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  :مقدمــــــة  

إلدارة فهي بذلك تعد أحد مجاالتها إن العالقات العامة وظیفة أساسیة من وظائف ا      

.المختلفةوجماهیرهاالتي من خاللها یكون هناك تواصل مستمر بین اإلدارة العلیا للمؤسسة 

فالعالقات العامة تعتبر الشریان الرابط بین الجامعة وجماهیرها الداخلیة والخارجیة وهي 

  . الجامعة وأهدافها وأنشطتهاالصادق عن ة التي تتولى خلق الصورة الجیدة واالنطباعالجه

وٕادراكا ألهمیة العالقات العامة وحساسیة دورها في المؤسسات المختلفة، خصوصا        

المؤسسات الجامعیة التي تعد األكثر تواصال بالمواطنین، ونظرا ألهمیة دورها ورسالتها 

لیة والخارجیة وهي فهي تعتبر الشریان الرابط بین الجامعة وجماهیرها الداخ،لهاوحاجتها 

  .الجهة التي تتولى خلق الصورة الجیدة واالنطباع الصادق عن الجامعة وأهدافها وأنشطتها

إلى قى بعد تإن العالقات العامة في المؤسسات الجزائریة تعتبر وظیفة حدیثة لم تر        

فها ووظائالمستوى الذي وصلت إلیه في الدول المتقدمة، وهذا نظرا لغموض مفهومها 

فالعالقات العامة تعتبر تخصصا وفرعا من فروع الجامعة، ،وصالحیاتها الموكلة لها

حد إلىلم تحظى أنهافبالرغم من هذا إال تدرس في الجامعات والمعاهد الخاصة،وأصبحت

  .اآلن بالمستوى الذي یجب أن تكون علیه خاصة في الجامعات الجزائریة

تساؤل في هذه الدراسة وذلك من خالل معرفة مدى إن هذا الوضع سیكون محل       

الل الجواب على التساؤل خممارسة العالقات العامة في الجامعة الجزائریة، وهذا من 

  ما واقع ممارسة العالقات العامة في الجامعة الجزائریة؟ :المحوري والرئیس للدراسة

العامة تعتبر وجه الجامعة وتكمن أهمیة الموضوع بالدرجة األولى في كون العالقات    

ت المختلفة في االذي تطل به على المجتمع الخارجي، كذلك تعمل على التنسیق بین اإلدار 



ii

  .بینهموالتكامل االنسجامالجامعة لتحقیق 

وسیكون لهذه الدراسة عدة أهداف من بینها، محاولة رصد ممارسة العالقات العامة         

عرفة مكانة وموقع إدارة العالقات العامة في الهیكل التنظیمي في الجامعة الجزائریة، كذلك م

التعرف على أهم الوظائف و الصالحیات الموكلة إلدارة إلىللجامعة، كما تهدف الدراسة 

  .العالقات العامة في الجامعة 

  :كاآلتي موزعةهذه الدراسة في ثالثة فصول إنجازوقد تم       

ق لموضوع الدراسة وذلك بعرض إشكالیة الدراسة، وأسباب وفیه تم التطر : الفصل األول 

تحدید المفاهیم إلىالمرجوة من البحث فیها، باإلضافة واألهدافالموضوع واألهمیة اختیار

التي تنطوي علیها الدراسة، وعرض الدراسات المشابهة لها وتقییمها، كما تم في هذا الفصل 

في البنائیة الوظیفیة ومدى تطبیقها في دراسة تحدید اإلطار النظري للدراسة، والمتمثل 

  .العالقات العامة 

والمعنون بالعالقات العامة والجامعة الجزائریة، وقد قسم هذا الفصل إلى : الفصل الثاني 

  :ثالثة مباحث على النحو التالي 

ئ ومعرفة مراحل تطورها، والمبادفیه تم التعریف بماهیة العالقات العامة،: المبحث األول

األساسیة التي تقوم علیها، وكذلك عرض وظائف وأهداف وأهمیة دراسة العالقات العامة

  .باإلضافة إلى تحدید بعض القضایا المرتبطة بالعالقات العامة

تم التطرق فیه إلى تعاریف و خصص للتعریف بماهیة الجامعة الجزائریة،: المبحث الثاني

والمبادئ األساسیة للجامعة الجزائریة، ا،التعرف على مراحل نشأتها وتطورهالجامعة، 

  .ووظائف الجامعة الجزائریة وأهدافها



iii

تم فیه التعرف على إدارة العالقات العامة في الجامعات من خالل معرفة : المبحث الثالث

أهداف العالقات العامة في الجامعات، الجماهیر التي تتعامل معها العالقات العامة في 

التعرف على إلىباإلضافة ومكانة العالقات العامة في الجامعات،الجامعات، عرض تنظیم 

المعتمدة من طرف إدارة العالقات العامة في الجامعات كما تم عرض االتصالیةالوسائل 

  .السمات والخصائص الواجب توفرها في العاملین في إدارة العالقات العامة

د ة وعرض البیانات ونتائج الدراسة وقفیه تم التطرق إلى اإلجراءات المنهجی: الفصل الثالث

  :قسم هذا الفصل إلى مبحثین

تم فیه تحدید اإلجراءات المنهجیة للدراسة، وذلك بالتعرف على نوع الدراسة : المبحث األول

باإلضافة إلى التعرف على أدوات جمع البیانات ومنهجها، مجاالت الدراسة ومجتمع الدراسة،

  .المعتمدة في هذه الدراسة

فیه تم عرض وتحلیل البیانات، وعرض نتائج الدراسة، من خالل تحدید : بحث الثانيالم

  .مختلف التكرارات والنسب المئویة، لنتحصل أخیرا على النتائج النهائیة للدراسة

  .وفي األخیر نحمد اهللا تعالى ونسأله التوفیق إلنجاز هذا العمل    

                     ك- س                                                   
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  :اإلشكالیة-1

مع ازدیاد أعداد المؤسسات والتوسع الكبیر في أحجامها، وتداخل المفاهیم، كانت 

الضرورة إلقامة إدارات العالقات العامة من أجل تفسیر المصطلحات والرد على الشبهات 

أدرك المفكرون والقائمون لذلك و .ل بین المجتمعات ومختلف الجماهیروالقیام بدور التواص

تدرس في الجامعات اة أهمیة هذا الموضوع فخصصوا له فروعیالعملیة التعلیمعلى 

  .والمعاهد الخاصة

لقد أصبحت العالقات العامة في عصرنا الحالي جزءا ال یتجزأ من نشاط المؤسسة 

بمختلف أنواعها وأشكالها، بل أصبح نجاح الكثیر من المؤسسات مرهونا إلى حد كبیر 

  .عامة وتنظیمها وفعالیتهابقوة إدارة العالقات ال

وتعتبر العالقات العامة أحد مجاالت اإلدارة التي ظهرت وحققت قبوال متزایدا خالل 

ویرجع ظهور العالقات العامة كمفهوم إداري وعمل .الثاني من القرن األخیرالنصف

مؤسسي نتیجة حتمیة التطورات الحاصلة في المجتمع الحدیث، وٕالى تعاظم أهمیة الرأي 

كذلك نمو شعور اإلدارة بمسؤولیاتها االجتماعیة وٕالى عام وكسب ثقة وتأیید الجمهور، ال

فالعالقات .ر رئیسي مؤثر عند اتخاذ قراراتهاوضرورة أخذ وجهة النظر العامة كمتغی

العامة تعمل على الوصول إلى كافة جماهیر المؤسسة، وتلقي المعلومات منهم، وتقدیم 

العلیا من خالل ما تتوصل إلیه من نتائج عن آراء الجمهور النصح والمشورة لإلدارة 

واتجاهاتهم واستجاباتهم  وبالتالي فإن للعالقات العامة أهمیة سواء على مستوى الجمهور 

أو اإلدارة العلیا، فهي تهدف بشكل رئیسي إلى إعالء شأن المؤسسة وتحسین صورتها 

دور هام كوسیط مزدوج بین المؤسسة ووضعها، ولذلك فالعالقات العامة نشاط مستمر له 

  .والجمهور الذي یمثل الهدف النهائي لها

لكننا نالحظ أن دور ومكانة العالقات العامة وأهمیتها یختلف من مجتمع إلى آخر، 

فمثال العالقات العامة في مجتمع متقدم كالوالیات المتحدة األمریكیة قد خطت خطوات 

مساهمة في اتخاذ القرارات، وهنا نجد أن المسؤول جبارة ووصلت إلى مراحل متقدمة، وال

على إدارة العالقات العامة یأتي من حیث الهیكل التنظیمي واألهمیة مباشرة بعد المدیر 

  .العام أو رئیس المؤسسة
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وعلى الرغم من أهمیة العالقات العامة إال أنها لم تنل الدراسة الموضوعیة التي 

وواقع مجتمعاتنا النامیة، فممارسة العالقات العامة تنطلق من مفهومها الصحیح وتتناسب

  لدعایةافي الدول النامیة مازالت لم تتخط بعد مرحلة التعامل مع وسائل اإلعالم و 

واإلعالن للمؤسسة، وهي تعتبر كنشاط هامشي لغموض مفهومها وتداخل التخصصات 

  .فیما بینها

الدولة، ونظرا لألهمیة البالغة تعد المؤسسات التعلیمیة من المؤسسات المهمة في 

التي یكتسیها التعلیم العالي في الدول، باعتباره أهم المؤسسات إلنتاج المعرفة ومركز 

إذا كان العلم قلب اإلنسانیة، فالجامعة : " لإلشعاع الثقافي، فكما یقول عدنان مصطفى

ظومة التعلیمیة ، وبما أن المؤسسات الجامعیة هي األخیرة في المن"تشكل نبض هذا القلب

فإن طریقة أدائها لوظائفها تتوقف على مجموعة من العوامل منها المناخ الثقافي 

واالجتماعي الذي تعمل فیه، وكذلك الهیاكل التنظیمیة واإلدارات الموجودة فیها والتي من 

  .بینها إدارة العالقات العامة

تعش إال إذا كیفت نشاطاتها والحقیقة أن الجامعة ال تعیش في فراغ وال یمكن أن تن     

.التعلیمیة وبحوثها مع متطلبات المجتمع

یعتبر موضوع العالقات العامة من الموضوعات اإلعالمیة التي لم تحظ  في 

الجزائر حتى اآلن باهتمام كبیر من الباحثین والمهتمین في المجال اإلعالمي هذا من 

ي المؤسسات الجزائریة كمهنة درجة ناحیة، ومن ناحیة أخرى لم تحقق العالقات العامة ف

وأهدافها ووظائفها بجانب تخلف أسالیب وطرق النجاح المتوقعة، لعدم وضوح مفاهیمها

.ممارستها

وتعتبر الجامعة الجزائریة من أقدم الجامعات في الوطن العربي التي عملت جاهدة 

الجهل واألمیة بعد االستقالل على خوض معركة التربیة والتعلیم من أجل القضاء على 

والتبعیة الثقافیة، وذلك بالعمل على تعریب وجزأرة المنظومة التعلیمیة والتحكم في التقنیات 

والمعارف الحدیثة، وٕادخال التكنولوجیا الجدیدة في جمیع میادین العلم والمعرفة، وكذلك 

تصاص التوسیع في اإلدارات الموجودة في الهیكل التنظیمي للجامعة، و توظیف أهل االخ

ونظرا للدور الفعال و األهمیة البالغة التي تكتسیها إدارة العالقات العامة في المؤسسات 

باعتبارها جزء مهم فیها، ووظیفة حدیثة وحیویة، فالعالقات العامة في المؤسسات الجامعیة 
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الجزائریة تعتبر تخصصا مهما یدخل ضمن فروع الجامعة، ونتیجة لذلك ازداد اإلقبال 

  .ة هذا التخصص في الجامعات والمعاهد المتخصصةعلى دراس

وٕادراكا ألهمیة العالقات العامة وحساسیة دورها في المؤسسات المختلفة خصوصا 

التربویة والتعلیمیة الجامعیة التي تعد األكثر تواصال وتماسكا بالجماهیر والمجتمع، ونظرا 

ه الدراسة لمعرفة مدى ممارسة ألهمیة دورها ورسالتها وحاجتها للعالقات العامة، جاءت هذ

العالقات العامة في الجامعة الجزائریة، وباألخص جامعة منتوري قسنطینة كنموذج وذلك 

  :من خالل طرح التساؤل الرئیس اآلتي

  ما واقع ممارسة العالقات العامة في الجامعة الجزائریة؟

  :ویندرج تحت السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

المناط للمصلحة القائمة بصالحیات العالقات ما المكانة التنظیمیة والدور:األولالسؤال 

  العامة في الجامعة محل الدراسة؟

ما هي الوسائل االتصالیة المعتمدة من طرف المصلحة القائمة :السؤال الثاني

  بصالحیات العالقات العامة في االتصال بجماهیر الجامعة محل الدراسة؟

ما هي خصائص العاملین في المصلحة القائمة بصالحیات العالقات :الثالثالسؤال 

العامة في الجامعة محل الدراسة؟

  :أسباب اختیار الموضوع-2

إن اختیار الباحث لموضوع الدراسة ال یكون من فراغ، إنما ناتج عن دوافع وأسباب      

ك جانبان أساسیان لهذا جعلته یركز على هذا الموضوع دون غیره من المواضیع، وهنا

االختیار، أحدهما یتعلق باألسباب الذاتیة النابعة من ذات الباحث، وأسباب موضوعیة 

  .تتعلق بالموضوع ذاته

  :ومن بین أسباب اختیار هذا الموضوع نذكر اآلتي

العالقات العامة كتخصص نظري وممارسته كتخصص تطبیق تخصص معرفة مدى -1

  .تطبیقي على أرض الواقع

إثراء معارفنا من خالل التعرف على كیفیة عمل مصلحة العالقات العامة داخل -2

  .الجامعة الجزائریة

.نقص الدراسات الخاصة بالعالقات العامة في الجامعات الجزائریة-3
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  :أهمیة الدراسة-3

تكتسب العالقات العامة أهمیة بالغة من خالل الدور الفعال والهام داخل المؤسسات      

باعتبارها وظیفة حدیثة وحیویة، وكذلك أحد مجاالت اإلدارة فیها، فإدارة العالقات العامة 

تعتبر وجه الجامعة الذي  تطل به على المجتمع الخارجي، فمن خاللها یتم التواصل مع 

ت والهیئات األكادیمیة العلمیة على المستویات المحلیة والعربیة والدولیة، مختلف المؤسسا

وهي تنقل صورة الجامعة  فكریا وثقافیا وعلمیا عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ومن خالل 

  .األنشطة المتنوعة التي تقوم بها بالتعاون مع أسرة الجامعة

جامعة، ألن من خاللها یستطیع كل العالقات العامة هي إحدى اإلدارات المهمة في ال-

مستفسر ومتسائل أن یجد جوابا لكل ما یدور في ذهنه عن الجامعة وتخصصاتها 

  .ومراكزها العلمیة وكل ما یتعلق بالحیاة األكادیمیة

تعمل العالقات العامة على التنسیق بین اإلدارات المختلفة في الجامعة لتحقیق -

".العالقات العامة تبدأ من داخل المؤسسة"ة االنسجام والتكامل وتجسیدا لمقول
  

  :أهداف الدراسة-4

لدراسة إلى تحقیق عدة أهداف، وهي متعلقة أساسا باإلجابة على ترمي هذه ا

  :تساؤالت الدراسة

رصد ممارسة العالقات العامة في الجامعات الجزائریة، وباألخص جامعة منتوري  -1

  ".أنموذجا"قسنطینة 

مصلحة العالقات العامة في الهیكل التنظیمي للجامعة محل معرفة مكانة وموقع -2

  .الدراسة

الكشف عن كیفیة عمل مصلحة العالقات العامة ومعرفة الوسائل االتصالیة المعتمدة -3

  .علیها في الجامعة محل الدراسة

التعرف على أهم الوظائف والصالحیات الموكلة لمصلحة العالقات العامة في -4

.الجامعة محل الدراسة

  :تحدید المفاهیم-5

:یوجد في هذه الدراسة عدة مفاهیم یجب التطرق لها وهي كما یلي
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  :مفهوم العالقات العامة-5-1

  .مفهوم مركب من كلمتین العالقات والعامة:لغة

العالقة رابطة بالكسر، كعالقة القوس والسوط ونحوهما، وتستعمل في المحسوسات 

  . )1(ونحوهما وتستعمل في المعانيوبالفتح كعالقة الخصومة و المحبة 

العالقات هي مصدر جمعه عالئق وتعني : وحسب ما جاء في المنجد األبجدي    

حصیلة الصالت والروابط واالتصاالت التي تتم بین هیئة أو مؤسسة ما والجماهیر التي 

  .Relationتتعامل معها، یقابلها في اللغة اإلنجلیزیة 

أما العامة فحسب ما جاء في المنجد هي مؤنث مذكره عام وجمعه عوام والعامة هي     

  . )2(ما خالف الخاصة 

  :اصطالحا

من األمور المتفق علیها أنه یصعب تحدید المفاهیم العلمیة واالجتماعیة منها بصفة    

ت خاصة ذلك ألنه من الصعوبة أن یتفق جمیع المهتمین بهذه العلوم حول مصطلحا

محددة، ذلك ألن المفهوم الشائع باألمس یتغیر ویتبدل حتى یتماشى مع ظروف 

  .ومالبسات الیوم

ومن الواضح أن ما ینطبق على مفهومات ومصطلحات العلوم االجتماعیة ینطبق بال    

شك على المفهومات والمعاني في العالقات العامة كواحدة من المجاالت التطبیقیة، 

ا إلى تعریف محدد للعالقات العامة، لذلك نجد كل باحث یعرف فالباحثین لم یتوصلو 

العالقات العامة حسب تخصصه و سنتطرق في هذه الدراسة إلى مجموعة من تعاریف 

  .العالقات العامة، محاولین التعرض للتعاریف التي تتماشى وطبیعة الدراسة

  :تعاریف المعاجم والقوامیس-أ

مجموع النشاطات : "تصال العالقات العامة أنهاتعرف موسوعة علوم اإلعالم واال -  

تهدف إلى االتصالیة الخاصة بمنظمة ما التعریف بنشاطاتها ومنجزاتها لتحسین صورتها 

الذهنیة تجاه مختلف الجماهیر، الداخلیة المتمثلة في جمهورها الداخلي كأول جمهور 

والهیئات والجماعات المتعلقة للمؤسسة، والجمهور الخارجي المتمثل في ممثلي اإلدارات 

  .)3("بالمؤسسة والمستهلكین الحالیین والمرتقبین
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یعرف العالقات العامة على أنها الجهود اإلداریة المخططة:المعجم اإلعالمي-  

والمستمرة الهادفة والموجهة لبناء عالقات سلیمة ومجدیة قائمة على أساس التفاعل 

ؤسسة ما وجمهورها لتحقیق مصالح األطراف المعنیة، واإلقناع واالتصال المتبادل بین م

والبیئي بینهما عن طریق النشاط الداخلي القائم على النقد االجتماعياالنسجامولتحقیق 

الذاتي لتصحیح األوضاع، والنشاط الخارجي الذي یستغل جمیع وسائل النشر المتاحة 

طبیق كافة األسالیب المؤدیة لنشر الحقائق والمعلومات واألفكار وشرحها وتفسیرها، وت

  .)4("لذلك بواسطة أفراد مؤهلین لممارسة أنشطتها المختلفة

العالقات العامة هي مجموعة الوسائل : "على أنHachetteیعرفها قاموس -

المستخدمة من طرف تنظیمات عمومیة أو خاصة لبناء جو مالئم ومناسب داخلیا

  . )5("نشاطاتهاوخارجیا من أجل إعالم الجمهور بمختلف 

على أنها نشاط اتصالي ذو بعد إداري تنظیمي، یراد به من یعرفها المعجم اإلعالمي-

أو تنظیم خالل نقل األفكار والمشاعر تكوین انطباعات حسنة إزاء مجموعة  أو جماعة

ومفسرة إلى جماهیر شركة أو هي نشر المعلومات واآلراء واألفكار والحقائق مشروحةأو

، وهي جهود مدبرة وصادقة ومستمرة تهدف إلى تحقیق التفاهم المتبادل بین المؤسسة

  .المؤسسة وجماهیرها

وجمهورها " الموظفین"أو هي إحدى وظائف المؤسسة لتعریف جمهورها الداخلي 

بسیاستها وخدمتها من أجل زیادة الفهم والقبول والتعاون بینهما " الزبائن والعمالء"الخارجي 

بین اإلدارة والموظفین داخل المؤسسة من جهة، االتصالتهدف إلى تقویة جمیعا، فهي 

  . )6(وبین المؤسسة والمستفیدین من خدماتها من جهة أخرى

والجمهور بین المنظماتاالتصالعلى أنها عملیة یعرفها معجم مصطلحات اإلعالم-

كسب ثقة وتشرح وتفسر كل منهما لآلخر، حتى یمكن لهذه المنظمات النجاح في 

الجمهور وفهمه وتأییده، أي أن العالقات العامة تعمل على إیجاد صالت ودیة تقوم على 

  . )7(أساس الفهم المتبادل

العالقات العامة هي النشاط الذي یتناول عالقات : تعریف معجم مصطلحات اإلعالم-

الجمهور أي مؤسسة بجمهورها، وكلمة جمهور تعني الجمهور العام كأفراد الشعب كله أو

منظمة لها جمهورها العام وهو مجموعة  األفراد الخاص كالطلبة، وكل مؤسسة أو
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والهیئات التي تتأثر بنشاط المؤسسة وتؤثر فیه، وهذا الجمهور یتكون من عناصر خاصة 

تربط بین أفرادها روابط مشتركة كجمهور الموظفین والعمال الذین تستخدمهم المؤسسة، 

  . )8(ن خدماتهاوجمهور المستفیدین م

  :تعاریف المعاهد والجمعیات- ب

العالقات العامة هي جهود مخططة : " تعریف المعهد البریطاني للعالقات العامة-

  . )9("یقصد من ورائها إقامة التفاهم المستمر بین المنظمة وجماهیرها

هي وظیفة إداریة دائمة ومنظمة تحاول ":تعریف الجمعیة الدولیة للعالقات العامة-

المؤسسة العامة أو الخاصة عن طریقها أن تحقق مع من تتعامل التفاهم والتأیید 

والمشاركة، وفي سبیل ذلك على المؤسسة أن تستقضي رأي الجمهور إزاءها وأن تكیف 

م معه بقدر اإلمكان سیاستها وتصرفاتها وأن تصل عن طریق تطبقیها لبرامج اإلعال

  . )10("الشامل إلى تعاون فعال یؤدي إلى تحقیق جمیع المصالح المشتركة

خاص، یهدف إلى نشاط مؤسسي عام أوهي وظیفة أو:الجمعیة المهنیة األوربیة-

توفیر وتحسین العالقات والثقة والتفاهم مع الجماعات، أو ما یعرف بالجمهور،وسواء 

  . )11(األخیر هو الذي یحدد كیانها وتطورهاكانت داخل أو خارج المؤسسة فإن هذا 

وأسلوب هي طریقة للسلوكالعالقات العامة" :جمعیة العالقات العامة الفرنسیة-

لإلعالم واالتصال یهدف إلى إقامة عالقات مفعمة بالثقة، وللمحافظة علیها تقوم هذه 

الشخصیة االعتباریة العالقات العامة  على المعرفة والفهم المتبادلین بین المنشأة ذات

التي تمارس وظائف وأنشطة وبین الجماهیر الداخلیة والخارجیة التي تتأثر بتلك األنشطة 

  . )12("والخدمات

العالقات العامة هي الجهود التي یبذلها فریق ما، ":الجمعیة الفرنسیة للعالقات العامة-

وبین الجماهیر المختلفة التي إلقامة عالقات الثقة واستمرارها بین أعضائه، وبین الفریق 

.)13("تنتفع بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من الخدمات التي تحققها المؤسسة
  

  :تعاریف بعض الباحثین األجانب-جـ

یرى بأن مهمة العالقات العامة تتصل باإلعالم ونشر ":Ivy Leeتعریف إیفي لي -

المعلومات الصحیحة عن المؤسسة للجمهور وذلك لكسب وده وتستخدم في ذلك نشر 

األخبار والصور وٕاذاعة البیانات والتعلیقات وعرض األفالم وتنسیق المعارض والندوات 
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على الجماهیر، كما تلجأ إلى وكذلك تستخدم أسالیب الدعایة عندما تقوم بالتأثر اإلنفعالي 

اإلعالن بوسائله المختلفة كما قد تنطوي أنشطة العالقات العامة على بعض النواحي 

  . )14("والتثقیفیة لجماهیر المؤسسة الداخلیة أو الخارجیةالتعلیمیة

أو قضیة أوهي محاولة كسب تأیید الرأي العام بالنسبة لنشاط":تعریف إدوارد برنیز-

  .)15("وذلك عن طریق اإلعالم واإلقناع والتكیفحركة 

بثقةمستمرة تقوم بها إدارة المؤسسة للفوز العامة عملیةالعالقات " :تعریف سیدل-

والجمهور عموما، والتفاهم معهم جمیعا وتتم هذه العملیة منتجاتهامستخدمیها ومستهلكي 

  :عن طریق

  .األوضاع الداخلیةنشاط داخلي قائم على النقد الذاتي لتصحیح -1

  . )16(نشاط خارجي یستغل جمیع وسائل اإلعالم والنشر الممكنة-2

العالقات العامة هي مضمون عام وشامل یشیر إلى السلوك " :تعریف سكوت وسنتر-

  .)17("ي تزاول فیه أعمالهاالعام للمؤسسة في المجتمع الذ

هي الجهود التي تبذل للتأثیر على الجمهور عن طریق وسائل " :تعریف كرستیان-

اإلعالم المختلفة حتى یكون لدیها فكرة صحیحة عن المؤسسة فیساندونها في أزماتها  

  . )18("ویعضدوها في أهدافها ویشجعونها في نشاطها

  :تعاریف بعض الباحثین العرب-د

هي في الحصول على رضا العالقات العامة":تعریف محمود محمد الجوهري-

  . )19("الجمهور وثقته وتأییده والوصول إلى ذلك عن طریق االتصال والتفسیر الكافیین

العالقات العامة هي الجهود المتصلة الواعیة الموجهة التي ":تعریف إبراهیم إمام-

  . )20("تستهدف إیجاد صالت ودیة تقوم على الفهم المتبادل بین هیئة وجمهورها

هي النشاط المخطط الذي یهدف إلى تحقیق الرضا ":یف محمد فرید الصحنتعر -

والتفاهم المتبادل بین المنظمة وجماهیرها سواء داخلیا أو خارجیا من خالل سیاسات 

  . )21("وبرامج  تستند في تنفیذها على األخذ بمبدأ المسؤولیة االجتماعیة

د المقصودة المستمرة والمخططة، هي الجهو العالقات العامة": تعریف حامد زهران-

التي تقوم بها إدارة المؤسسة، والتي تهدف إلى الوصول إلى تفاهم متبادل وثقة متبادلة، 

والجماهیر التي تتعامل معها وتأیید متبادل وتعاون متبادل، وعالقات سلیمة بین المؤسسة
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یتحقق في في داخلها وخارجها عن طریق النشر واإلعالم واالتصال الشخصي بحیث 

