواجه العالق ادات        . هذا رغم الم ي تتطلب من القي والت

ا               ساعدتها للتغلب عليه ة م ي عام دور          . المحلية خاصة والمجتمع المحل ة وال ان باألهمي مع ضرورة اإليم

  .  لعالقات العامة في تحقيق التكافل داخل  الوحدة مع جمهورها الداخلي والخارجي الكبير ل
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ا من أدوات جمع                   يتناول         ات المتحصل عليه ل البيان  الفصل األخير من الدراسة عرض وتحلي

ات  تمارة : البيان ة واإلس تمارتين -المقابل ي اإلس واردة ف ئلة ال ة باألس ه  - المتعلق ي جدول ب ك ف وذل

  :تي وقد شمل هذا الفصل ما يأ. اإلجابة والتكرار والنسبة المئوية لكل سؤال 

صائية ،  - داول إح ي ج ور ف ل مح ات الخاصة بك ل    عرض البيان راءة وتحلي ه ق دول يتبع ل ج وآ

  .للنسب الواردة فيه 

داخلي ،                  - تمارة الجمهور ال تمارة    عرض إستنتاجات فرعية خاصة بكل محور من محاور إس وإس

  .الجمهور الخارجي 

  . وأهدافها وآذا الدراسات السابقة  ، عرض النتائج العامة للدراسة إنطالقا من فرضيات الدراسة -

  .ةـــ الدراستم توصياــ تقديم أه-

   :ات الميدانيةـــة للبيانـــة والكيفيـــة الكميــالمعالج / 6-1

   :    ور الداخليـــارة الجمهــــستمإانات الخاصة بــرض البيـــع/ 6-1-1

ـ  المح -أ ز إداري خمـتص يف اإلدارة احملليـة وظيفتـه          الكشف عن وجود العالقات العامة كجها      :ور األول ــ

  .  الــؤون املوظفني والعمـر بشـاإلهتمـام املستم

   :يوضح وجود جهاز إداري للعالقات العامة في بلدية قسنطينة) 09(جدول رقم 
  
  
  

 

  

  
  

ة   أآدوا على غياب قس    % 100حظ أن آل المبحوثين بنسبة      نال) 09(من الجدول رقم          م العالقات العام

ألن الهيكل التنظيمي     وهذا الظهور هو شكلي فقط ،     . هذا رغم ظهورها في الهيكل التنظيمي       داخل البلدية   

يس المجلس                  في الواقع غير معمول به ،      وان رئ ى دي د تحولت إل ة ق ات العام ة العالق حيث نجد أن مديري

ة ،          . عبارة عن سكرتارية للرئيس      وهو   بي البلدي ،  الشع ات العام ا مكتب الوساطة والعالق و شاغر     أم فه

ر من المصالح         ،  شأنه في ذلك شأن الكثير من التناقضات التي تظهر في الهيكل التنظيمي                    حيث أن آثي

ى  ، حيث مر 1994وهذا راجع إلى عدم تغييره منذ سنة        . والمكاتب هي موجودة شكال ال فعال      اده  إ عل عتم

  آما أآد لنا ذلك عدة مسؤولين . أما اآلن فهو محل مراجعة حقيقية وهو أحد الضروريات.  سنة آاملة14

  ).  رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه حسب (

  %  ك  اإلحتمــاالت
  /  /  نعـــــم
  100  101  ال

  100  101  المجمـــــوع
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  يوضح اإلجابة على السؤال في حالة اإلجابـة بال ) 10(جـدول رقم 

  ة ؟ــبلديل الــة المكلفة باإلتصال داخــي الجهــفما ه

  

  

  

  

  

  

  

 

يتبين لنا أن خلية اإلتصال ليس لها أي دور وظيفي لإلتصال بالموظفين ) 10(من خالل الجدول رقم            

ة باإلتصال                      حيث آانت نسبتها منعدمة ،     ى المكلف ة األول في حين نكتشف أن المسؤول المباشر هو الجه

ه  ابعين ل الموظفين الت سبته . ب ا وهي  . %100حيث بلغت ن ي تليه سبة الت ا الن ى %35.64أم  فترجع إل

ام ،   ين الع سبة    األم ر نجد ن شرية    %25.74وفي األخي الموارد الب رئيس المكلف ب رة عن نائب ال .  المعب

ى من خالل المسؤول                        تم بالدرجة األول ة ت ة اإلتصال داخل البلدي ستنتج أن عملي  المكلف   المباشر ومنه ن

ه  ابعين ل ال الت الموظفين والعم صال ب ة. باإلت ستنتج أن خلي ا ن ا يخص آم ا أي دور فيم يس له صال ل  اإلت

  .الـــاإلتصال الداخلي و اإلهتمام المستمر بشؤون الموظفين والعم

   ؟هل هناك إتصال بينك وبين موظفي خلية اإلتصال: يوضح اإلجابة على سؤال ) 11(جدول رقم 

  

  

  

  

  
  

م                     يس له ة حيث    إتفحص األرقام الواردة في الجدول أعاله يكشف أن معظم أفراد العينة ل تصال بالخلي

سبتهم  ة فهي % 69.30بلغت ن سبة القليل ين الن ي ح ود %29.70 ،ف شفت عن وج ين إ آ ا وب صال بينه ت

از  فهي ليست بديل عن     . وال يقصد من ذلك أنها المكلفة باإلتصال بهم         . الخلية ة    اوجـود جه ات العام لعالق

 .في بلدية قسنطينة

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  101  100  100  /  /  خلية اإلتصــــال

  100  101  65.36  65  35.64  36  األميــــن العــــــام

  100  101  /  /  100  101  المســــــؤول المباشر

  100  101  74.26  75  25.74  26  المكلف الموارد البشرية.ر.ن

  %  ك  اإلحتمـــاالت

  29.70  30  نعـــم

  69.30  70  ال

  100  101  المجمـــوع
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  يـــور الداخلـــال الجمهــتصإحاالت : ؤال ـــة على ســيوضح اإلجاب) 12(جدول رقم 

  :ابـــة اإليجـــي حالــة فـــراد الخليـــبأف

  

  

  

  

  
  

ا، حيث                إ    نالحظ من خالل الجدول أعاله أن              ه يكون أحيان ة معظم ال بالخلي تصال الموظفين والعم

ا         . % 70بلغت نسبة ذلك     ال غالب سبة           .   فقط  % 20في حين بلغ إحتم ادرا بلغت ن ال ن ا إحتم  . % 10أم

أدوار   وم ب ة ال تق شف أن الخلي ه نكت ا ا   وعلي ي محوره ة الت ات العام از العالق ائف جه و ووظ ي ه ألساس

  .ال الدائم داخليا وخارجياـــاإلتص

  :تصالار تعامل الموظفين والعمال مع خلية اإلـإط اإلجابة حول يوضح ) 13(جدول رقم 

  

  

  

  

  
  

م  دول رق ام الج ين) 13(      أرق ة   تب راد خلي داخلي وأف ور ال ة الجمه ين عين صال الرسمي ب ان اإلت  طغي

ة      % 13أما إطار الزمالة فبلغت نسبته       . % 67اإلتصال، حيث بلغت نسبته       مسبوق بإطار العمل والزمال

ة             % 20معا ، الذي بلغت نسبته       داخلي وخلي  من المجموع الكلي وعليه فالعملية اإلتصالية بين الجمهور ال

تم بكل أمور                  . حي بغياب العالقات اإلنسانية بينهما    اإلتصال تو  ة ته ات العام في حين نجد أن إدارة العالق

  .هذا الجمهور سواء في إطار العمل أو خـــارجــه

   : اإلتصالطالع أفراد الجمهور الداخلي على عدد أفراد خليةإيوضح مدى ) 14(جدول رقم 

  %  ك  اإلحتمـــــاالت

2  18  60  

4  06  20  

6  06  20  

  100  30  المجمــــوع

  %  ك  اإلحتمــاالت

  20  06  غـــالبـا

  70  21  أحيـــانا

  10  03  نــــادرا

  100  30  المجمـــــوع

  %  ك  اإلحتمــــاالت

  67  20  العمـــــل

  13  04  الزمالـــة

  20  06  همــا معا

  100  30  المجمـــــــوع
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م  دول رق ام ج سبة ) 14(       تفحص أرق ة  % 60تكشف أن ن صل بخلي ذي يت داخلي ال ور ال ن الجمه  م

ـ     ). 02(اإلتصال على إطالع بعدد أفرادها الحقيقيين والمقدر بـفردين          درة ب ة والمق  % 40أما النسبة الباقي

 المتبقية رأت % 20 أفراد ، و04هم أن عددهم  من% 20حيث رأت . فهي غير مطلعة على العدد الحقيقي    

ين                    06أن عددهم    ر مطلع ال غي  أفراد وهذا يكشف عن وجود خلل وظيفي ، حيث نجد أن الموظفين والعم

  .راد الخلية نظرا لغياب اإلتصال الدائم بينهماــعلى العدد الحقيقي ألف
  

  ةــــؤول خليــــبها مسع ـــي يتمتــات التـــم الصفــــح أهـــــيوض) 15(جدول رقم 

  :ــــي ور الداخلــــال حسب آراء الجمهـــتص اإل

  

  

  

  

  

  

  

     
       

ة اإلتصال حسب رأي الجمهور                            نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أهم صفة يتمتع بها مسؤول خلي

من خالل المقابالت     لمسناه فعال   وهذا ما  -  % 90الداخلي هي صفة التحكم في اللغات حيث بلغت نسبتها          

ه  ا مع ي أجريناه سبتها  -الت درت ن ي ق شاشة الت صفة الب ة ب ة  ، % 83 متبوع ى مواجه درة عل وصفة الق

سبة  شاآل بن اع ،     . %70الم ى اإلقن درة عل فتي الق سب ص ساوي ن ر وبالت ي األخي د ف ى  لنج درة عل والق

ة       ادةـــ شه أما تخصصه الدراسي فهو متحصل على     . % 67تصال بنسبة   اإل ـة الجامعي  الدراسـات التطبيقي

) DEUA(     تحكم            . وله خبرة في مجال العمل الصحفي       .  في قانون األعمال ة ال ه من إمكاني ا مكن ذا م وه

سية ة والفرن اللغتين العربي ر وب ات التحري ي تقني ه فهي . ف ا أقدميت ة03أم ي الخلي ط ف نوات فق حسب (   س

وم          ا مختص في               ). 21/05/2008مقابلة مع مسؤول خلية اإلتصال ي ة ال يتواله ه نكتشف أن الخلي وعلي

  .، لكن هذا ال يمنع من تمتعه ببعض الصفات الجوهرية األخرى  اإلتصال

  

 

  
  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  30  33  10  67  20  القــدرة علـى اإلقنــــاع

  100  30  10  03  90  27  التحكـم في اللغـــــات

  100  30  30  09  70  21  القدرة على مواجهة المشاآل

  100  30  33  10  67  20  القدرة علـــى اإلتصــــال

  100  30  17  05  83  25  البشـــــاشــــــة
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  :اإلتصــالوم بها خلية ـــم الوظائف التي تقــح أهــيوض) 16(جدول رقم 

  

  :من خالل هذا الجدول يمكننا إستنتاج أهم وظائف خلية اإلتصال حيث يمكن ترتيبها آاألتي        

   .%100 اإلتصال بوسائل اإلعالم بنسبة -

  .% 83ة لنشاطات البلدية بنسبة  التغطية اإلعالمي-

  .% 67 إستقبال الوفود الوطنية واألجنبية بنسبة -

  . أما باقي الوظائف المقترحة فهي منعدمة تماما وليست من وظائف الخلية

ه إ       وعليه نستنتج أن ال         ر من دور إعالمي أآث وم ب ة تق ائل       خلي ا مع وس صالي حيث تنحصر وظائفه ت

ائل           ـهذه األخي . تغطية نشاطات البلدية  ، و  ، والوفود  اإلعالم رة التي تكون غير مباشرة حيث توصلها لوس

ـاإلع يرتا ( الم ــ ة س د ،إذاع ط) جرائ ائل  .  فق ة ومختلف وس ين البلدي زة وصل ب ارة عن هم ة عب فالخلي

واطنين      . اإلعالم المحلية    ال والم ا وليست           أما اإلتصال بالموظفين والعم ة تمام ذه الوظائف مغيب  من   ، فه

ا المجسدة ،        . وظائفها ين وظائفه ا أن موظف    وبذلك فهناك خلل وظيفي بين تسميتها بخلية اإلتصال وب آم

ة             ا في           ، خلية اإلتصال ال يقوم بوظائف رجل العالقات العامة في اإلدارة المحلي ي سبق اإلشارة إليه والت

   . )147-146ص (الفصل الخامس 

  

  

  

  

  

  المجمــــــوع  ال  نعـــــم
  اإلحتمـــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  30  100  30  /  /  تصـــال بالموظفين والعمالاإل

  100  30  /  /  100  30  اإلتصـــــال بوسائل اإلعــــالم

  100  30  100  30  /  /  إجــــــراء البحـــــــــوث

  100  30  93  28  7  02  اإلتصــــــال بالمــواطنين

  100  30  33  10  67  20  إستقبــال الوفـــود الوطنية واألجنبيــة

  100  30  17  05  83  25  ــة اإلعــالمية لنشاطــات البلديةالتغطي

  100  30  100  30  /  /  إستقبـــال المواطنين ومعرفة شكاويهم
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ـخالص ـة المحـــ ن  :األولور ـــ ا      م بن لن ور يت ذا المح ات ه ا لبيان الل تحليلن ور أنخ ة ظه  مديري

ة في   ات العام سنطينة هو   الهيكل التنظيمي ل  العالق ة ق ور بلدي ط  ظه ى   . شكلي فق ر مجسدة عل ا غي إذ أنه

ى عدة جهات من           تاإلتحقيق  لذلك وجدنا مسؤولية    . % 100رض الواقع بنسبة    أ صال الداخلي موزعة عل

سؤول المباش  ا الم ين ر ،ـــبينه ـ العاألم شعب   ام ،ــ س ال يس المجل ب رئ دي ـنائ ف بالم  ي البل وارد ـالمكل

  . لخإ...البشرية ،

اير      أنهافترضنا  إتصال التي   أما خلية اإل          ة بمسمى مغ ات العام ا هو الحال     - تعوض جهاز العالق آم

دنا    -في الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة        ل         أنوج ا دور في تفعي يس له داخلي        اإل  ل من  تصال ال

ا م  إ آانت نسبة    خالل اإلهتمام المستمر بأفراد الجمهور الداخلي حيث       ة   نختياره ذين      . عدم ا الموظفين ال أم

ى تصال يتمحور بالدرجة    وهذا اإل . % 29.70يتصلون بها فنسبتهم آانت منخفضة ولم تتجاوز        حول   األول

ذه الخ    اإلشرافأما  . العمل وال يكون بشكل دائم       ود        على ه و يع ة فه ى لي ردين فقط ،     إل في حين اإلدارة       ف

سنى تحقيق الوظائف                 إلىالحقيقية للعالقات العامة تحتاج      سيم العمل حتى يت  فريق عمل متكامل يسمح بتق

ر متخصص في اإل          . المطلوبة   ة غي ات     والمشرف على الخلي ة تصال والعالق ع من         . العام ذا ال يمن لكن ه

 ،) الخ.. ،اإلقناعالتحكم في اللغات ،البشاشة ،القدرة على ( العامة صفات رجل العالقاتى بعض عل توفره

ا أن  ة اإلآم ائف خلي ي اإل وظ صر ف صال تنح ائل اإلت صال بوس صال ،ت ة  ت ةالتغطي شاطات اإلعالمي  لن

ة، ة  إ البلدي ود الوطني تقبال الوف ةس ال    . واألجنبي وظفين والعم شؤون الم ستمر ب ا الم ا اهتمامه م(أم  آرائه

وعليه . % 100 بنسبة اإلطالق غير محقق على األمر فهذا   . ...)ثقافتهم   راحتهم ،  شكاويهم ،  ،مشاآلهم ، 

از قوم بها  يالتيالطويلة لوظائف  ا قائمة   بعد إلى فوظائف الخلية لم ترق      وره    جه ة مع جمه ات العام   العالق

ا أن    . الداخلي   دافها آم دة    أه ى  بعي ر عن        إل ي ت       أهداف  حد آبي ة الت ات العام ا سبق        العالق ا فيم . عرضنا له

ائل                أن هو    األساسي فهدف الخلية    ين وس ة وب ين البلدي زة وصل ب ا       اإلعالم  تبقى هم ة خاصة منه  المختلف

  . المحلية 

ستنج          ه ن از     أوعلي ر آجه سنطينة ال تظه ة ق ي بلدي ة ف ات العام ه صصخت مإدارين العالق  وظيفت

  .هتمام المستمر بالموظفين والعمال اإل
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  وراـة لتحسني صـي تبذهلا البلديـف عن اهودات التـالكش: لمحــور الثانــــيا -ب

  :ةـة اإلتصاليـالل خمتلف األنشطـور الداخلي من خــمع اجلمه

  :ن ــــال الموظفين بالمسؤوليـــتصإح وسائل ـــيوض) 17(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  :       من خالل هذا الجدول يمكننا ترتيب وسائل أو طرق إتصــال الموظفين بالمسؤوليـن آاآلتي 

سبة       - ل ن ث يحت ـر، حي صـال المباش د اإلت ى نج ة األول ي المرتب ال    . %100 ف وظفين والعم ه الم ذي يوظف وال

  .لإلتصال بمسؤوليهم المباشــرين 

  . % 53.46تبة الثانية نجد المراسالت اإلدارية بنسبة  في المر-

  .% 30.69 المرتبة الثالثة عادت إلى اإلجتماعات بنسبة -

  .% 26.73 أما المرتبة الرابعة فيمثلها الهاتف بنسبة -

سؤولين ال بالم وظفين والعم صال الم ي إت ا أي دور ف يس له صال ل ة اإلت ستنتج أن خلي ا ن ا األنترنت .        آم أم

ديريات ، حيث                    ا في بعض الم آوسيلة عصرية لإلتصال في المؤسسات فهي مغيبة تماما في البلدية رغم وجوده

ات     ديريات والقطاع ل الم ي آ تعمالها ف م إس م يعم ام     . ل ين الع ع األم ت م ي آان ة الت سب المقابل وم (و ح ي

ي تعتم  ) 16/05/2008 صال الت يكية في اإلت اك تفضيل للطرق الكالس ا أن هن ين لن صال الشخصي ب ى اإلت د عل

  . متبوع بالتحرير اإلداري

  

  

  

  

  
  

  المجمـــوع  ال  نعــــم
  اإلحتمـــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  101  100  101  /  /  ـة اإلتصـــالخليـ

  100  101  /  /  100  101  اإلتصـال المباشـر بالمسؤول

  100  101  45.54  46  53.46  54  المراســــــالت اإلداريــــة

  100  101  68.31  69  30.69  31  اإلجتمــــــــــاعـــــات

  100  101  72.27  73  26.73  27  الهـــــــــــــاتف

  100  101  101  101  /  /  األنتـــــــــرنت
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  :ال الموظفين بالمسؤولين ـــــتص إييوضح الشؤون التي تستدع) 18(دول رقم ــــج
  

  المجمــــــوع  ال  نعــــم
  اإلحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  101  /  /  100  101  شــــؤون العمـــــل

  100  101  70.30  71  29.70  30  الشــــــؤون الخاصــــة

  100  101  95.05  96  04.95  05  شــــــؤون تخص الزمالء

       

م         دول رق ات ج صالهم  ) 18(تكشف معطي ستدعي إت ي ت شؤون الت وثين أن ال ات المبح وحسب إجاب

ي ش  سؤولين ه ـبالم سبة    ــ ام األول بن ي المق ل ف شؤون     %100ؤون العم د ال اني نج ام الث ي المق م ف  ، ث

سب درها الشخصية بن ضة ق زمالء   ،% 29.70ة منخف ي تخص ال شؤون الت د ال ر نج ي الترتيب األخي وف

شؤون الشخصية               إوعليه نستنتج أن     . % 04.95بنسبة   ال بالمسؤولين من أجل ال تصال الموظفين والعم

تنا ، حيث             . التي تهمهم له الحظ القليل من فرص اإلتصال الدائمة           وهذا له دالالت وظيفية مهمة في دراس

  .ةـــأن غيابه ال يساعد على تحسين الصورة وآسب الثق

  :ن ـــال المسؤولين بالموظفيـــتصإح وسائل ــــيوض) 19(دول رقم ـــج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رو   % 89.10أن نسبة ) 19(نالحظ من خالل جدول رقم          ال ي ن أن المسؤولين  من الموظفين والعم

صي     صال الشخ الل اإلت ن خ م م صلون به رين    . يت سؤولين المباش ع الم ة م سد خاص ذا يتج أتي . وه لي

درها   سبة ق رة بن ك مباش د ذل تدعاء بع ارة عن   % 33.66اإلس ون عب ي تك ات والت رة اإلعالن ه مباش لتلي

صفري     هذا.  فقط   %23.76أما الهاتف فيحتل نسبة     . % 29.70تعليمات أو أوامر بنسبة       ونجد التمثيل ال

  لكن في الوقت . نقطعتإهذه األخيرة التي آانت موجودة و. فيما يخص خلية اإلتصال  وآذا المجلة

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  101  69.30  70  29.70  30  اإلعــــــــالنات

  100  101  75.24  76  23.76  24  الهــــــــاتف

  100  101  09.90  10  89.10  90  ـــــال الشخصياإلتصـ

  100  101  100  101  /  /  خليـــــــة اإلتصـــال

  100  101  65.34  66  33.66  34  اإلستدعاء الكتابــــــي

  100  101  100  101  /  /  المجلـــــــة 
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ديم  سمى الق ا تحت الم اك إرادة لبعثه سنطينة "الحاضر هن صال "* جسور ق ائل إت ستنتج أن وس ه ن وعلي

سلم التنظيمي          ، المسؤولين بالموظفين تعتمد بالدرجة األولى على اإلتصال الشخصي        ه ال والذي يراعى في

ل                         صالية وتنتق ة اإلت تم الحلق ذا ت ه وهك ابعين ل ال الت الموظفين والعم واإلداري ، حيث يتصل آل مسؤول ب

   .المعلومة 

  :ال المسؤولين بالموظفين ـــتصإي ـــؤون التي تستدعــــح أهم الشـــيوض) 20(جدول رقم 

    

  :لين بالموظفين و هي آاآلتيأهم الشـــؤون التي تستدعي إتصال المسؤو) 20(يوضح الجدول رقم        

   .%90.10من أجل تقديم أوامر وتعليمات ، حيث بلغت نسبتها  -

  .% 55.45 حل مشاآل في العمل بنسبة -

   . % 45.54  إعطاء توجيهات  بنسبة -

  . فقط %12.87 حل المشاآل الشخصية الخاصة بالموظفين والعمال بنسبة -

  . فقط% 11.88 اإلستماع إلى اإلنشغاالت بنسبة -

   .فقط % 04.95 مناقشة أمور الزمالء بنسبة -

ال داخل                    ين المسؤولين والموظفين والعم        وعليه نستنتج طغيان الجانب الرسمي في اإلتصاالت التي تكون ب

ذا إعطاء التوجيهات                    ذا  . البلدية ، حيث يغلب عليها طابع تقديم األوامر والتعليمات ، وحل المشاآل العملية ، وآ ه

شاآل الشخصية        . ع تسجيل نقص في اإلتصاالت غير الرسمية التي تكون خارج إطار العمل             م آأن تشمل حل الم

ـارب  الموظفين        . ، اإلستماع إلى اإلنشغاالت ، المشارآة في األحزان واألفراح         ا من دور في التقـ ذا رغم ماله ه

  .ة والعمال بالمسؤولين حيث أنها دليل على اإلهتمام وسبيل لكسب الثق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .حسب المقابالت التي آانت مع رئيس المجلس الشعبي ونوابه *

  المجموع  ال  نعــــم
  اإلحتمــــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  101  09.90  10  90.1  91  من أجل تقديم أوامــــر وتعليمــــات

  100  101  87.13  88  12.87  13  حل المشــاآل الشخصيـــــــة 

  100  101  84.16  85  15.84  16  ..)األفراح ،األحزان (المشارآة في األمور الخاصة 

  100  101  44.55  45  55.45  56  حل مشـــــاآل العمـــــل

  100  101  88.12  89  11.88  12  اإلستمـــــاع إلى اإلنشغــــــاالت

  100  101  95.05  96  04.95  05  مناقشــــة أمـــور الزمــــالء

  100  101  54.46  55  45.54  46  توجيهات في شــــؤون العمـــل
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  :ة ــ المادي من الناحيــةة في أمور العملـــح رأي أفراد العينـــيوض) 21(جدول رقم 
  

  

  

  

  

  

ر ـروف المادية للعمل في البلدية غيــيرون أن الظ % 80.20ن بما يمثل ـــراد المبحوثيــإن أغلب أف      