  . )22("النهایة التوافق بین المؤسسة والجماهیر

تعتبر العالقات العامة عملیة یتحقق من خاللها إقامة ": تعریف خیري خلیل الجمیلي-

عالقات مدعمة بالثقة والفهم المتبادل بین المنظمة وجمهورها ویعتمد هذا الفهم على 

فالعالقات العامة تعتبر في جوهرها عملیة الحقائق والمعلومات الكاملة الموضوعیة لذا 

  . )23("اتصال

  :التعریف اإلجرائي للعالقات العامة

العالقات العامة هي وظیفة إداریة مستمرة تسعى لتنشیط العملیات االتصالیة      

اإلنسانیة والعملیة بین أعضاء المؤسسة الجامعیة، من خالل الفهم المتبادل بینهم وبین 

وبین المجتمع الخارجي، بما یزید التعاون المشترك، الذي یعمل على   بعضهم أو بینهم

إیجاد الثقة المتبادلة، لمعرفة سیاسات وٕانجازات الجامعة بشفافیة تامة معتمدة في ذلك 

على وسائل االتصال المختلفة، وهي بذلك تعتبر العصب الحیوي والنشاط االتصالي الذي 

.من خالله تحقق الجامعة أهدافها
  

  :الدراسات السابقة-6

  :الدراسة األولى

العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة في بناء عالقات مع مجتمع الطلبة، دور     

نشات االقطش، . دراسة مسحیة مقارنة، إعداد رافع احمد أبو الزیت درا غمة، إشراف د

مة، جامعة أطروحة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العالقات العا

  .2011الهاي، مملكة هولندا، 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في 

الجامعة اإلسالمیة في غزة، جامعة بیرزیت في رام اهللا، : ثالث جامعات فلسطینیة هي

الوصول إلى ، بهدف أدائهاجامعة النجاح في نابلس، وأثره في جمهور الطلبة وموازنة 

نتائج تعود بالنفع علیها، وعلى العاملین في دوائر العالقات العامة، وفي طلبة تلك 

الجامعات، كما سعت كذلك إلى إیضاح الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في 

  .الجامعات الفلسطینیة الثالث تجاه جماهیر الطلبة

  :ةوتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتی   
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المطلوب فيهل تقوم دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة الثالث بدورها -1

  استقطاب الطلبة الجدد وتشجیعهم لاللتحاق بها؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول ما تقوم بها العالقات العامة في الجامعات -2

وتشجیعهم لاللتحاق بها عندما یقسم الفلسطینیة الثالث في استقطاب طلبة الثانویة العامة،

  المبحوثین حسب الجنس، ومكان اإلقامة، والجامعة التي درس أو یدرس فیها؟

هل تقوم دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة الثالث بدورها في بناء -3

  صورة ایجابیة لدى الطلبة في أثناء دراستهم الجامعیة؟

إحصائیة في إجابات طلبة الجامعات عن األدوار التي هل توجد فروق ذات داللة-4

تقوم بها العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة الثالث تجاه الطلبة المسجلین فیها، 

  عندما یقسم المبحوثین حسب الجنس، ومكان اإلقامة، والكلیة، والمعدل التراكمي؟

الث بدورها في الحفاظ نیة الثهل تقوم دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطی-5

  االیجابیة لدى الطلبة الخریجین التي تم بناؤها في أثناء دراستهم؟على الصورة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات الطلبة الخریجین عن األدوار التي -6

م تقوم بها العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة الثالث تجاه خریجیها، عندما یقس

  )24(المبحوثین حسب الجنس، والعمر، وسنة التخرج، والحالة الوظیفیة؟

  :فرضیات الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول ما تقوم بها العالقات العامة في الجامعات -1

الفلسطینیة الثالث في استقطاب طلبة الثانویة العامة، وتشجیعهم لاللتحاق بها عندما یقسم 

  .یدرس فیهاأو، والجامعة التي درس اإلقامةالمبحوثین حسب الجنس، ومكان 

التي تقوم األدوارطلبة الجامعات عن إجاباتفي إحصائیةال توجد فروق ذات داللة -2

بها العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة الثالث تجاه الطلبة المسجلین فیها عندما 

  .، والكلیة، والمعدل التراكمياإلقامةیقسم المبحوثین حسب الجنس، ومكان 

التي األدوارخریجین عن الطلبة الإجاباتفي إحصائیةال توجد فروق ذات داللة -3

تقوم بها العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة الثالث خریجیها عندما یقسم المبحوثین 

  )25(.حسب الجنس، والعمر، وسنة التخرج، والحالة الوظیفیة
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  :وأدواتهانوع الدراسة ومنهجها 

الطریقة المنظمة لدراسة حقائق ألنهاتعد هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة،     

  .، بهدف اكتشاف حقائق جدیدةأحداثأو، أفرادأوموقف، أوراهنة، متعلقة بظاهرة، 

في تحلیل نتائج الدراسة، وعلى األولىكما اعتمد الباحث على المنهج الكمي بالدرجة    

استبانهم عنها، قام الباحث بتصمیلإلجابةالدراسة والتساؤالت التي تسعى أهدافضوء 

  .موجهة لطلبة الجامعات الفلسطینیة الثالث

  :مجتمع الدراسة وعینته

، جمیع الطلبة المسجلین في الجامعات الفلسطینیة یأتيحدد مجتمع الدراسة بما    

وجامعة النجاح الوطنیة)7000(وجامعة بیرزیت)20000(اإلسالمیة الجامعة : الثالث

وجمیع الطلبة الخریجین )2009- 2008(على الفصل الثاني من العام الدراسي)20000(

من الجامعات الفلسطینیة الثالث، وقد اتفق على تقسیم الخریجین وفق الفئات اآلتیة، 

، ونظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة وانتشاره 2000، وخریجو بعد العام 2000خریجو قبل 

تعمد الباحث التواجد لمدة یوم كامل إذغیر عشوائیة، جغرافیا، اختار الباحث عینة عمدیة

طالب یغادر 20كل مبنى في الجامعات موضوع البحث، ومقابلة واحد  من كل أمام

  )26(.استمارة 648استمارة على الجامعات الثالث، استخدم 800المبنى وزع الباحث 

  :نتائج الدراسةأهم

وجود تقصیر من قبل دائرة العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة إلىتشیر النتائج -

الثالث، فیما یتعلق بدورها في استقطاب طلبة الثانویة العامة، دورها في بناء صورة 

ایجابیة لدى الطلبة المسجلین فیها، وكذا دورها في الحفاظ على صورة ایجابیة لدى الطلبة 

  )27(.الخریجین

  :الدراسة الثانیة

ورود إعدادالعالقات العامة في الجامعات العاملة في الضفة الغربیة، إدارةواقع 

إدارةراتب الجعبري، رسالة مكملة لنیل درجة الماجستیر في . دإشرافعثمان شرباتي، 

  .2011بكلیة الدراسات العلیا والبحث في جامعة الخلیل، األعمال

  :وهي على النحو اآلتياألهدافتحقیق مجموعة من إلىیسعى هذا البحث 
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العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة العاملة في الضفة إدارةالتعرف على واقع -5

  :الغربیة من خالل

دائرة أهدافالتعرف على مدى استخدام الوسائل التكنولوجیة ودورها في تفعیل -6

  .العالقات العامة

إلدارةالعلمیة األسالیبمعرفة مدى التزام موظفي دوائر العالقات العامة بتطبیق-7

  .دوائر العالقات العامةإدارةالعالقات العامة بالمنهجیة العلمیة في 

  .دور دوائر العالقات العامة في استقطاب المشاریع الممنوحة من الجهات الخارجیة-8

  .المشاكل التي تواجه دوائر العالقات العامةأهمالتعرف على 

  .لموظفي دوائر العالقات العامةمعرفة المهارات والمعارف المطلوبة -9

  :على مجموعة من التساؤالت وهياإلجابةومن هنا یحاول هذا البحث 

  ما واقع العالقات العامة في الجامعات العاملة في الضفة الغربیة؟-1

العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة في التنسیق مع المجتمع إدارةما واقع -2

  المحلي؟

العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة في التنسیق مع المؤسسات إدارةما واقع -3

  ؟األكادیمیة

العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة في التنسیق مع المؤسسات إدارةما واقع -4

  المانحة؟

العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة في التنسیق داخل المجتمع إدارةما واقع -5

  للجامعة؟الداخلي 

  العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة؟إلدارةواإلداريما الواقع التنظیمي -6

والفعالیات األنشطةالوسائل التي تستخدمها دوائر العالقات العامة لتغطیة أهمماهي -7

المختلفة مع مجتمعها؟

مهامهم على المعارف التي یحتاجها موظفو دوائر العالقات العامة للقیام بأهمماهي -8

وجه؟أكمل

المشاكل والمعیقات التي تحول دون ممارسة دوائر العالقات العامة أهمماهي -9

من وجهة نظر موظفوها؟ألنشطتها
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)28(دوائر العالقات العامة؟أداءاالقتراحات والتوصیات لتحسین أهمماهي -10

  :فرضیات البحث

0.05(عند المستوى إحصائیةال توجد فروق ذات داللة -1  *( إدارةفي واقع

متغیر إلىالعالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر الموظفین تعزى 

.الجنس

0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى -2  ( إدارةفي واقع

متغیر إلىالعالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر الموظفین تعزى 

  .المؤهل العلمي

0.05(عند المستوى إحصائیةال توجد فروق ذات داللة -3  ( إدارةفي واقع

متغیر إلىالعالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر الموظفین تعزى 

.التخصص

0.05(عند المستوى إحصائیةال توجد فروق ذات داللة -4  ( إدارةفي واقع

متغیر إلىالعالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر الموظفین تعزى 

.عدد الدورات التدریبیة في العالقات العامة

0.05(عند المستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة -5  ( في واقع إدارة

العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر الموظفین تعزى إلى متغیر 

  .سنوات الخبرة في العالقات العامة

0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى -6  ( بین متغیر العمر

)29(.وواقع إدارة العالقات العامة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر الموظفین

  :منهج البحث

اعتمدت الباحثة في هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث توصلت إلى     

وصف واقع إدارة العالقات العامة عندما قامت بجمع المعلومات والبیانات ذات العالقة 

.ت المختلفة، وتنظیمها وتصنیفها والتعبیر عنها كمیا وكیفیابالطرق واألدوا

* هي معادلة الثبات كرونباخ)Cronbach Alpha(  
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  .لجمع البیاناتكأداةالمسح بالعینة واالستبانة أسلوبوقد استخدمت الباحثة 

  :مجتمع البحث والعینة

تكون مجتمع البحث من كافة موظفي دائرة العالقات العامة في كافة الجامعات     

) 87(جامعات، وقد قامت الباحثة بتوزیع 9العاملة في الضفة الغربیة، والبالغ عددها 

للتحلیل ،أخضعت% 85بنسبة استرداد أيمنها، ) 74(ستبانة، تم استرجاع إ

  )30(.منهاأيیتم استبعاد ولماالستبیانات، وتم تحلیل جمیع اإلحصائي

  :نتائج البحث

  :یليعدة نتائج نوجزها فیماإلىتوصل البحث 

أوضحتواقع العالقات العامة بشكل عام في الجامعات الفلسطینیة مرض حیث إن-1

.واقع العالقات العامة من وجهة نظر الموظفین كان عالیاأننتائج البحث 

العالقات العامة في التنسیق مع إدارةاتجاهات العینة حول واقع أنیبین البحث -2

.المجتمع المحلي واقع مرتفع

فان دوائر العالقات العامة في الجامعات تقوم األكادیمیةبخصوص المؤسسات أما-3

.بصورة متوسطةاألكادیمیةبالتنسیق مع المؤسسات 

لجامعات في التنسیق مع المؤسسات العالقات العامة في اإدارةتناول البحث واقع -4

.متوسطأیضاالواقع أنإذالمانحة 

العالقات العامة في الجامعات في التنسیق داخل إدارةواقع أنالبحث على أكد-5

.المجتمع الداخلي للجامعة هو واقع متوسط

العالقات العامة في الجامعات متوسط من حیث إلدارةواإلداريالواقع التنظیمي إن-6

.رئیس الجامعةإلىوظائفها، وتبعیتها الواضحة أداءالعلمیة في لألسالیباستخدامها 

المعارف والمهارات التي یحتاجها الموظفون للقیام بعملهم فقد أهمبخصوص أما-7

إلىإضافةة، ، المهارات الشخصیاإلداریةتصدرت المهارات االتصالیة، المهارات 

.استخدام الوسائل التكنولوجیة

تحقیق دوائر العالقات أمامالمشاكل والمعیقات التي تقف حائلة أهمبخصوص أما-8

، وعدم كفایة الموازنات األكادیمیةفقد تصدرتها قلة المؤهالت وأنشطتهاألهدافهاالعامة 
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قلة الوعي والدعم لدور العالقات إلىباإلضافةوتداخل الصالحیات بین دوائر الجامعة 

  )31(.العامة

:الدراسة الثالثة

العالقات العامة في الجامعات الحكومیة األردنیة، دراسة تقییمیة للمراحل من 

وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، إعداد زیاد أحمد رشید محافظة،إشراف نعیم نصیر، 

  .1997رسالة ماجستیر في اإلدارة العامة، جامعة الیرموك،

كما تهدف الدراسة، إلى تقییم عملیة العالقات العامة في الجامعات الحكومیة األردنیة    

البحث، التخطیط، االتصال "تهدف إلى معرفة ترتیب مراحل عملیة العالقات العامة 

كما تهدف إلى معرفة ترتیب دوائر العالقات العامة في الجامعات و أي دائرة " التقویم 

األولى في  األنشطة و الخدمات المقدمة، و تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تحتل المرتبة 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتغیرات الشخصیة ألفراد العینة من جهة، و تقییم 

  .عملیة العالقات العامة من جهة أخرى

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة:أسئلة الدراسة

ما هو تقییم أعضاء هیئة التدریس لمراحل عملیة العالقات العامة المطبقة :السؤال األول

  في الجامعات الحكومیة األردنیة؟

ما هو تقییم أعضاء هیئة التدریس لعبارات كل مرحلة من مراحل عملیة :السؤال الثاني

  العالقات العامة؟

وائر العالقات العامة ما هو تقییم أعضاء هیئة التدریس لألداء العام لد: السؤال الثالث

(32)مجتمعة في الجامعات األردنیة؟

  :فرضیات الدراسة

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائیة في تقییم أفراد العینة لمراحل عملیة :الفرضیة األولى

،االجتماعیةالجنس، الحالة : العالقات العامة تعزى ألي من المتغیرات الشخصیة التالیة

سنوات الخدمة األكادیمیة،الرتبة األكادیمیة، آخر جامعة حصل منها عمر أفراد العینة، 

  .عضو هیئة التدریس على الشهادة، الجامعة التي یعمل بها

توجد عالقات ارتباط موجبة ذات داللة إحصائیة بین مراحل عملیة :الفرضیة الثانیة

(33).العالقات العامة بعضها ببعض
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  :مجتمع الدراسة وعینته

یتكون مجتمع الدراسة من كافة أعضاء هیئة التدریس الموجودین على رأس  عملهم في 

: في الجامعات الحكومیة األردنیة التالیة، 1996/1997الفصل األول للعام الدراسي 

  ).الجناح المدني(الجامعة األردنیة، الیرموك، العلوم والتكنولوجیا، جامعة مؤتة "

من %20عضو هیئة تدریس یشكلون ما نسبته 445وقد تكونت عینة الدراسة من 

عضوا، وقد تم أخذ عینة طبقیة من مجتمع 2226المجموع الكلي لمجتمع الدراسة البالغ 

  (34).الدراسة

  :أداة الدراسة

تم تصمیمها بعد اإلطالع على إستبانةتم جمع المعلومات من أفراد العینة بواسطة        

ات ستبانات التي تناولت عملیة العالقإلأدبیات العالقات العامة، واإلطالع على عدد من ا

  ستبانة تغطیتها لجمیع مراحل عملیة العالقات العامة،العامة، و قد روعي في تصمیم اإل

الشخصیة والمعلوماتالجزء األول یختص بالبیانات: و قد تكونت من جزأین أساسیین

عبارة تهدف مجملها إلى استطالع رأي أفراد 32ألفراد العینة، و الجزء الثاني یتألف من 

العینة حول مراحل عملیة العالقات العامة، كما احتوى القسم الثاني من اإلستبانة على 

سؤال مفتوح طلب من خالله من المجیب كتابة أهم االقتراحات التي یراها مناسبة لتحسین 

398، استرد الباحث إستبانة445وقد تم توزیع ،دائرة العالقات العامة في جامعتهأداء 

  .%89بلغت استردادصالحة للتحلیل بنسبة إستبانة

التكرارات وباستخدامSPSS/pc+تمت معالجة البیانات بواسطة الحقیبة اإلحصائیة     

والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، وتحلیل التباین األحادي والنسب المئویة،

Anova one way   (35).ومعامالت االرتباط) ف(، واختبار )ت(واختبار  

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

  .كان أداء دوائر العالقات العامة في الجامعة الحكومة األردنیة متوسطا نسبیا-1

  :دوائر العالقات العامة في الجامعات كاآلتيكان ترتیب أداء -2

  .دائرة العالقات العامة في جامعة الیرموك:أوال

  .مؤتةدائرة العالقات العامة في جامعة:ثانیا

  .دائرة العالقات العامة في الجامعة األردنیة:ثالثا
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  .دائرة العالقات العامة في جامعة العلوم والتكنولوجیا: رابعا

نازلي لقیام دوائر العالقات العامة بتطبیق مراحل عملیة العالقات كان الترتیب الت-3

، مرحلة التخطیط، مرحلة التقویم االتصالمرحلة : العامة في الجامعات على النحو التالي

  .و أخیرا مرحلة البحث

سنة فأكثر أن دوائر 51و) سنة50- 41(یرى أفراد العینة من الفئتین العمریتین -4

بصورة تفوق االتصالالجامعات فعالة وناجحة في استخدام مرحلة العالقات العامة في 

  .غیرها من المراحل

سنة خدمة في التدریس الجامعي أن دوائر 15-11یرى أفراد العینة ممن لدیهم -5

العالقات العامة فعالة و ناجحة في استخدام مرحلة االتصال بصورة تفوق غیرها من 

  .المراحل

رتبتي أستاذ وأستاذ مشارك أن دوائر العالقات العامة فعالة و یرى أفراد العینة من -6

  .ممیزة في استخدام مرحلة االتصال

یرى أفراد العینة من رتبة مدرس أن دوائر العالقات العامة تمتاز باستخدام مرحلة -7

  .التقویم بصورة ناجحة و ممیزة

قات العامة تحسن یرى أفراد العینة من مختلف الرتب األكادیمیة أن دوائر العال-8

  .استخدام جمیع مراحل عملیة العالقات العامة

یرى أفراد العینة الذین تخرجوا من جامعات عربیة أن دوائر العالقات العامة تستخدم -9

  .مرحلتي البحث والتقویم بفعالیة وكفاءة

توصلت الدراسة إلى وجود عالقات ارتباط موجبة بین جمیع مراحل عملیة العالقات -10

  (36).امةالع

  :التوصیات

أوصت الدراسة بضرورة تحسین أداء دوائر العالقات العامة في الجامعات من خالل 

وضرورة استحداث شعبة التركیز على جمیع مراحل عملیة العالقات العامة بشكل متوازن

أو قسم للدراسات ومسوح الرأي العام في دوائر العالقات العامة مع التأكید على تشجیع 

  (37). التعاون و التفاعل بین دوائر العالقات العامة وأعضاء هیئة التدریس
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  :الدراسة الرابعة

ماجستیر، قسم العالقات العامة في الجامعات المصریة،السید بهنسي حسن، رسالة     

  )38(.1986العالقات العامة واإلعالن كلیة العلوم،جامعة القاهرة، 

أجرى الباحث دراسة میدانیة على جمیع أجهزة العالقات العامة في الجامعات المصریة    

مستخدما أسلوب المسح الشامل، وقام باختیار عینة من ثالث جامعات وهي القاهرة 

بشكل أعمق على مدى فعالیة العالقات العامة في الجامعات واألزهر والزقازیق، للتعرف 

  .المصریة ودراسة آثارها على بعض الجماهیر النوعیة

  :أهم النتائج

الجمهور االتصالتركزت أهداف العالقات العامة في الجامعات المصریة على -1

  .الخارجي للجامعة

ي تقوم بها العالقات جاءت الوظائف واألنشطة اإلعالمیة في مقدمة الوظائف الت-2

  .العامة

تقوم أجهزة العالقات العامة ببعض الوظائف التي ال تدخل في اختصاصاتها مثل -3

  .إجراءات السفر و العودة  للقیادات وأعمال التسهیالت

یمثل الحاصلون على مؤهالت جامعیة علیا أعلى نسبة بین العاملین في العالقات -4

  .ة غیر مالئمة للعمل بالعالقات العامةالعامة، كما یوجد مؤهالت جامعی

تأتي الدورات المتخصصة في العالقات العامة في المرتبة األولى یلیها دورات اللغة -5

  .اإلنجلیزیة

  .عدم االهتمام بإجراء بحوث في أجهزة العالقات العامة بالجامعات-6

: المصریة كاآلتيتتمثل الوسائل التي تستخدم أجهزة العالقات العامة في الجامعات -7

  . ثم المقابالت الشخصیة ثم المجالت المصریة%100الجرائد المصریة 

  : الدراسة الخامسة

عن دور العالقات العامة في مؤسسات التعلیم 1986دراسة علي عجوة 

:)39(العالي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على النموذج األمثل لممارسة العالقات العامة في 

  حدید األهداف التي یجب أن تحققها والجماهیر التي تهتم بها واألسالیبالجامعات، وت
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والمعاهد والوسائل التي تضمن التأیید المستمر من جانب هذه الجماهیر للجامعات

  .العلیا

وتوصلت الدراسة إلى أن أهم المشكالت التي تواجه المجتمع الجامعي هي الحریة      

  . العلمیة، الدعم المالي واختیار الطالب

  :الدارسة السادسة

دور العالقات العامة في تحقیق أهداف مؤسسات التعلیم العالي في سوریا، حوریة    

  .)40(الماجستیرأحمد الیوسیفي، رسالة لنیل درجة .د: الجابر، إشراف

المؤسسات المعاصرة بممارسة إتمامبینت الباحثة أنه خالل العقود األخیرة تزاید     

وظیفة العالقات العامة ألنه لم یعد ممكنا إغفال هذه الوظیفة في الهیكل اإلداري ألیة 

بها وٕادارة مفهومها الحقیقي بین منظمة وأخرى حیث االهتمامدرجة اختالفمنظمة رغم 

العالقات العامة تعتبر الناقل والمترجم والمنسق بین طرفین أساسیین هما المنظمة أن

والجمهور وذلك من خالل توفیر السمعة الحسنة والطیبة للمنشأة وذلك عن طریق تقدیم 

الجمهور تقدیما صادقا ملبیا لتلك اإلحتیاجات وقد اعتمدت فكرة الدراسة إبراز   احتیاجات

في تحقیق أهداف مؤسسات التعلیم العالي في سوریا وعلى وجه دور العالقات العامة

  ".حلب، دمشق، تشرین، البعث"الخصوص جامعات 

وتتلخص أهمیة البحث في تناول موضوع العالقات العامة في مؤسسات التعلیم     

العالي لما لهذه اإلدارة من أهمیة في عصرنا الحاضر مع التوسع األفقي والعمودي في 

القطاع وظهور الجامعات والمعاهد الخاصة مما یفسح المجال للمنافسة في المستقبل هذا  

إضافة إلى تزاید أهمیة دور العالقات العامة في خلق الثقة بین المؤسسات وجماهیرها و 

وضرورة التعریف بها افتقار وظیفة العالقات العامة في مؤسسات التعلیم العالي في سوریا

  .الضوء عن دورها وأهمیتها في تلك المؤسساتمما یساهم في تسلیط 

  :واختتمت الباحثة دراستها بمجموعة من المقترحات والتوصیات أهمها     

أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین وجود دورات تدریبیة وتخصصیة  للعاملین وبین 

دارة العلیا قدرة العالقات العامة على تحقیق أهدافها، وكذلك وجود عالقة بین قناعة اإل

ودور العالقات العامة وبین تقییم هذه اإلدارة والدعم الالزم لها لكي تقوم بدورها في تحقیق 

البرامج التي تقوم بها وكذلك هناك ارتباط بین األنشطة  و أهداف مؤسسات التعلیم العالي،
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ات العالقات العامة وبین نجاح هذه اإلدارة في تأدیة مهامها في تحقیق أهداف مؤسس

التعلیم العالي، ووجود عالقة بین توفر الصدق ووسائل االتصال وبین قدرة العالقات 

  . العامة في تحقیق أهداف مؤسسات التعلیم العالي

  :الدراسة السابعة

دور العالقات العامة في دعم فعالیات الجامعات، دراسة تطبیقیة على جامعة 

سمیر . د: سعاد حسن بشارة، إشراف:الملك عبد العزیز بمحافظة جدة، إعداد الطالبة

، رسالة )المشرف المشارك(زامل عباس ابو زنادة . ، د)المشرف الرئیسي(أسعد مرشد 

  .)41(1998جامعیة قسم اإلدارة العامة، جامعة الملك عبد العزیز، 

تعد وظیفة العالقات العامة من الوظائف األساسیة والمهمة بالجامعات، فهي تمثل      

وربطها مهما من بین عدة عوامل تسهم في نجاحها، ولتحقیق تفاهمها مع جماهیرهاعامال 

بمجمعاتها، علیه فإن تصور هذه الدراسة یبنى على أن دعم العالقات العامة لفعالیة 

الجامعات یحدث أثرا إیجابیا على اتجاهات وسلوك جماهیرها، ویحقق تالحم تلك 

، إذا استهدفت التعرف على الدور الذي یقوم به الجماهیر واستجابتها للجهود المبذولة

جهازٍ العالقات العامة بجامعة الملك عبد العزیز لدعم فعالیتها وخدماتها، واآلثار التي 

یعكسها هذا الدور على اتجاهات وسلوك الجماهیر الداخلیة والخارجیة للجامعة، مع 

العامة بالجامعة، هذا محاولة وضع تصور أو خطة عمل تستهدف تطویر جهاز العالقات 

وقد اشتملت الدراسة على جانبین نظري وتطبیقي، وقد استهدفت الجانب التطبیقي للتعرف 

على اآلثار الناتجة عن ممارسة وظائفٍ العالقات العامة بجامعة الملك عبد العزیز، وما 

ینجم عنها من إیجابیات أو سلبیات، تؤثر على مؤشرات فعالیة الجامعة وتنعكس على 

اتجاهات وسلوك جماهیرها، واستخدم المنهج الوصفي التحلیلي لذلك، وتم تصمیم 

استبیانین وجه األول للجمهور الداخلي، أما الثاني فقد وجه للجمهور الخارجي للجامعة، 

حیث قامت الدراسة باإلجابة على تسعة تساؤالت ترتبط بمدى تأثیر العالقات العامة على 

تتعلق بالتعرف على انطباعات ومرئیات الجمهور حیال مؤشرات فعالیة الجامعة، و 

الجوانب التنظیمیة واإلداریة لجهاز العالقات العامة في جامعة  الملك عبد العزیز ودوره 

في تحقیق التالحم بینها وبین جمهورها، واألنشطة والخدمات التي یقدمها، واألسالیب 

مع معرفة األنشطة والخدمات المقدمة والوسائل االتصالیة، وأسلوب التعامل مع الجمهور، 
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من الجامعة و العوامل المؤثرة علیها، ودرجة إسهام العالقات العامة في تكوین صور 

  .سلیمة للجامعة

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

أن لجامعة الملك عبد العزیز تأثیر كبیر ومباشر على المجتمع، الذي یتوقع منها دورا -1

  .مجاالت متعددةأكبر في 

أن جماهیر الجامعة تعاني من عدم كفایة المعلومات، وعدم توفر مصادر رسمیة -2

  .للحصول علیها

  .والخارجيأن هناك درجة متوسطة من عدم الرضا العام بین الجمهور الداخلي-3

  .بالجامعة ال تعطي أولویة لكسب ثقة جمهورهااالتصالیةأن األجهزة -4

فعالیتها، ولفعالیة العالقات العامة بها یقترب من الحد أن تقویم جماهیر الجامعة ل-5

  .المتوسط أو أقل من ذلك

  :الدراسة الثامنة

العالقات العامة في عصر تقنیات االتصال والمعلومات ودورها في تطویر أداء    

مؤسسات التعلیم العالي، دراسة وصفیة تحلیلیة بالتطبیق على الجامعات الصومالیة

  .)42(2003إعداد محمد یحیى، إشراف هاشم الجاز، رسالة ماجستیر،

تناولت الدراسة عملیة االتصال في العالقات العامة ودور العالقات العامة في تطویر     

أداء مؤسسات التعلیم العالي والتنظیم اإلداري لمؤسسات التعلیم العالي، تهدف الدراسة إلى 

إبراز دور العالقات العامة في مؤسسات التعلیم العالي في العصر الرقمي وتفعیل أنشطتها 

االحتیاجات الضروریة لبرامج العالقات العامة  في الجامعات الصومالیة، والتعرف على

، وتسعى اتصاليوتنبع أهمیة الدراسة إلى التعرف على أهمیة العالقات العامة كنشاط 

لربط الجانب النظري بالجانب التطبیقي طبقا لألسس العلمیة للعالقات العامة، وذلك من 

وتمثلت مشكلة الدراسة في كیف جامعات الصومالیةخالل إجراء دراسة تحلیلیة على ال

یسهم جهاز العالقات العامة في إبراز مهام وأدوار إداریة في داخل اإلدارة العلیا، وهل 

هناك عالقة أو صلة بین المجتمعات والجامعات واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

علومات، مع المالحظة والمقابلة ستبانة كأداة رئیسیة لجمع المالتحلیلي، كما استخدمت اإل

  :كأداة مساعدة وقد أبرزت الدراسة عدة نتائج أهمها
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أن جمیع المؤسسات التي أجریت علیها الدراسة بها أجهزة تقوم بوظیفة العالقات -1

  .العامة رغم ضعف أدائها

  .أن جمیعها ال یرتقي جهازها إلى مستوى إدارة و إنما مستوى قسم-2

  .عامة ال تقوم بالبحوث والدراسات في مجالهاجمیع أجهزة العالقات ال-3

أوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى أجهزة العالقات العامة من مستوى قسم إلى مستوى و 

إدارة، مع تخصیص میزانیة كافیة لجهاز العالقات العامة للقیام بدوره مع االهتمام 

وتنفیذ وتقویم تلك والخارجیة، وانتهاج األسلوب العلمي في تخطیط باألنشطة الداخلیة

  .األنشطة

  :الدراسة التاسعة

  )Janet F.cobelli1989:)43دراسة 

  :تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیة

  ا؟بهالقرارات الخاصة اتخاذما أهم الطرق واألسالیب التي تتبعها اإلدارة الجامعیة في -

  القرارات؟اتخاذما مدى تأثیر الموقع الوظیفي للقیادات اإلداریة العلیا على دورهم في -

ما أهم العوامل الشخصیة والتنظیمیة المؤثرة على عملیة اتخاذ القرارات في اإلدارة -

  الجامعیة؟

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطرق التي تتبعها اإلدارة الجامعیة في اتخاذ     

تها، مدى تأثیر الموقع الوظیفي لمسؤول اإلدارة الجامعیة على عملیة اتخاذ القرار، قرارا

وأیضا التعرف على تأثیر بعض العوامل الشخصیة والتنظیمیة على عملیة اتخاذ 

  . القرارات

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت أسلوب المقابلة مع القیادات     

لجامعات وعمداء الكلیات ورؤساء األقسام في عدد من الجامعات الجامعیة مثل رؤساء ا

بوالیة نیویورك، والیة نیوجرسي، والیة كونیكتیكت بالوالیات المتحدة األمریكیة في جمع 

  .البیانات الخاصة بالدراسة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة

  .قراراتهااتخاذیحدد الهیكل التنظیمي و حجم المنظمة طریقة اإلدارة الجامعیة في -1

  .یؤثر الموقع الوظیفي لمسؤول اإلدارة الجامعیة على عملیة اتخاذ القرار-2
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القیادات الجامعیة یستخدمون نفس الطرق واألسالیب في اتخاذ قراراتهم وذلك على -3

  .مستوى الجامعات موضع الدراسة

  :العاشرةالدراسة 

  )Fatma Hassan1990:)44دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثیر الهیكل التنظیمي على اإلدارة الجامعیة بجامعة 

بین المستویات اإلداریة بالجامعة، االتصالالكویت، من حیث مشكالت إدارة الجامعة،

  .الوظائف اإلداریة بالجامعة

الدراسة المنهج الوصفي، من خالل عمل دراسة مسحیة لإلداریین في استخدمتو 

  .فردا93جامعة الكویت، وبلغ حجم العینة 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة

  .أن مشكالت إدارة الجامعة الرئیسیة ناتجة عن الخلل التنظیمي-1

عمداء ورئیس الجامعة، أن الهیكل غیر الرسمي یسهل االتصال بین اإلداریین وال-2

  .وأیضا بین اإلداریین وأعضاء هیئة التدریس

  .أن الهیكل غیر الرسمي یؤثر في الوظائف اإلداریة بالجامعة-3

أن تعمل الجامعة في إطار هیكلها غیر الرسمي لتحقق كال من أهدافها التعلیمیة -4

  .وأهداف التنمیة القومیة

  :ومن أهم التوصیات الواردة في الدراسة

یجب أن یبدأ التغییر من داخل الجامعة أكثر من االستجابة للضغوط الخارجیة، وأن 

یكون عمداء الكلیات لهم الدور الرئیسي في عملیة التغییر، حیث أنهم أكثر تأثیرا على 

اإلدارة الیومیة للجامعة، وأن یقوم بعملیة التخطیط للتغییر في شخصیات جامعیة بارزة 

  . ة علمیامقبولة اجتماعیا ومؤهل

  :الدراسة الحادي عشر

واقع االتصال المؤسساتي في الجامعة الجزائریة، دراسة میدانیة بجامعة خیضر   

مكملة لنیل رسالةبسكرة، إعداد الطالبة بن عامر زلیخة، إشراف أ د فضیل دلیو، 

  .)45(2001التنظیم والعمل،اجتماعفي علم الماجستیرشهادة 

  :تساؤل أساسي یتضمن مجموعة تساؤالت أهمهاعلىحاولت الدراسة اإلجابة 
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استعمالوهل یحسن في المؤسسة؟ وما هي أطره التنظیمیة؟االتصالماهي وسائل -

  المتوفر منها ؟

  :من هذه التساؤالت أربع فرضیات مفادهااشتقتو 

  .یتمیز االتصال في الجامعة بقلة المتخصصین-1

  .المعلومات في المؤسسة الجامعیةاحتكاریسود -2

  .عدم توفر األطر المناسبة لالتصال في المؤسسة الجامعیة-3

  .في المؤسسةاالتصالوسائل استخدامتعاني المؤسسة الجامعیة من سوء -4

  في الجامعة االتصالهدفت هذه الدراسات إلى تشخیص األبعاد والعوامل التي تحكم     

خلي والخارجي لكسب ثقة هذا الجمهور مع محاولة تحدید وتنظم عالقتها بجمهورها الدا

  .المؤسسة الجامعیة بالمجتمع وجماهیرهاتصالالمعوقات التي تؤثر على 

  .هذه الدراسة على منهج المسح بالعینة مبررة ذلك بطبیعة الدراسة الوصفیةاعتمدت     

لعینات العشوائیة الطبقیة وقد كانت عینة الدراسة التي شملتها الدراسة المیدانیة من نوع ا

طالب وطالبة من السنوات النهائیة لكل فرع من مجموع المجتمع األصلي 201بلغت 

  .طالب وطالبة4818البالغ 

أما أدوات الدراسة المستعملة فتمثلت في المالحظة دون مشاركة والمقابلة دون تحدید    

  .لسجالت والوثائق اإلداریةنوعها من حیث الشكل والموضوع، االستمارة، إضافة إلى ا

  :وقد توصلت هذه الرسالة إلى نتائج تمت اإلشارة إلیها في خاتمة الدراسة من أهمها

بجمهورها الداخلي والخارجي على اتصالهاتستخدم الجامعة مجال الدراسة في -1

الشفوي والكتابي معا حسب ما تتطلبه طبیعة المعلومات المتقدمة والوسائل االتصال

  .خدمةالمست

تتوفر المؤسسة الجامعیة مجال الدراسة على خلیة اإلعالم واالتصال، تقتصر مهمتها -2

  ...على تنظیم التظاهرات العلمیة والثقافیة من معارض ومحاضرات وملتقیات

  .كشفت الدراسة أن أفراد عینة البحث یجدون صعوبة في فهم الرسائل ولغتها-3

: تولى الجامعة مجال الدراسة اهتماما كبیرا لعالقتها الخارجیة وتشمل هذه العالقات-4

. رجال اإلعمال، الشركات والجماعات المهنیة، الثانویات
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  :عالقة الدراسات السابقة بدراستنا- 

من خالل عرضنا لهذه الدراسات السابقة یمكن القول  أن هذه الدراسات كانت لها       

اشرة أو غیر مباشرة بموضوع دراستنا، فقد تمحورت جل الدراسات حول عالقة إما مب

المتغیر الرئیس في الدراسة أال وهو العالقات العامة ومدى ممارستها كوظیفة إداریة حدیثة 

في المؤسسات الجامعیة، فالدراسات التي تم عرضها تلقي أضواء متفاوتة على جوانب 

الدراسة وتساؤالتها، كذلك من حیث المنهج كثیرة وهامة من مشكلة الدراسة أهداف 

ألن جمیع هذه الدراسات تندرج ضمن الدراسات الوصفیة " المنهج الوصفي"المستخدم 

هذه الدراسة من الدراسات استفادتإلدارة العالقات العامة في المؤسسات الجامعیة، كما 

لمالحظة دون ، ااالستبیانإستمارة "السابقة في استخدامها ألدوات جمع البیانات 

للطالبةالمشاركة، وقد اتخذت هذه الدراسات كموجهات في البحث وبالتالي فقد أنارت 

. الطریق في بناء دعائم هذا البحث ومناقشته

  : النظریة البنائیة الوظیفیة كمنظور للدراسة-7

یعد المنظور البنائي الوظیفي من أهم المنظورات وأكثرها واقعیة، باعتبارها تنظر 

للمؤسسة كشبكة للعالقات اإلجتماعیة، بحیث أن استمرار التنظیم ووجوده یعتمد على 

في شبكة العالقات، ومن ثم فإن دراسة دور العالقات العامة واالنسجاممدى التوافق 

فیة یضع لها دورا محددا في التنظیم بما یحقق الكفاءة لبنائیة الوظیاكإدارة في ظل 

  . والفعالیة في األداء

  :الخلفیة التاریخیة-7-1

جتماعیة إإن فكرة البناء لمجتمع ما كمصدر الستقراره ال تعد جدیدة كفلسفة   

فأفالطون في جمهوریته یطرح القیاس بین المجتمع والكائن العضوي، فكالهما یعني نظاما 

من أجزاء مترابطة في توازن دینامیكي، وفي المجتمع المثالي الذي وصفه أفالطون تقوم 

التي تساهم في تحقیق األنشطة،بإنجازجتماعيإكل فئة من المشاركین في هیكل 

  . )46(العامجتماعيالتناسق اإل

جتماع واحد، بل هو اتجاه ولید جهود إفالمنظور البنائي الوظیفي ال ینسب إلى عالم   

دوركایم لیظهر مع تالكوت بارسونز .اسبنسر و.كثیرة ومتنوعة، لكن ترجع  بدایاته إلى ه
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و روبرت میرتون، كما یظهر في األنثروبولوجیا خاصة مع مالینوفسكي و راد كلیف براون 

  . )47(وغیرهم

كما ترجع جذور الفكر البنائي الوظیفي إلى الفكر الوضعي، أي منذ بدایة القرن   

التاسع عشر، رغم أن بعض الباحثین یذهبون أكثر من ذلك تاریخیا، فظهور الفكر البنائي 

الوظیفي بشكل واضح إنما یرجع إلى الوضعیة التي ظهرت نتیجة تناقضات المجتمع 

قة جدیدة، وهي الوسطى، التي تختلف طموحاتها عن طموحات الفرنسي وظهور طب

ستجابة لمتطلبات الحیاة إالطبقات اإلجتماعیة األخرى، حیث تركیزها على العلم والمعرفة ك

الصناعیة الحدیثة التي ظهرت في أوروبا، وفي مرحلة متأخرة من تاریخ العلم، ظهر 

راسات علم اإلنسان خاصة المتعلقة البنائي الوظیفي في البدایة في أبحاث وداالتجاه

بالثقافة أو ما یعرف بعلم األنثروبولوجیا الثقافیة، وهنا عرف االتجاه بالنزعة أو المدرسة 

البنائیة الوظیفیة، حیث تهتم بوصف وتحلیل الشكل البنائي، وعلى أیة حال ظهر االتجاه 

ا عبرت عنه نظریة البنائي الوظیفي كرد الفعل أو نقد لالتجاه التطوري الخالص كم

  .داروین

وینتسب هذا االتجاه في صورته المعاصرة إلى أعمال روبرت میرتون و كنجزلي 

من خالل البحث عن جتماعیةاإلدافیز، حیث التأكید على ضرورة تفسیر وجود الظاهرة 

. جتماعي األكبر الذي تمثل جزءا منهالمترتبة علیها بالنسبة للنسق اإلوظیفتها أي النتائج 

البنائیة تستخدم لتفسیر الدور والوظیفة اللذین تقوم بها ظاهرة االتجاهاتوبعبارة أخرى فإن 

جتماعي باعتباره جزءا منه، فكل ي البناء أو النسق أو التنظیم اإلمعینة أو نظام معین ف

نظام في النسق اإلجتماعي یرتبط مع بقیة النظم األخرى، ویعد رادكلیف براون من الذین 

كل متكامل یسعى إلى الحفاظ باعتبارهعمالهم بالقبول، فهو ینظر إلى المجتمع قوبلت أ

جتماعي وعلى تنظیمها مع إعلى استمراریته، وأكد على الوحدة الوظیفیة لكل نسق كل 

بعضها، لتسهم في تحقیق هدف معین، واعتبر بشكل متمیز كال من مفهومي الوظیفیة 

  . )48(جتماعي أو ثقافيإفهم كل عنصر والبنائیة أداتي تحلیل جد ضروریتین ل

أما التأثیر األكبر فیعود إلى امیل دوركایم، إذ یعتبر أول من استخدم النظریة الوظیفیة 

ما هي األدوار الوظیفیة : جتماعیة متعددة من خالل سؤالهإبشكل منظم بتفسیره لجوانب 

كنظام كلي، ماعياإلجتفي المحافظة على النظام جتماعیةاإلالتي قامت بها هذه الحقائق 



موضوع الدراسة                                                                                                                        األولالفصل 

- 28 -

فلقد وجد أن الدین یمتلك وظیفة إرساء مجموعة من القیم الشائعة، التي تعزز وحدة 

ماسك من یؤمنون بتلك المعتقدات، والمدارس كذلك لها وظیفة نقل الثقافة من جیل إلى وت

  . )49(جیل

جتماع األمریكي تالكوت بارسونز اإلم الوظیفة قیمة كبیرة مع عالم كما اكتسب مفهو 

حیث اعتبر أن المجتمع عبارة عن الكل، فهو بمثابة نسق أو نظام أو بناء والذي یمثل 

  . )50(مجموعة من العالقات الثابتة نسبیا بین األفراد

  :جتماعي فيبارسونز العناصر المكونة ألي فعل إویحدد 

  .الفاعل الذي یقوم بالفعل-1

  .فعل، أي أن یكون الفعل موجها نحو حالة مستقبلیة توجه عملیة سیرهوجود غایة لل-2

: وجود إطار یحدث ضمنه الفعل، ویتكون هذا اإلطار من نمطین من العناصر-3

شروط الفعل، وهي العناصر التي ال یملك الفاعل القدرة على التحكم فیها، ثم وسائل أو 

  .التحكم فیهاأدوات الفعل، وهي العناصر التي بإمكان الفاعل 

االختیار بین : إن الفعل یفترض مسبقا وجود عالقات بین مختلف هذه العناصر-4

  .الوسائل البدیلة لبلوغ الهدف یكون على أساس توجهات معیاریة أو قیمیة

وتظهر البنائیة الوظیفیة التي یعرضها بارسونز بوضوح حینما یناقش بعمق أنساق       

الوظیفیة، حیث یمكن دراسة نسق أي فعل على أساس أربعة أنساق األفعال وأبعادها 

  . )51(فرعیة، یقوم كل نسق فرعي منها بوظیفة معینة من الوظائف

،ویالحظ على وظیفیة بارسونز أنها تعطي األسبقیة للنسق على حساب الوظائف  

متكامال على خالف كثیر من الوظیفیین، من المجتمع باعتباره كال فینطلق بارسونز

ومستمرا في شمولیته، ولیس من عناصره الجزئیة وٕاسهاماتها في تحقیق هذا االستقرار، 

مقاربة بارسونز البنائیة الوظیفیة هي مقاربة" Rocher G"غي روشیه "لذلك یرى 

وبأن الوظیفیة بالنسبة له لیست إال لغة لمنهجیة أكثر إتساعا هي النموذج ...نسقیة

  . )52(النسقي

عام فإن المنظور األساسي للمدخل البنائي الوظیفي هو اهتمامه بالمجتمع وبشكل  

فالبنائیة ،والعالقات المتبادلة بین النظم السائدة فیه، أكثر من االهتمام بالفرد أو الجماعات

الوظیفیة تحاول تبریر أن تنظیم المجتمع وبناءه هو ضمان استقراره واستمراریته، وذلك 
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یحقق االعتماد المتبادل ،زیعها بین عناصر التنظیم بشكل متوازنبإعطاء الوظائف وتو 

  .بین الوظائف
  

  :مفهوم البنائیة الوظیفیة وفروضها:7-2

إن محاولة التعریف باالتجاه الوظیفي یتطلب أوال التطرق إلى معنى الوظیفیة على 

  .اعتبار أنها النقطة المحوریة

أهم التیارات السائدة في علم بینفالوظیفیة هي عبارة عن اتجاه أو تیار من 

الوظیفیة، البنائیة الوظیفیة، االتجاه الوظیفي : جتماع ولقد حظي بتسمیات عدیدةاإل

Structuralالتحلیل الوظیفي، أو النظریة الوظیفیة، ویعرف أكثر باسم البنائیة الوظیفیة 

Functionalism، بالوظیفیةاویشیع استخدامه اختصارFunctionalism)53( .  

فالبنائیة الوظیفیة تعتبر من المداخل النظریة التي تنظر إلى المجتمع بإعتباره نظاما     

  . )54(ألجزاء مترابطة تقوم بأنشطة متماثلة وتساهم في تحقیق التوازن الوظیفي في المجتمع

Structureویتحدد مضمون النظریة الوظیفیة في مفهوم كل من مصطلح البناء    

یشیر إلى األسلوب الذي ینظم المجتمع بواسطة أنشطته المكررة، وهي أوجه الذي 

  . )55(األنشطة المنظمة تنظیما واقیا

فهو أكثر االصطالحات التي ثار حولها جدال حادا، Functionأما مصطلح الوظیفة      

في مجاالت عدیدة وعلى كل " وظیفة"وذلك لالستخدامات المختلفة والمتعددة لكلمة 

أو مستویات، ولكن هذا ال یمنع من وجود شبه إجماع حول عدة معاني للوظیفیةال

  :الوظیفة یمكن حصرها في أربعة معاني

أوPositionأو الوضع Statusوتستخدم الوظیفة بمعنى المركز : المعنى األولى

، وهذا المعنى هو الذي نقصده عندما Employmentأو العملProfessionالمھنة

  .عن تحقیق وظیفة أو أكثر داخل مؤسسة أو أي تنظیمتحدثن

Tasksوهنا یرتبط معنى الوظیفة بالمعنى السابق حیث یشیر إلى المهام  :المعنى الثاني

الملقاة على عاتق شاغل وظیفة أو ResponsabilitiesلیاتووالمسؤDutiesوالواجبات 

  .دور مهني محدد

وهو الذي یتضمن المعنى الریاضي للوظیفة، حیث یقصد بها تلك العالقة : المعنى الثالث

التي توجد بین عنصرین أو عاملین أو أكثر، بحیث یكون أي تغیر ألي عامل یستدعي 
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تغیر مقابل في العوامل األخرى، ویستلزم إعادة تكییفها، وهذا یعني تلك اإلرتباطات بین 

  .د بین المكوناتالعناصر، والعالقات المتبادلة والتسان

ویتمثل هذا المعنى في التصور البیولوجي لمفهوم الوظیفة ویشیر إلى الدور : المعنى الرابع

الذي یؤدیه عضو ما أو عنصر ما في تنظیم أو نشاط الكل الذي یشكل هذا العنصر جزء 

  . )56(منه

في وبصفة عامة فالوظیفة تشیر إلى مساهمة شكل معین من األنشطة المتكررة      

  . )57(الحفاظ على استقرار وتوازن المجتمع وتنظیمه

فالبنائیة الوظیفیة ترى أن المجتمع یتكون من عناصر مترابطة تتجه نحو التوازن من 

خالل توزیع األنشطة بینها، التي تقوم بدورها بالمحافظة على استقرار النظام، وأن هذا 

  .)58(نشطة المتكررة تلبیة لحاجاتهاالستقرار مرهون بالوظائف التي یحددها المجتمع لأل

)59(ویمكن تحدید مفهوم البنائیة الوظیفیة من خالل أهم العناصر التي تنطوي علیها   

  :وهي

رغم تقارب مفهومي النسق والبناء، إال أن التحلیل الوظیفي :مفهوم النسق والبناء-أ

أبعاد متمیزة، خصوصا بارسونز، الذي یعتبر أن مفهوم النسق ینأضفى على المفهوم

  .أشمل بكثیر من مفهوم البناء

وتصور البنائیة الوظیفیة النظام اإلجتماعي على أنه یتألف من مجموعة من األدوار      

االجتماعیة المترابطة، التي تنظم مع بعضها لتسهم في تحقیق هدف معین، وأن البناء هو 

الذي یربط بین هذه األجزاء، وبالتالي فإن البناء اإلجتماعي ذو ثالثة ذلك التنظیم

ي یقوم به فرد معین في إطار نظام مستویات مندرجة، یتمثل المستوى األول في الدور الذ

جتماعي معین، إجتماعي، أما الثاني فیتمثل في ترابط األدوار اإلجتماعیة في نطاق إ

  . )60(ستویات، ووحدته مستوى المجتمع ككلویأتي المستوى الثالث وهو أعم الم

The social"النسق االجتماعي"وقد عرف بارسونز النسق االجتماعي في كتابه      

system سواء كانت جماعیة أو تنظیم أو -عبارة عن وحدة اجتماعیة "بأنه 1951سنة

تتألف من مجموعة من العناصر واألجزاء التي تعتمد على بعضها -مجتمع أو أمة 

البعض في إطار عالقات منتظمة تتكامل بنائیا، ویحوي النسق االجتماعي مجموعة من 

  :األنساق الفرعیة هي
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  .ى األنماط الثقافیةووظیفتها المحافظة عل: القیم

    .وتؤدي وظیفة تكامل األنساق اإلجتماعیة: المعاییر

  .وظیفتها تتمثل في تحقیق الغایات الجماعیة:الجماعات

  . )61(ووظیفتها هي التكیف:راألدوا

یعتبر مفهوم الوظیفة من المفاهیم المفتاحیة لنظریة البنائیة الوظیفیة : الوظیفة-ب

یستعملون مصطلح الوظیفة للداللة " مالینوفسكي"و"لنتون"و" براون"فاألنثروبولوجیین مثل

على اإلسهام الذي یقدمه الجزء إلى الكل، وهذا الكل قد یكون متمثال في مجتمع أو 

ثقافته، كما تشیر إلى اإلسهامات التي تقدمها الجماعة إلى أعضائها، أو اإلسهامات التي 

  . )62(یرة التي یضمهایقدمها المجتمع الكبیر للجماعات الصغ

لقد كان مفهوم الخلل في الوظیفة ثمرة النقد الذي وجهه میرتون إلى : الخلل الوظیفي- ج

المقولة المغالیة في وصف الوظیفیة الشاملة، التي عثر علیها في أعمال األنثروبولوجیین 

وصفها والتي فحواها بأن كل العناصر الثقافیة واإلجتماعیة لها وظائف إیجابیة، 

  .مالینوفسكي بالحیویة، في حین وصفها كلوكوهن بأنها استجابة لحاجة التكیف والتعدیل

هي أن العناصر "وللتخفیف من صرامة هذه المقولة دعا میرتون إلى تبني مقولة أخرى   

  .)63("وٕان كان یمكن أن تكون وظیفیة، فال یجب القول بأنها یجب أن تكون وظیفیة

وظیفي یشیر إلى اآلثار غیر المرغوب فیها التي تحدثها الوحدات فمصطلح الخلل ال  

  .االجتماعيداخل النسق 

إذا كان مفهوم الخلل في الوظیفة یعبر عن جزء من حقیقة مفادها : البدائل الوظیفیة-د

فإن مفهوم البدائل "بعض العناصر یمكن أن تكون غیر وظیفیة ضمن نسق ما "أن 

ثاني من هذه الحقیقة، حیث أن الوظیفة بالنظر إلى كونها الوظیفیة یعبر عن الجزء ال

حیویة وال یمكن االستغناء  عنها، فإنه من الممكن أن یتم أداؤها  من طرف عدة عناصر 

كما یمكن لعنصر واحد أن یقوم بوظیفة معینة في مستوى معین، . تتبادل هذه الوظیفة

ر الوظائف داخل النسق أشبه ویقوم بوظیفة أخرى في مستویات أخرى، بحیث یصبح تصو 

مثلما یمكن لعنصر : "بشكل غیر محدد، لذلك یدعو میرتون إلى تبني األطروحة التالیة

واحد أن تكون له عدة وظائف، فیمكن أن یتم إنجاز الوظیفة من طرف عناصر متبادلة 

  . )64("فیما بینها
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  : واستنادا إلى ما سبق یمكن تلخیص المدخل البنائي الوظیفي في النقاط التالیة