  نها مالئمة ومعظم هؤالء  ينتمون إلى فئة اإلطاراتيرون أ % 19.80أما القلة القليلة التي تمثل . مالئمة

رة عليه خاصة عند تأدية مهامه ــر بدرجة آبيـــه المادية يؤثــوعدم رضا الموظف أو العامل عن ظروف

، وقد بين لنا المسؤولين أن هناك مجهودات وإعتمادات  وأعماله إذ تساعد على وجود الالمباالة و اإلهمال

،  ،المكيف مثل توفير األثاث( ن أجل توفير حد أدنى من الشروط المطلوبة للعمل مالية ضخمة تصرف م

  )*.إلخ....أجهزة اإلعالم اآللي 

  : المالئم للعمل ماديا في بلدية قسنطينةيوضح أهم مظاهر عدم توفر الجو) 22(جدول رقم 

  

م    دول رق ي  ) 22(الج ل ف م للعم ادي المالئ و الم م مظاهر نقص الج ة يكشف عن أه ة وهي مرتب البلدي

  :آاآلتي

سبة - اض األجور بن ع  % 87.65 إنخف ة م ة ضعيف مقارن ي البلدي ل ف ث أن دخل الموظف أو العام حي

  .الخ ...البريد  جتماعي ،موظفي اإلدارات األخرى مثل الضمان اإل

ذا الجانب داخل         اك نقص ـــوعليه فهن . % 66.67 غياب المكافآت والحوافز المادية بنسبة       - ة   في ه البلدي

  .ا ما أآده لنا المسؤولون آذلك و هذ

   ، حيث يعاني جل الموظفون من عدم مطابقة أماآن% 58.02 عدم توفر الشروط المادية للعمل بنسبة -
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/06/2008حسب مقابلة مع األمين العام في  *

  %  ك  اإلحتمـــــــاالت

 19.80  20  مالئمـــــــة

 80.20  81  غير مالئمـــة

  100  101  المجمــــــــوع

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  81  41.98  34  58.02  47  ...)المكان ، التهوية ،(عدم توفر الشروط المادية للعمل 

  100  81  62.96  51  37.04  30  سوء خدمات العالج والتامين على الحياة والمعاش

  100  81  12.35  10  87.65  71   باإلدارات األخرىإنخفاض األجور مقارنة

  100  81  33.33  27  66.67  54  غيـــاب المكافآت والحوافز الماديـــة



 203

شروط الصحية       ل        . عملهم مع ال ديريات والقطاعات مث شؤون  : خاصة في بعض الم ة ال ة   مديري العمومي

  . عترفوا بنقص توفر الشروط الصحية للعمل إحيث*. وهذا ما إعترف به المسؤولين آذلك . والتنظيم 

  .% 37.04 سوء خدمات العالج والتأمين على الحياة والمعاش ، بنسبة -

سير الحسن                وعليه نستنتج أن هذه العوامل تساع     ى ال أثير عل أنه الت ل وظيفي من ش د على ظهور خل

ه دور أساسي في                ادي في محيط العمل ل للعمل ، وعلى إنتاجية الموظفين والعمال ، حيث توفر الجو الم

ة           دة عن البلدي صورة الجي اد ال آسب الثقة وتحقيق اإلنسجام البنائي بين الموظفين والمسؤولين ، وفي إيج

  .  بل إيجادها عند المواطن لدى الموظف أوال ق

  :يوضح مدى مالئمة ظروف العمل المعنوية داخل بلدية قسنطينة ) 23(جدول رقم 

  %  ك  اإلحتمـــــاالت

  30.69  31  مـالئمــــــة

  69.13  70  غير مالئمـــة

  100  100  المجمــــــوع

  

 ة ، ظروف المعنوية داخل البلدي   تكشف هي األخرى عن عدم مالئمة ال      ) 23(القراءة في الجدول رقم            

ة       ، لكنها أ   % 69.13حيث بلغت نسبتها     سبة       . قل من عدم مالئمة الظروف المادي اقي المبحوثين وبن ا ب أم

نه           ـفي % 30.69 ا بي دة فيم سانية جي ات إن اك عالق رون أن هن  مرون أنها مالئمة ومشجعة على العمل إذ ي

  . تشجعهم على العمل و العطاء

  :مـــة الظــروف المعنويـــة داخل البلديــةح مظاهر عدم مالئــضيو) 24(جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  70  66  46  34  24  غياب اإلحترام بين المسؤولين والموظفين

  100  70  43  30  57  40  وجود التوترات الداخلية بين المسؤولين

  100  70  36  25  64  45  عدم المساواة في المعاملة

  100  70  57  40  43  30  غياب النشاطات الترفيهية

  100  70  23  16  77  54   في الترقيةةعدم المساوا
  

  يمكننا ترتيب أهم مظاهر عدم مالئمة الظروف المعنوية داخل البلدية) 24(من خالل الجدول رقم        

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم      . 20/05/2008 ويوم 15:30 على الساعة 18/05/2008سب مقابلة مع النائب األول يوم ح * ام ي ين الع وحسب مقابلة مع األم

    .14:00 على الساعة 16/05/2008
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  :وحسب إجابات المبحوثين آاآلتي 

  . % 77ة ـــة بنسبــــي الترقيــاواة فــــدم المســـ ع-

  . % 64ة ــــة بنسبــــــي المعاملـــاواة فــــ عدم المس

  . % 57ة ــة بين المسؤولين بنسبـرات الداخليــود التوتــوج -

   . % 34ة ــ غياب اإلحترام بين المسؤولين والموظفين بنسب-

ة                            ساواة في الترقي ا عدم الم ،  وعليه نستنتج وجود  بعض العلل الوظيفية داخل البلدية والتي من بينه

رام     ، التوترات الداخلية وجود   والمعاملة ،  ؤثر وبال شك            .  باإلضافة إلى غياب اإلحت ذه العوامل ت وآل ه

آما تؤثر  ، ، وعلى إنتاجيته وعلى إنضباطه على راحة الموظف والعامل وعلى صورته للعمل في البلدية        

وف             . على طريقة تعامله مع المواطن طالب الخدمة       ام المسؤولين بت ى وجود نقص إهتم ير وبذلك نخلص إل

  .  و تحسين الصورة الشروط المادية والمعنوية المشجعة على العمل وآسب الثقة

  :يوضح مشارآة الجمهـــور الداخلي في الدورات  التكوينية التي تنظمها بلدية قسنطينة) 25(جدول رقم 

  

  

  

  
  

م               ة،                ) 25(نالحظ من خالل الجدول رق شارآوا في دورات تكويني م ي ال ل ة الموظفين والعم أن غالبي

سبتهم   ث بلغت ن درة ب  . % 88.12حي نهم والمق ة م سبة المتبقي ا الن م بعض  %11.88ـ أم ت له د آان  فق

ذه       الدورات التي هدفت معظمها إلى التحكم في تقنيات اإلعالم اآللي ،           ه ه ة حيث     حسب ما صرحت ب  الفئ

  . أن غلب األفراد من أعوان الحجز في اإلعالم اآللي

ة         ،       وعليه نستنتج وجود خلل وظيفي آخر      ة والتدريبي دورات التكويني م       حيث أن توفر ال أصبح من أه

شرية               . مرتكزات اإلدارات والمؤسسات الناجحة    وارد الب ى الم وم أصبح يرتكز عل فاإلستثمار الحقيقي الي

ع يمن خالل رف افي والفن ستواها الثق ا، وم رئيس .   آفاءته ع نائب ال ذه النقطة م سارنا عن ه د إستف وعن

شرية صرح  الموارد الب ف ب رة المكل ا أن فت دورات    لن ذه ال تبرمج ه ستقبال س ن م صيرة  لك ابهم ق  *إنتخ

ون                 ان الزيت ره بجن ائن مق ل اإلداري الك ج (خصوصا مع إسترجاع مرآز التأهي ين الع     أ ) ** الف ا األم ام م

شتر             امج متكامل ي ى برن اج إل ة إل             فبين أن التكوين يحت وفر حد أدنى من المعرف ه ت تقبال معلومات    ط في س

  دادات العلمية التي تشجع البلدية على ـــمهم يفتقد لإلستعظا ما يفتقده آثير من الموظفين فمعــذإضافية وه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .10/05/2008حسب مقابلة مع نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية يوم *

  .مقابلة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي **

  %  ك  اإلحتمــــــاالت

  11.88  12  نعــــــم

  88.12  89  ال

  100  101  المجمـــــــوع
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ال              د و الم ة           . توفير لهم الدورات إذ وجودها سيكون إضاعة للجه ة إنتقالي ة مرحل ة تعرف نهاي ذك فالبلدي ل

  .* ستعدة لتقبل معلومات جديدةملميا الستعتمد بعدها على اليد العاملة المؤهلة ع

  . تواجههم مشاآل اعندم يوضح تقديم إفراد الجمهور الداخلي للشكاوى) 26(جدول رقم 

  
  

  

  
  

  

رة ) 26(نالحظ من خالل الجدول رقم          شاآلهم  في شكل        أن نسبة آبي دمون م راد الجمهور يق  من أف

سبتهم ب               درت ن  في حين تفضل    % 69.31ـ شكاوى للمسؤولين خاصة التي تكون في مجال العمل حيث ق

 آما أن معضمها . عدم تقديمها إلقتناعها أنها ال تؤخد بعين اإلعتبار% 30.69ـ النسبة المتبقية و المقدرة ب

دخل المسؤولين ،  ى ت اج إل بعض الال يحت ة ب وال ة مكلف اب إدارة داخل البلدي دمها  لغي تقبال شكاوى إيق س

  .الموظفين 

  :لتقديم شكواهم يوضح الجهات التي يتصل بها الموظفين و العمال) 27(جدول رقم

  

ديمها          تم تق       من خالل الجدول أعاله نستخلص وجود إحترام للسلم اإلداري عند تقديم الشكاوى، حيث ي

 . % 30ثم تقدم  بعد ذلك إلى األمين العام بنسبة          .  % 100و قدرت نسبة ذلك بـ      . ال للمسؤول المباشر  أو

أما آخر حلقة في هذه  . %16وقدرت نسبته بـ . لتقدم فيما بعد إلى نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية 

ة اإلتصال  (لمتبقي أما اإلحتمال ا. % 07السلسلة فهو رئيس المجلس الشعبي البلدي بنسبة         اره  ) خلي فاختي

ا أي عالق    ــومن هذا نستنت  . منعــدم   يس له ة ل ـ ج  أن الخلي ـ ة بالموظفيـــ د وال    ـــ شاآلهم ، ال من بعي ن  وبم

   . ريبــــمن ق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 % ك اإلحتــمــــــاالت

 69.31 70 نعــــــــم

 30.69 31 ال

 100 101 المجمــــــــــوع

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  70  93  65  07  05  رئس المجلس الشعبي البلدي

  100  70  84  59  16  11  المكلف بالمورد البشرية. ن

  100  70  100  100  /  /  خلية اإلتصــــــال

  100  70  70  49  30  21  األميـــن العـــــام

  100  70  /  /  100  70  المســـــؤول المباشر
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  .حسب مقابلة مع األمين العام  * 

  :ردود عن الشكاوى ـــي الـــة تلقـــيوضح طريق) 28(دول رقم ـــج

   

  

  

   

  
  

  

  :ول أعاله يمكننا ترتيب طرق رد المسؤولين على شكاوى الموظفين والعمال آاآلتي        من خالل الجد

  .و تكون بالدرجة األولى مع المسؤول المباشر . % 85.71المقابلــة أوال حيث بلغت نسبتها  -

   .% 50 الرد الكتابـــي بنسبة -

  . فقط % 07.14 اإلتصال الهاتفي في الرتبة األخيرة بنسبة -

  .تنتج أن العالقات تكون أآثر مرونة مع المسؤول المباشر، حيث توظف المقابلة آطريقة أساسيــة للرد وعليه نس

  :وظفين ـ المــــاويهتمام المسؤولين بشكيوضح مـــدى إ) 29(جـــدول رقم 

  

  

  

  

  

تكشف أن معظم الموظفين والعمال الذين يقدمون شكواهم للمسؤولين          ) 29(راءة في الجدول رقم            الق

ا  ون به م ال يهتم رون أنه سبة  . ي ت الن ث بلغ ام   . %78.57حي اك إهتم نهم أن هن اقي م رى الب ين ي ي ح ف

    .%21.43بلغت نسبة التأييد ، حيث وإستعداد لحلها من طرف المسؤولين 

  :هتمام بها في حالة اإليجاب قتراحات للمسؤولين ومدى اإليوضح تقديم الجمهور لإل) 30(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  70  50  35  50  35  الــرد الكتــابـي

  100  70  92.86  65  07.14  05  اإلتصال الهاتفي

  100  70  14.29  10  85.71  60  المقــــابلــــة

  %  ك  اإلحتمـــــــاالت

  21.43  15  نعــــــم

  78.57  55  ال

  100  70  المجمــــــوع

  %  ك  تمام باإلقتـــــــراحاإله  تقديم اإلقتراح

  18.81  19  نعم
  نعـــــم

  34.65  35  ال

  53.46  54  المجموع  

  66.34  67  /  ال

  100  101  /  المجموع
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سبة                 ى اإلطالق إقتراحات              % 66.34نالحظ من خالل هذا الجدول ن دمون عل من المبحوثين ال يق

ا ،                .  تخص العمل للمسؤولين   تعداد المسؤولين لمعرفته ك عدم إس م يرجعون أسباب ذل سبب النظرة     وه ب

دهم    ة       .  الفوقية السائدة عن سبة المتبقي ا الن اتهم              .  % 53.46أم دمون إقتراح م يق ا فه أس به سبة ال ب وهي ن

ك اإل   رغم أن أخ   ار يبقى  محدود         قتراحات ذ تل ين اإلعتب ا           .   بع ام به سبة اإلهتم درت ن  % 18.81حيث ق

ـ وق. رف المسؤولين  ـة من ط   ــ صاغي اد آذان ـاتهم ال تج  ــقتراحأما الباقـي منهم فهم يـــرون أن إ      . قطف درت ـ

   .%34.65 ـة بــالنسب

ات                   دموها   وعليه نستنتج أن نسبة آبيرة من الموظفين والعمال ال يقدمون إقتراح هم للمسؤولين ، وإن ق

ام  ا باإلهتم ن إحاطته ر م يظل أآب ا س ال إهماله ين  .  فإحتم ذها بع ات وأخ ديم اإلقتراح ة تق م أهمي ذا رغ ه

اه إداراته  إ، حيث تشعرهم دائما بمسؤوليتهم اإلجتماعية  اإلعتبار من إنعكاس على الموظفين والعمال       متج

البلدية يجعل من الموظفين  يفتقدون إلى الشعورباإلنتماء        و بذلك فهناك خلل وظيفي داخل        .ومكان عملهم   

  .  يحفزهم على تقديم مختلف اإلقتراحات و األراء لها هذا األخير إلى أسرة البلدية ،

  قراراتتخاذ الإذ المسؤولين بآراء الموظفين والعمال قبل ـــخ أدىــميوضح ) 31(جدول رقم 

  : وأسباب ذلك في حالة السلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م          سبة ) 31(يوضح الجدول رق رون أن المسؤولين ال يأخذون % 77.23أن معظم المبحوثين بن  ي

ست       تخاذ القرارات ،  إبآرائهم قبل    وقي فقط      هذه األخيرة التي تتخذ على م ذا يرجع         .وى ف م ه وحسب رأيه

  :إلى األسباب المرتبة آاآلتي 

الي   . 29.71 حيث بلغت نسبتها ،النظرة الفوقية السائدة عند المسؤولين  - إذ يرجع المبحوثون ذلك إلى تع

  .يجعلهم ال يأخذون بآراء غيرهم من الموظفين  ، األمر الذي المسؤولينوعدم تواضع 

  %  ك  أسبــــاب عدم األخــــــــذ باآلراء اإلحتمـــــاالت

  5.96  6  لقلة خبـــــــــرتك في الميدان

  14.81  15  ــــاالت المسؤولينلكثـــــــرة إنشغـــــ

  29.71  30  النظرة الفوقية السائدة عند المسؤولين

  19.80  20  غياب العالقات الجيدة بين الطرفيـــن

  06.95  07  عـــــدم سداد آراء العمال والموظفين

  ال

  77.23  78  المجمــــــــوع

  22.77  23  /  نعـــــم

  100  101  / المجموع العام
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ات الج - اب العالق سبة    غي رفين بن ين الط دة ب ين     . %19.80ي ي ب ل وظيف ود خل ى وج ر عل ذا مؤش وه

  . من شأنه التأثير على إنسجام البناء آكل وفعالية إنتاجيته  الموظفين والعمال وبين المسؤولين ،

رة - سبة  إ لكث سؤولين بن شغاالت الم رة اإل . %14.81ن ي   فكث بب وظيف د س ات تع شغاالت والواجب ن

  .ال يلتفت آلراء اآلخرين في بعض األحيــان ول موضوعي تجعل المسؤ

 حيث يفترض    وهذا يحدث في آثير من الحاالت ،      . % 06.95 عدم سداد آراء الموظفين والعمال بنسبة        -

ون آ سؤول أن تك ي الم ن آراء المرؤوسف د أوسع م رأي .  ينراؤه ذات بع ود ال ن وج ع م ذا ال يمن ن ه لك

  . الصائب في بعض الحاالت

ال الجدد    . % 05.96 ـبرة في الميدان بنسبة ضعيفة قدرت ب       لقلة الخ  - . وهذا قد يكون مع الموظفين والعم

  .ارر وظيفيـر مبــو غيــي فهــأما مع الجزء المتبق

سؤولي رون أن الم م ي ل من المبحوثين فه ا الجزء القلي ل إ         أم آرائهم قب ى األخذ ب دون إل اذ ن يعم تخ

: ـو قدرت نسبتهم ب     م و يشجعهم على المشارآة في إنجاح العمل اإلداري ،         القرارات مما يشعرهم بأهميته   

  .  فقط وهي غير آافية حتى يمكننا التعميم من خاللها% 22.77
  

  :ن ــن والمسؤوليـــدة بين الموظفيـــة السائــــيوضح العالق) 32(جدول رقم 

  

  

  

  

  
  

 تحسين أدائهم وعملهم ،لز المرؤوسين ي تحفؤولين والموظفين تعمل على العالقات الجيدة بين المس      إن

ذا الجدول       .  عطي الصورة الحسنة للبلدية سواء عند جمهورها الداخلي أو الخارجي          وت نجد   ومن خالل ه

ات  سبة العالق دةأن ن اوز   الجي م تتج ادرات    .  % 19.80 ل اب مب ى غي ي عل ر وظيف ي مؤش سين لوه تح

ات    سين العالق ا تح ى خطواته ي أول صورة الت ل  . ال ا يمث د صرحوا أن   % 74.26وم وثين فق ن المبح  م

درة     أما النسبة المتبقي  .  عالقاتهم مع رؤسائهم هي عالقات عادية مبنية على اإلحترام المتبادل          نهم والمق ة م

رام الرؤساء                       % 05.94ـ  ب صارمة وعدم إحت ة ال يئة نتيجة الرقاب ائهم س  فهم يرون أن عالقاتهم مع رؤس

  .لهم في غالب األوقات 

  

  

  %  ك  اإلحتمـــــــالت

  19.80  20  جيـــــــــــدة

  74.26  75  ديـــةعـــــــا

  05.94  06  سيئـــــــــــة

  100  101  المجمــــــــوع
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   : الموظفين داخل البلديةيوضح نوع العالقة السائدة بين) 33(جدول رقم 

  

  

  
  

  

  

  

سبة     ، أي  أن ما يمثل أآثر من نصف المبحوثين       ) 33(يبين الجدول رقم            اتهم مع     % 60.40 بن  عالق

دة      ات العمل       . الزمالء تعتبر جي ر من عالق ربطهم أآث ا ي ة    .  حيث أن م سبة المتبقي ا الن  من  % 39.66أم

ة وال تتجاوز حدود العمل           أفراد الع  ات عادي د يرجع    . ينة يرون أن عالقاتهم مع زمالئهم هي عالق ذا ق وه

ال والموظفين مع بعضهم                        اك العم ر في إحتك ا دور آبي إلى غياب النشاطات الجماعية والترفيهية التي له

ات    ، وإ  البعض ى عالق دة  رتقاء مستوى العالقات بينهم من عالقات عادية إل و   .جي د يك  األمر راجع   نو ق

شاطات جماعي           في البلدية ي   مختصزاإلى غياب جه   سجام       ةعمل على جمع الموظفين في ن  حتى تحقق اإلن

  . بينهم 

  :ن على آسب ثقة الجمهور الداخلي ــيوضح حرص المسؤولي) 34(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

ال لالمسؤولين عند حرص التكشف أرقام الجدول أعاله عن نقص             ، حيث   كسب ثقة الموظفين والعم

سبة   وثين بن راد المبح ك % 65.35صرح األف ن ذل ل  . ع ى أن العم سبهم إل ع ح ذا راج ي إدارةوه تم ف  ي

ي    إذ ال فائدة ترجى من حرص المس   . عمومية تغيب فيها آل هذه المفاهيم     ة مرؤوس ى آسب ثق .  هؤول عل

ل      ر في                   % 34.65أما ما يمث ا دور آبي رون أن له تهم إذ ي ى آسب ثق رون أن مسؤوليهم حريصين عل   ي

  . ، التي يجب أن تحسن داخليا أوال  تحسين صورة البلدية

  

  

  %  ك  اإلحتمــــــــاالت

  60.40  61  جيـــــــــدة

  39.60  40  ــةعــاديـــ

  /  /  سيئــــــة

  100  101  المجمـــــــــوع

  %  ك  اإلحتمـــــاالت

  34.65  35  نعــــــــــم

  65.35  66       ال

  100  101  عالمجمـــــــــــــــو
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  :يوضح وسائل آسب ثقة الجمهور الداخلي حسب أفراد العينة ) 35(جدول رقم 

  

من خالل هذا الجدول يمكننا ترتيب أهم طرق آسب ثقة الموظفين والعمال حسب تصريحاتهم        

  :آاآلتي 

إذ لها دور مهم في آسب الثقة وتحسين . % 59.41و صرح بها المبحوثين بنسبة   ترك مجال للحرية ،-

  . الموظفين لوظائفهم نعكاسها المباشر على أداء إا لهاالصورة ، آم

توفر القنوات اإلتصالية له أن  حيث ، % 54.46بنسبة ) ة والنازلةالصاعد(إلتصال  فتح قنوات ا-

حيث أن  وسهولة إنتقال المعلومات من الرئيس إلى المرؤوس أو العكس ، وظيفة مهمة في آسب الثقة ،

و هذا بسبب غياب حلقة  . سيدة الموقف داخل البلدية هي-* ن  المسؤولو آما صرح لنا بذلك- اإلشاعة 

  .وسط مسؤولة عن نقل المعلومات بين الطرفين 

حيث نجد في اإلدارات العمومية إهمال لهذا األمر المهم   ،% 49.50 زيادة الحوافز والمكافآت بنسبة -

  .لمكافآت  فيها الحوافز وارجدا مقارنة مع المؤسسات الخاصة التي تكث

ويتخلص من ضغوط  وهذا حتى تتجدد الطاقات ، . % 19.80 اإلآثار من النشاطات الترفيهية بنسبة -

  .، وسبيل لكسب الثقة و تحسين الصورة   وهي مؤشر على اإلهتمام.  العمل

اإلدارة المحلية  مجهوداتمن خالل عرضنا للبيانات الخاصة بمحور  :يــــور الثانـــة المحـــخالص

 يةتصال اإل األنشطة تحسين صورتها مع الجمهور الداخلي من خالل ممارسة مختلففيالجزائرية 

وهذا من خالل .  اإلدارة المحلية الجزائرية ال تعمل على تحسين صورتها مع الجمهور الداخلي أننستنتج 

   :أهمهاعدة مؤشرات 

  ومن هذه الوسائل على سبيل، بين الموظفين والمسؤولين العصرية تصال  نقص توظيف وسائل اإل-
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . حسب مقابلة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه -*

  المجمــــوع  ال  نعــــم
  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  101  95.05  96  04.95  05  الرقـــابــة الصــــارمــــة

  100  101  45.54  46  54.46  55  )الصاعد والنازل(فتح قنوات لإلتصال 

  100  101  40.59  41  59.41  60  تــــرك مجـــال لحريــة

  100  101  50.50  51  49.50  50  زيـــادة الحوافـــز والمكافــآت

  100  101  80.20  81  19.80  20  اإلآثار من النشاطات الترفيهية
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تصال الشخصي  اإل أن لذلك نجد...المجلة ، روني ،تكلالبريد اإل نترنت ،األ  المثال نجد نقص الهاتف ،

ؤون الشخصية ــــأما الش.  العمل أمورويتمحور بنسبة عالية في .  ولىاألالمباشر هو السائد بالدرجة 