  . من مجموعة أنظمة مترابطة بعضها ببعض بنائیا ووظیفیااالجتماعيیتكون البناء -1

  .یتكون النظام من مجموعة أنساق-2

  .یتكون النسق من مجموعة أنماط-3

ئفه، ومن خالل تكامله وتكافله تعكس وظاجتماعیةإلكل نظام نسق، نمط، حاجات -3

  .جتماعياإل

  .تماعياإلجتأكیده على التوازن -4

  . )65(یدرس الكل لیصل إلى الجزء-5

  :تتلخص وجهات نظر الوظیفیة البنائیة في الفروض التالیة

  .Consensusالعامالمجتمع اإلنساني یقوم على االتفاق -1

  .االتزان هو جوهر وطبیعة المجتمع-2

أجزاء أو نظم أو مؤسسات یقوم كل جزء على اآلخر في عالقة أي مجتمع یتكون من -3

وظیفیة متبادلة بحیث یتحقق في النهایة اتزان كلي في المجتمع كنتاج لهذه العالقات 

  . )66(الوظیفیة

بوضع إفتراضات أساسیة تشكل في جملتها اإلطار 1957كما قام روبرت میرتون سنة 

  :العام لنظریة البنائیة الوظیفیة حصرها فیما یلي

النظر إلى المجتمع على أنه نظام یتكون من عناصر مترابطة، وتنظیم نشاط هذه -1

  .العناصر بشكل متكامل

یتجه هذا المجتمع في حركته نحو التوازن، ومجموع عناصره تضمن استمرار ذلك، -2

یث لو حدث أي خلل في هذا التوازن فإن القوى االجتماعیة سوف تنشط الستعادة بح

  .هذا التوازن

كل عناصر النظام واألنشطة المتكررة فیه  تقوم بدورها في المحافظة على إستقرار -3

  .النظام

األنشطة المتكررة في المجتمع تعتبر ضرورة إلستمرار وجوده، وهذا االستمرار مرهون -4

.)67(ي یحددها المجتمع لألنشطة المتكررة تلبیة لحاجاتهبالوظائف الت
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  :المدخل البنائي الوظیفي في دراسة العالقات العامة: 7-3

تهتم البنائیة الوظیفیة بدراسة اإلعالم باعتباره إدارة ذاتیة هامة، وتصحح نفسها في    

وتطبیقاتها إطار  سیاسة معینة وقواعد مؤسساتیة، وتظهر خصوصیتها في موضوعیتها 

  . )68(العامة

وترى البنائیة الوظیفیة أن المجتمع یمثل بناءا معقدا، كما لو كان تنظیما معقدا، 

جتماعیة تعد أكثر من مجرد تجمع األفراد ككیان، وبهذا فإن البنائیة وبهذا فإن الظاهرة اإل

نظر للبناء المنظور الوظیفي یأن" ویلسون"الوظیفیة تنظر للكل حتى تفهم الجزء، و یرى 

جتماعي كما لو كان بناءا تنظیمیا یوجد كنتیجة للوظیفة، ومن منظور البنائیة الوظیفیة اإل

ما هي إال أنساق، والبناء "Organisations Complexes"فإن التنظیمات المعقدة 

التنظیمي ما هو إال نتاج للوظیفة التي یحددها البناء، ونظرا ألهمیة ذلك المنظور فإنه 

الجماهیري حیث تفید أبحاث االتصالیفید في دراسة االتصال بالمؤسسات، وخاصة 

في البناء العالقات العامة من دراسة المتغیرات البنائیة للتنظیمات، ودور العالقات العامة 

  .التنظیمي للمؤسسة

ویجد الباحثون في میدان العالقات العامة حاجة لدراسة العالقات العامة ودورها في      

المؤسسة والذي یمثل فائدة بنائیة وظیفیة تسهم في فهم بناء المؤسسة والدور الذي یقوم به 

التنظیمي للمؤسسة، ، والعالقات العامة في التنظیم كنتاج لوضعهم داخل البناء االتصال

أیضا یفید ذلك المنظور في دراسة العالقات المتبادلة بین الممارسین ووظائفهم وأدوارهم 

من خالل إدارة العالقات العامة، وتوضح الدراسات واألبحاث العالقة بین شبكات العمل 

  :في المؤسسة ووضع مكانة وظیفة العالقات العامة ویتضمن ذلك التحلیل

  .مارسي العالقات العامة بالمؤسسةتحدید مكانة م  -أ

  .مدى األهلیة والكفاءة التي یتمیز بها الممارسون وما یحصلون من مكافآت  -ب

في سي العالقات العامة ومدى إسهامها طبیعة الوظائف التي توكل لإلدارة وممار -ج

  . تحقیق األهداف الكلیة للبناء التنظیمي المتمثل في المؤسسة

العالقات العامة في الهیكل التنظیمي للمؤسسة عندما تستطیع وتتحدد مكانة إدارة    

أن تؤدي دورها بقوة و فعالیة، لذلك البد من تكوین نسق من المعلومات حول العالقات 

العامة وكل ما یتعلق بها من مشكالت وحلول، أیضا ضرورة تحدید الكیفیة التي تعمل بها 
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تي تتفاعل بها مع سائر العناصر التنظیمیة العالقات العامة كبناء وكعملیة، والكیفیة ال

  . )69(األخرى

الوظیفي نسق مفتوح یتفاعل مع البیئة باستمرار، على االتجاهویعتبر التنظیم حسب 

من االتجاهمصدرا للموارد التي یحتاجها التنظیم ألداء وظائفه، كما ینطلق هذا اعتبارها

إعتقاد أن النسق االجتماعي له احتیاجاته الجوهریة التي یقوم بإشباعها حتى یستمر 

  . ویحافظ على كیانه في انسجام واتساق وتوازن على الدوام

وقد رسم بارسونز أربعة موجهات وظیفیة ینبغي على التنظیمات أن توفرها من أجل 

ه أن یخضع لهذه المتطلبات األربعة بقائها وٕاستمرارها، وأن أي نسق إجتماعي البد علی

  :كما یلي

  .تحقیق الهدف أي أن النسق یسعى دائما لتحقیق أهدافه-

  .المواءمة أو التكیف وهي السعي لتعبئة وٕاعداد الوسائل المتاحة لتحقیق األهداف-

والمحافظة على العالقات التي تعمل على التكامل المتجسد في عملیة االستقرار-

  .بین األعضاء في عملیة تحقیق األهدافالتماسك والتضامن 

القدرة الكامنة المتمثلة في قدرة األنساق الفرعیة المتضامنة على إشباع ما یحتاجه -

  .النسق األكبر، أي محاولة تكیف األنساق الفرعیة مع متطلبات واحتیاجات النسق األكبر

مثل في تعریف ولذلك فإن وظیفة هذه الوحدات واألنساق الفرعیة داخل التنظیم تت  

التوترات وحل المشاكل أو على األقل تحقیق واحدة من هذه المتطلبات حیث تتنوع 

الوظائف التي تقوم بها الوحدات وتتوزع من وظائف التنسیق والتخطیط واإلشراف والمراقبة 

  . )70(والسیطرة إلى الوظائف اإلداریة

وباعتبار التنظیم نسقا اجتماعیا فهو ال یوجد بمعزل عن سائر المتغیرات والعوامل 

األخرى، إذ یعد نسقا فرعیا لنسق مجتمعي أشمل وأكبر، وبناء على ذلك یتعرض التنظیم 

لمؤثرات عدیدة، حیث یؤدي إعتماده على المجتمع في إستمداد موارده المادیة والبشریة 

التنظیم علیه في رسم أبعاد سیاسته وٕایدیولوجیته، وهو بذلك والتكنولوجیة إلى اعتماد

یسعى إلى تحقیق أهدافه، ویستعین في سبیل ذلك بوسائل ترسم أبعاده البنائیة، والتي تعبر 

عنها الخصائص التنظیمیة المتعارف علیها قبل التسلسل الرئاسي، تقسیم العمل، قنوات 

ویمارس التنظیم باعتباره نسق إجتماعي نوعا . ، تحدید المهام، ونظام المكافئاتاالتصال
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من الضبط سواء على المستوى المادي أو الرمزي، فالخط الفاصل بین االحتیاجات 

التنظیمیة، واحتیاجات العاملین بالتنظیم وبین الكفاءة والفعالیة، كلها عوامل تعتمد على ما 

  . )71(قدرته على تحقیق التوازن بین المصالح المتباینةیمارسه التنظیم من ضبط و 

وتستطیع المؤسسة عن طریق إدارة العالقات العامة ممارسة نوعا من الضبط على 

التي تمكن هؤالء الممارسین جمهورها الداخلي شریطة توفیر اإلمكانیات المادیة، والبشریة

توقعاتهم، ومستوى الرضا الوظیفي، من التعامل السلیم مع أفراد الجمهور الداخلي وقیاس

ومعوقات االمتثال والطاعة، وأسلوب رفع مستوى األداء واإلنجاز وهنا تستطیع المؤسسة 

  .)72(ممارسة الضبط على أسس علمیة صحیحة
  

  :االنتقادات الموجهة للنظریة البنائیة الوظیفیة-7-4

البنائي الوظیفي لوصف المجتمع على الرغم من التحلیالت التي جاء بها المدخل      

ككل، وتوضیح عناصره البنائیة، ووظائف كل منها، واهتمامه بتحلیل الوحدات واألنساق، 

إال أنه لم یسلم من االنتقادات المختلفة الموجهة لتحلیالته، ویمكن تلخیص االنتقادات في 

  :النقاط التالیة

جوانب تنظیمیة هامة من رحم أغلب النظریات البنائیة الوظیفیة تجاهلت عن قصد -

المجتمع الرأسمالي مثل مشكلة الصراع التنظیمي، ومن تناول الصراع عاجله كنتیجة 

للتغیر العابر والعرضي، وذلك لما كانت تتسم آراؤه بالمحافظة والثبات واالستقرار فالتركیز 

  .)73(في تحلیالتها كان على عملیات التوازن والتكیف واالستقرار

النظریة البنائیة الوظیفیة في هیكلها المعاصر تبدو كنظریة تؤمن بالتطور، رغم أن -

لعدم إیمانها بعملیة التغیر " الجمود"فإنها برأي الكثیر من العلماء تمیل إلى اإلستاتیكیة 

  . )74(االجتماعي

، فهذا التحلیل ال یقدم تفسیرات Téléologiqueوصف التحلیل الوظیفي بأنه غائي -

مات الوظیفیة، وٕانما یقدم تفسیر غائیا، ال یوضح كیف تحدث الوقائع، وٕانما لنشأة الس

  )75(؟ ائعلماذا تحدث الوق: یجیب على سؤال آخر هو

ونجد أن أكثر المشكالت الخطیرة التي تواجه المنظور الوظیفي تتعلق بالطریقة التي -

ؤدي إلى األضرار أو ینظر بها الوظیفیون إلى النظام على اعتبار أنه یعد وظیفیا أو ی

  ).76(الخلل الوظیفي، نظرا ألن ذلك یتوقف على قیم عالم االجتماع وتفضیال ته
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وهناك من ینتقد هذه النظریة لغموض أدواتها التصوریة والتحلیلیة التي ال تساعد على -

أننا مازلنا نملك لغة بدون " تفسیر واقع الظاهرة التنظیمیة المركبة، كما یرى هومانز 

عبارات، بل مازالت مفهومات تلك اللغة یحیطها كثیر من الغموض واإلبهام ربما من غیر 

  . )77("المستطاع حالیا إعدادها وتجهیزها بالفعل

فعلى الرغم من االنتقادات الموجهة للنظریة البنائیة الوظیفیة، إال أنها تبقى من بین    

الباحثین والدارسین، وأصبحت فروضها ومبادئها النظریات التي لقیت قبوال كبیرا من قبل 

تطبق لیس فقط في العلوم االجتماعیة، بل في جمیع المیادین والفروع ومن بینها علوم 

اإلعالم واالتصال، فالنظریة البنائیة الوظیفیة في دراسات العالقات العامة تنظر لها 

  ".اهت أو النظریة أیا كان نوعالمؤسسا"باعتبارها وظیفة لها دور فعال داخل البناء العام 
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 اام 

   

اا و ا ت اا.  

  

  

  

  



  

  :ا اول                           

                   ت اا :  

                  1 - ت ار اة و ر ةم.  

  .ادئ ات  -  2                  

                  3 - ت اا وظ.  

                  4 - ت ااف اأ.  

                  5 - ت اا درا أ.  

                  6  - ت ا ا ا .  

                   ا اولوا ا.  
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  لم یعد أحد یجادل أو یناقش في أهمیة اإلدارة في نجاح مختلف أنواع التنظیمات   

والمؤسسات التي یقوم علیها أي مجتمع في العصر الحاضر، سواء كانت هذه المؤسسات 

تقدیم خدمة عامة للجمهور، فكفاءة أي إدارة في تعمل على أساس دافع تحقیق الربح أو 

المؤسسة أو التنظیم واعتمادها على األسس واألسالیب العلمیة هو الركیزة األولى في 

  .إحراز أي تقدم في جمیع المجاالت

ولما كان العمل اإلداري یعكس القوى السیاسیة  واإلجتماعیة واالقتصادیة التي     

اكل وتشابك العالقات والمتغیرات قد أدتا إلى ظهور یمارس فیها، فإن تعقد المش

مجاالت فرعیة لإلدارة یمارس كل منها أفراد متخصصون یستطیعون مواجهة وحل 

المشاكل التي ینطوي علیها التنظیم، ومحاولة كسب تأیید جماهیره وخلق صورة ذهنیة 

  .طیبة عنه

وحققت قبوال متزایدا وهي وتعد العالقات العامة أحد مجاالت اإلدارة التي ظهرت   

وظیفة من وظائفها، فبواسطتها یتم تسهیل وضمان انسیاب اآلراء الممثلة لموقف 

الجماهیر المختلفة، كذلك تقدیم النصح والمشورة إلى اإلدارة العلیا حول الطرق 

والوسائل الخاصة بوضع السیاسات، كما تقوم على إعداد وتنفیذ البرامج والسیاسات 

ي مؤسسة أو تنظیم، وهي بذلك تعتبر نشاط اتصالي ووظیفة إداریة هامة وٕانجازات أ

  .فال یمكن ألي مؤسسة االستغناء عنها
  

  :العالقات العامةنظرة تاریخیة لنشأة وتطور-1

یقول أحد الخبراء األمریكیین أن اإلطار التاریخي للعالقات العامة هام جدا    

ن من ال یتذكر الوقائع التاریخیة أو لم لممارستها في الوقت الحاضر،ویقال أیضا أ

  …یطلع علیها حري بأن یكرر أخطائها

ا مقصود به المواءمة بین یإتصالبالرغم من العالقات العامة الحدیثة بوصفها نشاطا   

مصلحة المؤسسة وجماهیرها المؤثرة فیها قد ولدت في مطلع القرن العشرین فإنها كنشاط 

عتناق أفكار معینة أو القیام لإلقناع وحث الجماهیر إللیة تبذل إعالمي وجهود اتصا

ومع أن مصطلح العالقات العامة . بتصرفات محددة وجدت حتى في المجتمعات البدائیة

على مستوى ستعمالهاین إلالمصطلحات الحدیثة جدا التي لم یتفق لتحدید وقت معمن 
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للمصلحة یمتد إلى عصور ما عتراف بقوة الرأي العام ومحاولة تطویعهالعالم، إال أن اإل

دیمة قدم البشریة نفسها، قبل التاریخ، فالمحاولة للتفاهم مع اآلخرین والتأثیر في آرائهم ق

ختالف هو في الوسائل المستخدمة وسعة النشاط في الزمن الحاضر عنه في ولكن اإل

  )1(.…األزمنة القدیمة

  :ویمكن تقسیم التطور التاریخي للعالقات العامة إلى

  :العامة القدیمةاتلعالقا-1-1

  :العالقات العامة في العصور البدائیة-1-1-1

لقد ظهرت العالقات العامة في المجتمعات البدائیة حیث كان رؤساء القبائل       

یستخدمون نشاط یشابه العالقات العامة وقد استعانوا باألطباء والسحرة أو من یملكون 

إلقامة العالقات واالتصاالت بالقبائل األخرى القدرة على طالقة الحدیث والشرح والتفسیر 

إلقامة عالقات الصلح والتراضي في حاالت المنازعات والحروب وفي االحتكام إلى طرف 

  )2(.ثالث لتحقیق االتفاق بین الطرفین

وكان رئیس القبیلة یتولى عملیات اإلعالم بین أعضاء قبیلته، فیدعوا إلى الخروج    

. الدفاع والقتال، أو حفالت الزواج، وحفالت تكریس المراهقینلعملیات الصید والقنص و 

ویحرص رئیس القبیلة في كافة المناسبات على تدعیم العالقات الداخلیة بین أعضاء 

القبیلة، وقد یستعان برجل قوي الحجة أو إلى األطباء ومن یجیدون فنون التعبیر، وقد 

أثارها وأحداثها، ویقوم بعملیات اإلعالم كان الشاعر یقوم بدور اإلعالم بمفاخر القبیلة و 

  )3(.والشرح والتفسیر

وكان رئیس القبیلة یجتمع بأفراد قبیلته للتداول في الشؤون التي تخص القبیلة وكان   

األساسي لتلك ختالف یتولى مسؤولیة التوجیه اإلعالمي في القبیلة، ومن الواضح أن اإل

عتبارها النواة األولى للعالقات العامة عن ممارسة النشاط الیوم هو النشاطات التي یمكن إ

بینما تخاطب نفعاالته كأسلوب للتأثیر علیهإاتجاهها آنذاك إلى غرائز الفرد وٕاثارة 

  )4(.العالقات العامة الحدیثة عقل الفرد ووعیه
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  :العالقات العامة في الحضارات القدیمة-1-1-2

لقد تقدمت أسالیب ممارسة النشاط تقدما كبیرا لدى القدماء في كل من حضارة    

ففي )5(وادي الرافدین ووادي النیل في الشرق والحضارتین الیونانیة والرومانیة في الغرب

مصر القدیمة نجد أن الملوك والحكام استخدموا العالقات العامة خاصة بعد الحروب 

قع الحربیة، وفي أثناء السلم كانوا یحاولون إبراز لعرض انتصارات الجیوش في الموا

القضایا والمواقف الدینیة وكان الهدف من ذلك هو كسب ثقة الشعب، وقد استخدمت 

مصر الفرعونیة أوراق البردي في النشرات التي كانت یصدرها فرعون مصر، وأمراؤه 

هات المعابد لمحاربة أشیاء ضارة أو إلظهار محاسن مواقف وأشیاء أخرى، وأن واج

والنقوش الموجودة على األحجار والتماثیل والشعارات المجسمة كانت إلثارة المشاعر ورفع 

الروح المعنویة بین الشعوب بجانب األغراض الدینیة والسیاسیة ومن أمثلة ذلك لوحة 

  )6(. نارمر

استطاع العلماء أن یعثروا في بلدة تل العمارنة على كثیر من 1886وفي سنة   

الرسائل  التي تتضمن أنباء انتصارات ومواقع وحروب وتعلیمات األهالي وهي بذلك تشبه 

النشرات التي تصدرها مكاتب العالقات العامة في الوزارات المختلفة كبالغات وزارة 

  .الحربیة أو تعلیمات وزارة الزراعة مثال

ختیار الوقت عموما فأن المصریون القدماء أتقنوا ما یسمى بخطة التوقیت أي ا  

المناسب للحملة اإلعالمیة في العالقات العامة فكانت مواسم الري من خیر المناسبات 

لنشر األنباء والتعلیمات الشفویة على الناس حیث كان األفراد بمثابة أعمدة التلفون أو 

التلغراف الحدیثة إذ تسري األخبار خالل رؤوسهم جمیعا إلى أن تصل من أقصى البالد 

  )7(.اهاإلى أقص

وقد كانت تسجیالت الیونان القدامى توضح اهتمامهم الكبیر لنفوذ الرأي العام 

وكانت أعمال العالقات العامة جزءا متكامال من أعمال الحكومة، وأكثر اتصاال 

بالجماهیر من العالقات العامة في الحضارات المصریة، كانت األضواء تسلط على 

كما كانت الدعایة توجه إلى الطبقات .والحكامأعمال الملوك واألفراد والكهنة 
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األرستقراطیة، أما عند الیونان فقد بدأت األضواء تسلط على بعض القادة وأعضاء 

  .مجالس الشیوخ والشعراء، والفنانین وغیرهم

وقد عرف الیونان أهمیة اإلعالم والنشر وطرق التأثیر في الجماهیر، فكان یجمع في 

لشعراء والمفكرین، وكان الیونان یسمحون للشعب بأن یوضح آراءه ركابه طائفة الخطباء وا

)8(.وذلك إلنشاء عالقات من المودة والثقة بینه وبینهموأفكاره للمسؤولین
  

صوت "هتمت الحضارة الرومانیة بما یعرف الیوم بتعبیر الرأي العام ورفعت شعار وإ 

ا بحفره على معابدهم وتماثیلهم، للرأي العام، وقامو لیؤكدوا أهمیته"الشعب من صوت اهللا

على واجهة البرلمان وقد نشط في هذا "مجلس الشیوخ والشعب الروماني"كما كتبوا عبارة 

المجال كل من الشعراء واألدباء الذین كانوا یتولون توجیه الجماهیر إلى أعمالهم، وأصدر 

التي كانت یولیوس قیصر صحیفة لنشر نشاط مجلس الشیوخ والترویج للمبادئ والقیم

)9(.تسود تلك الحضارة
  

  :العالقات العامة في العصور الوسطى-1-2

وفي العصور الوسطى نجد أن العالقات العامة كانت تلعب دورا أساسیا وخاصة 

في شؤون الدعوة الدینیة، فعندما ظهر المذهب البروتستانتي وجدت الكنیسة الكاثولیكیة 

ذا المذهب الجدید الذي اعتبرته خروجا نفسها في مأزق حرج وراحت تنشد الخالص من ه

على الكنیسة وعلى المسیحیة، واهتم الكرادلة تحت رعایة البابا بمسائل اإلعالم والنشر 

وٕاعادة الثقة إلى الكنیسة الكاثولیكیة، ونشأت في ظل هذه الظروف الكنیسة البروتستانتیة 

بمظاهر الظلم الذي كانت الذي أفلح في إقناع العدید من الجماهیر "مارتن لوثر"على ید

تمارسه الكنیسة الكاثولیكیة، وقد اعتمد في دعوته على مجموعة دعاة لدیهم القدرة على 

  )10(.الجدیدةإقناع الناس بدعوته

أما بالنسبة للحضارة اإلسالمیة فقد استطاعت أن تطور مفهوم العالقات العامة 

الدعوة اإلسالمیة، وكذلك حرصها بفضل اعتمادها على البرهان واإلقناع والحجة في نشر 

على الشورى في الحكم واإلنسانیة في معاملة الناس، وعرف المسلمون وسائل اإلعالم، 

وطرق التأثیر في النفوس، وكانت تالوة القرآن الكریم ما تزال أسمى الطرق لرفع الروح 

  .المعنویة بین الناس في أیام السلم و الحرب على السواء
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دورا هاما في التوجیه واإلرشاد والتأثیر، وكانت القصائد الشعریة ولقد لعب الشعراء

تحث على الجهاد واإلنفاق في سبیل اهللا، أو تعلن تأییدها ألحد المذاهب أو الفرق 

اإلسالمیة في تلك العهود كالخوارج والشیعة والحزمیة وأهل السنة، وتدعوا الناس إلى 

  .الشاعراقتداء مذهب من تلك المذاهب التي یؤدیها

وقد لعبت الخطب الدینیة دورا خطیرا في العالقات العامة، فقد كان الخطباء 

) 11(. جتماعي والسیاسيانب اإلرشاد الدیني، بالتوجیه اإلیقومون إلى ج
  

ثم بدأت تظهر العالقات العامة الدینیة، وكان األزهر خیر مكان ظهرت فیه 

تصاالت الطیبة بالناس والدعوة للشیعة وللخلیفة، فقد حوله العزیز الفاطمي العالقات واإل

من مسجد تقوم فیه الشعائر الدینیة إلى جامعة للشیعة تدرس فیها العلوم ویروج فیها 

للمذهب الفاطمي، كذلك العمل على تخریج متخصصین في الدعوة الدینیة والتبشیر عن 

نحو العالقات العامة ویتسع أخذ االهتمام یتجه طریق إنشاء معهد خاص بذلك ومن هنا 

ستخدامها في المجاالت الدینیة بجانب المجاالت االقتصادیة والسیاسیة وذلك عن وأمكن إ

طریق الكتاب والمؤلفین والصحفیین وغیره ممن ساهموا في النشر واإلعالم لكسب ثقة 

)12(.الجماهیر وتأییدهم وتعاونهم وتعضیدهم
  

  :في العصور الحدیثةالعالقات العامة-1-3

ظهرت العالقات العامة باعتبارها نشاط مستقال مع بدایة الثورة الصناعیة، وما 

صاحبها من توسع ضخم في العمل والتجارة، ففي القرن الثامن عشر ظهر في إنجلترا 

، استخدما طرقا تماثل Daniel defeeو دانیال دیفوي Jonathan swiftجوناثان سویفت

خدمها العالقات العامة في أیامنا هذه في نشر أفكارهم، وینطبق نفس الحال تلك التي تست

بنشره لألفكار الثوریة للنظریة الدارونیة، أما كتابات تشارلس Huxleyعلى أعمال هكسلي 

  .جتماعیة التي ظهرت في عصرهفقد عرض فیها للشرور اإلcharles dickensدیكنز 

الحدیث إال في أواخر القرن التاسع العشر ولم تعرف العالقات العامة بمفهومها

فبالرغم من أن جذور العالقات العامة تمتد بعیدا في الماضي )13(.وأوائل القرن العشرین

الوالیات المتحدة األمریكیة في إال أنه من الممكن القول أن العالقات العامة الحدیثة نشأت 

ت بین عشیة وضحاها وٕانما كان في بدایة القرن العشرین ولكن هذا ال یعني أنها ولد
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لشؤون هناك أنواع أخرى من النشاطات سبقتها ومهدت لها، أهمها وكاالت المؤسسة

وحمالت جمع التبرعات الصحافة والنشاط االتصالي المرافق للحمالت االنتخابیة

)14(.وغیرها
  

إیفي "ویرجع الفضل في تحدید معالم العالقات العامة الحدیثة إلى الرجل األمریكي 

العالقات العامة بعد أن وضح كثیرا من مبادئها خالل حیث یعتبر أبوIvy Lee"لي

یستخدم عبارات مثل مستشار النشر، خبیر النشر، "إیفي لي "رحلته مع المهنة، وقد بقي 

حیث استخدم ألول مرة تعبیر العالقات العامة في النشرة 1921مدیر النشر حتى عام 

إیفي "وقد أدرك " العالقات العامة"دیه في ذلك العام تحت عنوان التي أصدرها مع مساع

مرارا على أهمیة العنصر أن النشر وحده ال یكفي لكسب تأیید الجماهیر، وقد أكد"لي

منصب المدیر العام لشركة بنسلفانیا للسكك "إیفي لي"تولى 1906اإلنساني، وفي عام 

ن العاملین بها مع الجمهور، وعندما سئل من الحدیدیة، وكانت هذه الشركة تعاني كثیرا م

طبیعة عمله أجاب بأنها تفسیر الشركة للجمهور وتفسیر الجمهور للشركة وقال أن هذا 

العمل الجدید یتطلب مزیجا خاصا من المعلومات في االقتصاد والسیاسة والصحافة 

كان رائدا في نشاطه على المجاالت الداخلیة فقط بل " إیفي لي"واإلدارة، ولم یقتصر 

)15(.العالقات العامة الدولیة
  

أول من استخدم اإلعالن كوسیلة من وسائل العالقات العامة " إیفي لي"وكان 

یفي لي على لقب رجل لتحقیق أهدافها، ولقد ظهر بعد الحرب العالمیة األولى منافس إل

قبل الحرب، ثم وكیال صحفیا " بیرنیز"عمل " ادوارد بیرنیز" األول هو العالقات العامة

عمل أثناء الحرب في اللجنة التي أنشأها الرئیس األمریكي ویلسن لتغذیة الجمهور 

بالمعلومات ومنها تراءى له إمكانیات العمل في تعبئة الرأي العام ویعتبر كتابه

Grystallizing public opinion األول من نوعه في معالجة 1923الذي نشر سنة

في نفس السنة بتدریس مادة العالقات العامة في " بیرنیز"موضوع العالقات العامة وقد قام 

ومما ساعد على تطویر العالقات العامة اهتمام علماء االجتماع المتزاید . جامعة نیویورك

ام وتحلیل الدعایة وتأثیره، فقد قام هؤالء العلماء بدراسة الرأي العبتكوین الرأي العام

ومالحظة نشاط لجماعات المختلفة التي یتكون منها المجتمع، وقد أدت هذه الدراسات 
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واألبحاث  خدمات جلیة للمشتغلین في تبسیط العالقات العامة إذ كشفت عن الدور الذي 

  .یلعبه الرأي العام وطریقة تكوینه

خاصة عندما أنشئت كثیر من ومن مجتمعنا العربي أصبح للعالقات العامة أهمیة     

الهیئات والمؤسسات الصناعیة والتجاریة أقساما قویة للعالقات العامة، مما دعى الكلیات 

)16(.والمعاهد القیام بتدریسها كمادة وتخصص مستقل
  

والعالقات العامة بصفة عامة تخاطب الجماهیر لجمع كلمتهم على أمر من األمور، 

التقدیم ولیس من التعقید بحیث أصبح من واجب رجال ولقد بلغ األمر حدا كبیرا من

قات العامة في العالستشارة خبراءعمال ورجال الدین والعلماء ضرورة إالسیاسة ورجال األ

صال بالجماهیر وكیفیة معاملتها لتصحیح األوضاع الخاطئة  الطرق السلمیة لإلت

  .تصاالتهم الحالیةإ

  :مبادئ العالقات العامة-2

جتماعیة لإلدارة، وهي بهذه المكانة لها مجموعة من عالقات العامة الفلسفة اإلتمثل ال    

المبادئ التي تلتزم بها في تنفیذ أعمالها، وتحدید إطارها، وفیما یلي أهم هذه المبادئ التي 

  : تعتمد علیها الممارسة الرشیدة للعالقات العامة

  .ستناد إلى أداء حقیقي و إنجازات ملموسةاإل-1

  )17(".االبتعاد عن التكتم و إتباع سیاسة كشف الحقائق"الصادق اإلعالم-2

إن النظریات اإلداریة الحدیثة تؤمن بأن المنظمة هي نظام : المسؤولیة اإلجتماعیة-3

مفتوح یتفاعل مع البیئة الخارجیة التي حوله فیؤثر بها وتتأثر به ولذلك فإن المسؤولیة تقع 

  .مع الذي تعیش فیهعلى عاتق المنظمة فیما یتعلق بالمجت

على مبدأ اإلیمان بقیمة الفرد یجب أن ترتكز فلسفة العالقات العامة: حترام رأي الفردإ-4

)18(.ترام حقوقه األساسیة، وأن تراعي واجباته ومسؤولیاتهإلح
  

  أي العمل على إیجاد تفاهم متبادل بین المؤسسة:البدء من داخل المؤسسة-5

والعمل على تماسك الجمهور الداخلي وتدعیم روح الجماعة وجمیع األفراد العاملین بها، 

  .والتعاون في داخل المؤسسة



العالقات العامة و اجلامعة اجلزائرية                                                الفصل الثاين                                

- 52 -

تفاق على الخطوط العریضة في محیط العالقات التعاون مع المؤسسات األخرى واإل-6

  .العامة حتى یتحقق لها جمیعا النجاح

إتباع مناهج البحث العلمي المبنیة على المنطق والتحلیل الموضوعي في حل أي -7

  )19(.مشكلة حتى یمكن الوصول إلى قرار سلیم مبني على الواقع

فأنشطة أي هیئة ال یمكن أن تنجح إال إذا رضیت جماهیرها : كسب ثقة الجماهیر-8

علیها، وعلى هذا یجب أن یدرب أخصائي العالقات العامة على القیام بواجبهم لكسب 

  )20(.جماهیرهمالثقة على الوجه األكمل بحسن أدائهم لعملهم واحترامهم ل

یجب على إدارة المؤسسة أن تعمل على أن :مساهمة المؤسسة في رفاهیة المجتمع-9

في المجتمع یعمل على تقدم المجتمع ورفاهیته ولم یعد اآلن نافعاتكون مؤسستها عضوا

هدف أي مشروع هو تحقیق أكبر كسب مادي للمؤسسة بل أصبح الهدف هو رفاهیة 

في النهایة هو الذي یعتمد على تأیید الجماهیر له داخل المجتمع، فالمشروع الناجح

)21(.المؤسسة وخارجها
  

العالقات العامة هي وظیفة إداریة مستمرة ومخططة، تحتاج إلى ممارسة العملیة -10

اإلداریة كالتخطیط والبحث العلمي والتنظیم والتنسیق والتقییم شأنها شأن وظائف المؤسسة 

)22(.األخرى
  

فاكتساب ثقة الجماهیر سواء الداخلیة أم الخارجیة لن یتحقق : الدیمومة واالستمراریة-11

للعالقات العامة وفي كافة األوقات ودون بوالدؤو دوما إال عن طریق العمل المستمر 

انقطاع من أجل الحفاظ على صلة التواصل لتبادل اآلراء والمعلومات والسعي لتحقیق ما 

جاته ورغباته تخضع للتغیر والتبدل المستمر وهذا التغیر والتبدل الجمهور الذي حایطلبه

  .هو الذي یحتم استمراریة عمل العالقات العامة ودیمومتها

فالعالقات العامة یجب أن تقوم على أساس : دینامیكیة العالقات العامة وحیویتها-12

قدمته وما أعطته ستجابة، یعني تلقي الفعل الناتج عن ما األخذ والعطاء وعلى التلقي واإل

)23(.واالستجابة المباشرة واإلیجابیة لهذه الردود بشكل یحقق مصلحة كال الطرفین
  

تصالیة، تعمل على خلق جو مفید، إوبصفة عامة فالعالقات العامة هي وسیلة         

صال وأهدافه من جهة عي التوافق التام بین القائم باإلتومالئم وذلك عن طریق ترا
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شمئزاز الجمهور حتى إیثیر بتعاد عن العدائیة وكل ماجهة أخرى، أي اإلوالمتلقین  من

  .تزید من مكاسبها وتحقق الوالء وتكسب الثقة لمؤسساتها

  :وعلى هذا فإن العالقات العامة لها مقومات رئیسیة تتمثل في      

تحقیق الشهرة، العمل على خلق صورة حسنة عن المؤسسة،تشكیل الثقة بین المؤسسة 

  )24(.ستعالم السلیمواإلإذا تقتصر على العمل الجید، واإلعالم الصادقوالجمهور،فهي

  :وظائف العالقات العامة-3

العالقات العامة إحدى الوظائف المستخدمة في المؤسسة الحدیثة، وبالتالي هي تدعم   

عن الوظائف األخرى للمؤسسة، وهي وظائف اإلنتاج، التسویق، التمویل واألفراد وذلك

طریق اإلتصال الفعال مع المجتمع بأفراده وهیئاته وتدعیم عالقات إیجابیة مع فئات 

الجمهور المتعامل مع المؤسسة من موردین، مستهلكین، موزعین، منافسین، وأجهزة 

)25(.حكومیة
  

  :ویذهب معظم الباحثین إلى أن هناك خمس وظائف أساسیة للعالقات العامة هي

  .سیق، اإلدارة و اإلنتاجالبحث، التخطیط، التن

وتتقدم هذه الوظائف بطبیعة الحال وظیفة األهداف والمقاصد ویقصد بها أن لكل 

نشاط في العالقات العامة مقصد أو غرض أو هدف یسعى إلى تحقیقه، وطبیعي أن 

تتباین هذه األهداف في كل حالة، فتختلف من حیث الوقت الالزم لبلوغ  الهدف ومن 

الجماهیر التي یعتمد علیها النجاح وكل نشاط في العالقات العامة حیث الجمهور أو

  )26(.ینبغي تعیین أهدافه بدقة وعنایة

  :ویقصد بوظائف العالقات العامة

تلك الدراسات المتصلة بقیاس اتجاهات الرأي العام بین جماهیر المؤسسة :البحث-3-1

في الداخل والخارج، بالنسبة للجامعة، یمكن معرفة اتجاهات الرأي العام بین

األستاذة والطلبة، وفي الشركات والمؤسسات والوزارات تدرس اتجاهات الرأي العام بین 

القات الداخلیة، باإلضافة إلى ذلك تقاس المسؤولین والعمال، وهذه جمیعا تتصل بالع

اتجاهات الرأي بین الجماهیر الخارجیة كالمساهمین والمستهلكین والتجار في الشركات، 

والخریجین وأولیاء األمور في میدان المدارس والجامعات، ویتصل األبحاث أیضا، تحلیل 
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ما یدخل في األبحاثوسائل النشر كالصحافة واإلذاعة والسینما وتقدیم تقاریر عنها، ك

كذلك تقریر مدى نجاح الحمالت اإلعالمیة ووسائلها المختلفة بمقاییس إحصائیة 

  )27(.دقیقة

والمقصود بالتخطیط هو رسم سیاسة العالقات العامة بالنسبة للمؤسسة :التخطیط-3-2

عالمیة من حیث التوقیت وتوزیع وذلك بتحدید األهداف وتصمیم البرامج اإل

  )28(.على الخبراء،وتحدید المیزانیة تحدیدا دقیقاتصاصاتاإلخ

وهنا التخطیط یقصد به األسلوب العلمي المنظم لرسم خطة العالقات العامة بالمنظمة، 

  .في إطار الخطة العامة للدولة

تصال بالمسؤولین في الداخل وكذلك االتصال هو العمل على اإل:التنسیق-3-3

الموظفین فیتصل الخبراء بالمدیرین ورؤساء األقسام وكبار بالمنظمات واألفراد في الخارج، 

ویقدمون إلیهم األخبار والمعلومات والتوصیات المتعلقة بالعالقات العامة والتي تؤثر على 

المنظمة ومن جهة أخرى، یقوم الخبراء باالتصال بقادة الرأي في الخارج كالمعلمین 

  )29(.ورؤساء النقابات ورجال األعمال وغیرهم

وهي تعني تقدیم الخدمات لسائر اإلدارات واألقسام، ومساعدتها على أداء :اإلدارة-3-4

وظائفها المتصلة بالجماهیر، فهي تساعد إدارة المستخدمین مثال في اختیار الموظفین 

  )30(.وتساهم في تدریبهم، النظر في وسائل تشجیعهم وترقیتهم

واالشتراك في وضع التخطیط العام كما تساهم في مد مجلس اإلدارة باآلراء الفنیة

لسیاسة المؤسسة وٕاطالع إدارة المؤسسة على رد فعل سیاستها بالنسبة لجمهورها الداخلي 

والخارجي، كذلك إعالم الجمهور بالمؤسسة وشرح خدماتها والدور الذي تقوم به في 

ه المجتمع في أسلوب سهل صادق دقیق، وتزوید الجمهور بكافة المعلومات لمساعدت

)31(.وتكوین رأي عام مبني على أساس من الحقائق
  

هذه الوظیفة یتصل بها عدد كبیر من األعمال الهامة المتعلقة باإلعالم :اإلنتاج-3-5

والنشر فباإلضافة إلى جانب االتصاالت الصحفیة وٕاصدار البالغات والبیانات وعقد 

المؤتمرات، تقوم العالقات العامة بإعداد النشرات والكتیبات واإلعالنات، وٕاقامة الحفالت 
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ات الخاصة، وتنظیم الزیارات للمؤسسة، تنظیم الندوات والمهرجانات في األعیاد والمناسب

)32(.والمحاضرات والمؤتمرات وغیرها، فهي من الواجبات المنوطة باإلنتاج
  

وفي ظل هذه الوظائف نجد أن الباحثون والمتخصصون قد طرحوا العدید من 

  :التقسیمات لوظائف العالقات العامة نذكر منها

حیث رأوا أن Broomو بروم Centerسنترو Cutlipكاتلیبالتقسیم الذي طرحه -1

  :العالقات العامة كوظیفة إداریة تنهض بأداء الوظائف التالیة

العام وتحلیلها وتفسیرها، ودراسة القضایا ذات التأثیر االیجابي توقع اتجاهات الرأي-

)33(.والسلبي على خطط المنظمة وعملیاتها وسلوكیاتها
  

إلدارة المنظمة عبر مختلف المستویات فیما یخص السیاسات والمشورةتقدیم النصح -

والعالقات بالجماهیر، وبوسائل االتصال، أي تقدیم المشورة لإلدارة بالنسبة لوعي وٕادراك 

)34(.اتجاهات وسلوك الجماهیر التي تتعامل معها
  

هدف تحقیق وٕاعداد البرامج االتصالیة وتنفیذها وتقویمها بمزاولة عملیات البحث-

  .أهداف المنظمة

بما یشتمل علیه ذلك من وضع األهداف، وتحدید المیزانیات وتجنید إعداد الخطط-

  .العناصر الالزمة ألداء الوظائف المشار إلیها وتدریبهم

رأى بمقتضاه أن هناك أربع الذي Philip leselyالتقسیم الذي طرحه فیلیب لیزلي -2

  :ت العامة في المنظمة وهيوظائف رئیسیة تؤدیها العالقا

إلى اإلدارة العلیا، واإلدارات الفرعیة األخرى بالمنظمة، تقدیم النصح والمشورة-

تجاه التوصیة بالقرارات والسیاسات المناسبة التي فالعالقات العامة تتحمل مسؤولیة مباشرة

  .تؤدي إلى االحتفاظ بعالقات عامة سلیمة كقاعدة لعمل الهیئة أو المنظمة

وهي تشمل اإلعالم عن المنظمة بین كل الجماهیر النوعیة ذات المصلحة :اإلعالم-

المشتركة مع المنظمة، واستخدام وسائل االتصال المناسبة والمؤثرة طبقا لطبیعة الرسالة 

  .وطبیعة الجمهور وحجم اإلمكانات المادیة والفنیة والظروف اإلجتماعیة المحیطة

اإلدارة العلیا وهي في خضم عملیاتها الیومیة، ال تملك فرصة ألن :األبحاث والدراسات-

التعرف على ما یحدث في اهتمامات جماهیرها من تطورات وتغیرات، ومن ثم فإن 
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استقصاءات الرأي العالقات العامة من خالل قیاسها التجاهات الجماهیر باستخدام

ة ذات التأثیر على عملیات تستطیع أن تتنبأ باالتجاهات الجدیدة أو األحداث المستقبلی

  .المنظمة

ومقصود بها هذا التنوع الواسع في برامج العالقات العامة : بناء الثقة الشاملة ودعمها-

التي یقصد بها بناء الثقة الشاملة بین مختلف الجماهیر النوعیة تجاه المنظمة التي 

هذه البرامج بناء یرتبطون بها بمصلحة أو مصالح مشتركة، وبینما یكون المقصود بمعظم

الثقة وحسن النیة اتجاه المنظمة بدرجة أو بأخرى، فإن بعضها یكون ذات طبیعة دفاعیة، 

)35(.أو حمایتها من الهجوم علیهاحتفاظ بحسن النیةبمعنى أن الهدف منه اإل
  

وهناك رأي آخر یرى أن العالقات العامة تقوم بمجموعة من الوظائف یمكن   

  :ث محاور أساسیة و هيمعالجتها من خالل ثال

  :وظائفها بالنسبة للجمهور بصفة عامة:أوال

تعریف الجمهور بالمنظمة وٕانتاجها أو خدماتها بلغة سهلة وواضحة بهدف الحصول -

  .على تأیید الجماهیر للمنظمة وأنشطتها

شرح سیاسة المنظمة للجمهور وٕابالغه بالتعدیالت أو التغیرات التي تطرأ علیها بهدف -

  .وله إیاها والتعاون معهاقب

مساعدة الجمهور على تكوین رأي سلیم وذلك من خالل مده بكافة المعلومات -

  .الصحیحة والصادقة لیكون رأیه مبنیا على أساس من الواقع والحقیقة

  .التأكد من أن جمیع األخبار التي تنشر على الجمهور صحیحة وسلیمة-

  .د وبعضهم البعض داخل المنظمةصالح بین المنظمة واألفراتهیئة جو-

  )36(:وظائفها بالنسبة للمنظمة ككل:ثانیا

تزوید المنظمة بكافة المعلومات والبیانات التي تعبر عن اتجاهات الرأي العام نحوها و -

  .كذلك التطورات والتغیرات التي تحدث على الرأي العام

صحیحة عنها أو حمایة المنظمة من كل هجوم تتعرض له سبب نشر أخبار غیر-

  .ترویج شائعات تؤثر في سمعتها
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التأكد من أن سیاسة المنظمة وأهدافها ونشاطها تجد االهتمام الكافي من جانب -

)37(.جماهیرها المختلفة
  

  :وظائفها بالنسبة إلدارة المنظمة:ثالثا

  .فعل سیاساتها بین فئات الجمهور المختلفةإخبار اإلدارة العلیا للمنظمة برد-

  .بحث وتحلیل وتلخیص جمیع المسائل التي تهم اإلدارة العلیا ورفعها إلیها-

  .مساعدة وتشجیع اإلتصال بین المستویات اإلداریة العلیا والمستویات الدنیا والعكس-

المختلفة في المنظمة لتحقیق االنسجام بین هذه اإلدارات تعمل كمنسق بین اإلدارات-

  .هور الداخلي والخارجي من ناحیة أخرىمن ناحیة و بینها و بین الجم

تعمل كمستشار شخصي ألعضاء مجلس اإلدارة ولجمیع مدیري اإلدارة العلیا للمنظمة، -

)38(.وٕاسداء النصح للمسؤولین عن إصدار القرارات وتعدیل السیاسات
  

وعلى ضوء الوظائف السابقة التي تقوم بها العالقات العامة، یمكن تلخیص      

  :ألساسیة إلدارة العالقات العامة كما یوضحه الشكل اآلتيالوظائف ا
  

.المؤسسةظائف إدارة العالقات العامة في یوضح و :-1–الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تصمیم شخصي مبني على المعطیات النظریة أعاله: المصدر    

  التعریف بالمؤسسة 

و شرح سیاساتها

التنسیق بین اإلدارات 

المختلفة في المؤسسة

  

إعداد البرامج اإلتصالیة 

و تنفیذها

إعداد الخطط من أجل 

التحسین

تحلیل اتجاهات الجمهور 

الداخلي و الخارجي 

اتجاه المؤسسة

بناء الثقة  المتبادلة بین 

المؤسسة و جماهیرها

  

إدارة العالقات العامة

  

أخبار اإلدارة  العلیا برد فعل 

سیاساتها 

تقدیم النصح و المشورة لإلدارة 

العلیا
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  :أهداف العالقات العامة-4

إن وضوح األهداف یعتبر من األهمیة بمكان العالقات العامة بالنسبة ألیة مؤسسة      

ألن ذلك یمكنها من تحدید الوسیلة المناسبة في تسعى إلى إحراز النجاحات في أعمالها، 

بلوغ تلك األهداف والتي یجب أن تكون واضحة وسهلة الفهم ومكتوبة وواقعیة وقابلة 

  .للتعدیل وللقیاس والتقییم

وأهداف العالقات العامة كأهداف أي نشاط یتطلب الواقعیة والوضوح كما أنها ترتبط 

  .لةإرتباطا قویا بأهداف المؤسسة والدو 

یذكر رئیس مجلس إدارة شركة جینرال موتورز بعض أهداف العالقات العامة وفوائدها 

  :على اإلدارة بأنها

زیادة شهرة المؤسسة عن طریق إنماء فهم الجمهور وتنویره لما تقوم بها من خدمات -1

  .و نشاط

  .بناء سمعة طیبة ألنشطة المؤسسة بین الجمهور الذي یتعامل مع المؤسسة-2

  .واسع نحو المشاكل والصعوبات التي تواجه اإلدارةخلق فهم -3

الذي یرأس واحدا من أكبر مكاتب العالقات العامة بأمریكا Philip lislyأما فیلیب لیزلي 

  :فیذكر أهداف العالقات العامة بأنها

  .رفع مكانة المؤسسة وما ینتج عن ذلك من فوائد-1

  .ترویج لسلع وخدمات المؤسسة ومبیعاته-2

  .ثقة المواطنینالحصول على -3

  .لتمتع بعالقات حسنة مع المجتمع المحلي-4

  .كسب ثقة المساهمین-5

  .توطید العالقة الجیدة مع الموردین-6

  .كسب ثقة الوكالء واجتذاب الجدید منهم-7

  .تجنب وحل المشاكل-8

  .القدرة على اجتذاب أفضل العناصر للعمل بالمؤسسة-9

  .قة معهاتنمیة عالقات سلیمة مع المؤسسات المماثلة ذات العال-10
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  .معرفة میول ورغبات واتجاهات فئات الجمهور نحو المؤسسة-11

یتضح لمختلفة عن طریق تقدیم االستشارة مساعدة المؤسسة في تكوین سیاساتها ا-12

بأن العالقات العامة في المؤسسة لها دور مشارك "زليیل"من األهداف التي ذكرها 

الداخلي والمحلي في جمیع مجاالت وأنشطة المؤسسة وتعمل في الوسط 

  .)39(والخارجي

  :التاليومما سبق یمكن تحدید أهداف العالقات العامة على النحو        

  :تحقیق التوافق والتناغم واالنسجام- 4-1

بمعنى الوصول إلى درجة عالیة من التوافق والتناغم المتبادل بین المؤسسات    

تصر برامجها على نشر الحقائق والجمهور بنوعیه الداخلي والخارجي،فالمؤسسة ال تق

والمعلومات المتصلة بها وبسیاساتها وخططها وبرامجها،ولكنها أیضا تهتم بنقل أفكار 

نحو المؤسسة إلى القائمین على إدارتها حتى یتمكنوا من تعدیل الجماهیر واتجاهاتها

  .)40(تتوقعه الجماهیر من هذه المؤسسةسیاستها وخططها بما یتناسب مع ما

تكوین صورة ذهنیة الئقة عن المؤسسة وتحسین العالقات اإلجتماعیة بین -4-2

یعني یجب على إدارة العالقات العامة أن تتحلى بجانب كبیر من : العاملین بالمؤسسة

المصداقیة، وذلك لدورها وفعالیتها في زیادة جلب اهتمام الجماهیر والتفافهم حول 

  .)41(المؤسسة وخدماتها

ص بالجمهور الداخلي للمؤسسة، حیث أن مضمونه هو تحسین هذا الهدف یخت

العالقات اإلجتماعیة واالهتمام بإتباع إحتیاجات العمال المادیة والصحیة والثقافیة من 

نتماء للعاملین خالل برامج منظمة مخططة وهادفة، وهذا ما یساعد على تحقیق الوالء واإل

)42(دافها العامةبالمؤسسة، ومن ثمة نجاح المؤسسة في تحقیق أه
.  