رغم ما لهذه األخيرة . نشغاالتهم آانت ضعيفة إ إلى  واإلصغاء، ن حياتهم الخاصةـــارآة الموظفيـــومش

  .  آبير في التقريب بين المسؤول والموظف من دور

سبة - ل بن ى العم شجعة عل ر الم ة غي روف المادي سبب %  80.20 الظ اض إنخ :ب ورف اب   ،األج غي

  .  مكان العمل للشروط الصحية مالئمةعدم  و  والحوافز،المكافآت

ة ،  في  نظرا لعدم المساواة .  %69.13 نقص الظروف المعنوية آذلك في البلدية بنسبة       - ة والترقي  المعامل

  . ر الموظف و العاملالتي تؤثر على إستقراووجود التوترات بين العديد من الجهات داخل البلدية 

 أداءوالتي لها دور مهم في تحسين         . %  88.12ـ  قدرت ب   غياب الدورات التكوينية بنسبة مرتفعة جدا ،       -

   . رــــأآث هــم بتماهوتحسيسه باإل ، الموظف

  .%  66.39در بنسبة ــق قتراحات نقص تقديم الجمهور الداخلي لإل-

ة         . % 77.23القرارات بنسبة   تخاذ  إ الموظفين قبل    بآراء عدم األخذ    - ى مستوى القم إذ تتخذ القرارات عل

  .  القاعدة آراءدون جس نبض . فقط

  .% 78.57ي بشكاوى الموظفين المقدمة بلغ نسبة ــام الكافــهتم نقص اإل-

ا        ة ،               أآل هذه المؤشرات آانت له ات الداخلي ع العالق راءة واق ة في ق ة مهم ى       دوار وظيفي د عل ا نؤآ تجعلن

   .الهــــأعدم ـــاج المقـــتستناإل

  يف اإلدارة احمللية اجلزائرية املشاكل اليت تواجه العالقات العامة :  المحــــور الثالـــث -ج

   :واليت تضعف من مكانتها ودورها

   :العامة يوضح فهم أفراد العينة لوظيفة العالقات) 36(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %  ك  اإلحتمــــــــــــاالت

  44.56  45   تهتم بالموظفين ومشاآلهم فقطوظيفـــة إتصالية

  25.74  26  وظيفة إتصالية تهتم بالمــــواطنين فقط

ة  ي اإلدارة المحلي ة ف ة إداري ة(وظيف از مختص )البلدي ا جه شرف عليه ،ي

  .وظيفته اإلهتمام المستمر بالموظفين وتحقيق اإلتصال الدائم بالمواطنين 
30  29.70  

  100  101  المجمـــــــــــــــوع
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  : يمكننا ترتيب فهم الجمهور الداخلي لوظيفة العالقات العامة آاآلتي ) 36(من خالل جدول رقم     

   .%44.56تصالية تهتم بالموظفين ومشاآلهم فقط بنسبة إ وظيفة -

، يشرف عليها جهاز مختص وظيفته اإلهتمام المستمر  )البلدية(وظيفة إدارية في اإلدارة المحلية  -

    .% 29.70بنسبة  بالموظفين وتحقيق اإلتصال الدائم بالمواطنين ،

  .% 25.74 ط بنسبة ـــة تهتم بالمواطنين فقــاليــتصإ وظيفة -

حيث نجد أن المبحوثين . ها أهميتوعليه نستنتج وجود خلل وظيفي في فهم وظيفة العالقات العامة و       

أما المسؤولين فوجدنا عند بعضهم الفهم الصحيح حيث رأوا أنها . في المقام األول رأوا أنها تهتم بهم فقط 

وهي تساعد على تسهيل اإلتصال بكل  الجسر الرابط ما بين آل الهيئات الداخلية والخارجية في البلدية ،

  *.  هذا مع تفادي األخطاء والنقائص وتحقيق ربح الوقت والجهد . إتجاهاته
  

  ولين بالجمهور الداخلي واهتمامهم بالجمهورهتمام المسؤإيوضح ) 37(جدول رقم 

  .الخارجي حسب رأي الموظفين والعمال 

  

 
 المجـمـــوع

 
 أبــــــدا

 
 أحيـــــــانا

 
 دائـمـــــــا

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

        
اإلهتمـام بالمواطنين     

اإلهتمام بالموظفين 
والعمـال  

  مـــــــــادائ  07 06.93  01 00.99  01 00.99  09 08.91

  أحيـــــــانا  10 09.90  48 47.52  04 03.97  62 61.39

  أبـــــــــدا  /  /  08 07.92  20 21.78  30 29.70

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع 101 100
  

ة ،            )  37(نالحظ من خالل الجدول رقم              ال من جه الموظفين والعم توفر نوع من إهتمام المسؤولين ب

ا  .  مختارين إختيار أحيانا% 61.39حيث صرح المبحوثين بذلك بنسبة     بالمواطنين من جهة أخرى ،    و أم

الطرفين     % 29.70 ق ب ام المطل اب اإلهتم رون غي م ي نهم فه سبة  .  م ار ن ود   % 08.91لتخت ط وج فق

ا           .  اإلهتمام الدائم من طرف المسؤولين     داء إهتم ر إلب الموظفين   وعليه نستنتج أن المسؤولين بحاجة أآب م ب

ال ة ،  والعم ن جه رى    ، م ة أخ ن جه المواطنين م ف     . وب الل مختل ن خ ا م سؤلون لن ده الم ا أآ ذا م وه

   .**المقابالت التي أجريناها معهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حسب مقابلة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي * 

  .ه واألمين العام مقابلة مع رئيس المجلس ونواب** 
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  يوضح إخفاء المسؤولين للحقائق عن الجمهور الداخلي والخارجي ،) 38(جدول رقم 

  :حسب آراء الجمهور الداخلي 

 
 المجـمـــوع

 
 أبــــــدا

 
 أحيـــــــانا

 
 دائـمـــــــا

  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %

        
إخفـاء الحقائق عن    

  الموطنين
أحفاء الحقائق عن 
 الموظفين والعمـال

  دائمـــــــــا  08 07.92  01 00.99  01 00.99  10 09.90

  أحيـــــــانا  11 10.89  48 47.52  04 03.97  63 62.38

  أبـــــــــدا  /  /  08 07.92  20 19.80  28 27.72

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع 101 100
  

ا ، لكن                       يكشف هذا الجدول عن مدى إطالع المسؤ       ائق التي تهمهم داخلي و الخارجي بالحق ولين الجمهور ال

ا             ليس   سبة أحيان م حيث بلغت ن شكل دائ شار اإلشاعة في األوساط           . % 62.38ب رة إنت سر آث ا يف ذا م وه

ا          . الداخلية والخارجية  ا وخارجي والمعروف أن  . وسبب ذلك هو غياب الجهة المكلفة بنقل المعلومات داخلي

د جزء من المبحوثين    في حين فنّ   . قاألوساط التي ال تعمل على نقل المعلومات و الحقائ        اإلشاعة تسود في    

سبة   ائق بن اء الحق اهرة إخف اب ظ سبة    .% 27.72غي وثين بن اقي المبح ا ب ود ف % 09.90أم رون وج ي

  .إخفاء دائم للمعلومات التي تهم الموظفين والعمال والمواطنين على حد السواء

س         ه فالم وات   وعلي تح قن ر لف ة أآث رفين إالؤولين بحاج ع الط صالية م سين    ت م تح سنى له ى يت ، حت

ة الناجحة هي التي         . صورتهم داخليا وخارجيا و آسب ثقة مختلف فئات جمهوري البلدية            فالوحدة المحلي

ئق تتوفر فيها شبكة إتصاالت محلية تصل بين الجماهير والسلطة المحلية ، وتنشر بينهم المعلومات والحقا      

 .وبذلك يكونون على إطالع وعلم بمجريات األمور . 

   مع الجمهور الداخليةتصالي إستعداد المسؤولين لفتح قنوات إيوضح) 39(جدول رقم 

  :والجمهور الخارجي حسب آراء الموظفين والعمال 

 
 المجـمـــوع

 
 أبــــــدا

 
 أحيـــــــانا

 
 دائـمـــــــا

  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %

        
 فتح قنوات إتصالية مع
  الموطنين    

فتح قنوات إتصالية مع
 الموظفين والعمـال

  دائمـــــــــا  20 19.80  12 11.88  012 01.98  34 33.66

  أحيـــــــانا  /  /  46 45.55  06 05.94  52 51.49

  أبـــــــــدا  03 02.97  03 02.97  09 08.91  15 14.85

ــــــــــــــوعالمجمـــــــــــــــــــ 101 100  
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حسب إجابات المبحوثين تكشف أرقام هذا الجدول عن توفر إستعداد لدى المسؤولين لفتح قنوات         

حيث بلغت نسبة الذين .  ، لكن ليس بشكل دائم إتصالية مع الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء

: قص في توظيف وسائل اإلتصال مثل وهذا راجع إلى ن). أآثر من النصف (% 51.49إختاروا أحيانا 

ختاروا وجود اإلستعداد الدائم إأما الذين . الخ ...المعارض ، وسائل اإلعالم العامة ،األنترنت ، المجلة ،

تصالية لإلتصال بالجمهور الداخلي والخارجي  ، حيث رأوا هناك مبادرات إ% 33.66فقد بلغت نسبتهم 

في حين نجد الفئة المتبقية فندت  . تصال المباشر بين الطرفينمن طرف المسؤولين تتمثل في تحقيق اإل

حيث رأوا أن المسؤولين ليس لديهم . % 14.85تصالية وبلغت نسبتهم ستعداد المسؤولين لفتح قنوات إإ

وبينهم وبين المواطنين من  تصالية بينهم وبين الموظفين والعمال من جهة ،إاإلستعداد الدائم لفتح قنوات 

   . جهة أخرى
  

  يوضح مدى وجود مشاآل في االتصال بين المسؤولين والموظفين من جهة ،) 40(جدول رقم 

  :حسب آراء الجمهور الداخلي . وبين المسؤولين والمواطنين من جهة أخرى 

 
 المجـمـــوع

 
 أبــــــدا

 
 أحيـــــــانا

 
 دائـمـــــــا

  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %

         

 مشاآل في اإلتصال بين

 ن المسؤولين والمواطني
  مشاآل في اإلتصال بين

 الموظفين والعمـال المسؤولين
  دائمـــــــــا  20 19.80  12 11.88  012 01.98  34 33.66

  أحيـــــــانا  /  /  46 45.55  06 05.94  52 51.49

  أبـــــــــدا  03 02.97  03 02.97  09 08.91  15 14.85

ــــــــــــوعالمجمـــــــــــــــــــــ 101 100  

  

ين                     صال ب ي اإلت رة ف شاآل آبي ود م ن وج شف ع دول يك ي الج اله ف واردة أع ام ال تفحص األرق

ة ،    ال من جه ة أخرى    المسؤولين والموظفين والعم واطنين من جه ين المسؤولين والم حيث صرح  . وب

سبة والمبحوث ذلك بن نتعرف عليه    . % 70.30ن ب باب س دة أس ى ع ك إل ون ذل م يرجع دول وه ي الج ا ف

ين الطرفين     إ فهم ال يفندون وجود أي مشاآل        % 29.70أما باقي المبحوثين وبنسبة     . الالحق صالية ب  إذ. ت

ع األطراف        -حسب رأيهم    -أن المسؤولين    وم     .  مستعدين دائما لإلتصال بجمي ى العم إن المسؤولين    وعل ف

بعض     اإلذهنيات و  في ال  ة  عترفوا بوجود هذه المشاآل ورأوا أن جلها يحتاج إلى مراجع         أيضا إ  د ال رادة عن

  .اآلخر 
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ن ــوبي ن ،ــوالموظفي نـــال بين المسؤوليــتصاآل في اإلــود مشـــاب وجــح أسبــيوض) 41(م ـــدول رقــــج

  :نـــــن والمواطنيــــالمسؤولي

  

  

وحسب إجابات  عينة الجمهور الداخلي يمكن ترتيب أهم أسباب الخلل ) 41(من خالل جدول رقم         

وبين المسؤولين والمواطنين من جهة  الوظيفي اإلتصالي الموجود بين المسؤولين والعمال من جهة ،

  : أخرى آاآلتي

حيث  ، % 91.56بنسبة ساحقة قدرها هور الداخلي والخارجي جمال باإلتصال بمختصجهاز  غياب -

  .يرى الجمهور الداخلي أن وجود هذه اإلدارة له وظيفة مهمة داخل البلدية وخارجها 

، حيث يرى أفراد العينة أن وجود مختصين  % 90.14 غياب المختصين في اإلتصال في البلدية بنسبة -

  .تقريب بين جميع األطراففي اإلتصال من شأنه ال

   .%70.42 نظرة المسؤولين الفوقية للموظفين والعمال والمواطنين بنسبة -

ي ـال الداخلـوخارجها لتحقيق اإلتصقسنطينة بلدية  ة المسخرة داخلــة الحديثــ نقص الوسائل اإلتصالي-

 صالية الحديثة آاألنترنت ، ، حيث تفتقد البلدية إلى الوسائل اإلت%63.38والخارجي بشكل دائم بنسبة 

  . آبير في المؤسسات الخاصة دورهذه الوسائل التي نجد لها . الخ...لكتروني الموقع اإل نت ،اإآستر
     

  : العالقات العامة في البلديةداخلي حول ضرورة وجود جهـازيوضح رأي الجمهور ال) 42(جدول رقم 
  

  %  ك اإلحتمـــــــــاالت

  98.02  99  نعـــــم

  01.98  02  ال

  100  101  المجمــــــــــوع

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمــــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  71  08.45  06  91.56  65 بالجمهور الخارجي والداخلي غياب جهاز مختص باإلتصال

  100  71  29.58  21  70.42  50  نظرة المسؤولين للموظفين والمواطنين

  100  71  78.87  56  21.13  15  غياب اإلمكانيات المادية

  100  71  09.86  07  90.14  64  غياب المختصين في اإلتصال في البلدية

  100  71  36.62  26  63.38  45   المسخرة في البلديةنقص الوسائل الحديثة لإلتصالية
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ورغم غياب الفهم الصحيح عند الجمهور الداخلي لوظيفة ) 42(نالحظ من خالل الجدول رقم     

 عبروا عن حاجة البلدية الضرورية % 98.02 ـ، إال أن النسبة الساحقة منهم والمقدرة ب العالقات العامة

 آفيلة بتحسين الظروف وإيصال اإلنشغاالت الحقيقية للموظفين إلى هذا الشكل من اإلتصال ، حيث أنها

أما النسبة الضعيفة . آما لها دور آبير في تحقيق إستقرار الموظف والعامل.  والمواطنين إلى المسؤولين

 ، إذ  العالقات العامة داخل البلدية جهازفهم ال يرون ضرورة لوجود  ،% 01.98ـ جدا منهم والمقدرة ب

  .جذري لألوضاع  تغيير حسب رأيهم يحتاج إلى األمر أن 
  

  :الثـــــور الثـــــة المحــــخالص

من خالل هذا المحور حاولنا معرفة أهم المشاآل التي تواجهها العالقات العامة والتي تضعف من     

القات وقد تمحورت بالدرجة األساسية في الفهم الخاطئ لمصطلح الع. في بلدية قسنطينةمكانتها ودورها 

. تصالية تهتم بالموظفين ومشاآلهم فقط إمن المبحوثين يعتقدون أنها وظيفة  % 44.56العامة إذ أن 

إذ تفتقد البلدية  % 100مؤهلين في اإلتصال بنسبة لذي تعاني منه هو غياب المختصين المشكل اآلخر ا

  ة ــيدان ، وهذا قد يرجع إلى مقولة في هذا المـــال الموظفـــارات الجامعية المختصة في اإلتصــإلى اإلط

ورغم وجود بعض اإلهتمام لدى المسؤولين  بالموظفين " الرجل المناسب في المكان غير المناسب " 

 إال أننا نجد اإلدارة المحلية الجزائرية ال تزال تتخبط في  ،والعمال من جهة وبالمواطنين من جهة أخرى

من مجموع إجابات  % 71:  األطراف قدرت نسبتها بـ تصالية بين جميع هذهالعديد من مشاآل اإل

مختص باإلتصال الداخلي والخارجي ، ونظرة جهازالمبحوثين وهي ترجع بالدرجة األولى إلى غياب 

تصالية الحديثة المسخرة في البلدية مثل المسؤولين للموظفين والمواطنين ، وآذلك إلى نفص الوسائل اإل

  . خ إل......المعارض  األنترنيت ،

وأفراد العينة رغم نقص فهمهم لوظيفة .        لذلك نسجل نوع من التأخر في اإلعالم الداخلي والخارجي 

لعالقات العامة في بلدية على ضرورة وجود جهاز ل % 98.02بة العالقات العامة إال أنهم أآدوا بنس

 داخليا مع الموظفين والعمال ، إذ رأوا في توفره المخرج للعديد من المشاآل واألزمات سواء. قسنطينة 

على سيطرة الطابع البيروقراطي قضـاء العالقات العامة جهاز  وفي وجود.أو خارجيا مع المواطنين 

  .الذي تتسم به اإلدارة المحلية الجزائرية  
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   :ستمارة الجمهور الخارجيإعرض البيانات الخاصة ب/ 6-2

   القات العامة كجهاز إداري خمتص يف اإلدارة احملليةلكشـف عن وجود العا :  المحــــور األول-أ

   :نـم باملواطنيـال الدائــ اإلتصوظيفتــه

  :يوضح مدى تردد الجمهور الخارجي على بلدية قسنطينة ) 43(جدول رقم 

  %النسب المئوية  التكــــــرار  الـتـــــــردد

  75  75  غـــالبــا

  25  25  أحيـــــانا

  05  05  نــــــادرا

  100  100  المجمـــــــــــــــوع

  

 منهم  %75التردد الكبير للمواطنين على بلدية قسنطينة، حيث صرح         ) 43(نالحظ من خالل جدول            

ا      ا فقط           %25في حين صرح       . أنهم غالبا ما يترددون عليه رددهم يكون أحيان نهم أن ت ا   .  م  من   % 05أم

سنطينة من             و  يؤآد الضغط الكبير   اذو هد . المبحوثين فترددهم ال يكون إال نادرا      ة ق ه بلدي ذي تعرف دائم ال ال

  .  واطنين عليهاــال المــرة إقبــخالل آث

  :ة ـــي على البلديـــــور الخارجـــــاب تردد الجمهـــيوضح أسب) 44(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  

  :من خالل هذا الجدول يمكننا ترتيب أسباب تردد المواطنين على بلدية قسنطينة آاآلتي        

 الحالة المدنية وغيرها وثائق ، وهذا لكون آل %100ئق في المرتبة األولى وبنسبة  إستخراج الوثا-

  .ة ــن البلديــتستخرج م

   وهذه الشكاوى تخص بعض الخدمات التي تقدمها البلدية %30 تقديم الشكوى في المرتبة الثانية بنسبة -

   .الخ......اإلنارة العمومية  الطرقات ، ،ه ايالم خدمة توفيرمثل

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

 100  100  /  /  100  100  إستخراج الوثــــائـــق

 100  100  76  76  24  24  طلب إعانة لحل مشكل ما

 100  100  70  70  30  30  تقديم شكــــــــــــوى

 100  100  98  98  02  02  تقديم إقتـــراحــــــــات
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  .% 24 طلب إعانة لحل مشكل ما في المرتبة الثالثة بنسبة -

وعليه نستنتج أنه نادرا ما يلجأ المواطن للبلدية من  . %2  تقديم اإلقتراحات في المرتبة الرابعة بنسبة-

  . أجل تقديم إقتراحاته حيث تردده يكون لخدمة مصالحه بالدرجة األولى

البلدية مقصودة لقضاء عدة أن على البلدية ال يكون لسبب واحد بل  المواطنين تردد       آما نستنتج أن 

فهي ال تقدم خدمة واحدة للمواطن بل  إلدارة المرآزية ، ل  آيف ال وهي الخلية األساسية المحليةحاجات ،

ظيفي يقدم العديد من وبذلك فهي عبارة عن بناء و ، تقدم له العديد من الخدمات  في شتى المجاالت

   . هر على تنفيذ عدة أدوار و في شتى القطاعات ويسالوظائف 

  :ا المواطنين في البلدية ــات التي يتصل بهـــيوضح الجه) 45(جدول رقم               

  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  95  95  05  05  خليــة اإلتصــــال

  100  100  59  59  41  41  النــــــــواب

  100  100  91  91  09  09  س المجلسرئي

  100  100  /  /  100  100  المصالح اإلدارية

  

ة                ) 45(الجدول رقم           سابقة وهي مرتب يبين أهم الجهات التي يتصل بها المواطنين لقضاء حوائجهم ال

  :آاآلتي

تخراج إذ تعد هي أآثر جهة يتصل بها المواطنين خاصة من أجل إس     . %100 المصالح اإلدارية بنسبة     -

  .مختلف الوثائق

سبة     - دي بن شعبي البل س ال يس المجل واب رئ ة ب    .%41 ن ة المكلف م الجه ي   إفه واطنين وتلق تقبال الم س

  .  شكاويهم واإلصغاء لمشاآلهم وإنشغاالتهم

  .شغاالتهم نن لطرح إوفهو أعلى هيئة يلجأ إليها المواطن % 09 رئيس المجلس الشعبي البلدي بنسبة -

صال- ة اإلت سب خلي رة بن ة األخي ي المرتب ط%05 ة ف صدها  .   فق ة يق د وجه صال ال تع ة اإلت ه فخلي وعلي

  .  ، وبالتالي ليس لها أي دورأو وظيفة مباشرة تؤديها مع الجمهور الخارجي  المواطنين لقضاء حوائجهم
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  :تصال طالع أفراد الجمهور الخارجي بوجود خلية اإلإيوضح مدى ) 46(جدول رقم 

  

  

  

  

  
  

م         دول رق م   ) 46(الج م عل يس له واطنين ل م الم د أن معظ ة ، إذ نج د مهم ة ج ة جوهري يكشف حقيق

سبتهم     ات       . % 65بوجود خلية اإلتصال داخل البلدية حيث بلغت ن اب العالق ى غي ذا مؤشر وظيفي عل وه

على علم  م  ومعظمهبالبلدية ،     لإلتصال خليةن المبحوثين فهم على علم بوجود        م % 35أما  . ين  بين الطرف 

سنطينة              أو من خالل      بها من خالل قراءة لوحة المصالح واإلدارات الموجودة داخل المقر الرئيس لبلدية ق

  .تعامل سابق لهم مع أحد موظفي الخلية
  

   :جي مع الخلية وحاالت حدوث ذلكيوضح تعامل الجمهور الخار) 47(جدول رقم     
  

  %  ك  االحتماالت  اإلحتمـــــــاالت

  /  /  غـــــالبا

  20  07  أحيـــــانا

  37.14  13  نــــــادرا
  نعــــــم

  57.14  20  المجمــــوع

  42.86  15    ال

  100  35                                   المجمـــوع العـــام

  

يس  ـهأن) 47(جدول رقم   نالحظ من خالل ال          ذين             بالضرورة أن    ل راد الجمهور الخارجي ال م   آل أف ه

ذين     . %42.86 ـحيث قدرت نسبة هؤالء ب      . على علم بوجود خلية اإلتصال سبق وأن تعاملوا معها         ا ال أم

سبة       لكن نادرا ما يكون هذا التعامل      . %57.14 ـتعاملوا معها فقد قدرت نسبتهم ب      ، حيث صرحوا بذلك بن

سبتهم ب             . 37.14% درت ن ا ق دما     . % 20 ـفي حين الذين يكون تعاملهم أحيان ان منع ا فك ار غالب ا إختي . أم

وب ،                 ى المستوى المطل ى مستوى إ     وعليه نستنتج أن تعامل الخلية مع المواطنين لم يرق بعد إل تصال   وإل

  . جهاز العالقات العامة الذي يعمل بشكل دائم مع أفراد الجمهور الخارجي 

  

  %  ك  ــــــاالتاإلحتمـــ

  35  35  نعــــــم

  65  65  ال

  100  100  المجمـــــوع
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  ) :في حالة اإليجاب(يوضح الخدمات التي تقدمها الخلية ألفراد الجمهور الخارجي ) 48(ل رقم جدو

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمــــــــــــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

 100  15  47  07  53  08  اإلرشاد لمكاتب المسؤولين

 100  15  100  15  /  /  حل المشـــاآل

 100  15  53  08  47  07  بلديةالتزويد بالمعلومات عن نشاطات ال

 100  15 86.67  13 13.33  02  معرفة إنشغاالتك وإقتراحاتك  الموجهة للبلدية

  

م     نال      ة  أن ) 48(حظ من خالل الجدول رق شاآل    اإلتصال  خلي ا دور في حل الم يس له ان   ل ، حيث آ