وتقوم بتوثیق العالقات معهم، وتسهیل فرص خلق الثقة بین اإلدارة وجماهیرها،-4-3

تبادل اآلراء بینهم وبین اإلدارة فیما یتعلق بتنظیمها وسیاساتها، إن صنع الثقة عملیة هامة 

  .)43(في صنع استقرار المؤسسة وتقدمها

سواء على المستوى Effectivenessالیة إلى تحقیق الفعتهدف العالقات العامة-4-4

  .التنظیمي أو على مستوى ما تقوم به العالقات العامة من جهود وأنشطة
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، تدریب الجمهور الداخلي والخارجي على المشاركة في المسؤولیة اإلجتماعیة-4-5

  .)44(نطالقا من هدف أساسي أال وهو تحقیق التضامن بین المؤسسة وجمهورهاإ

، الرئیسي للعالقات العامة هو نفس هدف المؤسسة التي تعمل بهاإذن فالهدف 

واألهداف الفرعیة هي معرفة اتجاهات الرأي العام الحقیقیة تجاه نشاط المؤسسة وٕاعالمه 

  .)45(بنشاطها وسیاساتها وٕانجازاتها

ترمي كما تقتضي خلق أو تنمیة جو من االهتمام والعطف حول مشروع أو جماعة فال

  .)46(وحتما إلى الكسبمباشرة 

فالهدف إذا هو رعایة العالقات السلیمة في المجتمع وكسب رضى الجماهیر     

  .)47(وضمان التفاهم بین المؤسسة من جهة والجماهیر من جهة أخرى

وعلى أیة حال فإن عملیة تحدید األهداف سواء على مستوى المؤسسة ككل

في مجال تخطیط أعمال المؤسسة ویتبعها أو على مستوى كل وظیفة تمثل خطوة أساسیة 

رسم السیاسات اإلداریة الالزمة لتنفیذ تلك األهداف على اختالف نوعیاتها ومستویاتها 

الزمنیة، كما ینبغي تحدید الوظائف والنشاطات وحصر الموارد واإلمكانات المادیة 

ا كانت الوظیفة والبشریة لتنفیذ تلك األهداف، وتزداد عملیة تحدید األهداف غموضا كلم

  .اإلداریة مستخدمة نسبیا وهو ما تعاني منه إدارة العالقات العامة في أغلب المؤسسات

  :أهمیة دراسة العالقات العامة-5

إن نمو المجتمع اإلنساني جاوز كل توقع، فهو ال یزال یتقدم في النمو

مصالح الناس واالتساع على درجات تتفاوت وكان من نتیجة ذلك النمو أن تشابكت 

وتعقدت صالتهم واختلفت میوالتهم وتنوعت اهتماماتهم حتى أصبح كل راغب في التأثیر 

في الناس سواء لغرض تجاري أو لجانب ثقافي أو لواجب إنساني أو لغیر ذلك أن 

الرسالة المرجوة وتؤتیه شأنها أن تبلغهیتوصل إلى مقصده بخطة محكمة مدروسة من

  .الثمرة المنشودة

حت العالقات العامة وظیفة من وظائف اإلدارة التي كانت فیما مضى تقتصر أصب

على التنظیم وتحدید المسؤولیة واإلشراف، ولما كانت العالقات العامة وظیفة إداریة جدیدة 

ومهمة، فإنها تشمل جمیع مسؤولیات المؤسسة، وهي باإلضافة إلى ذلك وظیفة تنظیم 
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المسؤولیة ألوجه النشاط على التعاون بین الجمهور تستطیع اإلدارة بوساطتها أن تحدد

  .)48(الذي له عالقة مباشرة بالمؤسسة

وتظهر أهمیة العالقات العامة من حیث أنها تؤدي وظیفة هامة وحیویة لإلدارة   

العامة، إذ أصبح من واجب اإلداریین أن یخبروا الجماهیر بسیاساتهم ویحبسوا نبض الرأي 

ویبرروا تصرفاتهم التي تشغل سات،ومن حقهم أیضا یردوا على النقادالعام قبل هذه السیا

وأن یعملوا على إقناع الجماهیر بوجهة نظر مؤسساتهم، فالحكومات )49(الرأي العام،

الدیمقراطیة تعتمد في إدارتها للسلطة والقیام بواجباتها وبمهامها واستمرارها على مدى 

  .رضا الجماهیر وتعاونهم وتجاوبها معها

اإلدارات : "هذه الحقیقة بقولهم إن" طومسون"و" سیمون سمیثبرج"ویؤكد كل من   

الحكومیة یجب أن تقوم بنشاط إخباري واسع تحاول بوساطته تعلیم الجمهور عن نشاطها، 

وهذا یتأتى عن طریق إشعاع كمیة ضخمة من المعلومات التي تحصل علیها نتیجة 

هور بشكل مستمر باألنشطة والخدمات التي تقوم األبحاث، وعلیها أیضا أن تخبر الجم

  ".بها، وتلفت نظره إلى واجباته اتجاه النشاط الذي تقوم به اإلدارات

تلبیة رغبات الجماهیر وسیادة القیم والعدالة والمساواة یعطي مردودا سیاسیا وهو شعور ف

د جهاز حكومي الفرد بالمسؤولیة واإلخالص والتضحیة في العمل انطالقا من إیمانه بوجو 

  .یرعى مصالحه بشكل موضوعي هادف

وعلى نطاق المؤسسات العامة تبرز أهمیة العالقات العامة فیها ، من خالل عملها في 

مراجعة القرارات العامة للمؤسسة في مختلف النواحي اإلداریة، والتأكد من سالمتها من 

عام، وواجبها في لفت حیث أثرها على العاملین وجمهور المؤسسة والرأي العام بشكل 

نظر اإلدارة العلیا إلى السیاسات واإلجراءات التي ال تتفق مع مصلحة المؤسسة، فهي 

تعمل على دراسة االتجاهات العامة للبیئة المحیطة بالمؤسسة ومحاولة جعل سیاسة 

  .المؤسسة وأهدافها تتفق مع تلك االتجاهات

بالمؤسسة مسؤولیات أخرى كمساعدة إضافة إلى ذلك تقع على إدارة العالقات العامة 

إداراتها وأقسامها، من خالل تقدیم نصائحها فیما یتعلق بالعالقة مع وسائل اإلعالم 

المختلفة، وخلق جو یسهل على إدارة المؤسسة وأقسامها أداء واجباتها بشكل أفضل، 
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جاهات ومساعدة اإلدارة العلیا بتقدیم تقاریر مستمرة عن المتغیرات التي تحدث في ات

الجماهیر، مصحوبة برأیها فیما یمكن أن یتخذ من قرارات أو تعدیالت لمواجهة مثل هذه 

  .)50(ودراسة تقویم الرأي العام... التغیرات، وٕانتاج وسائل اإلتصال كالنشرات والخطب

وبشكل عام العالقات العامة تساهم مساهمة فعالة في مد الجسور إلقامة أقوى   

ة وجمهورها والمساهمة الجادة في رسم الصورة الالئقة عن نشاطات العالقات بین المؤسس

و سیاسات هذه المؤسسة أمام الجمهور، كما تساعد المجتمع على تفهم حقیقة المؤسسة 

ویذهب البعض إلى القول بأن العالقات العامة في استطاعتها )51(كعضو فعال فیه 

  : وتحقق عدة فوائد أهمهاتوضیح الدور یمكن أن تلعبه أي مؤسسة في المجتمع، 

نتشار عالقات عمل طیبة في المؤسسة مما یسهل جلب أفضل المساهمة في إ-

الكفاءات العاملة وتحقیق استقرارها، ومن ثم تساعد العالقات العامة على تخفیض معدل 

  .دوران العمل

یكون تساهم العالقات العامة الجیدة في توجیه اإلدارة إلى ما فیه صالح للجمهور إذ-

من السهل على اإلدارة الوقوف على آراء الجماهیر التي تتعامل معها لتأخذها بعین 

  .االعتبار

تعد العالقات العامة الوسیلة الفعالة الطالع الجماهیر على أهداف المؤسسة -

وأنشطتها، وشرح سیاساتها، وكسب تأیید الرأي العام واحترامه وذلك عن طریق إمداده 

  .)52(الحقائق المطلوبةبالبیانات و 

تبدو أهمیة العالقات العامة في المؤسسات الخدمیة، فقد تكون الخدمة التي تقدمها -

غیر ضروریة بالنسبة للفرد، وقد تكون هناك بدائل لها، مما یصعب من دور العالقات 

  .العامة في الحفاظ على جمهورها خاصة الخارجي منه

العالقات العامة في أنها تسعى إلى كسب ثقة في المؤسسات الصناعیة تبرز أهمیة-

  .)53(الجمهور الداخلي والخارجي، مما یؤدي إلى شهرتها، وتحسین سمعة منتجاتها

إنها تقوم : أهمیة العالقات العامة في المنظمات الحكومیة بقوله"1998"وقد أوضح خضر 

التيعلى كسب رضى الجمهور وتأییده لتحقیق مصالح مشتركة وخاصة الحكومات

تمرار في ممارسة سلطاتها على تأیید الشعب، فالشعوب الیوم تستمد قدرتها على اإلس
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تحكم بموافقتها وٕارادتها فقط وتهتدي بآرائها هي ولیس بما یملیه علیها القادة، فمن 

الضروري الیوم ألي قائد أن یحصل على قبول من یقودهم لقیادته وتأییده له، ولكي تحقق 

لعامة أهدافها یجب أن یفهم الجمهور طبیعة عملها وكیفیة االستفادة منظمات الخدمة ا

منها وهذا ما تقوم به إدارة العالقات العامة، لذلك كله أصبحت العالقات العامة في وقتنا 

الحاضر أحد مجاالت اإلدارة والعمل اإلداري الذي یعكس في مختلف مراحل تطوره القوى 

  .)54(ة السائدة التي یمارس فیهاالسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادی

یمكن القول بأن العالقات العامة لها أهمیة بالغة في تحقیق أهداف مما سبق  

المؤسسة، وذلك من خالل الوظائف والصالحیات الموكلة لها في أي مؤسسة، وهذا ما 

أكسبها مكانة هامة كوظیفة إداریة أساسیة ال یمكن االستغناء عنها فهي تعتبر بمثابة

  .العصب الحیوي والنشاط المستمر في المؤسسة

  :بعض القضایا المرتبطة بالعالقات العامة-6

تنتمي العالقات العامة إلى مجموعة من العلوم اإلجتماعیة، مثل التاریخ الفلسفة 

وعلم السیاسة وعلم "علم األنثروبولوجيعلم النفس،علم اإلجتماع،"والعلوم السلوكیة 

  .رةقتصاد وعلم اإلدااإل

على غیرها من هذه العلوم،بل -حد كبیر- وٕاذا كانت العالقات العامة تعتمد إلى  

فإن هناك اتجاها وتستعین بها في تطویر وتحدیث أسالیبها وأدواتها البحثیة واالتصالیة

متزایدا نحو االعتراف بها والتعامل معها كأحد التخصصات اإلداریة المستقلة، سواء فیما 

  .ا في المنظمات المختلفة أو تدریسها في المعاهد والجامعاتیتعلق بممارسته

وعلى الرغم من أن االتصاالت تمثل جانبا كبیرا من أنشطة العالقات العامة كما أن 

المتغیرات والتحدیات اإلداریة تمثل معظم أنشطتها، فإنها في نفس الوقت مصطلحا 

بل إن الكثیر منها یصبح في فضفاضا أشمل وأعم من معظم العلوم اإلجتماعیة األخرى،

  .خدماتها، ویتفاعل مع بعضه البعض في سبیل زیادة درجة فعالیتها

وعلى ذلك، فإنه من األهمیة بمكان توضیح الفروق األساسیة بین العالقات العامة 

وبعض العلوم واألنشطة األخرى، وثیقة الصلة بها والتي كثیرا ما تتشابه معها، لدرجة 

)55(: خلط فیما بینها، وذلك على النحو التاليحدوث
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  :العالقات العامة والعالقات اإلنسانیة-6-1

تعد العالقات اإلنسانیة فرع أساسي من فروع اإلدارة، فهي تشمل بمفهومها الواسع 

جمیع العالقات بین البشر والتي وجدت بوجود العالقات اإلنسانیة بین الجماعات بهدف 

صالت، ویعني اصطالح العالقات اإلنسانیة في مجال اإلدارة، العالقات تقویة الروابط وال

اإلنسانیة في محیط العمل ولقد نشأ ذلك المفهوم إبان الثورة الصناعیة وفي بدایة القرن 

بدراسات للعمل والفرد العامل وعرفت النتائج التي توصل " فریدرك تایلور"الحالي حیث قام 

ن جوهر العالقات اإلنسانیة هو اعتراف اإلدارة بالجانب المعنوي ، إ"باإلدارة العلمیة"إلیها 

والنفسي لألفراد واالهتمام بتحقیق رفاهیتهم حیث تتناول خلق جو من الثقة والتعاون 

  . )56(یحقق الرضا الوظیفي وزیادة اإلنتاجیةالمتبادل بین األفراد واإلدارة بما

لتكون مجموعات عمل تحقق حاجاتهم عملیة حفز األفراد"فالعالقات اإلنسانیة هي  

"وتسهم في الوقت نفسه في تحقیق أهداف المنظمة
)57(

.  

والعالقات العامة هي ذلك النشاط الذي تقوم به المنظمة لتنظیم وتوجیه ومراقبة عالقاتها 

النظریة والعملیة بالبیئة المباشرة وذلك بهدف إقامة واستمرار التفاهم والثقة المتبادلة بینها 

)58(ین تلك البیئةوب
.  

فالعالقات اإلنسانیة هي فن التعامل الناجح المرتكز على وضوح الرؤیة واألسس   

العلمیة القائمة على دراسة األفراد والجماعات مع مراعاة إشباع الحاجات االجتماعیة 

والنفسیة واالقتصادیة مع توفیر البیئة المریحة في العمل ومراعاة القوانین والمعاییر 

اإلجتماعیة والقیم اإلنسانیة، أما العالقات العامة فهي األسس والمبادئ واألنشطة 

االتصالیة التي توظف لبناء عالقات طیبة، مع جماهیر المنظمة، توصف العالقات 

العامة بأنها وظیفة اتصالیة مهمتها إدارة اإلتصال بین المنظمة وجماهیرها، بحیث أن كل 

قات االعتمادیة المتبادلة بین مجتمع التنظیم والبیئة منظمة لدیها سلسلة من العال

المحیطة، وتتضح أهمیة العالقات العامة من خالل دورها البناء في التنسیق بین العالقات 

  .)59(المتنوعة للمنظمة

  :العالقات العامة والعالقات اإلجتماعیة-6-2

  ألفراد في المجتمع وتنشأیقصد بالعالقات االجتماعیة الروابط واآلثار المتبادلة بین ا
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  من طبیعة اجتماعاتهم وتبادل مشاعرهم، واحتكاك بعضهم بالبعض  اآلخر ومن 

تفاعلهم في المجتمع وتهتم العالقات االجتماعیة بالسلوك االجتماعي الذي یكشف عنه 

التفاعل بین أعضاء الجماعات بهدف تفهم طبیعة العالقات اإلجتماعیة وهو ما یطلق 

وتعتبر الفئة االجتماعیة أصغر وحدة یحدث فیها "أسلوب عمل الجماعة"علیه عادة 

بهدف تفهم "بالسلوك االجتماعي"وتهتم العالقات العامة . التفاعل بین الفرد واآلخرین

العالقات االجتماعیة وتتضح أهمیتها إذا ما نظر إلى أي جماعة على أنها كل حركي له 

جتماعیة شيء أكثر من أفرادها الذین یسلك كل صفات خاصة به، وذلك یعني أن الفئة اال

منهم سبیله الخاص، ومن ثمة توجد الفئة اإلجتماعیة عندما یتقاسم األفراد قیما مشتركة 

في وعندما تتشابك أدوارهم اإلجتماعیة تشابكا شدیدا، وبذلك تتضمن العالقات العامة

العالقات في إنجاحوأخالقیا، وٕاتصالیا وكلها تؤدي إلى نشاطها جانبا إجتماعیا، وٕانسانیا

  .)60(أدائها لدورها

  :العالقات العامة والعالقات الصناعیة-6-3

إذا كانت العالقات العامة هي تلك الجهود اإلداریة التي تبذل على أساس التخطیط   

العالقات الصناعیة وبصفة مستمرة بهدف إقامة ودعم التفاهم بین المنظمة وجمهورها فإن 

هي تلك الصالت التي تنشأ بین صاحب العلم وعماله بسبب الحقوق والواجبات كالنقابات 

  .)61(العمالیة والمهنیة

  :العالقات العامة واإلدارة-6-4

العملیة التي تسعى إلى تجمیع جهود مجموعة من البشر "تعرف اإلدارة على أنها 

  .)62("قصد تحقیق مجموعة من األهداف

كما تعرف اإلدارة بأنها عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة باالستخدام األفضل والفعال 

بأسرع وقت، وأقل "للموارد المادیة والبشریة المتاحة لتحقیق األهداف بأفضل صورة ممكنة 

التخطیط، : ، وتعتمد على مجموعة من الوظائف لتحقیق ذلك، وهي"جهد، وأقل تكلفة

  .لرقابةالتنظیم والتوجیه، وا

ویعتبر بعض باحثي العلوم اإلداریة أن العالقات العامة واحدة من وظائف اإلدارة، لكونها 

وظیفة إداریة مستقلة ومتمیزة، شأنها في ذلك شأن وظائف التخطیط والتوجیه : "تمثل
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وذلك من خالل المهمات "وظیفة التوجیه ذاتهامضمونوالرقابة بل إنها یمكن أن تثري

  .)63(لتدریبیة للعالقات العامةاإلرشادیة وا

ومما سبق فإن العالقات العامة هي باألساس مجموعة من األنشطة االتصالیة 

واإلداریة، أي أن العاملین في مجال العالقات العامة ینبغي أن یكونوا على درایة واسعة 

، وٕادارة التغییر وٕادارة األفراد، ....التخطیط، التنفیذ، التنظیم والمتابعة: بمهارات اإلدارة،مثل

  . وغیرها من المهارات اإلداریة الضروریة...ات، وٕادارة الوقتوٕادارة األزم

  :العالقات العامة واإلتصال-6-5

عملیة یتم عن طریقها انتقال المعرفة بین : "تصال بأنهیعرف حسین الطویحي اإل   

شخص آلخر حتى تصبح مشاعا بینهما وتؤدي إلى التفاهم بین هذین الشخصین أو 

العملیة عناصر ومكونات ولها اتجاه معین تسیر فیه وهدف ، وبذلك یصبح لهذه "أكثر

تسعى إلى تحقیقه ومجال تعمل فیه ویؤثر فیه، كما یخضعها للمالحظة والبحث والتجریب 

  .)64(والدراسة العلمیة بوجه عام

وتعتبر العالقات العامة نشاطا إتصالیا باألساس، إذ تعتمد جل أنشطتها على اإلتصال 

اعل بموجبها المرسل والمتلقي في سیاق معین،الذي هو عملیة یتف

تصال في العالقات العامة یعد الركیزة األساسیة بجانب اإلدارة، فممارسة كال واإل

  .)65(النشاطین في سیاق بناء سمعة المؤسسة یعتبر النشاط الكامل للعالقات العامة

  : العالقات العامة واإلعالم-6-6

ط االتصالي التي تهدف إلى نشر األخبار الصادقة، كافة أوجه النشا"یقصد باإلعالم 

جتماعي، والمعلومات الصحیحة بین الناس قصد تثقیفهم، وتنمیة وعیهم السیاسي واإل

  . )66("وتكوین  الرأي الصائب لدیهم في جمیع القضایا

كما یعرف بأنه النشاط االتصالي الذي یهدف إلى تزوید الجمهور بكافة الحقائق 

الصحیحة والمعلومات السلیمة عن القضایا والموضوعات والمشكالت ومجریات واألخبار 

األمور، بطریقة موضوعیة وبدون تحریف، بما یؤدي إلى خلق درجة عالیة من المعرفة 

وبما یسهم في تنویر الرأي العام، وتكوین الرأي الصائب تجاه القضایا ...والوعي واإلدراك

المثارة، وهذا النوع من اإلتصال یعرف باألحادي والوقائع والموضوعات والمشكالت 
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ت العامة تهدف ، كما أن العالقااالتجاهتصال العالقات العامة فإنه ثنائي االتجاه، أما إ

صال عام موات أو منسجم مع أهدافها، فإتتصالیة إلى خلق رأي من وراء العملیة اإل

ال موضوعي، یرمي إلى تقدیم تصإالعالقات العامة إقناعي، بینما اإلتصال اإلعالمي هو 

الحقائق والمعلومات المجردة للجمهور بغیة مساعدته في تكوین رأي تجاه القضایا العامة 

فإنما تسعى إلثارة قضایا تخص المؤسسة التي تعمل المثارة، أما العالقات العامة

  .مجتمعمن منظور مسؤولیتها تجاه اللصالحها، باإلضافة لبعض القضایا العامة، تتناولها

ووبذلك یتضح أن اإلعالم لیس إال  وجها من وجوه العالقات العامة، وهو ال یعد

أن یكون جانب من جوانب برامجها، إذ أنه یعد إحدى أهم أدواتها في التواصل مع 

ذاته، إنما یأتي قبل وأثناء وبعد تنفیذ برامج الجمهور، وال یعد اإلعالم هدفا بحد

  .)67(المؤسسة

  :ات العامة والصحافةالعالق-6-7

عملیات النشر الهادفة إلى تقدیم أخبار ومعلومات للرأي العام : تعرف الصحافة بأنها  

طالعه على مجریات األمور، ومساعدته في تكوین رأي سلیم تجاه القضایا اآلنیة، إبهدف 

وتعتبر الصحافة إحدى وسائل النشر التي تستخدمها العالقات العامة في اإلعالم عن 

مؤسستها، وتستخدمها إما مجانا كما هو الحال في عملیة النشر، وٕاما بدفع أجر معین في 

  .حالة اإلعالن،أو المواد الصحفیة مدفوعة األجر

یعتقد الكثیرون أن أعمال العالقات العامة هي أعمال صحفیة فقط، ویمكن ألي    

قاد أثبت فشله ألن في صحفي متمرس القیام بأعباء العالقات العامة، إال أن هذا االعت

  . )68(هذه الحالة یتم تركیز أعمال العالقات العامة على النشر فقط دون المهمات األخرى

ولكن من الضروري على ممارس العالقات العامة أن یتقن مهارات الكتابة الصحفیة 

وكافة فنون التحریر الصحفي، ككتابة األخبار والبیانات والتقاریر اإلخباریة والحدیث 

  .والتحقیق والمقال الصحفي

  :العالقات العامة والتسویق-6-8

المنتج العملیة الخاصة بتخطیط وتنفیذ وتسعیر وترویج وتوزیع"التسویق هو    

إلتمام عملیة التبادل التي تؤدي إلى إشباع حاجات األفراد ) األفكار والسلع والخدمات(
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عملیة تهدف إلى إشباع " نه كما یعرف أیضا على أ)69(." وتحقیق أهداف المؤسسة

تصال ، فاإل)70(" المؤسسة التوزیعیةإستراتیجیةرغبات وحاجات المستهلك في إطار 

صاالت یختلف في أسالیبه وقواعده على اإلتبجماهیر المؤسسة في العالقات العامة ال 

األهداف، ختالف إالتسویقیة، غیر أن التمییز بین العالقات العامة والتسویق یرتكز على 

وتهدف مجهودات التسویق إلى معاونة العمالء المرتقبین في قرار  تفضیل منتجات أو 

) مؤید(خدمات المؤسسة، بینما تهدف جهود العالقات العامة إلى إیجاد رأي عام إیجابي 

  .تجاه أعمال المؤسسة وكفاءتها

Huntویؤكد كل من    et Grunig على أن هناك فارق واضح جدا بین خطط العالقات

العامة والتي تصمم لتصل إلى الجماهیر في حین أن التسویق هو عبارة عن خطط تصمم 

  .)71()السوق(للوصول إلى المستهلك 

  :العالقات العامة واإلعالن-6-9

وسیلة من اإلعالن هو نشر المعلومات والبیانات عن السلع والخدمات واألفكار وهو    

  .)72(وسائل العالقات العامة في اإلتصال بالجمهور

ویعد اإلعالن من الفنون االتصالیة التي یشوبها الخلط أو التداخل مع مفهوم   

العالقات العامة برغم الفروق الواضحة فیما بینهم، حیث یختلف اإلعالن من حیث 

اطا إعالنیا فهي أشمل، المفهوم واالستخدام والتوظیف، والعالقات العامة تتضمن نش

فاإلعالن یعرف بأنه الفن الذي یقدم رسالة إقناعیة بیعیة، بهدف زیادة المبیعات فالهدف 

عن طریق اإلعالم اإلقناعالرئیسي لإلعالن هو البیع، أما العالقات العامة فتهدف إلى 

لعالقات واالتصال، من خالل نقل وتبادل المعلومات، والعالقة األساسیة بین اإلعالن وا

العامة، هي أن اإلعالن یحقق نجاحا من خالل الدور الذي تقوم به العالقات العامة 

أو الخدمة المرغوب في مسبقا لتقدیم المعلومات وخلق مناخ من الفهم عن المنتج

اإلعالن عنها، ویعد كل من اإلعالن والعالقات العامة أنشطة اتصالیة ولكنهما یتمیزان 

روق أساسیة فالعالقات العامة لیست نشاطا إعالنیا، بل تمثل عن بعضهما البعض بف

نشاطا أوسع وأشمل من اإلعالن إذ ترتبط بكافة العملیات االتصالیة التي تحدث داخل 

وخارج المؤسسة، بینما یرتبط اإلعالن بالوظیفة التسویقیة، واإلعالن یكون مدفوع األجر، 
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ولكن یذهب دعمها المادي للدراسات واألبحاث، أما العالقات العامة فال یقال أنها مجانیة 

والمؤسسة قد تلجأ لإلعالن أو قد ال تلجأ إلیه إال من وقت آلخر، أما العالقات العامة فال 

غنى للمؤسسة عنها، وقد یستخدم اإلعالن شكال أو اثنین من أشكال االتصال في حین 

واإلعالن قد یكون جزءا من تستوعب العالقات العامة كافة األنشطة والفنون االتصالیة،

  .)73(أنشطة العالقات العامة وال یحدث العكس

یعمل عدد كبیر من ومن منطق الفروقات بین العالقات العامة واإلعالن،

المؤسسات على فصل قسم اإلعالن والتسویق عن قسم العالقات العامة، وربط مسؤول 

لعمل بسبب اقتناع اإلدارة الحدیثة العام ویتم هذا االعالقات العامة مباشرة مع المدیر

بأهمیة الرأي العام، وضرورة أخذ مواقفه بعین االعتبار لدى كل قرار ونشاط تقوم به تلك 

  .)74(المؤسسة

  :العالقات العامة و الدعایة-6-10

بالدعایة السیطرة على عقول الجماهیر ودفعها إلى سلوك معین یخدم أغراض یقصد   

)75(بالدعایة دون أن تراعي مصلحة تلك الجماهیرالجهة التي تقوم 
.  

السیطرة على ومحاولة التأثیر في األفراد والجماهیر"عرفت الدعایة على أنها كما  

  .)76(سلوكهم ألغراض مشكوك فیها، وذلك في مجتمع معین وزمان معین ولهدف معین

، حیث أن العالقات فالدعایة تمثل فنا إتصالیا، ولكنه یختلف عن العالقات العامة  

ودقة فهي تتجه العامة تعتمد على اإلعالم الصادق أي نشر الحقائق والمعلومات بأمانة

إلى عقول الجماهیر وتعمل على تنویرها واالرتقاء بها ، بینما تعمل الدعایة على تخدیر 

  . )77(الجماهیر وشل تفكیرهم

ة وٕان كان الهدف منها اإلقناع  أن العالقات العامة قد تستخدم الدعای" كانفیلد"یرى   

في " دیجفكنز مع كانفل"األمین بهدف التأثیر في الرأي العام لخدمة الصالح العام، ویتفق 

أن الدعایة تستهدف التأثیر في اآلراء والعقائد بالطرق المشروعة لتغییر اتجاهات 

م العالقات الجمهور نحو موضوع ما بما یتفق مع مصلحة جهة الدعایة، وفي المقابل تقو 

العامة على الصدق والواقعیة وتعتمد في تأثیرها على درجة المصداقیة التي تتمتع بها، 

وغالبا ما توظف الدعایة في مجال السیاسة بهدف تدعیم القوة والسیطرة، أما العالقات 
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العامة فتهدف إلى الفهم المتبادل والصدق واإلقناع غیر المغرض بما یخدم مصلحة 

  . )78(مهور والمجتمعالمؤسسة والج

  :العالقات العامة والشؤون العامة-6-11

" بالشؤون العامة"قد تصعب أحیانا التفرقة بین العالقات العامة وبین ما یسمى    

كمترادفین، كما یخلط البعض بین معانیها، إال - في أحیان كثیرة-ویستعمل المصطلحان

ینبغي أن تتحمله تقریبیة بأنه كل ماأنه یمكن تحدید معنى مصطلح الشؤون العامة بصفة 

من مسؤولیات وواجبات تجاه مجتمعها التي تحیا فیه، سواء المنظمة العامة أو الخاصة

أو االقتصادیة أو االجتماعیة أو كانت تلك المسؤولیة متعلقة بالمشاكل العامة السیاسیة

امة تنشئ إدارات غیر ذلك وقد ساعد الخلط بین المصطلحین أن كثیرا من المنظمات الع

كما -مع أنه) إدارة الشؤون العامة(سم إوتطلق علیها وأقساما تقوم بوظیفة العالقات العامة

فالعالقات ،)العالقات(ومفهوم ) الشؤون(یوجد اختالف كبیر بین مفهوم - یقول البعض

هو یهمه تعني االتصاالت، أما الشؤون العامة فتعني كل ما یهم الرأي العام سواء كان ما

نتخابات للمجالس النیابیة أو مشاكل دولیة إمعرفة معلومات عن أمور سیاسیة خارجیة أو 

  .)79(الخ....
  

  :العالقات العامة والنشر-6-12

توصیل المعلومات بالطرق غیر الشخصیة عن الخدمات"یقصد بالنشر   

دون دفع هتمام للموضوع المنشور عنهأو األفكار أو المنشآت بغرض التعریف وجذب اإل

  . )80("المروج مقابال لجهات النشر

فالنشر یعد وسیلة لجذب االنتباه لبعض األحداث أو األنشطة، ومن الشائع اعتباره   

والعالقات العامة مفهوم واحد بالرغم من االختالف بینها، فالنشر یمثل وظیفة إتصالیة، 

لة لبث المعلومات خالل قناة بینما العالقات العامة تمثل وظیفة إداریة، ویمثل النشر وسی

اتصالیة ما، ومن هنا فإن النشر یمثل وسیلة یوظفها ممارس العالقات العامة لتحقیق 

أهداف معینة، ویقصد بالنشر تلك المعلومات التي تأتي من مصدر خارجي بهدف نقل 

أفكار ومضامین تهم الجمهور، مثل معلومات عن نشاط المؤسسة أو أهدافها، وتستخدم 

  .)81(قات العامة النشر ألهداف الصالح العامالعال
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هي عملیة إقناع الجمهور وحثه على تبني اتجاهات العامةوهكذا فإن العالقات   

تتحدد مع أهداف اإلدارة، فهي تعتمد على األسلوب العلمي في البحث والتشخیص

ودراسة الجماهیر والمؤسسات من أجل تحقیق أهداف المؤسسات، فهي تستخدم كل

والمجتمع ككل، وتستند في ذلك ةالجمهور والمؤسساألسالیب واألنشطة في سبیل صالح 

إلى كل من اإلعالن والتسویق والنشر وحتى الدعایة كأسلوب لنشر المعلومات والحقائق 

فهي بذلك تعتبر أشمل وأوسع نطاقا من األنشطة االتصالیة المذكورة بهدف التأثیر،

  .شاط اتصالي شامل یضم جانبا أخالقیا وٕانسانیا واجتماعیاسابقا، فالعالقات العامة ن
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  : الجامعةتعریف-1

استعمل في الحقوق لإلشارة إلى " Universitas: "األصل الالتیني لهذا االسم هو:لغة  

  .كل تجمع و رابطة

فمصدرها الكلمة الالتینیة " كلیة"التجمیع والتجمع، أما كلمة : فالجامعة تعني لغة   

"Colegio " وتشیر إلى التجمع، والقراءة معا، وقد استخدمت في القرن الثالث عشر من

ثم استخدمت في القرن الثامن عشر قبل الرومان لتدل على مجموعة حرفیین تجار،

في أوكسفورد لتدل على مكان التجمع المحلي للطالب متضمنا مكان " كلیة"بمعنى كلمة 

  . )1(اإلقامة المعنیة، والتعلیم

ولو تأملنا مفهوم الجامعة في " جمع"فكلمة الجامعة في اللغة العربیة اسم فاعل من     

  .ذي یجمع األشخاص إلنجاز أعمال ووظائف شتىالوقت الحاضر، لوجدنا أنها المكان ال

ال تعني مكان لتعلم شریحة من األفراد الكبار الذین أكملوا "والجامعة بمعناها الواسع     

  . )2("مستوى معینا من التعلیم، وٕانما تعني مكان االجتماع وتعني أداء الشيء جماعیا

  :اصطالحا

  .الجامعة هي مؤسسة تعلیمیة یلتحق بها الطالب بعد إكمال دراستهم بالمدرسة الثانویة-

الجامعة هي أعلى مؤسسة معروفة في التعلیم العالي، وتطلق أسماء أخرى على -

الكلیة، المعهد، األكادیمیة، مجمع الكلیات : الجامعة وبعض المؤسسات التابعة لها مثل

  .)3(...االتقنیة، المدرسة العلی

الجامعة مؤسسة أو مجموعة أشخاص یجمعهم نظام ":یعرفها رامون ماسییا مانسو-

نسق خاصین، تستعمل وسائل وتنسق بین مهام مختلفة للوصول بطریقة ما إلى معرفة 

  . )4("علیا

الذي ینظر إلى الجامعة من خالل وظائفها المتعددة إذ یرى أن عرفها ألین توربن-

ان لقاء یتحقق فیه االحتكاك بین عملیة تنمیة المعرفة وخدمة هدف التعلیم الجامعة هي مك

  . )5("والحاجة إلى الخریجین

الجامعة مركز للتعلیم للحفاظ على المعرفة، وزیادة المعرفة ":یعرفها أبراهام فلكسر-

  . )6("الشاملة وتدریب الطالب فوق مستوى المرحلة الثانویة
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امعة عبارة جماعة من الناس یبذلون جهدا مشتركا في البحث الج: "یعرفها رابح تركي-

  . )7("و المجتمعاتعن الحقیقة، والسعي الكتساب الحیاة الفاضلة لألفراد

الجامعة مؤسسة تقوم بصفة رئیسیة على توفیر تعلم متقدم ":وحسب سعید التل-

نفسي على متابعة ألشخاص على درجة من النضج، یتصفون بالقدرة العقلیة، واالستعداد ال

  . )8("دراسات متخصصة في مجال، أو أكثر من مجاالت المعرفة

المؤسسة التي تضم النخبة الممتازة في : "فقد عرفها على أنهاأما محمد صالح مرمول-

المجتمع، ویمكن اعتبارها من هذه الناحیة السلطة العلیا بفضل ما یوجد فیها من أنواع 

  . )9("العلم والمعرفة والبحث واالستكشاف واالختراع في مختلف میادین العلم

  إحدى المؤسسات االجتماعیةالجامعة هي ":یعرفها عبد اهللا محمد عبد الرحمن-

والثقافیة والعلمیة فهي بمثابة تنظیمات معقدة وتتغیر بصفة مستمرة مع طبیعة المجتمع 

  . )10("المحلي أو ما یسمى بالبیئة الخارجیة

الجامعة تلك المؤسسة التي تتبنى المستویات الرفیعة من : "یعرفها سالمة الخمیسي-

وتقدمها بعد ذلك إلى الطالب الذي یلتحق بها، ما الثقافة، فتحافظ علیها، وتضیف لها

  .  )11("یجعل منه إنسانا مثقفا و شخصا مهنیا

إن معنى الجامعة ال یدل فقط على تلك المؤسسة التي تدرس : "یقول جمال صلیبة-

جمیع العلوم فحسب، بل على جمیع مدرسیها وطالبها الذین یؤلفون أسرة واحدة، ومن 

  . )12("دریب المهني فیها متناسب مع البحث الخالصشروطها أن یكون الت

الجامعة هي مؤسسة للتعلیم العالي تتكون من كلیة للفنون الحرة والعلوم، وأیضا -

مدارس مهنیة وأخرى للدراسات العلیا، ولها حریة التصرف في شؤونها، ویتمتع أفرادها 

یئة التدریس بها بمستویات بحریة التعلیم والمناقشة دون تدخل خارجي، ویلتزم أعضاء ه

  .)13(علمیة وأخالقیة رفیعة، ولها سلطة منح الدرجات في مختلف مجاالت الدراسة
  

  :نظرة تاریخیة لنشأة وتطور الجامعة الجزائریة-2

من المتعارف علیه أن الجامعة هي قاطرة المجتمع، فإن صلحت وتطورت صلح 

المجتمع وتطور، وٕان فسدت وركدت كانت نتیجة ذلك تدهور المجتمع في مختلف 

المجاالت االقتصادیة، واإلجتماعیة والسیاسیة، فالجامعة تلعب دور المحرك والدافع 
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ولكي تكون كذلك وجب على الجامعة للمجتمع من مرحلة إلى مرحلة أحسن تطورا وتقدما،

أن تكون في مستوى التحدیات التي تواجه المجتمع وأن تلعب دورا كامال من حیث أنها 

فالجامعات في عرف العدید من )14(بتكاراتمجاال أو فضاء إلنتاج المعرفة والعلم واإل

هي المؤسسات التي تقدم للمجتمع القیادات الخالقة التي تصنع رجال الفكر

التغییر،ویقررون أن إقامة الجامعات وتطویرها ورعایتها الدائمة هي السبیل لتطویر حیاة 

األفراد وتغیرها إلى األفضل، حتى أن بعضهم یعزو إلى الجامعات الفضل في كل تقدم 

  .)15(اجتماعي واقتصادي وثقافي یحدث في المجتمع

أقدم الجامعات في الوطن العربي من "الغربي"وتعتبر الجامعة الجزائریة بمفهومها   

  .)16(1962وبقیت وحیدة حتى االستقالل عام 1877حیث تأسست عام 

ذي 17المؤرخ في 544-83ولقد عرف المشرع الجزائري، الجامعة في المرسوم رقم   

، المتضمن القانون األساسي 1983سبتمبر سنة 24، الموافق لـ 1403الحجة عام 

مؤسسة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة : "أنهاالنموذجي للجامعة، على 

  .)17("واالستقالل المالي

تتبوأ الجامعة منذ نشأتها مكان الصدارة في المجتمع باعتبارها مصدر إشعاع لكل ما   

هو جدید من العلم والمعرفة، والمنبر الذي تنطلق منه آراء المفكرین األحرار من علماء، 

ستقالل كالجزائر صلحین، فالجامعة في مجتمع نام حدیث العهد باإلوفالسفة، ومربین، وم

مثال تختلف مهمتها فیه عن مجتمع آخر متقدم،والجامعة في مجتمع رأسمالي تختلف 

  .مهمتها فیه عن مجتمع یسیر في ركب االستعمار وهكذا

وعامیة نطالقا من هذا فللجامعة الجزائریة كغیرها من بقیة الجامعات رسالة تربویة إ و   

من الواجب أداؤها واإلخالص لها، وتعتبر من أقدم الجامعات ذلك أنها بدأت تعطي 

بواكیرها العلمیة منذ أواخر القرن الماضي، وبالتالي فإن التعلیم العالي في الجزائر مر 

حینما وضع حد 1962بمرحلتین، األولى في عهد االستعمار، وتنتهي في سنة 

إلى 1962ستقالل وتبدأ منذ وعسكریا، والثانیة في عهد اإلستعمار الفرنسي سیاسیا اإل

  .الیوم
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  :الجامعة الجزائریة في عهد االستعمار  -أ

من البدیهي أن تكون الجامعة في هذه الفترة مثل بقیة القطاعات، والمؤسسات   

األخرى، مسخرة لخدمة قضایا االستعمار، وموجهة بحسب منظوره، ووفق أسالیبه هدفها 

  .البحث العلميطارات الفرنسیة في میدان إلتلبیة حاجاته وتحقیق رغباتهن وٕاعداد ااألول 

لقد احتضنت الجامعة الجزائریة في هذه الفترة الطلبة من أبناء وبنات المعمرین، وأبناء 

وبنات العمالء الجزائریین المقربین من االستعمار بالدرجة األولى، اآلغاوات، والقیادة 

وبفضل "جامعة النخبة االستعماریة"وبالتالي یمكن القول بأنها تمثل وكبار الموظفین،

تشكیلها هذا أصبحت تكون فئة منطویة على نفسها، مقطوعة عن المجتمع، غریبة منه 

العلمیة، أو من حیث برامجها وطالبها، اإطاراتهشكال ومضمونا، سواء من حیث 

الذي احتضنها ومولها، لكنها وأهدافها، فهي مؤسسة ضمن مؤسسات المجتمع الجزائري

تهتم بمشاكله وال تعالج أمراضه، وٕانما تعیش غریبة منه، ألنها ال تعیش أوضاعه، وال

ولصالحه، ومن ثم أصبحت أداة علمیة، تضاف إلى بقیة أدوات أوضاع االستعمار

السیطرة والتسلط األخرى من أجل غرس نفوذ االستعمار وتعمیق جذوره وتقویة أركانه 

  .انة مصالحهوصی

ستالء على الجامعة الجزائریة في هذه الفترة ألن النخبة الجامعیة فیها لقد سیطر اإل  

بحكم تكوینها تخلت عن واجبها ولم تحرك ساكنا من أجل تغییر األوضاع الفاسدة، 

والجهل والجمود الفكري، ولم تقف الجامعة الجزائریة في عهد االستعمار، وقف المتفرج 

االجتماعیة والسیاسیة الفاسدة فحسب، بل یمكن القول بأنها عملت على من األوضاع 

إبقاء هذه األوضاع من جهة، وتزییف الحقائق العلمیة من جهة أخرى، فإلى جانب أنها 

  .مؤسسة استعماریة ووسیلة من وسائل الضغط السیاسي واالقتصادي وغیرها

یا، وعامال من عوامل طمس فهي أداة من أدوات تفكیك أوصال المجتمع فكریا وثقاف

الشخصیة الوطنیة وخنق الثقافة األصیلة، وقد كرست الدراسات واألبحاث األكادیمیة فیها 

من تاریخیة واجتماعیة، ودینیة، وغیرها لتفكیك الشخصیة الوطنیة وتزییف التاریخ الوطني 

  .)18(بصفة خاصة
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خدمة أبناء المستوطنین وبهذا فإن الجامعة الجزائریة،كانت جامعة فرنسیة من أجل  

من كلیة الحقوق، 1920أساسا، حیث لم یتخرج منها أول طالب جامعي جزائري إال عام 

  .)19(ولقد كانت تتبع نظام الكلیات

  : في عهد االستقاللالجامعة الجزائریة- ب

تنفست الجامعة 1962ستقالل في سنة نسمة الحریة وبزوغ فجر اإلبمع هبو 

ستعادت أنفاسها مثل بقیة القطاعات والمؤسسات األخرى حیث إ ، و الجزائریة الصعداء

  .ستعمار، وٕان لم تتخلص من رواسبه نهائیاتحررت من قیود اإل

حینما 1971إلى 1962أحداهما من : وخالل هذه الفترة ومرت بمرحلتین بارزتین

إلى 1971ي والبحث العلمي، والثانیة منذلوقع الشروع في إصالح برنامج التعلیم العا

لكل منهما سماتها البارزة وأسلوبها الخاص، ومردودها العلمي بما فیه من سلبیات و الیوم،

  .)20(وٕایجابیات

  :المرحلة األولى1- ب

في هذه المرحلة تم إنشاء أول وزارة متخصصة في التعلیم العالي والبحث العلمي،       

وتتمیز بفتح جامعات بالمدن الرئیسیة بالجزائر، بعد أن كانت بالجزائر جامعة واحدة، 

وهي جامعة الجزائر التي كانت متخصصة في تكوین أبناء المعمرین بالدرجة األولى، ثم 

  )21(. 1978، تلتها جامعة قسنطینة سنة 1967فتحت جامعة وهران سنة 

وهذه المرحلة تزامنت مع مرحلة تنفیذ المخطط الثالثي للتنمیة، وقد شهدت تطورا 

وطالبة، وقد أثار هذا طالبا10756محسوسا في إعداد  الطلبة الذین قدر مجموعهم 

قادرة التطور مشاكل كثیرة على مستوى هیاكل االستقبال الجامعیة، التي أصبحت غیر

على الوفاء بالحاجة، ولذلك تطلب األمر إیجاد حلول مستعجلة، فتناولت وزارة الدفاع على 

أما النظام )22(بعض ثكناتها العسكریة في وهران التي حولت إلى جامعة وهران 

البیداغوجي الذي كان متبعا فهو ما كان موروثا عن الفرنسیین، إذ كانت الجامعة مقسمة 

  :إلى كلیات وهي

  .كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة-1

  .كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة-2
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  .كلیة الطب-3

  .كلیة العلوم الدقیقة-4

  : المرحلة الثانیة: 2- ب

نظرا ألهمیة التعلیم في توفیر اإلطار الكفء الذي یلعب دوره على الوجه األكمل    

والمراكز الجامعیة الجامعاتفي عملیة التغییر في مجتمع نام كالجزائر وخاصة مع تعدد 

الجدیدة وكثرة الطلبة وتعقد مشاكلهم وتراكمها عمدت الدولة إلى إنشاء وزارة خاصة بهذا 

القطاع الحیوي، وبالتالي ظهرت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في شهر جویلیة 

ة، ومن ذلك ، وبذلك فصل التعلیم العالمي والبحث العلمي عن وزارة التربیة الوطنی1970

، والقصد من هومیزانیتهالتاریخ أصبح للتعلیم العالي والبحث العلمي كیانه الخاص وٕاطارات

هتماما یتماشى والمطامح الوطنیة، وٕایجاد جامعة متكاملة قادرة على إهتمام به هذا اإل

  .ستجابة لحاجیات البالد بصفة فعالة وناجعةاإل

هتمام أیضا على البحث انصب اإلمعیةوٕالى جانب تطویر البرامج العلمیة الجا

العلمي، ألن هذا الجانب لم ینل حظه من العنایة الكافیة من قبل، رغم ماله من أهمیة في 

  .جتماعيعملیة التغییر اإل

في هذه المرحلة تم فتح جامعات ومراكز جامعیة جدیدة، وٕادخال اإلصالح على ف

المعاش، ولقد بدأ الشروع في إصالح البرامج وتطویرها حتى تكون منسجمة مع الواقع

واستبدلت بالمعاهد، فتم حیث حلت الكلیات1971برنامج التعلیم العالي في شهر سبتمبر 

إنشاء سبع وأربعین معهدا على المستوى الوطني آنذاك والقصد من ذلك التخفیف من حدة 

جدید من أجل المشاكل التي كانت تعاني منها الكلیات، وٕاتباع أسلوب إداري، وتربوي

تكوین سریع وبأقل كلفة إلطارات ذات مستوى ثقافي وعلمي في میدان العمل والتقنیات، 

وذلك على اعتبار أن المعهد یكون وحدة ذات تخصص ضیق في میدان محدود وواضح، 

  .تشمل على عدة تخصصات وفروع مختلفةفي حین أن الكلیة ال

  :الجزائریة أصبحت تشكوا من عدة أموروخالل هذه المرحلة یالحظ أن الجامعة 

  .كثرة مشاكل الطلبة، نظرا لكثرة عددهم-

  .ضعف المستوى العلمي لبعض اإلطارات المكونة-
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  .)23(ضعف التسییر اإلداري التربوي لبعض المعاهد-

  :اتجهت لتحقیق األهداف اآلتیةویمكن القول بأن الجامعة الجزائریة بعد االستقالل

وقت، للقطاع االقتصادي ما إقامة نظام جامعي قادر أن یقدم، في أسرعالعمل على-

  .یحتاج إلیه من اإلطارات الضروریة من حیث الكم والكیف

العمل على إقامة نظام جامعي جدید، مع مراعاة الوضعیة السائدة للبالد التي تتمیز -

  .بالبنیة الناقصة واإلمكانات البشریة المحدودة

إقامة نظام یلي في أسرع وقت متطلبات البالد، مع مراعاة المعاییر العمل على -

  .المتعارف علیها في البالد المتقدمة علمیا و تقنیا

تكوین إطارات تضاهي في كفاءتها التقنیة إطارات الدولة التقنیة، وكیف یمكن أن -

  .تجعلها تواجه مشاكل التخلف وتتقدم بالحلول الناجحة

امعي وتوفیره لكل الراغبین في الدراسة، من أجل توفیر اإلطارات توسیع التعلیم الج-

  .)24(العلیا للبالد في مختلف التخصصات

ستعمار، اتجهت إلى تأسیس جامعة یمكن القول بأن الجزائر بعد تحررها من اإل     

ستقالل، حیث أصبحت الجامعة التنمیة، وهو التوجه الذي یمیز الدول الثانیة حدیثة اإل

المسؤولة على إحداث التغیرات العمیقة والشاملة في المجتمع، عن طریق تكوینها هي

عندما بین ) مراد بن أشنهو(اإلطار الجزائري الهوي القادر على ذلك، وهو ما أشار إلیه 

في بلد مثل بلدنا، یتحتم علینا تكوین إطارات ذات قدرات فنیة متشبعة بالشخصیة " أنه 

  .)25("شتراكيقائق الوطنیة مرتبطة بسیاق التطور اإلالجزائریة، واعیة بالح
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الجامعات والمراكز الجامعیة والمدارس العلیا الموجودة حالیا في: -1-الجدول 

  )26(:الجزائر

الغربالوسطالشرق

  جامعة قسنطینة-1

  جامعة عنابة-2

  جامعة باتنة-3

المركز الجامعي -4

بسطیف

  جامعة الجزائر-1

هواري بومدین للعلوم جامعة -2

  والتكنولوجیا

  المركز الجامعي تیزي وزو-3

المدرسة الوطنیة المتعددة -4

  التقنیات للهندسة المعماریة

للعلوم المعهد الوطني -5

  الفالحیة

المدرسة الوطنیة للطب -7

البیطري 

  جامعة وهران-1

  جامعة وهران للعلوم والتكنولوجیا-2

  المركز الجامعي بتلمسان-3

  ركز الجامعي بمستغانمالم-4

المركز الجامعي بسیدي -5

  بلعباس 

  المدرسة الوطنیة العلیا للتعلیم-6

  المتعدد التقنیات

مدرسة المواصالت السلكیة -7

والالسلكیة

  

  .)27(سیرورة إنشاء الجامعات في الجزائر:-2-الجدول 

  

سنة الجامعة

التأسیس

نص التنظیمالمرجع القانوني

معدل 18/08/84الصادر في 209- 84مرسوم /1907الجزائر

، الصادر في 253-98بموجب المرسوم التنفیذي 

الصادر 264-01والمرسوم التنفیذي 2/12/98

.2/12/98في 

  278- 67أمر 1967وهران

20/12/67.

18/08/84، الصادر في 211- 84مرسوم 

الصادر في 384-98بموجب المرسوم التنفیذي 

2/12/98.

  54- 69أمر 1969قسنطینة

17/06/69.

معدل 18/08/84، الصادر في 211- 84مرسوم 

الصادر في 386-98بموجب المرسوم التنفیذي 
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2/12/98.

جامعة العلوم 

والتكنولوجیا 

هواري 

بومدین

  50- 74أمر 1974

25/05/74.

مكمل 18/08/84، الصادر في 210- 84مرسوم 

5/08/86الصادر في 163- 86بالمرسوم 

283- 98والمعدل بموجب المرسوم التنفیذي 

و المرسوم التنفیذي 2/12/98الصادر في 

.18/9/01الصادر في 01/265

- 89مرسوم تنفیذي 1974تلمسان

138  

01/08/89

01/08/89، الصادر في 138- 89مرسوم 

الصادر في 390-98المعدل بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

  28- 75أمر 1975عنابة

29/04/75

18/08/84، الصادر في 138- 89مرسوم 

، الصادر في 387-98المعدل بالمرسوم التنفیذي 

، الصادر 01/266والمرسوم التنفیذي 2/12/98

  .18/9/01في 

  

جامعة العلوم 

والتكنولوجیا 

وهران

  

  

1975

  

  27- 75أمر 

29/04/75

مكمل 18/08/84، الصادر في 212- 84مرسوم 

، 5/8/86الصادر في ، 164- 98بالمرسوم 

، الصادر في 385- 98والمعدل بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

- 89مرسوم تنفیذي 1977باتنة

136  

01/08/89

معدل 12/02/92، الصادر في 57- 92مرسوم 

الصادر في 389-98بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

- 89مرسوم تنفیذي 1977البلیدة

137  

01/08/89

معدل 01/08/89في ، الصادر137- 89مرسوم 

، الصادر في 390-98بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

- 89مرسوم تنفیذي 1977تیزي وزو

139  

01/08/89

معدل 01/08/89، الصادر في 139- 89مرسوم 

، الصادر في 392-98بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

- 89مرسوم تنفیذي 1978سطیف

140  

معدل 01/08/89، الصادر في 140- 89مرسوم 

، الصادر في 393-98بالمرسوم التنفیذي 
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01/08/892/12/98.

سیدي 

بلعباس

- 89مرسوم تنفیذي 1978

141  

01/08/89

معدل 01/08/89، الصادر في 141- 89مرسوم 

، الصادر في 394-98بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

جامعة العلوم 

اإلسالمیة 

قسنطینة 

  182- 84مرسوم 1984

04/08/84

معدل 04/08/84، الصادر في 182- 84مرسوم 

، الصادر في 177-86بالمرسوم التنفیذي 

388-98و المعدل بالمرسوم التنفیذي 5/9/86

.2/12/98الصادر في 

- 98مرسوم تنفیذي 1998بومرداس

189  

02/06/98

معدل 02/06/98، الصادر في 189- 98مرسوم 

، الصادر في 395-98بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

- 98مرسوم تنفیذي 1998بجایة

218  

07/07/98

معدل 07/07/98، الصادر في 218- 98مرسوم 

، الصادر في 396-98بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

- 98مرسوم تنفیذي 1998بسكرة

219  

07 -07 -98

معدل 07/07/98، الصادر في 219- 98مرسوم 

الصادر في ،397-98بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

- 98مرسوم تنفیذي 1998مستغانم

220  

07 -07 -98

معدل 07/07/98، الصادر في 220- 98مرسوم 

، الصادر في 398-98بالمرسوم التنفیذي 

2/12/98.

- 01مرسوم تنفیذي 2001الشلف

209  

23 -07 -2001

.23/07/2001، الصادر في209- 01مرسوم 

- 01مرسوم تنفیذي 2001ورقلة

201  

23 -07 -2001

، الصادر في 201- 01مرسوم تنفیذي

23/07/2001.

- 01مرسوم تنفیذي 2001رأإدرا

269  

، الصادر في 269- 01مرسوم تنفیذي 

18/09/2001.