  :يبها آاآلتيأما باقي الخدمات وحسب إجابات المواطنين فيمكن ترت. اإلختيار منعدم النسبة 

   . %53 اإلرشاد لمكاتب المسؤولين ، حيث بلغت نسبتها -

   . %47 التزود بالمعلومات عن نشاطات البلدية بنسبة -

سبة    - ة بن ة للبلدي ات الموجه شغاالت واإلقتراح ة اإلن ط %13.33 معرف ا   .  فق اس الخالي ع أن أس ذا م ه

   . اتهــقتراحإواالته ـــنشغإاإلتصالية هو سبر آراء الجمهور، ومعرفة 
  

  :تصال حسب آراء الجمهور الخارجييوضح أهم الصفات التي يتمتع  بها مسؤول خلية اإل) 49(جدول رقم 
  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك

 100  15  33  5  67  10  حسن اإلستقبال

 100  15  13  3  87  13  تالتحكم في اللغا

 100  15  40  6  60  9 القدرة على اإلستماع

 100  15  27  4  73  11  القدرة على اإلرشاد
  

  

ة    ةتفحص معطيات الجد ول أعاله وحسب إجابات المبحوثين نجد أن أهم صف           ا مسؤول خلي  يتمتع به

درت   . % 87  حيث آانت نسبتهاتاإلتصال هي التحكم في اللغا   متبوعة بصفة القدرة على اإلرشاد التي ق

سبتها   تقبال ب  %73ن م صفة حسن اإلس سبة ث سبة    . % 67 ن اع بن ى اإلقن درة عل ر صفة الق لنجد في األخي

ة                    . 60% ات العام ا رجل العالق ع به ،   وهذه الصفات تندرج ضمن أحد أهم الصفات التي يفترض أن يتمت

  .حتى يتسنى له أداء وظائفه داخليا و خارجيا 
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  :يوضح مدى آفاية المعلومات المقدمة من طرف الخلية ) 50(جدول رقم 

                                                                                     

                                                                                                                                     

   

  

  

ر      . تصالالخلل الوظيفي في أدوار خلية اإل     ) 50(نالحظ من خالل الجدول رقم              رى جزء آبي حيث ي

سبة   وثين بن ن المبح ة   ،% 67م ر آافي ا غي ن طرفه ة م ات المقدم ى  .  أن المعلوم ضطرهم إل ا ي ذا م وه

ة   .  ، أو من طرف عامة المواطنين     من عند المسؤولين   إستكمالها أما الذين صرحوا بأن المعلومات المقدم

سبتهم ب     درت ن ة ق ة  آافي رف الخلي ن ط صد    . % 33م ا ق وا إليه ذين توجه ن ال ؤالء م م ه ومعظ

  .    اإلستفسارعن مكاتب المسؤولين

  : حالة السلب لمعلومات فيل  الجمهور الخارجيستكمالإيوضح طرق ) 51(جدول رقم 

  

  

  

  

  
  

  

م               أ      ) 51(نالحظ من خالل الجدول رق ة يلج م وجه و    أن أه ا المواطن ستكمال المعلومات هي      ن إل  إليه

سبة     ، حيث صرحوا   إلى عامة المواطنين  فيلجــأون  أما باقي المبحوثين     . %80المسؤولين بنسبة    بذلك  بن

سبة      . % 70 ات بن ر اإلعالن ة إذ         . %50لتبقى في األخي ى نقص اإلعالم الخارجي للبلدي ذا مؤشر عل وه

  . إلخ...،  ، المعارض ات الحائطية اإلعالن ،هناك نقص في الوسائل الذاتية مثل المجالت

  :خالصــــة المحــــور األول

اب                        ذا المحور تكشف عن غي ات ه از   إن القراءة في بيان تصال الخارجي داخل      مختص في اإل    جه

ة      % 65 أن  إذ وجدنا ) . جهاز العالقات العامة    (بلدية قسنطينة    م بوجود خلي ى عل من المواطنين ليسوا عل

ى اإلطالق    % 42.86ين النسبة المتبقية نجد منها      اإلتصال ، في ح    . تشكل الذين لم يتعاملوا مع الخلية عل

ـ      سبتهم ب درت ن اك          % 57.14: أما الذين تعاملوا معها فق ادر، حيث ال يكون هن ك في إطار الن ويكون ذل

  ازــات جهــخدم مات التي تقدمها فهــي ال ترق إلىأما الخد. إتصال دائم ومباشر بين الخلية والمواطنين 

  %  ك  مـــــــــــــــــاالتاإلحت

  33  5  آـــــــــــاف

  67  10  غير آــــــــاف

  100  15  المجمــــــــــــــــــوع

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  10  20  02  80  08  المسؤوليـــــــــن

  100  10  50  05  50  05  قـــــراءة اإلعــالنات

  100  10  30  03  70  07  المواطنيـــــن
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ة  ات العام ة  .  العالق شطة البلدي ارجي بأن ور الخ د الجمه ي بتزوي ات   ،إذ تكتف د المعلوم ب نج ي الغال  وف

ون إل      أ المواطن ث يلج ة حي ر آافي ا غي ن طرفه ة م ة    المقدم ن عام سؤولين أو م الل الم ن خ تكمالها م س

  .أو من خالل قراءة اإلعالنات  ، المواطنين

ستنتج         ه ن ة  ووعلي ات العام از إداري خاص بالعالق اب لجه اك غي ارجيظيفتأن هن صال الخ  ه اإلت

  .بشكل دائم ، شأنه في ذلك شأن الجمهور الداخلي 

  هلا البلدية لتحسني صورا مع اجلمهورذالكشف عن اهودات اليت تب: يـــــ المحــــور الثان-ب

  .صاليةت اخلارجي من خالل ممارسة خمتلف األنشطة اإل

  :ن ــــتصال المسؤولين بالمواطنيــــائل إيوضح وس) 52(دول رقم ـــج

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمــــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

 100 100 100 100  /  /  خلية اإلتصـــــــــال

 100 100 100 100  /  /  األنتــــــــــرنت

 100 100  85  85  15  15  وسائل اإلعالم عامة

 100 100  25  25  75  75  )أيام اإلستقبال(اإلتصال الشخصي 

 100 100  64  64  36  36  اإلعـــــــــــــــــالنات

 100 100 100 100  /  /  مجلـــــــــة البلديــــة

 100 100 100 100  /  /  المعـــــــــارض

 100 100  93  93  07  07  األماآن العموميـــــة

  

ا يخص                 إن تفحص األرقام الواردة في الجدول        ة فيم أعاله تكشف عن وجود بعض النسب المعدوم

والتي تتمثل في األنترنت ،المعارض ، خلية اإلتصال ، التي          . بعض وسائل إتصال المسؤولين بالمواطنين    

واطنين          ين المسؤولين والم ة ب ائل                    . ال تشكل حلق ا في وس ذا الجدول تظهر تباين ات ه راءة معطي ا أن ق آم

  :ين ، آما يمكن ترتيبها آاآلتـي إتصال المسؤولين بالمواطن

  ) .األحد والثالثاء(وتكون بالدرجة األولى أيام اإلستقبال  . % 75 وسائل اإلتصال الشخصي بنسبة -

  .الخ ...ومعظمها يتمثل في بعض القرارات والتعليمات  . % 36 اإلعالنات بنسبة -

   . % 15بنسبة ) وبة إذاعة، صحافة مكت(  وسائل اإلعالم عامة خاصة منها المحلية -

  اوى ،ــها الشكــوهي عبارة عن إتصاالت غير رسمية تقدم من خالل . % 07 األماآن العمومية بنسبة -
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  . خاصة للمنتخبين الذين يمثلون صوت الشعب في اإلدارة المحلية

  خاصة     لإلتصال بالمواطنين  ن       آما نسجل نقص في الوسائل اإلتصالية الموظفة من طرف المسؤولي         

سات          ور المؤس مات تط ن س مة م وم س ة الي ع اإللكتروني بحت المواق ث أص ت ، حي ارض واألنترن المع

ى اإلطالق                 . والشرآات ذا األمر مغيب عل ة ، لكن ه ا خاصة الخارجي ى جماهيره تستخدمها للوصول إل

ا مس                  . ببلدية قسنطينة    ى عاتقه ة عل ا هو عدم أخذ البلدي ؤولية ربط  مما يكشف عن حقيقة وظيفية جوهره

  .العالقات بجماهيرها من خالل مختلف الوسائل اإلتصالية العصرية 
      

  :تصال المواطنين بالمسؤولينإيوضح وسائل ) 53(جدول رقم 
  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  59  59  41  41  اإلتصال الشخصي

  100  100  41  41  59  59 )المعارف(الوساطة 

  100  100  100  100  /  /  الهاتفياإلتصال 

  100  100  92  92  08  08  خلية اإلتصال

  100  100  100  100  /  /  األنترنت

  100  100  90  90  10  10  األماآن العمومية

  

واطنين        ائل إتصال الم ق بوس        تكشف أرقام الجدول أعاله وجود بعض اإلحتماالت المنعدمة فيما يتعل

اتف  : ت في   وتتمثل هذه الخيارا  . بالمسؤولين واطنين اإلتصال بالمسؤولين           -اإلتصال باله ذر للم  حيث يتع

ستعملها         .  واإلتصال باألنترنت    -هاتفيا ومن خالل معطيات الجدول دائما يمكننا ترتيب أهم الوسائل التي ي

  : المواطنون لالتصال بالمسؤولين آاآلتي

ل       . % 59بنسبة  ) المعارف( الوساطة   -  اد             فالمبحوثين يرون أنه قب د من إيج ى المسؤولين ال ب التوجه إل

وهذا مؤشر على وجود خلل وظيفي ، حيث ال تقضى مصالح المواطنين بسرعة إال بتوفر            . الواسطة أوال   

  .الواسطة 

صي  - صال الشخ ام اإل( اإلت تقبالأي سبة ) س شغاالت      %41بن رح اإلن سؤولين لط ة الم تم مقابل ث ي  ،حي

  .والشكاوى لهم 

 ،حيث يتصل بعض المواطنين بالمسؤولين خارج مقرات البلدية من أجل           %10بنسبة   األماآن العمومية    -

  . طرح اإلنشغاالت لمنتخبيهم و ممثليهم الشرعيين 
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ين                %08 خلية اإلتصال بنسبة     - نهم وب  فقط ،حيث يلجأ بعض المواطنين إلى الخلية حتى تكون واسطة بي

  .*المسؤولين

  :لين بمصالح المواطنين حسب آراء الجمهور الخارجي هتمام المسؤوإيوضح مدى ) 54(جدول رقم 
  

  

ام المسؤولين بمصالح         % 61أن  ) 54(نالحظ من خالل الجدول رقم                من المبحوثين يرون أن إهتم

ة     ، البلدية   أوضاعفي  لك في  عدم لمس أي تغيير      ، ويتجلى ذ   المواطنين سيء  . وفي تحقيق مصالحهم العام

ا  ى  %37أم د إل رق بع م ي ادي ل و ع واطنين ه ة بمصالح الم ام البلدي م يجدون أن إهتم واطنين فه  من الم

ك هو              فقط من أفراد العينة فهم يجدون أن اإل         % 02لكن  . المستوى المرغوب  ى ذل دليل عل د وال ام جي هتم

  . ةــبلدية قسنطينالمقـدمــة بات ـــلخدمل الجيدة النوعية

ا جعل نظرة      . ن للخدمات التي تقدمها البلدية      ــة التثمي ـاب مسأل ــوقد أرجع المسؤولون ذلك إلى غي           مم

  **.   ة حول إهتمام المسؤولين بمصالحهمـــالمواطنين سيئ

  :البلدية يوضح أهم األمور التي يجدها المواطنين في ) 55(جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  96  96  04  04  سهولة اإلتصـــال بالمسؤولين

  100  100  100  100  /  /  سرعـــــة أداء الخدمـــــة

  100  100  71  71  29  29  التزويــــد بالمعلومـــــات

  100  100  91  91  09  09  حســــن اإلستقبـــــال

  100  100  93  93  07  07  ة لمكاتب المسؤولينالمرافق
  

م      دول رق ن خالل الج دمات  ) 55(م ديم أحسن الخ ي تق ة ف ة الجزائري د اإلدارة المحلي دى بع ستنتج م ن

لبيا ، حيث نجد         . لجمهورها الخارجي  ا س ا وآبره وهذا من خالل قلة نسب اإلحتماالت الموضوعة إيجابي

  ن ـة اإلتصال بالمسؤوليـآما ال يجدون سهول عة أداء الخدمة ، من المواطنين ال يجدون سر%100نسبة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حسب المقابالت التي آانت مع رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه * 

  حسب المقابلة مع نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية** 

  %  ك  اإلحتمــــاالت

  02  02  جيـــــد

  37  37  عــــادي

  61  61  ســـــيء

  100  100  المجمــــــوع
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آما . تي أرجعها المواطنين إلى سلطة بعض أعوان اإلستقبال        بسبب العراقيل الموجودة ، وال     % 96بنسبة  

سبة               تقبال بن اب حسن اإلس واطنين عن غي اك حدة      % 91عبر الم األمر  .  في التعامل     وغلظة    ، حيث هن

سبة          سأل     %93اآلخر المغيب في البلدية وهو المرافقة لمكاتب المسؤولين بن واطن أن ي  ،حيث يضطر الم

ان المقصود       ا                 . عدة مرات عن المك واطنين بالمعلومات التي يحتاجونه د الم ة تزوي ى قل ذا باإلضافة إل  ،ه

واطنين     يــاب آل هده األمور عامل وظيفي ل      وغ. % 71ر عنها بنسبة    ـــحيث عب  وجود التصدعات بين الم

م                   -و بين إدارتهم المحلية      وفير أفضل الخدمات له ى ت ا أحرص اإلدارات عل ا     - التي يفترض أنه ا أنه  آم

  . الصورة الذهنية الجيدة للبلدية عند المواطن المحلي  غيابتساعد على

  

  :ـدم تقديم الخدمة بسرعة للمواطنينيوضح أسباب ع) 56(جدول رقم 

  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

 100 100  57  57  43  43  تزاحم المواطنين

 100 100  37  37  63  63  عــــدم مباالة الموظف

 100 100  50  50  50  50   المسؤولينغــــيـاب

 100 100  83  83  17  17 غياب المعرفة الشخصية بالموظف

  

  : يكشف أهم أسباب عدم تقديم الخدمات بسرعة للمواطنين لألسباب المرتبة آاآلتي) 56(الجدول رقم       

لتحاق بأماآن تأخرالموظفين في اإلن من حيث يشتكي المواطنو  ،% 63بنسبة :   عدم مباالة الموظف-

  .هذا عدا المظاهر األخــرى المعبرة عن الالمباالة . عملهم ، وآذا مغادرتهم المبكرة لها 

 ، حيث أن بعض الخدمات تحتاج إلى فصل نهائي من طرف المسؤول %50 غياب المسؤولين بنسبة -

  . كون له إ نشغاالت خارجية أخرىتالذي عادة ما 

على من ضغط الكبير قسنطينة بلدية وهذا مبرر وظيفي إذ تعاني  .% 43 تزاحم المواطنين بنسبة -

  .   خاصة مصالح الحالة المدنيةمديرياتها ومصالحها 

أداء في  توفر هذه المعرفة سيسرع  نجد أنفي حين . % 17 بنسبة ين عرفة شخصية بالموظف إنعدام م-

  .لتحقيق الخدمة الممل  في الطوابير الطويلة واإلنتظار وقوف إحتمال البعد منوي الخدمة
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  :يوضح رضا الجمهور الخارجي على طريقة تعامل الموظفين معهم ) 57(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

ة تعامل الموظفين               % 40نستنتج أن نسبة    ) 57(       من خالل الجدول رقم      ى طريق  من المبحوثين رضاهم عل

ر راضين      % 45أما نسبة   . وهذا حسب طريقة إستقبالهم وأداء الخدمات لهم        . معهم نسبي    م غي واطنين فه  من الم

ة          ـ               . أبدا بسبب سوء اإلستقبال والتماطل في أداء الخدم درة ب ة والمق ة من العين سبة المتبقي ا الن  فرضاهم   % 05أم

  . ة األدوار اإليجابية التي يؤديها الموظف مع المواطن طالب الخدمة دائم نتيج

  :ستقبال  المخصصة لإل األيامآفايةيوضح آراء الجمهور في مدى ) 58 (جدول رقم

  %  ك  اإلحتمـــــــاالت

  34  34  آافيــــة

  66  66  غير آافية

  100  100  المجمــــــــوع

  

 أن النسبة المرتفعة من المبحوثين يرون أن األيام المخصصة )58( نالحظ من خالل الجدول رقم       

) األحد والثالثاء(ومبرر ذلك أن يومين في األسبوع . % 66 ـو قد قدرت نسبتهم ب ، لإلستقبال غير آافية

ستقبال آافية،  فيرون أن أيام اإل% 34أما . لبلدية قسنطينة  غير آافية مقارنة مع الكثافة السكانية الضخمة

  .مهم هو تواجد المسؤولين لتحقيق الغرض المرجو من تخصيصها وال

  :يوضح مدى إخفاء البلدية للحقائق التي تهم المواطنين ) 59(جدول رقم 

  %  ك  اإلحتمــــــــاالت

  25  25  دائمـــا

  70  70  أحيـــــــانا

  05  05  أبــــــدا

  100  100  المجمـــــــــوع
  

سبة        نالحظ من خالل الجدول             ة          %70أعاله أن معظم المبحوثين وبن رون أن المسؤولين في البلدي  ي

ى     ،يعملون على إخفاء المعومات لكن أحيانا فقط   اد عل  حيث من السهل الحصول عليها خاصة مع اإلعتم

  %  ك  االحتمـــــــاالت

  05  05  دائمـــا

  40  40  أحيـــــانا

  45  45  أبـــــــــــــدا

  100  100  المجمــــوع
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 أن آل مسؤول يتنصل       حيث  من المبحوثين فهم يرون أن اإلخفاء يكون بشكل دائم ،          % 25أما  . الوساطة

 تفند على اإلطالق %05والنسبة الضعيفة من المبحوثين .  المواطن إلى مسؤول آخرويوجهمن مسؤوليته 

سق                       .وجود هذه الظاهرة     سجام الن ه في إطار تحقيق إن أدواره ووظائف إذ يؤآدون على قيام آل مسؤول ب

 .   داخل البلدية وخارجها 

  : الجمهور الخارجي يوضح أهم المهام التي يقوم بها المسؤولين حسب رأي) 60(جدول رقم 

  
  

م     دول رق ام الج ل       ) 60(     تفحص أرق ي عم ة ف صالية المهم شطة اإلت اب بعض األن ن غي شف ع يك

  :المسؤولين ،حيث يمكن ترتيب هذا الغياب آاآلتي 

ى       %10في حين أآد    . %90بلغت نسبة غيابها    :  لقرارات المتخذة  إقناع المواطنين با   -  من المبحوثين  عل

حيث تتخذ القرارات . ، حيث أن الغالبية من المبحوثين أآدوا على عدم قيام المسؤولين بهذا الدور  وجودها

  . دون الحاجة إلقناع المواطنين بها

ائق والمعلومات عن أهداف ال            إ - ة   طالع المواطنين على الحق سبة      :بلدي ا بن   حيث أن معظم       %97غيابه

أنه    . المبحوثين ال تتوفر لهم البيانات عن أهداف وخطط البلدية  وهذا مؤشر على وجود خلل وظيفي من ش

  . التأثير على اإلستقرار واإلنسجام بين المسؤولين والمواطنين 

دمتهم - ة لخ المجهودات المبذول واطنين ب اع الم سبة :  إقن سؤولين ال  من المبح%83فن رون أن الم وثين ي

صالية                    وات اإلت ى نقص القن يعملون على إطالعهم بمجهوداتهم في خدمة السكان المحليين ، وهذا راجع إل

  * . وإلى غياب التثمين في ثقافة اإلدارة المحلية  بين الطرفين ،

امهم  - ي مه سؤولين ف ه الم ي تواج شاآل الت ى الم واطنين عل ن%78حيث أن :  إطالع الم وثين  م  المبح

ذلك   ون ب سؤولين ال يقوم رون أن الم ر مطلع . ي م غي ا   يوه ن أن يواجهه ي يمك شاآل الت وع الم ى ن ن عل

ذر                         %12أما  . المسؤولون   اء تع ذلك خاصة أثن ام المسؤولين ب ى قي دون عل م يؤآ ة فه راد العين  فقط من أف

  . قيامهم بتقديم بعض الخدمات للمواطنين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حسب مقابلة مع نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية * 

    المجمــــــــــوع  ال  نعـم

  اإلحتمــــــــــاالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  90  90  10  10  إقنـــاع المواطنين بالقرارات المتخذة

  100  100  97  97  03  03  إطالع المواطنين على الحقائق والمعلومات عن أهداف البلدية

  100  100  83  83  17  17  متهمإقناع المواطنين بالمجهودات المبذولة لخد

  100  100  78  78  12  12  إطالع المواطنين على المشاآل التي تواجه المسؤولين في البلدية
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واطنين ، حيث أن اإلدارة        إستنتج من خالل أرقام الجدول أعاله غياب  إستشعارالمسؤولية            ن      تجاه الم

رارات ،     ي الق ارجي ف داخلي والخ ا ال راك جمهوره ى إش ل عل ي تعم ي الت ة ه ه الناجح الخطط  وإبالغ ب

اب  . هذا باإلضافة إلى إطالعهم على أي طارئ أو مشكل           . والسياسات والمجهودات المبذولة لخدمته    وغي

ك األدوار التي تحقق التوافق                       ذلك في البلدية يرجع إلى غياب جهاز العالقات العامة الذي يضطلع بكل تل

ة     .وإستقرار البلدية داخليا وخارجيا    شعبية المحلي شارآة ال ة   وتضمن  الم شاطات البلدي ق     لن ة وتحقي من جه

  .التنمية من جهة أخرى 

  
  : البلدية بمعرفة مشاآل المواطنينهتمامإيوضح ) 61(جدول رقم       

  

  %  ك  اإلحتمــــــــاالت

  26  26  نعـــــــم

  74  74  ال

  100  100  المجمـــوع
  

ة    يرون عد  %74تكشف أرقام الجدول أعاله أن معظم المبحوثين وبنسبة                 م إهتمام المسؤولين بمعرف

درة     . ، حيث يؤآدون أن المسؤولين يهتمون بمصالحهم فقط          مشاآل المواطنين  أما النسبة المنخفضة والمق

ين               % 26ـ  ب نهم المنتخب ذا     فيؤآدون على وجود إهتمام  لدى المسؤولين بمشاآل المواطنين خاصة م ، وه

  .يدانية معهم ما أآده المسؤولون لنا خالل إجراء المقابالت الم

  

  :للمسؤولين إيصال الجمهور الخارجي لشكاويه يوضح طرق ) 62(جدول رقم 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمــــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  98  98  02  02  اإلتصال بخلية اإلتصال

  100  100  82  82  18  18  سجالت الشكـــاوى

  100  100  46  46  54  54  )المعارف(الوساطــة 

  100  100  62  62  30  30  اإلتصال المباشر بالمسؤولين

  100  100  92  92  /  /  الهـــــاتف

  100  100  92  92  08  08  رئيس جمعية الحي
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م                شكاويهم ،            ) 62(من خالل الجدول رق واطنين ل ا ترتيب طرق إيصال الم ات  إو حسب     يمكنن جاب

  :أفراد العينة آاآلتي 

إذ يرون أنها أنجع وسيلة لحل المشكل  . % 54حيث صرح بها المبحوثين بنسبة ) : المعارف(الوساطة  -

  . وقضاء مصالحهم وأداء الخدمة مهما صغر شأنها، حيث يرون أنها المفتاح األساسي لتحقيق إحتياجاتهم

ام              ، % 30بنسبة  :   اإلتصال الشخصي بالمسؤولين   - اءات المباشرة خاصة أي  والذي يكون من خالل اللق

  .اإلستقبال المعدة لهذا الغرض 

  * أآثر حسب ما صرح به المسؤولين هذه األخيرة التي تحتاج إلى تفعيل %18بنسبة :  سجالت الشكاوى-

ى رؤساء             % 08بنسبة  :   رئيس جمعية الحي   -  حيث أن بعض المواطنين يعملون على إيصال مشاآلهم إل

  .مسؤولين لها إلى الاصقومون نيابة عنهم بإيأحيائهم الذين ي

سبة      : تصالتصال بخلية اإل   اإل - رة بن ة األخي ا  إذ.  فقط  %02 جاءت في المرتب ا أي دور في     أنه يس له ل

  . تلقي الشكاوى وحلها

واطنين بالمسؤولين                   أما اإل  ربط الم ة ل شكل حلق . ختيار الذي آان منعدما فهو وسيلة الهاتف التي ال ت

  .  آما ال تستعمل في إيصال الشكاوى

  

  :ي على الكتابة في سجل اإلقتراحاتيوضح مدى إقبال الجمهور الخارج) 63(م جدول رق
  

  %  ك  اإلحتمــــــــــــــاالت

  08  08  نعـــــــــــــــــم

  92  92  ال

  100  100  المجمـــــــــــــــوع
  

م         دول رق شف الج ساحقة  ) 63(يك سبة ال ى أن الن ارج%92عل راد الجمهورالخ ن أف دمي م ون  ال يق

ة  سؤولي البلدي اتهم لم ق     . إقتراح دول الالح ي الج ا ف رف عليه باب نتع دة أس را لع ذا نظ سبة  . وه ا الن أم

  .   فقد سبق لهم آتابتها من قبل%08 ـالمنخفضة جدا من المبحوثين والمقدرة ب

 

 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لف بالموارد البشريةحسب مقابلة مع نائب الرئيس المك* 
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  :قتراحات في حالة السلب يوضح أسباب عدم آتابة اإل) 64(قم جدول ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قتراحاتهم ترجع إلىأسباب عدم آتابة المواطنين إلأن أهم ) 64(نالحظ من خالل الجدول رقم        

سبة   : عدم إظهارهاووجود سجالت اإلقترحات  - درآون    . % 43.48حيث صرح بها المبحوثين بن م ي فه

  . وجود هذه السجالت لكنها غير موضوعة في أماآن خاصة يسهل الكتابة فيها 

سبة         - ابتهم إل           % 32.61 عدم أخذ اإلقتراحات بعين اإلعتبار بن اتهم   حيث يرجع المبحوثين عدم آت قتراح

  . جدوى األخذ بها أو حتى قراءتها إلنعدام 

ى اإلطالق في             % 28.26بنسبة  :  عدم وجود هذه السجالت    - سجالت عل ذه ال اب ه بعض غي ا ال د لن  إذ أآ

  . بعض المديريات والقطاعات الحضرية

راد الجمهور الخارجي األمي              . % 13.04 عائق األمية بنسبة     - ذا خاصة مع أف يهم      . وه ذر عل حيث يتع

  . هم بغض النظر عن وجود السجالت أو ال آتابة إقتراحات

 وعليه نستنتج زهد    أما اإلختيار المنعدم فكان تزاحم المواطنين على الكتابة في سجالت اإلقتراحات ،                 

ذلك            ديريات والقطاعات     المواطن في تقديم إقترحاته وشكاويه بواسطة السجالت المخصصة ل  في آل الم

دا      الحضرية فنسبة إقبال المواطنين      واطن         . على الكتابة فيها ضعيفة ج اب إحساس الم ى غي ذا راجع إل وه

   .  مساهمته في تحسن أدائها لوظائفهاو  ، اإلدارة المحليةبرتقاء اإل  العمل علىبدوره في

  ):المديريات ،القطاعات الحضرية ،المقر الرئيسي(نطباع العام حول مقرات بلدية قسنطينة يوضح اإل) 65(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  92 71.74  66 28.26  62  عــــــــدم وجـــــود هذه السجالت

  100  92 67.39  62 32.61  30  عدم أخذ اإلقتراحات بعين اإلعتبار

  100  92 56.52  52 43.48  40  جـــــودها وعــــدم إظهــــارهاو

  100  92  100  92  /  /  تزاحم المواطنين على الكتابة فيها

  100 86.96  97  80 13.04  12  عائـــق األميــــــة

  %  ك  ـــــــــــاالتاإلحتم

  16  16  جيـــــــدة

  18  18  عــــاديـــــة

  64  64  سيئــــــــة

  100  100  المجمــــــوع
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المقر له دور رئيس في إعطاء الصورة الجيدة عن اإلدارة المحلية ،ومن خالل الجدول أعاله نالحظ إرتفاع        

فهم يرون أنها تفتقد . % 64: ــ حيث قدرت نسبتهم ب. سنطينة سيئةآراء المبحوثين الذين يرون أن مقرات بلدية ق

في حين باقي . ، والتي إستطاعت بعض اإلدارات الخدماتية األخرى تحقيقها  إلى العديد من الشروط الجمالية

 ة ،إذ  يرون أنها ال تنزل إلى منزلة السيئ  آان إنطباعهم عادي حول مقرات البلدية ،% 18 المبحوثين وبنسبة

 ، حيث يرون أن مختلف مقرات % 16هذه األخيرة التي إختارها المبحوثين بنسبة . وال ترتقي إلى مرتبة الجيدة 

   . المديريات و القطاعات الحضرية التابعة لبلدية قسنطينة هي جيدة خاصة مع مقارنتها ببلديات أخرى مجاورة 

ء وهذا له تأثير وظيفي مهم في نوع الصورة الذهنية التي على العموم يبقى اإلنطباع العام للمواطنين سي       

   .بلدية قسنطينةليحملها الجمهور الخارجي 

  :يوضح مدى حرص المواطنين على حضور النشاطات التي تنظمها البلدية ) 66(جدول رقم 

  %  ك  اإلحتمــــــاالت

  06  06  نعــــــم

  94  94  ال

  100  100  المجمــــــــوع
  

ساحقة     ت       إن  سبة ال شف أن الن اله يك دول أع ي الج واردة ف ام ال وثين ال  %94فحص األرق ن المبح  م

ة ،              ا البلدي شاطات التي تنظمه ى حضور الن د من األسباب          يحرصون عل شفها في الجدول      ننظرا لعدي كت

  . ن على حضور النشاطات المنظمة من طرف البلديةو حريص فقط فإنهم % 06أما . الالحق 

شاطات  ال  الجدول يكشف عن غياب الجماهيرية في      وهذا        دمها    ن سنطينة     التي تق ة ق رة    .  بلدي ذه األخي ه

حيث بين  . التي فندها نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالنشاطات التربوية والثقافية والرياضية           

  *. لنا أن مستوى مشارآة و حضور المواطنين في النشاطات مرتفع جدا

  :م الحضور للنشاطات في حالة السلبيوضح أسباب عد) 67(جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  94 70.72  74 21.28  20  لنقص النشـــــــاطات

  100  94 36.17  34 63.83  60  )التاريخ والمكان(عدم معرفة الموعد 

  100  94 60.64  57 39.36  37  عدم الرغبة في الحضور
  

ا             ) 67(من خالل جدول رقم             شاطات التي تنظمه يمكننا ترتيب أهم أسباب عدم حضور المواطنين للن

  :  ىـــراد العينة إلـــوحسب إجابات أف. البلدية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حسب مقابلة مع نائب الرئيس المكلف بالنشاطات التربوية والثقافية والرياضية *
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سبة   - د بن ة بالموع دم المعرف ب      % 63.83 ع ص الجان ى نق شارآتهم إل دم م وثين ع ع المبح ث أرج  حي

شاطات   * . وهذا النقص فنده نائب الرئيس المكلف بالنشاطات      . اإلعالمي للنشاطات  ة الن حيث يرى أن لجن

ا         ) الفتات حائطية ، إذاعة سيرتا       ( تقوم بإعالم  واسع ومتنوع       شاطات   في سبيل إطالع آل الجم هير بالن

  .المنظمة 

سبة    - ضور بن ي الح ة ف دم الرغب ة       % 39.36 ع ى نوعي ية عل ر راض وثين غي ن المبح سبة م ذه الن  فه

  .ومستوى النشاطات المقدمة

شاطات ،              ، %21.28بنسبة  :  لنقص النشاطات  - اك نقص في الن ة هن راد العين رى أف ا ال   حيث ي ومعظمه

م الحضور سنى له ى يت ل  و ذ. يراعي ظروفهم حت شاط قب ة للن ة العلمي ود الدراس دم وج ى ع ل عل ك دلي ل

  .تنظيمه

  :يوضح تقييم أفراد الجمهور الخارجي لمستوى خدمات ونشاطات بلدية قسنطينة ) 68(جدول رقم 

  %  ك  اإلحتمــــــــاالت

  10  10  جيــــــــد

  35  35  عـــــــادي

  55  55  سيــــــــئ

  100  100  المجمـــــوع
  

ر من نصف المبحوثين                 نال           رون أن مختلف خدمات       % 55حظ من خالل الجدول أعاله أن أآث  ي

وب ،             ...)  الدينية ،والوطنية ،والمحلية ،   (ونشاطات بلدية قسنطينة     ى المستوى المطل د إل سيئة لم ترقى بع

ست                  % 35أما   ى الم ا إل اء به د     منهم فيرون أنها عادية تحتاج فقط إلى بذل مجهودات أآثر لإلرتق . وى الجي

  . ها جيدة نرون أـــ فقط الذين ي%10لنجد في األخير وبنسبة منخفضة قدرها 

  :عند الجمهور الخارجييوضح مدى مصداقية القرارات والمشاريع التي تقوم بها البلدية ) 69(جدول رقم 

  %  ك  اإلحتمـــاالت

  10  10  دائــما

  57  57  أحيـــانا

  33  33  أبــــــدا

  100  100  المجمـــــوع

  

  عندهم مصداقية  أحيانا تكون % 57نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أآثر من نصف أفراد العينة       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه رغم التماطل في أداء الخدمات أن أساس             . ها البلدية في المشاريع و القرارات التي تتخذ      رون أن حيث ي

ك          و ذل رارات ه اذ الق اس إتخ ذا فأس ة ، ل ة العام ديم  الخدم ة هوتق ود البلدي سبة  . وج ا ن ن % 33أم  م

ديم      ى تق دون عل ث يؤآ م ،حي شكل دائ صداقية ب ذه الم دون ه م ال يج وثين فه سؤولين لالمبح صلحة  الم لم

ل المصلحةا     م     % 10في حين أن      . لعامة  الخاصة قب شكل دائ ديهم المصداقية وب ة      ل رون أن بلدي ، حيث ي

ده المسؤولين      . اريع  ــاذ القرارات وتنفيذ المش   ــن عند إتخ  ــح المواطني ــة تراعي مصال  ــقسنطين وهذا ما أآ

  . * آذلك

  : لتقديم المساعدات للبلدية الخارجيستعداد الجمهورإيوضح مدى ) 70(جدول رقم 

  %  ك  تمــــــاالتاإلح

  55  55  نعــــم

  45  45  ال

  100  100  المجمـــــوع

  

سبة                         ة بن راد العين ديم        % 55نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أآثر من نصف أف تعداد لتق ديهم إس  ل

ا أ         . عند الضرورة  المساعدات للبلدية  صورة إذا م م لتحسين ال سي ومه ذا عنصر رئي د ه شكل   ويع ستغل ب

د وأم ل جي ا . ث ذلك   % 45أم تعداد ل ون اإلس م ال يملك وثين فه ن المبح ارين  .  م ن اإلختي ال م باب آ وأس

  :سنتعرف عليها في الجدول اآلتي 

ديمها   يوضح أسباب تقديم المساعدات عند الضرورة للبلدية في حالة اإليجاب وأسباب      ) 71(جدول رقم     عدم تق

  :في حالة السلب

  المجمــــوع  ال  عــــــمن  الحـــاالت
  األسبـــــــــــاب

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  55  49.10  27  50.90  28  من باب الواجب الوطني

  100  55  81.19  45  18.81  10  من باب ديني ال أآثر

  100  55  54.56  30  45.44  25  لتحسين الخدمات

  نعــــم

  100  55  92.73  51  07.27  04  ألن البلدية تستحق ذلك

  100  45  17.78  08  82.22  37  غياب الثقة

  ال  100  45  73.33  33  26.67  12  عدم استحقاق البلدية ذلك

  100  45  62.22  28  37.78  17  لغياب العالقات الجيدة بها
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حسب مقابالت مع رئيس المجلس والنواب واألمين العام* 
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ن         الل م م خ دول رق تعدادهم ل) 71(الج باب إس م أس ع أه وثين ترج ات المبح سب إجاب ديموح  تق

  :المساعدات للبلدية إلى 

ذا              % 50.90حيث إحتل نسبة    :  الواجب الوطني      - د وال يخرج عن ه ة ال يبتع  ، فتقديم المساعدات للبلدي

  . عــــــالداف

ساعداتهم في سبيل تطوير  ، فالمواطنون مستعدون لتقديم م% 45.44بنسبة :  من أجل تحسين الخدمات  -

  . بلديتهم  ورفع مستوى آفاءة خدماتها 

  . حيث يرى المبحوثين أن دين اإلسالمي يحث على ذلك   ،% 18.81بنسبة :  الدافع الديني -

ديم        .   فقط  % 07.27بنسبة  :  ألن البلدية تستحق ذلك      - رون أن تق ة المبحوثين ي سبة ضعيفة فأقلي وهي ن

ديتهم ،            . ذا السبب مساعداتهم يرجع إلى ه    واطنين في بل ة الم م          وعليه نسجل نقص ثق ي تجعله ة ال ذه الثق ه

 نتمائهم للوحدة المحلية ، إ بالحديث عن  ذلك يجب إشعارالمواطنين و لكن قبل.دائما مجندون لمد العون لها

  .  معهــم مــال الدائـــتصالذي يتأتى من خالل اإلو

  :  تقديم المساعدات للبلدية فهم يرجعون أسباب ذلك إلىأما المبحوثين العازفين على       

ة                  % 82.22حيث أن   :  غياب الثقة في البلدية      - ين البلدي نهم وب ة بي اب الثق اك غي رون هن من المبحوثين ي

  . ي منه البلديةـــاد اإلداري الذي تعانــــنتيجة الفس

سبة   :  لغياب العالقات الجيدة بها      - ا   %  37.78بن ديم العون             فوجود العالق ى تق دة عامل مشجع عل ت الجي

  .رورة ــعند الض

ك     - ستحق ذل سبة  :  ألن البلدية ال ت ستحقون ،        26.67بن ا ي م م دم له م تق ة ل رون أن البلدي م ي م     فه فكيف له

  .مساعدة من ال يستحق؟ 
  

  :يوضح صورة بلدية قسنطينة لدى الجمهور الخارجي ) 72(جدول رقم     

  

  

  

  

  

  
   

ة       % 52نالحظ من خالل هذا الجدول أن أآثر من نصف أفراد العينة                     يحملون صورة سيئة عن بلدي

دة فهي     .  منهم يرون أن صورتها عادية  % 42قسنطينة ، وأن نسبة      صورة الجي ون ال ذين يحمل  أما نسبة ال

  %  ك  اإلحتمـــــاالت

  06  06  ـــــدةجي

  42  42  عـاديــة

  52  52  سيئـــة

  100  100  المجمــــوع
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ـ درت ب دا حيث  ق اب  % 06: ضعيفة ج ك لغي ة وذل ذه الحقيق ى نقص إطالع به سؤولون عل ط ، والم  فق

  . الدراسات العلمية المعدة لهذا الغرض 
  

  :سين صورة البلدية في حالة السلبيوضح أهم الوسائل التي يقترحها الجمهور لتح) 73(جدول رقم 
  

  

ة             ا يخص آاف ة فيم سبة منعدم ود أي ن دم وج اله يوضح ع دول أع ي الج واردة ف ام ال تفحص األرق

ة ، حيث                    . اإلقتراحات الموضوعة للمبحوثين   ذه اإلقتراحات لكن بنسب متفاوت ة آل ه مما يدل على أهمي

  :بحوثين لتحسين صورة البلدية آاآلتي يمكن ترتيب أهم إقتراحات الم

   % .90.38 محاربة ظاهرة الوساطة والمساواة في تقديم الخدمة للمواطنين بنسبة ساحقة قدرها -

   .% 86.54 حسن إستقبال وسرعة أداء الخدمة بنسبة -

   .% 76.92 إختيار الموظفين ذوي الكفاءة بنسبة -

   .%57.69 اإلهتمام أآثر بمصالح المواطنين بنسبة -

  . % 53.85 عصرنة البلدية خاصة مصالح الحالة المدنية بنسبة -

سنطينة                          ة ق ة في تحسين صورة بلدي ة مهم شجع      . وآل هذه اإلقتراحات لها أدوار وظيفي ا ت حيث أنه

  . على إيجاد الثقة والتعاون بين المواطن وإدارته المحلية

ة ال تعمل                إن تفريغ بي   :يـــــور الثان ـــة المح ـــخالص ة الجزائري ين أن اإلدارة المحلي ذا المحور يب انات ه

   :اآلتية ويتجلى ذلك من خالل المعطيات ، بصورة آافية على تحسين صورتها مع الجمهور الخارجي

ي اإل  - ستعملة ف ائل الم ة الوس ارجي   قل صال الخ ائل    ،المواطنينبت ف بعض الوس اب توظي د غي   إذ نج

ذلك نجد   . لخ إ...  المفتوحة ،األيام المعارض ، المجلة ، نترنت،األ: مثلالضرورية والمؤثرة    م ل  ق طر أه

الذي يكون من خالل المباشر تصال الشخصي واإل% .  59تصال المواطنين بالمسؤولين الوساطة بنسبة   إ

  .ستقبال اإلأيام

  

  المجموع  ال  نعم
  اإلحتمـــــــاالت

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  52 43.31  22 57.69  30  اإلهتمام بمصالح المواطنين

  100  52 13.46  07 86.54  45  حسن اإلستقبال وسرعة أداء الخدمة

  100  52 23.08  12 76.92  40  إختيار الموظفين ذوي الكفاءة

  100  52 09.62  05 90.38  47  محاربة ظاهرة الوساطة والمساواة في تقديم الخدمة

  100  52 46.15  24 53.85  28  اصة مصالح الحالة المدنيةعصرنة البلدية خ
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  %. 96بنسبة تصال المواطنين بالمسؤولين إوصعوبة %.  61هتمام بمصالح المواطنين بنسبة  نقص اإل-

 % 93 لمكاتب المسؤولين بنسبة  المواطنمرافقةتوجيه ووغياب ال%.  96ستقبال بنسبة   غياب حسن اإل   -

  % .  71ونقص تزويد المواطنين بالمعلومات بنسبة 

ي إ - سرعة ف دام ال سبة أداءنع ة بن ذا ر. % 100 الخدم داوه باب ةجع لع اأس االة الموظف، :  منه دم مب ع

  . الخ...تزاحم المواطنين  ، غياب المسؤولين

  % . 45نسبة بهم معن  نقص رضا المواطنين على طريقة تعامل الموظفي-

سبة       إقناع نقص   - ة   ، % 90 المواطنين بالقرارات المتخذة بن ى   إوقل م عل ا   أهداف طالعه ة وخططه  البلدي

  .  % 97بنسبة 

سبة         إقناع غياب   - ة لخدمتهم بن المجهودات المبذول شاآل التي    إونقص   ، % 83 المواطنين ب م بالم طالعه

  % . 78تواجه المسؤولين في البلدية بنسبة 

سبة          قلة اإل  - واطنين بن شاآل الم ال ونقص    ،%  94هتمام بمعرفة م ة        إقب ى آتاب واطنين عل اتهم  إ الم قتراح

   . األولىرض بالدرجة لغ السجالت المعدة لهذا اإظهاروهذا بسبب عدم % .  92بنسبة 

  % . 64بلدية قسنطينة بنسبة  التابعة لمقرات اللسائد عند المواطنين حول ائالسينطباع  اإل-

سبة                    - ة بن ة من طرف البلدي شاطات المنظم واطنين في الن ذا راجع بالدرجة    % .  94 قلة مشارآة الم وه

  . عدم معرفة مواعيد النشاطات إلى األولى

  . %  52 الصورة السيئة التي يحملها المواطنون عن البلدية بنسبة -

  .آل هذه النتائج وغيرها تجعلنا نؤآد على النتيجة المذآورة في بداية الخالصة        

   :ةـــــــائج الدراســــــنت/ 6-2

لذلك فهي تحاول الوصول   البحوث العلمية في ميدان العالقات العامة ،إثراء إلىتهدف هذه الدراسة        

ة ،          إلى ائق علمي ى حق ة عل ائج تكون مبني داني       و  نت ع المي ات الواق ستقاة من معطي د عرضت   . تكون م وق

  .ومن خالل الدراسات السابقة   ،وأهدافهاالباحثة الطالبة هذه النتائج بناء على فرضيات الدراسة 

   :اتــوء الفرضيــــة في ضــــائج الدراســـنت/ 6-2-1

از إداري     تظهر وظيفة   : التي مفادها : األولىنتائج الدراسة في ضوء الفرضية       -أ العالقات العامة آجه

ه    مختص في اإلدارة المحلية الجزائرية     الموظفين       اإل وظيفت ستمر ب ام الم داخلي   (هتم ق  ) الجمهور ال وتحقي

المواطنين   اإل دائم ب صال ال ارج (ت ور الخ ن     ) . يالجمه ا م صل عليه ة المتح ائج الميداني الل النت ن خ وم

داخل  ستمارة إ تمارة   ويالجمهور ال ا  إس ابالت     رجي ،الجمهور الخ مختلف   التي تمت مع   ومن خالل المق

سنطينة      ة ق ذه الفرضية حيث       مسؤولي بلدي ات ه ستنتج عدم ثب ا   أنن ة في   ةالعام  تظهور العالق  آمديري

ى          هو ظهور شكلي فقط ،         بلدية قسنطينة ،   ر مجسدة عل ع    أفهي غي ة اإل    . رض الواق ا خلي تصال التي    أم
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افترضنا إ شاغ أنه ة ال ك المديري دناها  تعوض تل س أوالرة فوج رئيس المجل ة ل ر تابع دي غي شعبي البل   ال

رئيس         مباشرة ،  ديوان ال ة ل ا           . فهي تابع ا ومكانته نقص من دوره ذا ي ذا   . وه ى  باإلضافة ه ق    إل ة الفري  قل

ك أي مؤهل علمي             .  تضم فردين فقط     أنها حيث   ،العامل في هذه الخلية      ة ال يمل والمشرف على هذه الخلي

ه    أداءلكنه يستعين بخبرته الصحفية السابقة في         والعالقات العامة ،  تصال  في ميدان اإل   ى    .  مهام اء عل وبن

ى اإل ق عل ر محق دنا المؤشر الثالث غي ا وج تمارتين دائم ة أن حيث ، اإلطالقس ا عالق ة ال تربطه  الخلي

مع الجمهور   وهذا نفس الشيء     تصال الدائم مفقود بين الطرفين ،     لذلك فاإل  مباشرة ودائمة مع المواطنين ،    

ة  . هتمام المستمر بشؤون الموظفين والعمال       إذ ال تعمل الخلية على اإل      ،الداخلي   فهي تضطلع بمهام جزئي

ة      اإلعالميةوالتغطية   ستقبال الوفود ،  إآ . ةالعالقات العام من مهام جهاز     شاطات البلدي ذا اإل  .  لن تصال  وآ

 لم تحقق وذلك لغياب جهاز إداري حقيقي خاص         ىاألول الفرضية   أنوهكذا نؤآد على    ... ، اإلعالمبوسائل  

ات      تصال فال يشرف عليها مختصون ومؤهلون       أما خلية اإل  . بالعالقات العامة    في مجال اإلتصال والعالق

ي تتمحور       األساسية والوظائف  تضطلع بالمهام    وهي ال . العامة ة الت ات العام دائم    اإلحول  للعالق تصال ال

داخلي و      واإل -نشغاالته لكسب ثقته    إ و ائهآربمعرفة   -بالجمهور الخارجي    ة  هتمام المستمر بالجمهور ال تلبي

  . طلبـاته ونيل رضـاه 

ـ ة في ظل الفرضي    ـج الدراس ــنتائ -ب ـ ة الثاني ـ ا   : ةـ ى       :التي مفاده ة عل ة الجزائري تعمل اإلدارة المحلي

داخلي         شطة  من خالل ممارسة        يوالجمهور الخارج   تحسين صورتها مع الجمهور ال صالية إ أن ة    ت  . معين

ـى ير  شآانت آل المؤشرات ت     ، يالجمهور الداخل ومن خالل تفريغ بيانات هذه الفرضية مع          عدم تحقق     إل

ة المشجعة             ، من هذه الفرضية     األولالجزء   ة والمعنوي  حيث صرح المبحوثون بعدم توفر الظروف المادي

ل  ى العم ذا الجانب . عل ي ه رة ف اك شكاوى آبي ذا . حيث هن ى فةباإلضاه ة إل دورات التكويني اب ال  غي

دا ،     رة ج سبة آبي ة بن ة والتثقيفي شاطات الترفيهي وظفين والن ا  للم دآم ى نقص  أآ ون عل ام إ المبحوث هتم

شكاويهم و سؤولين ب اتهم ،إالم دم  قتراح ع ع ذم آرائهم األخ اتهم إ وب ل قتراح رارات إقب اذ الق ع . تخ ا م أم

ى                 المؤشرات الموضوعة في     فكلالجمهور الخارجي    م تتحقق عل ذا الجمهور ل ذه الفرضية الخاصة به ه

ث توصلت  . اإلطالق ىحي اب حسن اإلإل رعة  غي تقبال وس ضـاءس ةق ة ،ب  الخدم ام نقص اإل البلدي هتم

آل .  المواطنين بالقرارات المتخذة إقناع أسلوبعتماد على  عدم اإلإلى باإلضافةهذا . بمشاآل المواطنين 

اط  ذه النق ى أدته ل صورةإل يئة  الم جع ة س م المحلي اك نقص -واطنين عن إدارته ث هن  اإلحساس حي

  .راتها المتخذة ــر وفقدان ثقتهم في مصداقية ق-تماءنباإل

 لم تتحقق  يوالجمهور الخارج  مع الجمهور الداخلي ،بجزأيهان الفرضية الثانية أويمكن القول ب  هذا       

ة د   اإلدارة المحلية الجزائرية لم تستوعب بع       أنحيث   ورين في               أهمي د آال من الجمه ة عن صورة الذهني  ال

  ن أن تعمل على تحسين فكيف لها إذ. ي مع البيئة المحيطة ــستقرارها الداخلي والخارجإتحقيق نجاحها و
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  .الغرض هـذا تصالية المساعدة على تحقيق  اإلاألنشطةستعمال مختلف إبتلك الصورة 

ذه الفرضية         :ةـ الثالث  ةــوء الفرضي ــة في ض  ـائج الدراس ــنت -ج ات الخاصة به غ البيان من خالل تفري

ا             "التي مفادها    ا ودوره " . تواجه العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية مشاآل تضعف من مكانته

ة وال تكتسي     حيث أن العالقات العامة ال تزال مهملة ،        ، صحة هذه الفرضية     تأآيد إلىتوصلنا   ة   أهمي  بالغ

ا  آل  أداءتسمح لها من    ولم تحتل بعد المكانة التي        المحلية الجزائرية ،   في اإلدارة  ى   أدواره ا عل  ووظائفه

م            .  وجه   أآمل ة نجد الفه ومن جملة المشاآل التي تعاني منها العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائري

دورها     ا ول ة ولمكانته ذه الوظيف اطئ له زت . الخ اتإذ ترآ ى إجاب وثين عل ة   أن  المبح ذه الوظيف دور ه

ة   ي فئ صر ف ط  ينح داخلي فق ور ال شكل . الجمه رالم اب    اآلخ و غي ة ه ات العام ه العالق اني من ذي تع  ال

سنطينة   (تصال في اإلدارة المحلية الجزائرية ميدان الدراسة         المختصين والمؤهلين في اإل    ة ق  حيث  ،) بلدي

.  ال يعطيه يءففاقد الش  العالقات العامة ، غير مؤهل للقيام بوظائفموظفيها يشرف عل  الخليةوجدنا أن

ة ،        ي البلدي ة ف ا الخلي وم به ي تق ضيقة الت صالحيات ال ل ال ي ظ صوصا ف ات    وخ غ بيان الل تفري ن خ م

ة      آخر والخارجي نستنتج وجود مشكل      يبالجمهور الداخل ستمارتين الخاصتين   اإل  تعاني منه اإلدارة المحلي

ة     الجزائرية يتمثل في سيطرة الطابع الب      ى اإلدارة المحلي ذي  . يروقراطي عل يتجسد من خالل    يظهر و وال

ا  ات من بينه دة معطي ال: ع ا ،إهم ور الخارجي مع داخلي والجمه ور ال دم   شؤون الجمه ذ األع  رأيبخ

رالطرف  ل اآلخ رارات ،إ قب اذ الق واطنين ، نقص اإل تخ وظفين والم كاوى الم شاآل وش ام بم نقص  هتم

ةإعطاء صالها لل المعلوم ه ،  وإي ور بنوعي ائجمه صالية المسخرة إل اإللونقص الوس شارها ت  خاصة -نت

ة ال          أنآل هذه المشاآل وغيرها تؤآد لنا       . لخ  إ...-الحديثة   ة الجزائري  العالقات العامة في اإلدارات المحلي

د  زال قي الت يش  اإلهم دم و ، والتهم سؤولياتها اإلإع ك اإلدارات بم شعار تل ة ست ا إجتماعي اه جمهوره تج

  .  ستقرارهاإجل نجاحها وأه من ا آسب رضقيمةعدم تقدير و الداخلي والجمهور الخارجي على حد سواء ،

ائج الدراس/ 6-2-3 ـنت ي ضـ ـة ف ـاألهوء ـ ث     : دافــ ن البح ا م صل عليه ائج المتح ى النت اء عل بن

داني ، ي ضوء فرضيات الدراسة  المي ا ف ي طرحناه ول ب. والت ا الق از لن د حقأج ة ق دفها ن الدراس قت ه

ومكانتها في التنظيم     الرئيس المتمثل في الكشف عن واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية ،            

ه  اإلشارة هذا الواقع الذي تمت    . اإلداري   ابقا  إلي ة      أن حيث  ، س ة في اإلدارة المحلي ات العام از العالق  جه

رض الميدان فهي غير مجسدة على      أ على   وجود لها فال  . الجزائرية يظهر شكليا فقط في الهيكل التنظيمي        

فهي ال يمكنها من بعيد وال من قريب تعويض            الموجودة على مستوى البلدية     تصال    أما خلية اإل    اإلطالق

       .العالقات العامة جهاز

  مع ستطعنا معرفة طبيعة المجهودات التي تبدلها اإلدارة المحلية الجزائرية لتحسين صورتها إوقد        
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ة        الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي من خالل ترقية اإل        ات العام ل    . تصال بواسطة العالق اك خل إذ هن

ة تحسين  لعمل على   لكبير  ال تمثل في اإلهمال  وظيفي آبير في هذا الميدان        تجسد  و  . صورة اإلدارة المحلي

ك  صورة ذل يةب شاطات اإلأساس ة الن ي قل ى تحسين ال ف ساعدة عل صالية الم ور ت د الجمه صورة سواء عن

  .  الخارجي أوالداخلي 

ة في                       ات العام ا العالق شاآل التي تعانيه ة بعض الم ومن خالل البحث الميداني دائما تمكنا من معرف

اءات               . اإلدارة المحلية الجزائرية     ذا نقص الكف ة وآ والتي من بينها الفهم الخاطئ لمصطلح العالقات العام

ي من ش   . تصال ختصة في اإلالفنية والعلمية الم   ة اإل أوالت ا      نها ترقي ا وخارجي شاآله داخلي . تصال وحل م

ذا  افةه ى باإلض ة ،  إل ي اإلدارة المحلي ي ف ابع البيروقراط يادة الط ا س ؤدي  مم ى ي ال إل سؤولية إهم  الم

  .  تجاه جمهورهاإ دارةإ أليجتماعية اإل

ي         رف و األخي شقيها ال أن نرج ة ب ذه الدراس ون ه داني ، تك د  نظري والمي تطاعت إق ارةس ام إ إث هتم

 العمل اإلداري من      إنجاح ودورها في      العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية ،       بأهميةالمسؤولين  

  . وتحقيق رضــاهخالل آسب ثقة الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي 

ي ض / 6-2-3 ة ف ائج الدراس ـنت ـوء الدراســـ سابقـ ة  توص: ةـات ال ة الخاص ع  "لت الدراس بواق

ة    ة الجزائري ي اإلدارة المحلي ة ف ات العام ائج  "  العالق ى نت اول  إل ا  نمنح رازخالله ه إب اق  اإلأوج تف

  :ختالف بينها وبين نتائج الدراسات السابقة واإل

 ة لعامة في أي مؤسسة وفي أي إدار    ودور العالقات ا أهمية دراستنا وآذلك الدراسات السابقة عن       أآدت -

ى اإل                   ادرة عل وادر المختصة الق ه الك وافر ل از إداري مختص تت تصال  وضرورة ممارستها من خالل جه

  . هتمام بالمستمر بالجمهور الداخلي واإل الدائم بالجمهور الخارجي ،

ا          إهمال آشفت الدراسة الحالية والدراسات السابقة عن        - ة بم  العالقات العامة من طرف اإلدارات العمومي

  . العاملين فيها إعداد وأهمية أهميتها إلى وعلى قصور النظر  ،)المحافظات(دارات المحلية فيها اإل

مقارنة مع  تصال الجماهيري في اإلدارة المحلية الجزائرية ،ستخدام وسائل اإللة إ قإلى خلصت الدراسة -

  . والخارجييلداخلالجمهور اآذلك مع إليه الدراسة األولى وهذا ما توصلت  تصال الشخصي ،وسائل اإل

ى  توصلت دراستنا وآذلك الدراسات السابقة خاصة        - ى  األول ات            إل زال يكتنف العالق ذي ال ي  الغموض ال

  . لهذا المصطلح ـاخاطئـا  فهمنلمس حيث ،العامة 

ات     اإلهمال عن  والعاشرةالثامنة،  ت نتائج دراستنا ونتائج الدراسة السابعة       آشفت - ه العالق اني من ذي تع  ال

  . تكون عليها أنحتاللها للمكانة التي يفترض إوعدم  مة ،العا

  ،ة الجزائريةــات العامة في اإلدارة المحليــل التي تواجه العالقــستخلصت دراستنا جملة من المشاآإ -
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صناعية           شتراك آبير بالمشاآل التي تعانيها    إ ها ل ة في المؤسسة ال ة     (العالقات العام  حسب الدراسة الثامن

  . ) والعاشرة

   : اآلتيةاط ـــــ في النقأساسارز ــــــــالف تبــــــــختاط اإلـــأما نق       

ام                أهداف أهم أن الدراسة الثالثة على     أآدت - ة الجمهور الخارجي في المق وز بثق  العالقات العامة هي الف

ة   ،األول ا آسب ثق داخلبينم ور ال ة يالجمه ل القائم ي ذي تنا .  ف ا دراس دتأم د  نقفأآ دف عن ذا اله ص ه

  . واء ـــــالجمهور الداخلي والخارجي على حد س

ى  توصلت الدراسة     - ة في المحافظات المصرية              أن إل ات العام وم العالق ا  مفه ن ، أنه د في حين     ف ا  أآ  لن

  . تصالية تهتم بهم فقط إ وظيفة أنها لإلدارة المحلية الجزائرية على يالجمهور الداخل

رون           أن  بينت الدراسات السابقة   - املين في المحافظات ي ه   أ معظم الع ان ن ات       اإل باإلمك تغناء عن العالق س

ا  حيث يرون ،العامة   ة   أنه ر مهم ذين        .  غي ة ال ة الجزائري املين في اإلدارة المحلي ا للع ذا خالف دوا ه ا  أآ  لن

  .% 98ودها بنسبة ــــ وجأهمية

م  أن إلى خلصت الدراسة الخامسة     - سبة للمؤسسات اإل    تصال الخارجي      تخصص في اإل     أه صادية  بالن قت

ة            األمرالعالقات العامة ، في حين       الجزائرية هو  ا في اإلدارة المحلي ك تمام ا  إذ ، على خالف ذل د  أنه  تفتق

  . تصال بواسطة العالقات العامة  ترقية اإلإلى

ة  فيبسيطة و سهلة   اإلتصالية العالقات   أن بينت الدراسة السادسة     - ا  حيث  ،  اإلدارة المحلية الجزائري  أنه

 درجات عليا من التنسيق والتكامل  إلىلوصول  لالديمقراطي الذي يساعد البلديةتساعد على ظهور المناخ   

اعي ،اإل تنا   جتم صت دراس ين خل ي ح ىف شاآل إل ود م صالية وج ع  إت ة م ة الجزائري ي اإلدارة المحلي  ف

  . لسائدة داخليا وخارجيا ساعد على ظهور السيطرة البيروقراطية ا جمهورها الداخلي والخارجي ،

ذا راجع              أن إلى خلصت الدارسة التاسعة     - ا وه  المؤسسة ميدان الدراسة تحضى بثقة آبيرة لدى جمهوره

ة  لإل ات العام ى العالق اد عل صت  . عتم د خل تنا فق ا دراس ىأم ة ،إل اب الثق             غي

ة           ونقص المصداقية ا   ة الجزائري ا اإلدارة المحلي ع به اب     . لتي تمت ك غي رد ذل از  وم تصال   باإلختص مجه

  .الداخلي والخارجي 
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   : ةــــــــات الدراســـــتوصي/ 6-3

ا  ائج المتحصل عليه ي ضوء النت داني الخاص بموضوع   ،ف ن البحث المي ستقاة م ات " والم ع العالق واق

ة الجزائ ي اإلدارة المحلي ة ف نالعام ة م ديم جمل ا تق ة يمكنن ك -توصيات  الري د ت أن راجين من وراء ذل ج

   :أهمها - الصاغية األذان

ة الموجودة في الهيكل التنظيمي ب               - ات العام ى     ت تفعيل مديرية العالق ع من خالل       أجسيدها عل رض الواق

ه        تصال الداخلي والخارجي ،   جهاز إداري مختص في اإل     سياسات المحددة ل شمل   ا.هذا مع وضع ال لتي ت

  . عمله وتنظم عالقاته داخليا وخارجيا إطاروتحدد   الجهاز ،أهدافمبادئ وقواعد العمل التي تحكم 

اع   اإل- ةقتن ة ، بأهمي ات العام ر في     العالق ا الكبي دة  إ العمل اإلداري وضمان  إنجاحودوره تقرار الوح س

  .المحلية 

ة - ات العام ة العالق ل مهم ى توآي دان اإلإل ي مي صين ف ع ضرورة  مخت ذا م ة ،ه ات العام صال والعالق ت

   .أمامهمواإلدارية  التنمية المهنية والعملية ،  فرصوإتاحةهم بتدري

شطة  العلمي في تخطيط       األسلوب ضرورة تطبيق    - ة ،         اإل لألن صالية الخاصة بالوحدة المحلي ام     ت مع القي

  .بالدراسات العلمية المتعلقة بفئات الجمهور الداخلي والخارجي 

ى   تصاالتها بالجمهور الداخلي والخارجي ، إتصال التي توظفها اإلدارة المحلية في     وير وسائل اإل   تط - عل

  . لها بتثمين خدماتهاحتى تسمحومتسمة بالمرونة والسرعة والحداثة   تكون متنوعة ،أن

ي - سليم ،   أن ينبغ يط ال ي والتخط ث العلم ون البح م     يك وعي ه يم الموض اسوالتقي وات أس   اإلدارةخط

  . المحلية في تحسين صورتها 

ة     - ي البلدي ل ف ة للعم ة المالئم ة والمعنوي روف المادي وفير الظ ى ت ل عل الل .  العم ن خ ذا م ادة  :وه  زي

ع    اإلآثارالمساواة في المعاملة والترقية ،       توفير الشروط الصحية في مقرات العمل ،       ،األجور في   والتنوي

  . النشاطات الترفيهية والتثقيفية 

ة ، ضرور- ات العام ن العالق ى ف ة عل ي اإلدارة المحلي وظفين ف ع الم دريب جمي سانيأو التعامل  ة ت  اإلن

شكل مباشر             اهير ب ذين يتصلون بالجم اءة ،       إمع ضرورة     . خاصة ال ار الموظفين ذوي الكف  وضع   و ختي

  .الفرد المناسب في المكان المالئم 

 آشف الحقائق مع الجمهور الخارجي والداخلي ،   عتماد اإلدارة المحلية الجزائرية على سياسة     إ ضرورة   -

ا ،    والتأآد تصال ،  مختلفة لإل  وأساليبوهذا من خالل فتح قنوات       ل المعلومات          من فعاليته سهل تنق حتى ي

ل اإل ي آ ات ،ف اهرة يخفالتو تجاه ن ظ اطة إف م اد الوس ارف(عتم ة ) المع يةآطريق ي اإلأساس صال  ف ت

  .الخارجي  مع الجمهور خاصة 
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شاآلهم و  بحل   تمام  هوذلك من خالل اإل     بالموظفين والعمال ،   أآثرتمام  ه اإل - اتهم إشكاويهم و  أخذ   م  قتراح

  .  الحرص على آسب ثقتهم إلى باإلضافةهذا .  في القرارات المتخذة إشراآهممع  ،بعين اإلعتبار 

ام  اإل- رهتم ن خالل اإلأآث المواطنين م صالحهم ، ب ام بم شاآلهم ، هتم كاويهم ، وم ة و وش ة معرف محاول

  . قتراحات في آل المديريات والقطاعات الحضرية  من خالل تفعيل نظام اإلوآرائهمقتراحاتهم إ

لما ، بين المسؤول والموظف    فقط   تصال الرسمي الدائم    تصال الداخلي عن اإل   اإلوفصل   إخراج محاولة   -

ين الطرفين ،              من    له ات ب ر في تحسين العالق ا ،    وفي تقريب وجهات ال       دور آبي ا    نظر بينهم نعكس  مم ي

  .على العمل بشكل مباشربشكل إيجابــي 

مان    - ى ض ل عل سن العم تقبال ،اإلح رعة  س ازوس ى    إنج ل عل ع العم واطنين م ة للم م إ الخدم طالعه

شاآل التي     . ومختلف المجهودات المبذولة لخدمتهم       وخطط البلدية ،   وبأهداف بالقرارات المتخذة  وأهم الم

  . وآسب ثقتـهك تقريب بين المواطن وبين إدارته المحليةوفي آل ذل. تعترضها 

ى  باإلضافة إلى تدريبهم   تدريب الموظفين على معاملة الجمهور معاملة طيبة ،     - حسن األداء و تحمل   عل

  .مع العمل على رفع المستوى اُلثقافي و الفني لهم  المسؤولية ،

سنطينة في          إصدار - ة جسور ق ة    كون الجسر  تل ،جل قريب     أ مجل ين البلدي رابط ب ا جمهورو ال داخلي  ه  ال

ر           خالل   من،   والخارجي ات والمعلومات التي تثي ارئ ،    إتزويدها بكافة البيان ام الق ى       هتم شجيعه عل مع ت

  . مساحات معدة لهذا الغرض بإيجادتها سلارم
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  : ةــــاتمـــخ  

  

ة هي ال                     ات العام ة والعل    في نهاية هذه الدراسة تبقى العالق يلة العملي ستخدمها وحدات        موس ة التي ت ي

د جمهور    لها  الصورة الذهنية الجيدة   وإليجاد اإلدارة المحلية لزيادة فاعليتها ،     ا  عن داخلي والخارجي    ه  ،  ال

ات ال       رة        حيث أن وجود العالق ذه األخي ساعد ه ة ي ة في اإلدارة المحلي ى ت عام شعور  عل ة ال  بالمسؤولية  نمي

ي ،   جتماعية نحو المجتم    اإل ارة  ع المحل رأي  وبإث ي ح             ال شاآل المجتمع المحل ضايا وم ي بق ام المحل  تى   الع

دم        ي تق دمات الت ذ ، والخ ي تنف ة الت شاريع التنمي ع م ا م ه متجاوب ة  . تجعل درآا للحاج ه م اوتجعل   ،إليه

   .ومشارآا في تنفيذها 

رارات التي     إت عند   أخطاء وسيلة وقائية من وقوع الوحدة المحلية في       آما تعد العالقات العامة           خاذ الق

ين       ا                .  تتعارض مع إرادة السكان والمواطنين المحلي ى م رد عل ة ضرورية لل ات العام رامج العالق ذلك فب ل

ة       نتقادات داخلية وخارجية ،   إيثار من    راز ولشرح سياسة اإلدارة المحلي ة        وإب ائق المجردة من الدعاي  الحق

  .والتزييف 

ق     ي  حيث ، قصوى في اإلدارة المحلية      أهمية هقات العامة ل  العالوجود جهاز   فإذن          ى توثي ساعدها عل

ا  ل معه اهير المتعام ين الجم ا وب صلة بينه دًء. ال داخل ب الجمهور ال ة يب ة الظروف المادي ن خالل تهيئ  م

م  مع   همعالقات على تحسين     الموظفين  تساعد بأنشطةوالقيام   والمعنوية المشجعة على العمل ،      مع   ، إدارته

ال   تح المج امهمف ديم أم شار إ لتق اتهم والم ة   قتراح دة المحلي سيير الوح ي ت ع اإل.آة ف شاآلهم   م ام بم هتم

آيف ال ورضا الجمهور    . نطباع جيد لدى الجمهور الخارجي      إ ترسيخ   إلىوفي هذا وصول    . وشكاويهم  

ذا    يجد س   إذ . يالجمهور الخارج التعامل مع   الداخلي ينعكس بصورة تلقائية وسريعة على        ر  ه  حسن   األخي

ى             عد بكل الم  تزوالو  الخدمة ،  أداءوالسرعة في    ستقبال ، اإل ساعد عل ذا ي دها وه ي يري ات الت لومات والبيان

  .نتماء الدائم لها  باإلإلحساسه وزيادة مشارآته في تسيير وحدته المحلية ة الجمهور الخارجيآسب ثق

د       المحلية الجزائرية ل   اإلدارة أن نجد   لألسفلكن          ستوعب بع ة م ت ة      وظيف ات العام ا    ، العالق و أهميته

ي ، وفي تحقيق       نجاحإ في ه  العمل اإلداري المحل ة ل    . فعاليت ذلك فهي مهمل ات     ل از العالق اد جه سألة إيج م

داخلي          العامة داخل هيكلها التنظيمي ،   ا ال سجام بنائه تقرارو إن ى تحقيق إس ساعدتها عل أنه م و الذي من ش

   . جي مع المواطنينمع الموظفين أو الخار

 ،الجزائرية على آسب ثقة الجمهور الداخلي والخارجي      اإلدارة المحلية    هناك نقص في حرص      آما       

ك  رد ذل سيير ،   آثرةوم ي الت ة ف ن بيروقراطي ا م بط فيه ي تتخ شاآل الت ة الم ال ألهمي ام  وإهم رأي الع ال

ي يو،  المحل سؤولية ف اد الم صورة إيج وةو المرجال د الجمه ارجي عن داخلي و الخ دا   ،ر ال ذا ع اقي ه ب

  .  خارجها أودة ــ سواء داخل الوح التي تتخبط فيهاتصاليةالمشاآل اإل
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ة    أن نرجو   األخيرفي          ذه الدراسة لبن ات        إضافية  تكون ه دان العالق ات البحث العلمي في مي  من لبن

ة  ا نرجو ، العام ون أنآم ة تك ذه الدراس د  ه تطاعت  ق اءاس ة و صورة إعط ع يموضوعبدقيق ة عن واق

ة    ة الجزائري ي اإلدارة المحلي ة ف ات العام لو. العالق ارة نأم ق  إث ي اإلدارة  إ أن تحق سؤولين ف ام الم هتم

  . ستقرار والنجاح  العالقات العامة في اإلدارة المحلية وبدورها الكبير في تحقيق اإلبأهميةالمحلية 
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-234 publication. ksu. edu. sa/conférences/behrain . 2008/02/24. h 08:44. 

-235 http/www –se. gov.sa/prealindex. Htm  24/02/2008  h 900. 

-236 www. Wadi-information-radhramaut. Info/ar/content/view/ful/   24/02/08   h 9.21. 
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 ملحق رقم (01): إستمارة الجمهور الداخلي
 

ةيـبـعـة الشـراطيـقـة الدميـريـة اجلزائـوريـمهـاجل  
يـلمـم العايل و البحث العـعليـوزارة الت  

-  قسنطينة-وريـة منتـجامع      
الداخلي خاصة باجلمهور( ) قم ستمارة حبث رإ                  جتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإل  

                                                                                   تصالقسم علوم اإلعالم و اإل
 ختصص اتصال و عالقات عامة              

                                        
:ولــارة حبث حــستمإ  
 
 
 

 
  
 

 إعدادالطالبة                                                                إشــراف:                               
أجغيم الطاهر/     د         عيواج عذراء                                                                  

      

                                                                                                 
.يـلمـحث العـراض البـستمارة سرية و ال تستخدم إال ألغات الواردة يف اإلـاملعلوم: ةـظـمالح  

 
  

  2009-2008السنة اجلامعية 
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  في المكان المناسب)×(ضع العالمة 

I. /لبيانات الشخصيةا: 
      أنثىذآر            :    الجنس .1
 51                  أآثر من 50 -41            40 -31                30 -20: السن .2
 ابتدائي           متوسط              ثانوي             جامعي: المستوى التعليمي .3
 ...............:......................................................................الوظيفة .4
 :.....................................................................................األقدمية .5

II. /بيانات للكشف عن وجود جهاز خمتص بالعالقات العامة يف بلدية قسنطينة : 
  هل يوجد عندآم جهاز مختص بالعالقات العامة؟6.

ال             نعم               
في حالة اإلجابة بال فما هي الجهة المكلفة باإلتصال بالموظفين داخل البلدية؟. 7  

المسؤول المباشر                                  خلية اإلتصال                     
ئيس المكلف بالموارد البشرية نائب الر                                      األمين العام                           

........................................................................................أخرى أذآر  
هل هناك إتصال بينك و بين موظفي خلية اإلتصال؟. 8  

 نعم                          ال
في حالة اإلجابة بنعم هل يكون إتصالك معهم؟. 9  

أحيانا                       نادرا  دائما                        
 هل تعاملك مع موظفي الخلية يكون في إطار؟ .10

هما معا   الزمالة                    العمل                        
 حسب رأيك ما هو عدد أفراد الخلية؟ .11

2                            4                           6                          8  
 ما هي أهم الصفات التي يتصف بها مسؤول خلية اإلتصال؟ .12

 قدرة على اإلقناع                                 قدرة على مواجهة المشاآل
 التحكم في اللغات                                 القدرة على اإلتصال

 البشاشة
........................................................................................أخرى أذآر  

 ما هي الوظائف التي تقوم بها الخلية حسب رأيك؟ .13
        اإلتصال الدائم بالمواطنين     اإلهتمام المستمر بالموظفين                       
      إستقبال الوفود الوطنية و األجنبية                      اإلتصال بوسائل اإلعالم            
       التغطية اإلعالمية لنشاطات البلدية   إجراء بحوث الرأي العام الداخلي و الخارجي     

...........................................................................................أخرى أذآر  
III. /ا مع اجلمهور الداخليبيانات خاصة عن جمهودات البلدية يف حتسني صور: 
 آيف يتم اإلتصال بين الموظفين و المسؤولين؟ .14
   الهاتفجتماعات             اإلتصال                 من خالل خلية اإل     

المراسالت اإلدارية                              األنترنت               اإلتصال المباشر بالمسؤولين  
...........................................................................................أخرى أذآر  

 ما هي عادة الشؤون التي تستدعي إتصالك بالمسؤولين؟ .15
زمالءشؤون العمل                     مشاآل شخصية              شؤون تخص ال         
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 آيف يتم اإلتصال بين المسؤولين و الموظفين؟ .16
من خالل اإلعالنات                 اإلتصال الشخصي              خلية اإلتصال          
الهاتف                                 اإلستدعاء الكتابي          

...........................................................................................أخرى أذآر  
 هل يتم عادة اإلتصال بينك و بين المسؤول؟ .17

من أجل تقديم أوامر و تعليمات                                       إعطاء توجيهات          
  اإلستماع إلى إنشغاالتكحل مشاآلك الشخصية                                                        
مناقشة أمور الزمالء)              األفراح و األحزان(مشارآتك في األمور الخاصة           
حل مشاآل في العمل          
.............................................................................................أخرى أذآر          
        ...........................................................................................................  

 
 ما رأيك في أمور العمل المادية في البلدية؟ .18

مالئمة                                      غير مالئمة         
 إذا آانت غير مالئمة فكيف يظهر ذلك؟ .19
عدم توفر الشروط المادية للعمل                                         إنخفاض األجور          

  و المعاش               غياب المكافآت و الحوافزةسوء خدمات العالج و التأمين على الحيا        
...............................................................................................أخرى أذآر         

 ما رأيك في ظروف العمل المعنوية في البلدية؟ .20
مالئمة                                       غير مالئمة          

 إذا آانت غير مالئمة فما هو السبب؟ .21
  المساواة في المعاملةغياب اإلحترام بين المسؤولين و الموظفين                      عدم       
وجود التوترات الداخلية بين مختلف المسؤولين                غياب النشاطات الترفيهية         
عدم المساواة في الترقية         
..............................................................................................أخرى أذآر         

 لموظفين؟ نظمتها البلدية لفائدة ا دورات تكوينيةسبق وأن شارآت في  هل .22
نعم                                  ال          

 عندما تواجهك مشاآل هل تقدمها في شكل شكاوى؟ .23
نعم                                  ال          

 تقديم شكاويك؟في حالة اإلجابة بنعم ما هي الجهة التي تتصل بها ل .24
    األمين العام           خلية اإلتصال          رئيس المجلس الشعبي البلدي                     
نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية                             المسؤول المباشر         
.............................................................................................أخرى أذآر         

 بأي طريقة تتلقى الرد؟ .25
رد آتابي                                إتصال هاتفي                     المقابلة         
.............................................................................................أخرى أذآر         

 
 هل تجد إهتماما من طرف المسؤولين بشكاوى الموظفين؟ .26

نعم                                ال          
 هل تقوم بتقديم إقتراحات للمسؤولين؟ .27
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نعم                                ال          
 
 

 ؟ لينفي حالة نعم هل تلقى إقتراحاتك إهتماما من طرف المسؤو .28
نعم                                ال          

 ..........................................................في حالة ال ما هو السبب حسب رأيك؟ .29
       ...........................................................................................................  
       ...........................................................................................................  

 هل يأخذ المسؤولون بآراء الموظفين عند اتخاذ القرارات؟ .30
نعم                               ال          

 آيف تصف عالقتك بمسؤوليك؟ .31
يدة                          عادية                            سيئةج          

 آيف تصف عالقتك مع زمالئك؟ .32
جيدة                          عادية                            سيئة          

 هل ترى أن المسؤولين حريصين على آسب ثقتك؟ .33
النعم                                        

 :هل ترى أن آسب ثقة الموظف تكون من خالل .34
      زيادة الحوافز و المكافآت     ترك مجال للحرية        الرقابة الصارمة                    
اإلآثار من النشاطات الترفيهية)                          صاعدة و نازلة(فتح قنوات لإلتصال          
..............................................................................................أخرى أذآر         
       ............................................................................................................  
IV./ يف البلدية بيانات خاصة باملشاكل اليت تواجه العالقات العامة : 
 ما هو فهمك للعالقات العامة؟ .35

وظيفة اتصالية تهتم بالموظفين و مشاآلهم          
   وظيفة اتصالية تهتم بالمواطنين فقط        
  ،يشرف عليها جهاز مختص وظيفته اإلهتمام المستمر )البلدية( في اإلدارة المحلية وظيفة إدارية         
يق اإلتصال الدائم بالمواطنينبالموظفين وتحق          

  إهتمام من طرف المسؤولين بالموظفين والعمال؟دحسب رأيك هل ترى وجو .36
دائما                           أحيانا                         أبدا          

 حسب رأيك هل ترى وجود إهتمام من طرف المسؤولين بالمواطنين؟ .37
                 أحيانا                         أبدادائما                   

 حسب رأيك هل يتعمد المسؤولون على إخفاء الحقائق التي تهم العمال والموظفين؟ .38
دائما                           أحيانا                         أبدا          

 
 تهم المواطنين؟حسب رأيك هل يتعمد المسؤولون على إخفاء الحقائق التي  .39

 دائما                           أحيانا                         أبدا
 حسب رأيك هل يوجد إستعداد للمسؤولين لفتح قنوات إتصالية مع الموظفين و العمال؟ .40

دائما                           أحيانا                         أبدا         
 تصالية مع المواطنين؟إد إستعداد للمسؤولين لفتح قنوات حسب رأيك هل يوج .41

دائما                           أحيانا                         أبدا          
 هل ترى وجود مشاآل في اإلتصال بين المسؤولين و الموظفين و العمال؟ .42

نعم                               ال          
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 د مشاآل في اإلتصال بين المسؤولين و المواطنين؟هل ترى وجو .43
نعم                               ال          

 
 :إذا آانت اإلجابة على أحد السؤالين بنعم،فهل يرجع السبب إلى .44

تصال الداخلي و الخارجيغياب إدارة مختصة باإل         
نظرة المسؤولين للموظفين و المواطنين          

غياب المختصين في اإلتصال داخل البلدية         
غياب اإلمكانيات المادية الخاصة بذلك         

نقص الوسائل اإلتصالية الحديثة المسخرة في البلدية          
 

 هل ترى هناك ضرورة لوجود جهاز العالقات العامة في بلدية قسنطينة؟ .45
نعم                                 ال         
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 ملحق رقم (02): إستمارة الجمهور الخارجي
 

ةيـبـعـة الشـراطيـقـة الدميـريـة اجلزائـوريـمهـاجل  
يـلمـم العايل و البحث العـعليـزارة التو  

-  قسنطينة-وريـة منتـجامع      
 

اخلارجي خاصة باجلمهور( ) ث رقم ستمارة حب          إ        جتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإل  

                                                                                   تصالقسم علوم اإلعالم و اإل
تصال و عالقات عامة              إختصص   

:ولــارة حبث حـستمإ   
  

 
 
 

     

              إعدادالطالبة                                                                إشــراف:                               
أجغيم الطاهر/     د         عيواج عذراء                                                   

                                                                                                      
 

.يـلمـحث العـراض البـستمارة سرية و ال تستخدم إال ألغات الواردة يف اإلـاملعلوم: ةـظـمالح  

 
2009-2008السنة اجلامعية   
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: في المكان المناسب)×(عالمة ضع   
I./ البيانات الشخصية:   
 ذآر                            أنثى:     الجنس .1
 51              أآثر من 50 -41               40 -31                  30 -20: السن .2
     ثانوي         جامعي       متوسط            بتدائي  إأمي                  :   المستوى التعليمي .3
 
II.  البلدية(بيانات للكشف عن وجود جهاز خمتص بالعالقات العامة يف اإلدارة احمللية:( 

  هل تتردد على بلدية قسنطينة؟.4
     نعم                                 ال

  في حالة اإلجابة بنعم ما هو السبب؟.5
  إستخراج الوثائق                                    طلب اإلعانة لحل مشكل

  تقديم اقتراحات                                       تقديم شكوى
........................................................................................أخرى أذآر   
  ما هي الجهات التي تتصل بها من أجل ذلك؟.6

    خلية اإلتصال                                         الديوان
              األمين العام   النواب                                     

    رئيس المجلس الشعبي البلدي                      المصالح اإلدارية
.........................................................................................   أخرى أذآر  

تصال داخل البلدية؟هل تعلم بوجود خلية اإل .7  
                         ال  نعم          

  هل سبق و أن تعاملت مع أحد موظفيها؟.8
     نعم                                  ال

  في حالة نعم هل يحدث ذلك؟.9
     دائما                                أحيانا                         نادرا

؟تصالة اإلما هي الخدمات التي قدمتها لك خلي .10  
  إرشادك لمكاتب المسؤولين              حل مشكلتك        تزويدك بمعلومات عن نشاطات البلدية

 إيصال إنشغاالتك للمسؤولين 
.............................................................................................. أخرى أذآر  

أهم الصفات التي يتمتع بها مسؤول خلية اإلتصال؟ حسب رأيك ما هي .11  
 حسن اإلستقبال                                   القدرة على اإلقناع

 التحكم في اللغات                                 القدرة على اإلرشاد  و التوجيه
...............................................................................................أخرى أذآر  

  آيف آان مستوى المعلومات المقدمة لك من طرف الخلية؟.12
    آافي                                  غير آافي

  إذا آانت غير آافية لمن لجأت الستكمالها؟.13
نات    المسؤولين                                    قراءة اإلعال  

     الصحافة                                      عن طريق المواطنين
    أخرى 

............................................................................................................................أذآر
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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III.  / ا مع اجلمهور اخلارجيبيانات خاصة للكشف عن جمهودات البلديةيف  حتسني صور . 

هل يتصل المواطنون بالمسؤولين من خالل؟.14  
     االتصال الشخصي                 اإلتصال الهاتفي         األنترنت         مكتب اإلستقبال

خلية اإلتصال            الديوان           )                المعارف(    الوساطة   
     أخرى أذآر

 .....................................................الل؟خيتصل المسؤولون بالمواطنين من  هل .15
المجلة           خلية اإلتصال                        اإلعالنات                              

عمومية                       األنترنت                              األماآن ال  
    وسائل اإلعالم العامة                المعارض

     أيام اإلستقبال
..............................................................................................    أخرى أذآر  

  آيف تقيم إهتمام المسؤولين بمصالح المواطنين؟.16
جيد                                 عادي                              سيء      
هل تجد في البلدية األمور اآلتية؟.17  

    سهولة اإلتصال بالمسؤولين                          حسن اإلستقبال
ؤولين   سرعة أداء الخدمة                                     مرافقتك لمكاتب المس  

    تزويدك بالمعلومات
 إذا آانت الخدمة التي تريدها ال تقدم لك بسرعة فهل يرجع السبب إلى؟ .18

    تزاحم المواطنين                                       غياب المسؤولين
   عدم مباالة الموظف                                     ال تملك معرفة سابقة بالموظف

...............................................................................................أخرى أذآر     
 هل أنت راضي على طريقة تعامل الموظفين معك؟ .19

    دائما                               أحيانا                                أبدا
 صة لإلستقبال؟هل ترى أن األيام المخص .20
آافية                             غير آافية    

هل ترى أن البلدية تقوم على إخفاء الحقائق التي تهم المواطنين؟. 21  
             دائما                               أحيانا                                أبدا

:ومون بالمهام التالية  البلدية يق هل ترى أن المسؤولون في.22  
 إقناع المواطنين بالقرارات المتخذة

 إطالع المواطنين على الحقائق و المعلومات عن أهداف البلدية و خططها
 إقناع المواطنين بالمجهودات المبذولة لخدمتهم

 إطالع المواطنين على المشاآل التي تواجه المسؤولين في البلدية
  مشاآل المواطنين؟ هل تهتم البلدية بمعرفة.23

        نعم                                     ال
  إذا آانت عندك شكوى ما هي الطريقة التي تعتمدها إليصالها؟.24

        اإلتصال بخلية اإلتصال                  اإلتصال بالمسؤولين            صناديق الشكاوى
                  الهاتف                             رئيس جمعية الحي       سجالت الشكاوى         

)المعارف(        الوساطة   
  هل قمت بكتابة اقتراحات بسجل اإلقتراحات في البلدية؟.25

        نعم                                     ال
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إذا آانت اإلجابة بال فهل يرجع السبب إلى؟. 26  
    عدم وجود هذه السجالت                                     وجودها وعدم إظهارها           

        عدم أخذ االقتراحات بعين اإلعتبار                         تزاحم المواطنين على الكتابة فيها
................................................................................................       أخرى أذآر  

المديريات والقطاعات الحضرية والمقر الرئيسي؟( ما هو إنطباعك العام حول مقرات بلدية قسنطينة .27  
        جيدة                                   عادية                                سيئة

  التي تنظمها البلدية للمواطنين؟ هل تحرص على حضور النشاطات.28
        نعم                                     ال

 في حالة اإلجابة بال فهل يرجع السبب إلى؟ .29
        نقص النشاطات             عدم معرفتك بموعدها و مكانها       عدم رغبتك في الحضور 

................................................................................................       أخرى أذآر  
 آيف تقيم مستوى خدمات و نشاطات بلدية قسنطينة؟ .30

        جيدة                                  مقبولة                              ضعيفة
 صداقية عندك؟هل القرارات و المشاريع التي تقوم بها البلدية لها م .31

        دائما                               أحيانا                                أبدا
 هل عندك إستعداد لتقديم مساعدات للبلدية عند الضرورة؟ .32

        نعم                                 ال
 .......................................................................في آلتا الحالتين ما هو السبب؟ .33

.............................................................................................................      
.........................................................................................     ....................  

 ما هي الصورة التي تحملها عن بلدية قسنطينة؟ .34
سيئة      عادية                       جيدة                                     

 
..........................أذا آانت سيئة فما هي الوسائل التي تقترحا لتحسينها حسب رأيك؟. 35  

.............       ...............................................................................................  
............................................................................................................        

.....................................        .......................................................................  
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                                             ملحق رقم (03): دليل المقابلة
 

ةيـبـعـة الشـراطيـقـة الدميـريـة اجلزائـوريـمهـاجل  
يـلمـم العايل و البحث العـعليـوزارة الت  
-  قسنطينة-وريـة منتـعجام  

                   جتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإل
                                                                    الـتصالم و اإلــوم اإلعـعل م ـقس

ة              ـامـات عـالقـعال وـتصإ   ختصص   

  .............................:  ةـان املقابلـمك
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  البلديرئيس الس الشعيب

ات العامةـمديرية العالق امـن العـاألمي  ةـاعات حضريـقط10   

الشؤون التربوية مديرية
 الثقافية والرياضية

ةـة الصيانـمديري  
ائل العامةـوالوس  

 ة املوارد البشريةـمديري

 اتــة املمتلكـمديري

 رانــرية العمـمدي

 ةـة التطهري والبيئـمديري

 ؤون املاليةـاملديرية الش

 مديرية الشؤون االجتماعية

 ازاتــة اإلجنـمديري

مديرية الشؤون العمومية 
 والتنظيم
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 امللـخص :

يعتبر نظام اإلدارة المحلية دعامة أساسية من دعائم المجتمعات الحديثة ، فمعظم دول العالم تتوسع        

و المواطنين ونحو نه وسيلتها ألداء وظائفها وحسن قيامها بواجباتها نحأفي تطبيقه ، وذلك إيمانا منها ب

يب التنظيم اإلداري بمقتضاه يقسم إقليم ونقصد بنظام اإلدارة المحلية أسلوب من أسال. المجتمع بأسره 

الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي ، تتمتع بالشخصية اإلعتبارية ويمثلها مجالس منتخبة من أبنائها 

والجزائر من بين العديد من الدول التي . إلدارة مصالحها ، هذا مع إشراف ومراقبة الحكومة المرآزية 

زي والالمرآزي ، وتتخذ آمستوياتـي تجمع بين األسلوب المرآــ ، فهم اإلداريــلى هذا التنظيعد ـتعتم  

.مرآزية الإلقليمية آال من البلدية والوالية لال  

واإلدارة المحلية الديمقراطية هي التي تكون دائما حريصة على الحفاظ على عالقات طيبة سواًء مع        

تضع  لذلك. المستفدين من خدماتها) هور الخارجي الجم( أو مع الموطنين ) الجمهور الداخلي ( موظفيها 

اة ـتحت تصرفهم المعلومات والحقائق المعبرة عن نشاطاتها وخدماتها ، ومع آثرة الوظائف والمهام الملق

 ص يساعدها في أداء ظائفهات مخياز إدارــة إلى جهـة ماســي حاجــا فـة نجدهـاإلدارة المحلي ى عاتقـعل

ع ـاهم مــ له مسؤولية تحقيق التفإذ تناط. ة العمل اإلداري بشكل أفضل ــرية وممارسوتسيير شؤونها اإلدا

،وهذا من خالل العمل على تقريب أهداف وبرامج ةـي لإلدارة المحليـمهورالخارججور الداخلي والـمهجال

ة ـريغالمتالمتزايدة واإلحتياجات  من جهة ، والتعرف على المشكالت  وسياسات وتطلعات الوحدة المحلية

.لإلدارة المحلية من جهة أخرى   

طلع بمهمة الشرح والتفسير ظهذا الجهاز يتمثل في جهاز العالقات العامة ، هذه األخيرة التي ت       

مهور الداخلي أو ج سواًء من ال–واإلقناع ، لذلك فوجود العالقات العامة يحقق اإلستجابة اإليجابية 

ى دعم الثقة الجماهيرية في وحدات اإلدارة المحلية ، وآسب مؤازرة  آما تعمل عل–مهور الخارجي جال

الرأي العام المحلي ، وهي أداة وقائية لكثير من اإلضطرابات المحلية من جانب وأداة لتصحيح الكثير من 

األخطاء من جانب آخر ، آما أنها وسيلة لتحسين صورة اإلدارة داخل الوحدات المحلية وخارجها ، وفي 

ونتيجة لهذه األهمية التي يكتسيها وجود العالقات العامة في . ان إلستقرارها ومؤشر نجاحها ذلك ضم

اإلدارة المحلية جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية ، وإتخذت 

ة ـألسباب الذاتية والموضوعيوقد توفرت جملة من ا.  مجاال إلجراء الدراسة الميدانية ـةة قسنطينـمن بلدي  

:من أهمها  ، والتي التي آانت الدافع األساسي إلختيار هذا الموضوع ولتقصي أبعاده  

. إتصال وعالقات عامةالصلة الوثيقة التي تربط موضوع هذا البحث بتخصص الطالبة الباحثة -  
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قد . ل وظيفي إتصالي داخلها الفضول الذاتي إتجاه اإلدارة المحلية الجزائرية ، واإلحساس بوجود خل-

 يكون مرده غياب جهاز العالقات العامة داخلها مما يؤدي إلى خلق نزاعات على مستوى أفراد الجمهور 

.و بين الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي أالداخلي ،   

افزا أآبر لسبر االت ، آانت حـة المتزايدة التي تعرفها العالقات العامة على آل المستويات والمجــاألهمي-  

.أغوار هذه الوظيفة الحيوية من خالل إسقاطها على اإلدارة المحلية الجزائرية   

لعالقات العامة اأصالة الموضوع بإعتباره ظاهرة موجودة بالفعل وملموسة في واقع اإلدارة، وذلك آون -  

ي تساهم في تحقيق أهداف اإلدارة من المواضيع الحديثة الت  

وذلك إلمكانية النزول إلى الميدان لتحقيق أهداف الدراسة   المختارة للبحث العلمي ،قابلية الظاهرة -

  .والتأآد من صحة فرضياتها 

 يعد موضوع العالقات العامة في اإلدارة المحلية من المواضيع التي لم تحض بالقسط الكافي من -

  .الدراسة والبحث 

جتمع الجزائري ،والدولة الجزائرية ،وآثرة جماهيرها  المكانة التي تحضى بها اإلدارة المحلية في الم-

  .يجعلها ميدان خصب للدراسات األآاديمية والبحوث العلمية

  :انطلقت الدراسة من طرح التساؤالت األتية 

  . ما هو واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية ؟ -

  .؟الداخلي والجمهور الخارجيورتها مع الجمهورهل تعمـل اإلدارة المحلية الجزائرية على تحسين صــ -

  . هل تعاني العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية من مشاآل تضعف من مكانتها ودورها ؟ -

  :حاولت دراستنا تحقيق جملة من األهداف أهمها 

  . التمرن على إعداد الدراسات العلمية ،وتطبيق أدواتها تطبيقا إجرائيا صحيحا -

تدعيم األبحاث العلمية والدراسات األآاديمية في ميدان العالقات العامة داخل اإلدارات الحكومية  -

  .عموما، واإلدارة المحلية خصوصا

  . الكشف عن واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية ومكانتها في التنظيم الهيكلي-

 في سبيل تحسين صورتها مع الجمهور  الكشف عن طبيعة المجهودات التي تبذلها اإلدارة المحلية-

  .الداخلي ، والجمهور الخارجي من خالل ترقية اإلتصال بواسطة العالقات العامة

  . محاولة معرفة المشاآل التي تعاني منها العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية -

عالقات العامة ودورها في إنجاح  محاولة إثارة إهتمام مسؤولي اإلدارة المحلية الجزائرية ألهمية ال-

  .العمل اإلداري داخل اإلدارة المحلية 
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  :       إتضحت الإلجابة على التساؤالت السابقة من خالل إثبات أونفي الفرضيات اآلتية 

  تظهر وظيفة العالقات العامة آجهــاز مختص في اإلدارة المحليــة الجزائريــة :  الفرضية األولـى  -

الجمهور (وتحقيق اإلتصال الدائم بالمواطنين ). الجمهور الداخلي(هتمام المستمر بالموظفين وظيفته اإل

  ) .الخارجي

 تعمل اإلدارة المحلية الجزائرية على تحسين صورتها مع الجمهور الداخلي :  الفرضية الثانيـة -

  .والجمهور الخارجي من خالل ممارسة أنشطة إتصالية معينة 

تواجه العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية  مشاآل تضعف من مكانتها  :  الفرضية الثالثة-

  .ودورها 

  :منهج الدراسة 

إعتمدت الطالبة الباحثة على المنهج الوصفي آونه يساعد على وصف العالقات العامة ، والوقوف على 

فسير البيانات عن طريق اإلعتماد واقعها داخل اإلدارة المحلية الجزائرية من جهة  ، و يسمح  بتحليل وت

على األسلوب اإلحصائي المساعد على تحويل المعطيات من الصيغة الكيفية إلى الصيغة الكمية القابلة 

  .للقياس من جهة أخرى 

  : أدوات جمع البيانات 

ية لجمع    إعتمدت دراسة واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية على اإلستمارة آأداة أساس

البيانات ، وحتى نتمكن من إختبار صحة الفرضيات المقدمة ومؤشراتها تم اإلعتماد على إستمارتين من 

  . األولى موجهة للجمهور الداخلي والثانية موجهة للجمهور الخارخي. أجل ذلك 

لدية قسنطينة  التي تمت مع بعض مسؤولي ب،وي المقابلةه التي وظفت بصورة ثانوية فة   أما األداة الثاني

  .قصد تدعيم البيانات الميدانية بصورة أدق و ذلك 

  : مجاالت الدراسة 

      تمثل المجال الجغرافي  في بلدية قسنطينة ، أما المجال الزمني  فالدراسة بدأت بعد القيام بعدة  

 أفريل 03- 01 :زيارات إستطالعية لميدان البحث ، سمحت بتجريب اإلستمارتين في الفترة المتدة ما بين 

 أفريل إلى  19: بعدها بدأ التطبيق النهائي إلستمارة الجمهور الداخلي في الفترة الممتدة ما بين  . 2008

 أفريل 15 إلى 08:  ، أما إستمارة الجمهور الخارجي فاستغرقت الفترة الممتدة من 2008 ماي 14

   .2008 جوان 16لى  ماي إ10: هذا عن اإلستمارة أما المقابالت فإمتدت من  .2008

وعينة أخرى ) الموظفين والعمال (  المجال البشري فقد شمل عينة من الجمهور الداخلي ما يخص  وفي

حيث تم اإلعتماد على العينة العشوائية الطبقية مع . لبلدية قسنطينة ) المواطنين ( من الجمهور الخارجي 

 إلى طبقات تضمنت آل المديريات والقطاعات الجمهور الداخلي ، وهذا من خالل تقسيم بلدية قسنطينة
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لنختار منها عشوائيا أربع مديريات وخمس قطاعات حضرية ، فكان العدد اإلجمالي ألفراد . الحضرية 

أما عينة .  موظف وعامل 2023من مجموع الموظفين البالغ عددهم  % 5 موظف أي بنسبة 101العينة 

مبحوث وهذا في حدود ) 100(صصية مقدرة بـمئة أخذ عينة ح الجمهر الخارجي فقد عمدنا إلى

  . اإلمكانيات المتاحة والوقت المستغرق للبحث 

  :عراقيل الدراسة 

  :  من بين أهم العراقيل النظرية والميدانية التي واجهتنا إثناء إجراء هذا البحث ما يأتي 

  . المحلية  نقص الدراسات المتخصصة والمرتبطة بموضوع العالقات العامة في اإلدارة-

  .نقص المراجع األجنبية في المكتبات الجزائرية والتي تختص بالعالقات العامة  -

 . العراقيل البيروقراطية التي واجهتنا في البلدية ميدان الدراسة -

 ضياع مدة آبيرة من الوقت المستغرق في توزيع اإلستمارات بسبب العراقيل البيروقراطية ، وفي -

  .يجة آثرة إنشغاالت المسؤولين إجراء المقابالت نت

  : نتائج الدراسة 

  :        يمكن تقديم النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة وبشكل مختصر في النقاط اآلتية 

هتمام اإل وظيفته  العالقات العامة آجهاز إداري مختص في اإلدارة المحلية الجزائريةوجود حول  -

 من خالل المعطيات الميدانية إستطعنا نفي :   الدائم بالمواطنينتصال اإلوتحقيقالمستمر بالموظفين 

 ظهور شكلي  إالهوما  آمديرية في بلدية قسنطينة ةالعام تظهور العالقا أنحيث  هذه الفرضية صحة 

 تعوض التابعة لبلدية قسنطينة فهي التصال أما خلية اإل .  إذ أنها غير مفعلة على أرض الميدان فقط ،

ومن جهة أخرى خلية .من جهة ال يشرف عليها مختصون ومؤهلون قات العامة ، حيث أنه جهاز العال

هتمام المستمر بالموظفين  اإلحول التي تتمحور، و للعالقات العامة قوم بالوظاف األساسيةت الاإلتصال 

  .تصال الدائم بالمواطنين  اإلوتحقيق 

والجمهور رتها مع الجمهور الداخلي ى تحسين صوفاإلدارة المحلية الجزائرية حول مجهودات 

خلصت الدراسة إلى أن اإلدارة المحلية :  تصالية اإلاألنشطة من خالل ممارسة مختلف يالخارج

 والخارجي ، حتى يالداخلعند الجمهورالجيدة الصورة الذهنية أهمية إيجاد الجزائرية لم تستوعب بعد 

  .يق ذلك الغرض تصالية المساعدة على تحق اإلنقوم بمختلف األنشطة

 تضعف من مكانتها  والتي  العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائريةحول المشاآل التي تعاني منها

. إهمال العالقات العامة نتيجة الفهم الخاطئ لهذه الوظيفة ولمكانتها ودورها :   والتي من أهمها ودورها

  تسمح لها من أداءالتي الالزمة حتل بعد المكانة  بالغة ولم تأهمية  العالقات العامة ال تكتسيحيث 

 باإلضافة إلى مشكل غياب المختصين والمؤهلين  في اإلتصال في . وجه أآمل ووظائفها على أدوارها
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وسيطرة الطابع البيروقراطي عليها ، والذي يتجسد من خالل إهمال شؤون . اإلدارة المحلية الجزائرية 

اآل وشكاوى الموظفين والمواطنين على حد سواء ، إضافة إلى ضعف المواطن ، ونقص اإلهتمام بمش

  .أستعمال الوسائل اإلتصالية الحديثة في ميدان العالقات العامة 

   قسم البحث إلى مقدمة وخاتمة وستة فصول ، إهتم الفصل األول بشرح موضوع الدراسة وإطارها 

بقة ، ولتبني النظرية الوظيفية آنموذج أما الفصل الثاني فخصص لعرض الدراسات السا. المنهجي 

يتعرض الفصل الثالث لدراسة العالقات العامة دراسة تحليلية مفصلة . إرشادي لدراسة العالقات العامة 

آما يدرس الفصل الرابع نظام اإلدارة المحلية . تتناول جل العناصر المرتبطة بموضوع العالقات العامة 

هذا وقد . جزائر من خالل التعرض إلى مستويات اإلدارة المحلية فيها عموما ثم القيام بإسقاطه على ال

ليعرض في . خصص الفصل الخامس لمعالجة محور أساسي جوهره العالقات العامة في اإلدارة المحلية 

األخير الفصل السادس المعالجة الكمية والكيفبة للبيانات الميدانية ، وعرض أهم نتائج الدراسة 

  .وتوصياتها 
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Résumé: 
                                               
        Le système de l'administration locale est un pilier fondamental des sociétés 

modernes, la plupart des pays du monde se développent dans son application, dans la 

conviction que son moyen pour l'exercice de ses fonctions et devoirs envers le bien 

de ses citoyens et à la société dans son ensemble. Nous voulons dire que le système 

de l'administration locale est un mode de gestion qui divise le territoire de l'État aux 

unités ayant la notion d'une personnalité morale représentés par des conseils 

d'administration élu par son peuple pour la gestion de leurs intérêts, est cela sous la 

surveillance et le contrôle du gouvernement central. L'Algérie est parmi les nombreux 

pays qui dépendent de cette gestion, il combine avec la gestion centralisée et 

décentralisée , il  prend  comme   niveaux  de  décentralisation territoriale  à  la fois la  

commune et la willaya.   

        L'administration locale  démocratique est celle qui doit toujours être soucieuse 

de maintenir de bonnes relations soit avec ses fonctionnaires  (publique interne) soit 

avec les gens (publique externes) bénéficiaires de ses services. Elle met à ses 

disposition les informations et les faits expressif sur ses activités et ses services, avec 

de nombreuses fonctions et les tâches confiées à l'administration locale en 

cruellement besoin d'un spécialiste qu'il aide a dirigé et assisté dans 

l'accomplissement de leurs fonctions et de la conduite des affaires administratives  et 

pour mieux exercer les tâches administratives. Il lui est confié la responsabilité de 

parvenir à la cohabitation et la compréhension entre le public internes et externes de 

l'administration   locale ,  d'une   part , et  à  identifier   les  problèmes  et  les  besoins  

croissants de l'administration locale, de l'autre part.  

        Ce système est une appareil  de relations publiques qui a la tache d'informer, 

d'interpréter et d'expliquer, l'existence des relations publiques donne une réponse  

positive - à la fois du publique interne et externe - est également à soutenir la 

confiance du public dans les unités de l'administration locale, et obtenir le soutien de 

l'opinion publique locale, Il s'agit d'un outil de prévention pour la plupart des 

perturbations locales et un outil pour corriger de nombreuses erreurs de l'autre côté, et 
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comme un moyen d'améliorer l'image de la gestion au sein et en dehors des unités 

locales, et en assurer la stabilité et l'indicateur de son succès. À la suite de ces 

mesures et l'importance des relations publiques dans l'administration locale  cette 

étude est venue déterminer la réalité des relations publiques dans l'administration 

locale de l'Algérie, et la municipalité de Constantine a été prise pour une étude de 

terrain. La gamme disponible des subjective et objective sont des raisons Quelle a été 

la  principale  motivation  pour  la  sélection  de  cette   question  et  de  vérifier  ses  

dimensions et dont le plus important:  

- Lien étroit entre l'objet de cette recherche et la spécialisation de l'étudiant chercheur 

:  communication et relations publiques.  

- La curiosité personnelle envers l'administration locale algérienne et le sentiment de 

l'existence d'un défaut de fonctionnement dans la communication en son sein. Peut 

être dû à l'absence de l'appareil de relations publiques qui a crée ainsi un conflit au 

niveau des membres du public interne ou entre le public interne et le public externe.  

- L'importance croissante des relations publiques non conventionnelle à tous les 

niveaux  et  domaines , était  la plus  grande  incitation  à explorer  Le  fond  de  cette  

fonction vitale par sa projection sur l'administration locale en Algérie.  

- L'originalité du sujet comme un phénomène déjà existant et palpable dans la réalité 

de l'administration, du fait que les relations publiques est un Sujet qui contribue à la 

réalisation des objectifs du Département. 

- Le sujet des relations publiques dans l'administration locale est parmi les sujets 

les moins couvertes par les recherches et les études. 

- la place qui occupe l'administration locale dans la société et le pays algérien lui 

permet d'être un chant fertile pour les études académiques et les recherches 

scientifiques. 

 De se fait l'étude à été Lancé par les questions soulevées ci-après:  

- Quelle est la réalité des relations publiques dans l'administration locale de 

l'Algérie?  

- Est-ce que l'administration locale travail pour améliorer son image avec le public 

interne et le public externe?  
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- Est-ce que les relations publiques dans l'administration locale de l'Algérie soufre 

des problèmes qui affaiblir sa place et son rôle?  

Notre étude a essayé de réaliser une variété d'objectifs, notamment:  

- S'habituer dans la préparation des études scientifiques, et l'utilisation de ses 

outils avec une procédure juste dons son application.  

- Renforcement de la recherche scientifique et les études universitaires dans le 

domaine des relations publiques au sein des administrations des gouvernements en  

 général et l'administration locale en particulier.  

- Identifier les réalités des relations publiques dans l'administration locale et de sa 

place dans la structure de l'organisation.  

- Identifier la nature des efforts déployés par l'administration locale pour améliorer 

son image avec le public interne et le public externe par la promotion de la 

communication externe de relations publiques.  

- Essayer de trouver les problèmes de relations publiques dans l'administration 

locale en Algérie.  

- Essayer de susciter l'intérêt des fonctionnaires algériens, l'administration locale 

de l'importance de relations publiques et de son rôle dans le succès du travail 

administratif au sein de l'administration locale.  

        La réponse aux questions précédentes se clarifiée lors de prouver ou de 

rejeter les hypothèses ci-après:  

- La première hypothèse: Les relations publiques se présentent en tant qu'un 

appareil spécialisé dans l'administration locale algérienne, son rôle est l'intérêt 

contenu aux fonctionnaires 

et établir le contact permanent avec les citoyens. 

- La deuxième hypothèse: l'administration local algérienne veux améliorer son 

image auprès du public internes et externes à travers l'exercice de certaines 

activités de communication.  

-La troisième hypothèse: les relations publiques rencontre face à l'administration 

locale algérienne des problèmes qui l'affaibli dans sa position et son rôle.  
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Méthode d'étude:   

L'étudiant chercheur à adopté une approche descriptive permettant de décrire les 

relations publiques et de se pencher sur sa réalité au sein de l'administration de 

l'Algérie d'une part, et de permettre l'analyse et l'interprétation des données en 

s'appuyant sur la méthode statistique qui aide  à converti r les données  de la façon   

qualitative à la façon quantitative de l'autre part. 

Outils de collecte de données:  

    Adoption du questionnaire lors de l'étude de la réalité de relations publiques 

dans l'administration locale algérienne constitue un outil essentiel pour la collecte 

de données, pour pouvoir tester la validité des hypothèses et des indicateurs 

présentes ont été utiliser  deux  questionnaires pour cela . La première  adressée au     

 public interne et la seconde à l'intention du public externe.  

    Le deuxième instrument est employé d'une manière secondaire: c'est l'entrevue 

réalisée avec certains fonctionnaires de la municipalité de Constantine afin de 

renforcer les données sur le terrain avec plus de précision.  

Les domaines de l'étude: 

    Ils représentent le domaine géographique dans la ville de Constantine, et la 

période de temps: l'étude a commencé après plusieurs visites de reconnaissance 

dans le lieu de la recherche, qui a permis l'essai des formulaires dans la période 

comprise entre le 01 et le 03 avril 2008. Ensuite, a commencé l'application 

définitive du formulaire du public interne dans la période comprise entre le 19 

avril au 14 Mai 2008. Quand à la formulaire du public externe elle est comprise 

entre la période: du 08 au 15 avril 2008. Cela pour les formulaires; les entretiens 

sont comprises entre la période du 10 Mai au 16 Juin 2008.  

       Dans le domaine humain, l'étude  a inclus un échantillon du public interne 

(personnel et travailleurs) et un échantillon d'autres publics externes (les citoyens) 

de la municipalité de Constantine. L'étude a été basée sur un échantillonnage 

aléatoire des classes du public interne, et cela à travers la division de la 

municipalité de Constantine à des couches comprenant tous  les districts et les 

secteurs urbains. On a choisi au hasard quatre districts et cinq secteurs urbains, le 
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nombre total de l'échantillon est de 101 employés, soit 5% de l'effectif total de 

2023 employés. Quand à L'échantillon du public externe nous avons pris un 

échantillon estimé à cent (100) cas et cela dans la limite des moyens disponibles et 

le temps consacré à la recherche.  

Les obstacles de l'étude:  

   Parmi les plus importants obstacles théoriques et pratiques l que nous avons 

confrontés au cours de cette recherche comme suit:  

- Le manque d'études spécialisées en rapport avec l'objet de relations publique 

dans l'administration locale.  

- Le manque de documentation étrangère de référence dans les bibliothèques de 

l'Algérie relatives aux relations publiques. 

- Les obstacles bureaucratiques rencontrés dans la municipalité    objet de l'étude.  

- La perte de la majeure partie du temps passé dans la distribution des formulaires 

de demande en raison d'obstacles bureaucratiques, et dans les interviews en raison 

de la préoccupations des fonctionnaires 

Les résultats de l'étude:  

       Les résultats de cette étude peuvent être fournis brièvement dons les points 

suivants:  

- A propos de l'existence de relations publiques en tant qu' appareil 

administratif spécialisé dans l'administration locale de l'Algérie, son rôle 

l'intérêt permanent de ses employés et le contact permanant avec les citoyens: 

à partir des données du terrain nous avons réussi à écarté cette hypothèse car 

l'existence de la direction de relations publiques dans la commune de Constantine  

est une formalité apparente seulement, car il n'est pas actif Sur le terrain. Quand à 

La cellule de communication de la municipalité de Constantine, il ne permet pas 

de compenser les relations publiques, car il n'est pas dirigé par un personnel  

qualifié et compétent d'une part, D'autre part, la cellule de communication ne 

remplace pas la direction de relations publiques, qui s'intéresse à l'intérêt 

permanant du personnel et le contact avec les citoyens. 

- A propos des efforts de l'administration locale de l'Algérie dans  
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l'amélioration de son image auprès du public internes et externes à travers 

l'exercice de diverses activités de la communication: l'étude a conclu que 

l'administration locale de l'Algérie n'a pas encore trouvé l'importance de créer une 

bonne image au prés du public interne et externe de sorte qu'on puisse faire de 

diverses activités de communication aidant à atteindre ce but.  

- Sur les problèmes de relations publiques dans l'administration locale de 

l'Algérie et qui affaiblis sa position et son rôle est dont le plus important: 

l'abandon des relations publiques à tort, du à la non compréhension de cette 

fonction ainsi que sa place et son rôle. Parce que les relations publiques n'on 

pas une place et une grande importance et le statut nécessaire qui leur 

permettra de s'acquitter de leurs rôles et leurs fonctions à plein. En plus du 

problème de l'absence de compétents et qualifiés à communiquer dans 

l'administration locale en Algérie ainsi que la bureaucratie, qui se traduisent 

par la négligence envers le citoyen, et le manque d'attention aux problèmes et 

aux plaintes de la part des salariés et des citoyens, en plus de la faiblesse de 

l'usage moderne des moyens de communication modernes dans le domaine des 

relations publiques. 

      Cette étude a été répartie en trois parties: l'introduction, la conclusion et six 

chapitres. Le premier chapitre a été consacré à l'explication de l'objet de l'étude 

et son caractère systématique. Quant au deuxième Chapitre il a été consacré à 

l'examen des précédentes études, et de prendre la théorie  fonctionnelle comme 

modèle indicatif de l'étude de relations publiques. Le chapitre III se penche à 

l'étude analytique détaillée  des relations publiques portant sur la plupart des 

éléments liés à l'objet de relations publiques. Le chapitre IV étudie le système 

de l'administration locale en général puis sa projection sur l'Algérie a travers 

l'étude des différents  niveaux de l'administration locale. Le chapitre V a été 

consacré  à l'analyse d'un thème principale qui a pour principe les relations 

publiques dans l'administration locale. Le dernier chapitre se consacre au 

traitement quantitatif et qualitatif  des données du terrain et étale les résultats 

les plus importants de l'étude et ses recommandations. 
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Summary: 
 

         The system of local government is a fundamental pillar of modern societies, 

most countries of the world are developing in its application, in the belief that his 

way of exercising its functions and duties towards the welfare of its citizens and 

society as a whole. We want to say that the system of local administration is a 

management method that divides the territory of the units with the concept of 

personality represented by boards of directors elected by its people to manage their 

interests, it is under the supervision and control of the central government. Algeria is 

among the many countries that depend on management, it combines with centralized 

management and decentralized, it takes as levels of territorial decentralization both 

the common and willaya.  

         Local government is democratic, which must always be keen to maintain good 

relations with its officials or (public internal) with people (public external) 

beneficiaries of its services. It makes its information available facts and expressive on 

its activities and services, with many functions and tasks entrusted to the local 

administration in need of specialist assistance that has led and assisted in the 

performance their duties and conduct of administrative affairs and to better perform 

administrative tasks. He was assigned responsibility for achieving coexistence and 

understanding between the public internal and external local government, on the one 

hand, and to identify problems and the growing needs of the local administration, the 

other hand.  

         This system is a public relations device that has the task to inform, interpret and 

explain the existence of public relations gives a positive response - both public of 

internal and external - is also to bolster confidence public in the units of local 

government and obtain the support of local public opinion, is a prevention tool for 

most local disturbances and a tool to correct numerous errors of the other later, and as 

a means to improve the image of management within and outside the local units and 

ensure stability and the indicator of its success. As a result of these and the 

importance of public relations in local government this study came to determine the 
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reality of public relations in local government of Algeria, and the city of Constantine 

was taken for study field. The available range of subjective and objective reasons are  

What was the main reason for selecting this issue and to check its dimensions and the 

most important:  

- Link between the subject of this research and specialization of the student 

researcher, communication and public relations.  

- The personal curiosity to the local government of Algeria and the feeling of the 

existence of a malfunction in the communication within it. May be due to the absence 

of the public relations machine that creates a conflict in the limbs of the internal 

public or the internal public and external public.  

- The growing importance of unconventional public relations at all levels and fields, 

was the greatest incentive to explore the bottom of this vital function by its projection 

on local government in Algeria.  

- The originality of the topic as a phenomenon existing and palpable in the reality of 

the hotel, that public relations is a subject that contributes to the achievement of the 

Department.  

- The subject of public relations in local government is among the less covered by the 

research and studies.  

- The place that local government plays in society and the country Algerian allows it 

to be a song fertile Academic for studies and research scientists.  

  To the study was launched by the questions raised below:  

- What is the reality of public relations in local government of Algeria?  

- Does the local administration working to improve its image with the public internal 

and external public?  

- Does public relations in local government of Algeria sulfur problems that weaken 

its place and role?  

Our study tried to perform a variety of objectives, including:  

- Rehearsed in the preparation of scientific studies, and use its tools with a fair grant 

application.  

- Strengthening scientific research and university studies in public relations in the 
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administrations of governments in general and local government in particular.  

- Identify the realities of public relations in local government and its place in the 

structure of the organization.  

- Identify the nature of efforts by local government to improve its image with the 

public internal and external public through the promotion of external public relations.  

- Try to find the problems of public relations in local government in Algeria.  

- Try to arouse the interest of Algerian officials, local administration of the 

importance of public relations and its role in the success of administrative work 

within the local administration.  

         The answer to the above questions are clarified during prove or reject the 

following assumptions:  

- The first hypothesis: Public relations are as a unit specialized in local government 

of Algeria, its role is the interest contend officials  

and establish contact with citizens.  

- The second hypothesis: the administration want local Algerian improve its public 

image inside and outside through the exercise of certain activities.  

-The third hypothesis: public relations face-to local government Algerian problems 

which weakened in its position and role.  

Study Method:  

The student researcher adopted a descriptive approach to describe public relations 

and to address its reality within the administration of Algeria on the one hand and 

enable the analysis and interpretation of data Based on the statistical method that 

helps to convert data from qualitative to quantitative way of the other.  

Data collection tools:  

     Adoption of the questionnaire in the study of the reality of public relations in local 

government of Algeria is an essential tool for data collection, to test the validity of 

assumptions and these indicators have been using two questionnaires that. The first 

addressed the public and the second internal to the external public.  

     The second instrument is used in a secondary is an interview with certain officials 

of the municipality of Constantine to strengthen the field data more accurately. 
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The areas of study:  

     They represent the geographical area in the city of Constantine, and the time the 

study began after several visits recognition in the place of research, which has 

allowed the testing forms in the period between 01 and 03 April 2008. Then began 

the final form of internal public in the period from 19 April to 14 May 2008. When 

the form of external public it is from the period: from 08 to 15 April 2008. This 

application forms; talks are between the period from 10 May to 16 June 2008.  

   In the human, the study included a sample of the internal public (staff and workers) 

and a sample of other external public (citizens) in the municipality of Constantine. 

The study was based on random sampling of internal public classrooms, and through 

the division of the city of Constantine to layers including all districts and urban areas. 

We randomly chose four districts and five urban areas, the total sample is 101 

employees, or 5% of the total 2023 employees. When at public external sample we 

took a sample estimated at one hundred (100) and this case within the means 

available and the time devoted to research.  

The obstacles of the study:  

    Among the most important theoretical and practical obstacles that we have the face 

during this research as follows:  

- Lack of education in relation to the subject of public relations in local government.  

- Lack of foreign reference materials in libraries of Algeria on public relations.  

- Bureaucratic obstacles encountered in the municipality purpose of the study.  

- The loss of most of the time spent in the distribution of application forms because of 

bureaucratic obstacles, and in interviews because of the concerns of officials.  

The results of the study:  

        The results of this study can be provided donations briefly the following points:  

- About the existence of public relations as an administrative specialist in local 

government of Algeria, its continuing interest of its employees and permanent contact 

with citizens on data from field we managed to discard this hypothesis because the 

existence of the Directorate of Public Relations in the town of Constantine is a 

formality only apparent because it is not active on the ground. As for the 
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communication cell of the municipality of Constantine, it does not compensate for 

public relations, because it is not headed by a qualified and competent staff on the 

one hand, On the other hand, no cell communication replace the management of 

public relations, which addresses the interests of staff and permanent contact with 

citizens.  

- About the efforts of the local government of Algeria in improving its public image 

inside and outside through the exercise of various activities of communication: the 

study concluded that the local administration Algeria has not yet found the 

importance of creating a good image in public near the internal and external so users 

can make various communication activities helping to achieve this goal.  

- The public relations problems in local government of Algeria and weakened its 

position and role is the most important: the abandonment of public relations 

misconception of the non understanding of the function and its place and role. 

Because public relations have not a place and great importance and status necessary 

to enable them to fulfill their roles and duties in full. In addition to the problem of 

lack of competent and qualified to communicate in the local administration in Algeria 

and bureaucracy, leading to neglect of the citizen, and the lack of attention to the 

problems and complaints from employees and citizens, in addition to the weakness of 

the modern use of modern means of communication in public relations.  

    The study was divided into three parts: introduction, conclusion and six chapters. 

The first chapter was devoted to the explanation of the purpose of the study and 

systematic. The second chapter was devoted to the review of previous studies, and 

take the functional theory as a template indicative of the study public relations. 

Chapter III examines the detailed analytical study of public relations on most items 

related to the subject of public relations. Chapter IV examines the system of local 

government in general and its projection on Algeria through the study of different 

levels of local government. Chapter V was devoted to the analysis of a subject which 

has the main principle public relations in local government. The last chapter is 

dedicated to handling quantitative and qualitative data from the field and spreads the 

most important results of the study and its recommendations. 