العالقات العامة و اجلامعة اجلزائرية                                                الفصل الثاين                                

- 88 -

18 -09 -2001

- 01مرسوم تنفیذي 2001األغواط

270  

18 -09 -2001

.18/09/2001، الصادر في 270- 01مرسوم 

- 01مرسوم تنفیذي 2001تیارت

271  

18 -09 -2001

.18/09/2001، الصادر في 271- 01مرسوم 

- 01مرسوم تنفیذي 2001سكیكدة

272  

18 -09 -2001

.18/09/2001، الصادر في 272- 01مرسوم 

- 01مرسوم تنفیذي 2001قالمة

273  

18 -09 -2001

.18/09/2001، الصادر في 273- 01مرسوم 

- 01مرسوم تنفیذي 2001المسیلة

274  

18 -09 -2001

.18/09/2001، الصادر في 274- 01مرسوم 

  

  :مبادئ الجامعة-2

  هناك مبدأین ینبغي على الجامعة أن تراعیهما في نشاطاتها العلمیة والفكریة

  : وهما

  :المبدأ األول-

التعلیم هو أن الغایة األساسیة من الجامعة هي البحث العلمي، أي تحري الحقیقة أما 

فهو یأتي كنتیجة لهذا البحث، وكمحصول عنه، فالبحث العلمي هو الرسالة األولى 

  .للجامعة

أساتذة وطالبا، متفقین في مهمتها : والمعروف أن الجامعة تجمع فریقین من الناس

أحدهما أكثر خبرة وأوسع األساسیة وهي أن كال منهما طالب للحقیقة، وباحث عنها،

ألصول وأسالیب البحث العلمي وبالتالي فهو یرشد اآلخر في العمل معرفة وأشد تملكا

  .الواحد المشترك في البحث عن بواطن األمور وكلیاتها، وفي اإلرشاد جوهر العلم



العالقات العامة و اجلامعة اجلزائرية                                                الفصل الثاين                                

- 89 -

  :المبدأ الثاني-

هو السعي إلى الحقیقة الفاصلة، فالبحث لیس عمال عقلیا فحسب، بل هو إلى جانب 

، الجد، المثابرة ة، الدقالصحیح یتطلب األمانةذلك عمل خلقي، وأدبي كذلك، والعلم

  .)28(والتضحیة

ولقد عدد حامد عمار عشرة خصائص للجامعة تمثل لحمة التمیز في رسالتها ومهمتها 

  : وهي

إلخ واعتبار ذلك مهمة أساسیة من ....لعناصر التمیز في إعداد النخبجامعة-1

  .المجتمعي العاممهماتها في المنظومة التعلیمیة وفي السیاق 

  .جامعة لمعارف عامة مشتركة تمثل قاعدة لمعارف ومهن متخصصة-2

هي جامعة لشتات المعارف التي ال یقتصر نموها منعزلة في امتدادات خطیة، وٕانما -3

تتالقى وتتشابك في متكامل معرفي بعضها مع بعض من خالل مختلف الخصوصیات 

  .المنهجیة لمجاالت المعرفة

بخصوصیاتها مع الثقافات التي تشاركها في القیم والمعاني افة الوطنیةفیها تلتقي الثق-4

  .والمصائر الحیاتیة، ومع الثقافات اإلنسانیة األخرى

  ...الفكر والتصور والخیال اإلنسانيوهي جماع لمختلف منتجات-5

هي ساحة لتعبئة الطاقة المكونة والمحركة لوعي المتعلم، وعي بالنفس، ووعیا -6

كوناته، ووعیا بما یضطرب به العلم من حوله، وعیا بهموم الحاضر وتحسبا بمحیطه، وم

  ...الحتماالت المستقبل و تغیراته

هي جامعة لتأثیر المجتمع الذي یؤسسها كما أنها مسؤولة في الوقت ذاته عن التأثیر -7

  ...اإلیجابي في مسیرته

  جتماعیةا یكتسب المتعلم مجموعة من القدرات العقلیة والمكنات اإلهفی-8

  .واإلستطاعات الذاتیة ومهارات العمل وقیمه وعاداته

الجامعة كذلك مجتمع بكل ما في المجتمع الحدیث من مقومات الحیاة الدیمقراطیة  -9

من حیث توسیع مشاركة الطالب في تنظیم الحیاة الجامعیة من خالل التواصل الخصب 
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ت الطالبیة، ومن خالل قنوات تحادابین األساتذة والطالب، ومن خالل التنظیمات واإل

  ...التواصل مع اإلدارة الجامعیة فیما یتصل بهمومهم ومشكالتهم 

فیها تلتقي جماعة األساتذة، معلمین موجهین یمثلون فریقا من فرسان العلم یتبارزون -10

  . )29(مع مجاالت تخصصهم ومع الحیاة بأسلحة المعرفة والبحث العلمي

  :وظائف الجامعة-3

جتماعي المحیط بها، فهي من جتماعیة تؤثر وتتأثر بالجو اإلإتعد الجامعة مؤسسة   

صنع المجتمع من ناحیة، ومن ناحیة أخرى هي أداته في صنع قیادته الفنیة والمهنیة 

  والسیاسیة والفكریة، فهي إذن أداة المجتمع في صنع القیادات المختلفة،

  .)30(قافي، وهي مركز للتفاعل الفكريومصدر أساسي من مصادر الفكر واإلشعاع الث

ستثمار فالجامعة إذن هي معقل الفكر اإلنساني في أرفع مستویاته، ومصدر اإل  

وتنمیة الثروة البشریة، وبعث الحضارة والتراث التاریخي ومراعاة المستوى الرفیع للتربیة 

  .)31(ختلفةوالوطنیة، وتوثیق الروابط الثقافیة والعلمیة مع الهیئات المالخلقیة

ومن أجل هذا فالجامعة تقوم بعدة وظائف أساسیة من خاللها تحقق رسالتها، فنجد   

  :وظائف الجامعة في ثالث نقاط أساسیة وهيرابح یحصرتركي 

األمة، نوابغتهدف الجامعة إلى نشر العلم الراقي بین الصفوة الممتازة من :نشر العلم-

بقصد إعدادهم لخدمتها مستقبال، فالغرض األول من الجامعة هو إعداد قادة األمة في 

  .إلدارة أمور البالد وتسییرهاالحیاة وهذامختلف مجاالت 

فالجامعة ال تقتصر على نشر العلم فقط بین طالبها  ولكنها تهدف كذلك :ترقیة العلم-

والتركیب، والتجریب ت العلمیة والتحلیلإلى ترقیته والنهوض على البحوث والدراسا

للوصول إلى أكبر اقتراب ممكن من الحقیقة، لذلك توجد الدراسات العلیا في الماجستیر 

  .والدكتوراه في مختلف حقول العلم، بغیة تعزیز التراث الثقافي والعلمي لألمة

ل یتم التركیز فالجامعة ال تكتفي بإعطاء المعرفة وتحسینها ب:تعلیم المهن الرفیعة-

على تعلیم وتكوین أخصائیین في مجاالت محددة بغرض االهتمام بمواضیع معینة، لذلك 

وبذلك . )32(تعتبر الجامعة مصدر تكوین للمهن العلیا والرفیعة وذات المسؤولیة العلیا غالبا

فإن تركي رابح قد خص وظائف الجامعة في ثالث نقاط فقط، كل هذه الوظائف تهدف 
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على ضوء ما د قادة البالد،لكن وظائف الجامعة متعددة باختالف میادین الحیاةإلى إعدا

سبق، تتحدد العالقة التبادلیة بین الجامعة والمحیط، فهي قادرة على إحداث تغیرات 

اجتماعیة، ألنها لیست قائمة فقط من أجل تكوین قادة البالد،بل قائمة على خطى التقدم 

  .والتطویر

.علیم العالي، ونشر المعرفةتعنى الجامعة بالت-

  .تقوم الجامعة بالبحوث العلمیة، وتعمل على رقي اآلداب، وتقدم العلوم-

تعمل على تزوید البالد باألخصائیین، والخبراء والفنیین في مختلف میادین العمل -

  .واإلنتاج

  .تسهم في خدمة المجتمع، وأهدافه القومیة-

  .اإلسالمیةتعمل على بعث الحضارة العربیة -

  .)33(تعمل على توثیق الروابط الثقافیة بینها وبین الجماعات في الخارج-

العنایة بالعلم الحدیث منهجا، ومحتوى، وتطبیقا، واالعتماد علیه في إعداد المختصین، -

  .وفي مواجهة المشكالت بالبحث العلمي

یم والعمل على تنمیة واألسالیب العلمیة الحدیثة في التربیة، والتعلاالتجاهاتتنمیة -

  .الشخصیة األساسیة بین طالبها

  :حول التعلیم العالي، فإن وظائف الجامعة هيللیونسكووحسب التقریر العالمي       

وتحسین المجتمعوظیفة التربیة، التكوین والبحث، المساهمة في التطور الدائم :1المادة

  :في

عالي ومؤطرین مسؤولین، قادرین تربیة وتكوین متحصلین على شهادات ذوي تأهیل -أ

على االندماج في كل قطاعات النشاط البشري، یكون هذا التأهیل مناسب ویرافقه تكوین 

مهني یضم معارف ومهارات ذات مستوى عالي من خالل برامج مناسبة ومكیفة مع 

  .احتیاجات الحاضر والمستقبل

الل توفیر إطار تكوین ضمان مجال مفتوح للتكوین العالي على مدى الحیاة من خ-ب

مفتوح للجمیع، یعطي أقصى قدر ممكن من االختبارات التكوینیة، وٕامكانیات التطور 
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للفرد، التغیر االجتماعي لتكوین مواطنین یساهمون في النشاط االجتماعي، في إطار 

  .تدعیم حقوق اإلنسان، التطور الدائم والدیمقراطیة والسالم والعدالة

ر المعارف من خالل البحث العلمي، ومن خالل توفیر الخبرة ترقیة إنتاج ونش-جـ

الالزمة والمناسبة لمساعدة المجتمع على التطور الثقافي، االجتماعي، االقتصادي وهذا 

بترقیة البحث العلمي والتكنولوجیا والبحث في العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة وفي میدان 

  .اإلبداع الفني كذلك

ة القیم اإلجتماعیة من خالل تكوین وتربیة القیم في الشباب والتي المحافظة على ترقی-د

جهات ة االختالف في و یكون منبعها المواطنة الدیمقراطیة وكذلك تكوینهم على إمكانی

  .النظر

المساعدة على فهم وتفسیر وتدعیم وترقیة الثقافات الوطنیة والجهویة، العالمیة، -ـه

  .د الثقافاتوالتاریخیة، في سیاق اختالف وتعد

المساهمة في تطویر، وتحسین التربیة والتعلیم في كل المستویات خاصة تكوین -و

  .األساتذة عملیا واجتماعیا

المسؤولیة والتطلع للمستقبل یجب على،ستقاللیةالدور األخالقي، اإل:2المادة 

  :مؤسسات التعلیم العالي، مستخدمیها وطلبتها

األساسیة من خالل العمل بأخالقیات التعلیم العالي المحافظة على تطویر مهامهم -أ

  .والصرامة العلمیة والثقافیة

إمكانیة التعبیر بكل استقاللیة ومسؤولیة حول المشكالت األخالقیة، الثقافیة -ب

  .واإلجتماعیة والمساهمة في توجیه المجتمع نحو التفكیر، الفهم والفعل

حلیل الدائم للتوجیهات اإلجتماعیةتدعیم التفكیر المستقبلي من خالل الت- ـج

  .واالقتصادیة والسیاسیة الجدیدة

السالم العدالة، : استخدام إمكانیاتهم الثقافیة واألخالقیة لمناصرة ونشر القیم العالمیة-د

  .الحریة، المساواة، والتضامن

  .التشبع بكل الحریة األكادیمیة واالستقاللیة ولكن بكل مسؤولیة نحو المجتمع- هـ

  .المشاركة في حل المشكالت التي تقف في وجه الرفاهیة اإلجتماعیة-و
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فهذه الوظائف وٕان تعددت فهي في مجملها وظائف معرفیة، وجدانیة وخلقیة، عملیة،   

  .جتماعیةإ و 

تتمثل في أن الجامعة تقوم بتكوین مختصین في عدة مجاالت عن :الوظیفة المعرفیة

لمالحظة العلمیة، والتوصل إلى إثبات العالقة بین طریق القدرة على تنمیة التفكیر وا

الظواهر ومنه تزوید الطالب أو المتعلم بالمعلومات الالزمة التي یعتمد علیها في حیاته 

المهنیة ودفع عجلة التقدم والرقي في مجال العلم والمعرفة، وهذا عن طریق التربصات 

  .ستمرالمیدانیة والتطبیقات التجریبیة، وأیضا التقییم الم

تتعدى إلى ال تقتصر الجامعة على الجوانب المعرفیة بل:الوظیفة الوجدانیة والخلقیة

جوانب خلقیة، حیث أنها تسعى إلى إعانة المتعلم على اكتشاف ذاته، ومعرفة میوله 

واهتماماته ونقاط قوته وضعفه ، أیضا زیادة قدرة المتعلم على فهم طبیعة الحیاة والتعبیر 

بطریقة مقبولة، إضافة إلى ترقیة المشاعر اإلنسانیة لدى المتعلم وزیادة عن انفعاالته

قدرته على التعاطف والمشاركة الوجدانیة واحترام اآلخرین، واكتسابه طائفة من القیم 

  .عتدالالخلقیة كاإلخالص في العمل وأداء الواجب واإلحساس بالمسؤولیة واإل

یكتسبها المتعلم من الجامعة یستخدمها فیما بعد في إن المعارف التي : الوظیفة العلمیة

حیاته العملیة، وهذا یكون بتزویده بالقدرات التي تعینه على كسب قوته وتسییر المال 

خاذ القرارات وتوزیع الدخل إتعلى الالزم لإلنفاق في مختلف شؤون حیاته، وتنمیة قدراته

نتاج من خالل تزویده بالمعرفة والمهارة بطریقة رشیدة، وزیادة قدرة المتعلم على العمل واإل

  .الالزمتین ألداء ما یوكل إلیه من أعمال

،تسعى الجامعة إلى إعداد الطالب من الناحیة اإلجتماعیة، تفاعله:الوظیفة اإلجتماعیة

تهدف إلى تزوید رغبة المتعلم في وعالقته باآلخرین وبالمحیط حیث نجد أن الجامعة

  .)34(ستمرارهإجتماعي والعمل على قافي واإلالحفاظ على التراث الث

  :وعموما تتمثل وظائف الجامعة الجزائریة فیما یلي  

  .نشر المعارف وٕاعدادها-

  .تكوین اإلطارات الالزمة لتنمیة البالد وفقا لألهداف المحددة-

  .تطویر البحث وتنمیة الروح العلمیة-
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  . نشر الدراسات ونتائج البحوث-

  :الجامعةأهداف   -4

أنشأت الجامعة لتحقیق أهداف ملموسة متعلقة بالمجتمع، أي أنها تؤسس انطالقا    

من مشاكله وهمومه ومشاریعه وتطلعاته اآلنیة والمستقبلیة في المجال السیاسي 

جتماعي، وبالتالي تصبح الجامعة مؤسسة تربیة وتكوین تحدد أهدافها من واإلقتصاديواإل

  .)35(م على أسسه والذي یعطیها وحده معنىطرف المجتمع الذي تقو 

األهداف المجتمعیة إلى أهداف أكادیمیة وتشیر لمیاء محمد السید إلى إمكانیة ترجمة

  :ومهنیة للممارسة الجامعیة، وذلك من خالل ما یلي

التوسع المطرد في فرص التعلیم الجامعي، واعتبار الجامعة هي المسؤولة عن إعداد -

  .العالیة،نحو تأسیس مجتمع المعرفةالكفاءات البشریة

المتاحة، بما فیها توظیف تمكین الطالب من التزود بالمعرفة من مختلف مصادرها-

  .تكنولوجیا المعلومات

دور كل من المعلم والطالب د، وتأكیتقترن عملیة التعلیم بتكوین مهارات التعلم الذاتي-

  .في ممارسة التعلم الذاتي

ونظریاته، عقلیة وأنماط التفكیر العلمي بمختلف مناهجهتنمیة مختلف القدرات ال-

  .واكتساب المهارات والتكنولوجیا المرتبطة بتطبیق المعرفة النظریة

نشغال بالبحث العلمي من بین أهم واجبات األستاذ الجامعي، وهو واجب یعتبر اإل-

  .)36(متصل ال ینقطع طوال حیاته الجامعیة

الحدیث تعد البوابة الحقیقیة للخروج من دائرة التخلف إذا كانت الجامعات بمفهومها   

والدخول في دائرة إثبات الوجود القومي والهویة والتبعیة الفكریة واالستالب الثقافي،

الوطنیة وتحقیق التطور في شتى نواحي الحیاة،فإن هذا بالنسبة إلى الجزائر یعد أكثر 

تحت نیر االستعمار، كان وضعا فریدا إلحاحا وأهمیة، ذلك أن الوضع الذي عاشته بالدنا

محو اللغة العربیة والثقافة الوطنیة، الجهل من نوعه كما هو معروف للجمیع، من محاولة

والتخلف، تدمیر الشخصیة القومیة للجزائر، لهذا كان للجزائر بعد االستقالل أن تعید 

  .العاليهو التعلیم وكان من بین أهدافها،،كل ما یتصل بالحیاةالنظر في
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  :فقد حاولت الجزائر بعد االستقالل أنتحقق األهداف التالیة

  .الجزأرة-1

  .التعریب-2

  .الدیمقراطیة-3

  .ربط الجامعة بالمجتمع-4

  :الجزأرة: أوال

الجزائریة كانت فرنسیة في روحها ولغتها وحتى في من المعروف سابقا أن الجامعة   

طالب رغم أن الجامعة 500فیها ال یزید عن طلبتها، بحیث عدد الطلبة الجزائریین  

وأتباعهم، وقد حققت الجزائریة هي أقدم جامعة في البالد العربیة، لكنها كانت للفرنسیین

الجامعات الجزائریة في میدان الجزأرة تقدما ملحوظا خاصة فیما یتعلق باإلطارات، فمنذ 

  .أساتذة جزائریون بوجه عامالستینات یشرف على تسییر الجامعة إطارات جزائریة وكذلك

  : التعریب: ثانیا

لقد كان التعلیم غداة االستقالل باللغة الفرنسیة نظرا للوضع الذي عاشته الجزائر،    

ولكن الدولة الجزائریة بدأت التعریب منذ العام األول لالستقالل في شتى مراحل التعلیم، 

الفلسفة،وغیرها، وكانت الدراسة باللغتین التعریب في الجامعة باألدب العربي والتاریخ و وبدأ

العربیة والفرنسیة في العلوم اإلنسانیة أثناء الستینات ثم بدأ التعریب ینتشر حسب الظروف 

واإلمكانات بحیث تم اآلن تعریب العلوم اإلنسانیة كلها وكذلك عربت بعض التخصصات 

  .في العلوم والریاضیات

  :الدیمقراطیة: ثالثا

الدولة اتبعت سیاسة إعطاء الفرصة لكل أبناء الشعب في التعلیم وفیها نجد أن  

الجامعي، فالتعلیم مجاني إلزامي، فبعد االستقالل فتحت الجامعة الجزائریة أبوابها لكافة 

نظرا للظروف التي مرت بها "الجامعة المفتوحة"الجزائریین مما یمكن أن نطلق علیه 

طارات التي تحتاجها البالد على أسس تنبع من البالد، وكان الهدف منها هو تكوین اإل

الواقع،وتستجیب للمستجدات التي ظهرت نتیجة لتطور المجتمع واندفاع واتساع دائرة 
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ما كان الهدف أیضا ربط الجامعة بالمجتمع واالنفتاح على ، كالمنجزات في شتى المیادین

  .)37(ثقافة العالم وتجاربه

  :تتمثل فيوبصفة عامة فإن أهداف الجامعة 

إتاحة الفرص التعلیمیة للطالب وتوفر بیئة تعلیمیة مناسبة لمساعدتهم على النمو -

فمن أهم المسؤولیات األساسیة للجامعة توفیر الفرص التعلیمیة المختلفة  : والتكیف

للطالب لیتمكنوا من فهم المجتمع الذي یعیشون فیه واكتساب الكفایة الفنیة واألكادیمیة في 

وتوجیه الطالب المهني الذي یختارونه وبلوغ معاییر مناسبة للسلوك األكادیمي،المجال 

وٕارشادهم وتدریبهم مهنیا،وذلك من أجل مساعدتهم على النمو المتطور الكلي وتمكینهم 

  .)38(من التكیف مع مجتمعهم

براء هدف الجامعة هو تنمیة القیم اإلنسانیة وتزوید البالد بالمختصین والفنیین والخف    

وٕاعداد اإلنسان المزود بأصول العلم والمعرفة وطرق البحث المتقدمة والقیم الرفیعة  

للمساهمة في بناء المجتمع المشارك وصنع مستقبل الوطن، وخدمة اإلنسانیة، وهذا بتنمیة 

  . )39(شخصیة الطالب تنمیة متكاملة تشمل الجوانب العقلیة واالجتماعیة

  :اع العقلي والفنيدعم وتعزیز عملیات اإلبد-

من أبرز األهداف التي تسعى إلیها الجامعة توفیر ثقافة غنیة تعمل على استقطاب     

المواهب القادرة و تسییر لها فرص ممارسة النشاطات الخالقة  والمبدعة في المجاالت 

العقلیة والفنیة، فهدف الجامعة هو إنماء الفرد الذي ینمي بدوره المجتمع، والمساهمة في

وتزویده بالمختصین في مختلف ،رقي الفكر والتقدم في العلم، وتنمیة القیم اإلنسانیة

  .المجاالت

العلمي في سبیل خدمة المجتمع ث، والبحوهي بذلك تختص بالتعلیم الجامعي

رتقاء حضاریا، كذلك القیام بالبحوث والدراسات التي تستهدف إیجاد حلول لمختلف واإل

  .)40(جتماعيقتصادي واإلسبیل النمو اإلالمشكالت التي تقف في 
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  :هوامش المبحث الثاني
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  :ةأهداف إدارة العالقات العامة في الجامع-1

تعتبر إدارة العالقات العامة وجه الجامعة الذي تطل به على المجتمع الخارجي،    

والهیئات األكادیمیة العلمیة على فمن خاللها یتم التواصل مع مختلف المؤسسات 

المستویات المحلیة والعربیة والدولیة كافة، وهي تنقل صورة الجامعة فكریا وثقافیا وعلمیا 

نقال أمینا واضحا عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ومن خالل األنشطة المتنوعة بالتعاون 

سعیا لكمال الرسالة وتجسید مع أسرة الجامعة هیئات وأفراد، إیمانا بالتكامل في األدوار، و 

فإدارة العالقات العامة في الجامعة " العالقات العامة تبدأ من داخل المؤسسة" المقولة 

تسعى إلى إیجاد عالقة ممیزة بین الجامعة ومختلف القطاعات العامة والخاصة، وبناء 

قات العامة جسور التعاون مما یسهم في التعریف برسالة الجامعة وأهدافها المعلنة، فالعال

من األنشطة الحیویة الضروریة داخل الجامعة التي تسعى جاهدة إلى تدعیم عالقة 

  .)1(الجامعة بجماهیرها الداخلیة والخارجیة

وحلقة فإدارة العالقات العامة في الجامعة تعتبر واجهتها على الجمهور الخارجي  

الجامعة من جهة أخرى، ومن هنا الوصل بین الجمهور الداخلي من موظفین وطلبة وٕادارة 

تأتي أهمیة العالقات العامة في العمل بشكل دائم على تعزیز السمعة الطیبة عن الجامعة 

  .)2(لدى جماهیرها عبر نشر أهدافه وفلسفته االجتماعیة

  :وعلى ضوء ما سبق یمكن تحدید أهداف إدارة العالقات العامة الجامعة فیما یلي     

فإدارة العالقات العامة بالجامعة ینبغي أن تقوم بتنظیم الندوات :لعامةتنمیة الثقافة ا-1

الثقافیة والمحاضرات العامة التي توسع مدارك الطالب، وتفتح األذهان إلى القضایا 

الفكریة الهامة، ومن الضروري تزوید المكتبات بكمیة مناسبة من الصحف والمجالت 

ب علیها، ومن المهم أیضا التشجیع إلقامة المحلیة والعالمیة، وتیسیر إطالع الطال

  .المعارض الفنیة والمشاركة في الحفالت وتنظیم المسابقات

والجدد، تتفاوت أهمیة هذا الهدف بین الطالب القدامى:إعالم الطلبة وتوعیتهم-2

فالطالب الجدد في أمس الحاجة إلى التعرف على أنشطة الجامعة وأنظمتها 

قسام التي تضمها، وتتنوع الوسائل اإلعالمیة التي تحقق هذه وسیاساتها،والكلیات واأل

األهداف وغیرها مما یجري داخل الجامعة فهناك الكتیبات أو النشرات أو الدلیل أو 
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جتماعات صحیفة الجامعة أو حتى ما ینشر في وسائل اإلعالم العامة أو اللقاءات واإل

  .التي یعقدها كبار المسؤولین

ینبغي أن تشجع الجامعة البحوث واألنشطة التي :جتمع المحليربط الجامعة بالم-3

تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، وأن تنظم العالقات العامة بالجامعات األحداث 

الخاصة التي تهدف إلى تنشیط اإلتصال بالجمهور العام، وتأكید دور الجامعة في خدمة 

بین أفراد المجتمع المحلي أو المجتمع من خالل المناسبات الخاصة التي تنشر الوعي 

  .تثیر اهتمامه بإحدى القضایا العامة

حیث تقوم إدارة العالقات العامة في أي مؤسسة :توطید الصالت بوسائل اإلعالم-4

بتوطید عالقاتها مع وسائل اإلعالم، وٕامدادهم بالمعلومات الكافیة والكاملة التي تساعدهم 

أي العام، والجامعة من المؤسسات العامة التي على توضیح صورة هذه المؤسسة أمام الر 

تهم الرأي العام وتمس اهتماماته المباشرة، ولذلك ینبغي أن تحرص العالقات العامة 

بالجامعات والمعاهد العلیا على تنمیة الروابط مع رجال اإلعالم الذین لهم صلة أو اهتمام 

  .سات الجامعة و إنجازاتهابالتعلیم العالي، وٕامدادهم باستمرار بكل ما یتعلق بسیا

أو األمس، وٕانما السمعة الطیبة ألي فرد أو مؤسسة لیست ولیدة الیوم:السمعة الطیبة-5

هي عمل مخطط ومنظم ومستمر، والعالقات العامة وهي تسعى إلى تحقیق السمعة 

الطیبة تعتمد على التأثیر المتراكم لألنشطة والبرامج التي تنفذها لتحقیق أهدافها، 

لعالقات العامة تعتمد بصفة أساسیة على تضافر الجهود المختلفة داخل الجامعة إلقامة فا

أسس البناء الجامعي على دعائم ثابتة داخلیا، واالنطالق بعد ذلك إلى المجتمع الخارجي 

من خالل اإلتصال المباشر بصورة المختلفة، واالتصال غیر المباشر عن طریق الوسائل 

  .)3(ورة الجامعة في أذهان الجماهیرالجماهیریة لتكوین ص

  :وبذلك فإن إدارة العالقات العامة تسعى إلى تحقیق األهداف التالیة      

  .التعریف بدور الجامعة ورسالتها األكادیمیة والبحثیة في خدمة المجتمع-

  .تزوید إدارات الجامعة وكلیاتها بحاجات المجتمع الداخلي والخارجي-

اإلعالم المختلفة لنشر رسالة الجامعة، وشرح البیانات التي تقوم التواصل مع وسائل-

  تحققه من مزایا للجماهیر وتزویدهم باألخبار والنشاطات والفعالیات التي بوضعها، وما
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  . )4(تقام بالجامعة وكلیاتها ومختلف إداراتها

  .یةتنسیق العالقات الثقافیة والعامة مع المؤسسات الثقافیة المحلیة والدول-

تفعیل دور المؤسسة الجامعیة في إقامة األنشطة الثقافیة والجامعیة مثل المعارض -

  .حتفاالت التي تساعد على تفاعل الجامعة مع المجتمع وتعزیز دورها فیهواإل

وتصنیفها جمع المعلومات الصادرة عن أجهزة اإلعالم المختلفة والمتعلقة بالجامعة-

  .الجامعة بهاوتحلیلها وٕاعالم المسؤولین في

  .إصدار نشرات إخباریة وتوضیحیة عن الجامعة-

  .بالجامعة" طالب وأساتذة وعاملین"تعزیز ثقة الجمهور الداخلي -

والتعاون العمل على كسب ثقة الجماهیر الخارجیة بالجامعة من خالل تعمیق التفاهم-

  .بینهما في مجاالت مختلفة

إلعداد البیانات وجمع المعلومات لتقییم الصورة إجراء الدراسات والبحوث المیدانیة -

  .الذهنیة المتعلقة بالجامعة وٕاطالع الجامعة بهذه النتائج

  .التفاعل مع أجهزة اإلعالم والتحدث رسمیا باسم الجامعة-

ستقبال ضیوف الجامعة، وذلك بإعداد برامج الزیارة الخاصة، ومرافقتهم خالل زیارتهم إ-

  .)5(وتأمین الخدمات الالزمة لهم، وترتیب اإلتصال مع الجهات المعنیةللجامعة وخارجها، 

  :ةجماهیر العالقات العامة في الجامع-2

عات داخل المؤسسة، امالعامة للجتقویم االتجاهاتإن العالقات العامة هي وظیفة

ام، والتحقق من السیاسات واإلجراءات التي تتبعها المؤسسات التي تهدف إلى الصالح الع

رفات وقبولها لذلك ینبغي أن یحرصذ برامج تهدف إلى اكتساب التفهم العام للتصیوتنف

  .اإلجتماعیة التي تنظم األفراد وهي الجماهیراتخبیر العالقات العامة على دراسة الوحد

اصة كما رها بصفات خیوتعرف الجماهیر على أنها جماعة من الناس تتمیز عن غ  

ة، وهذه الجماعة من الناس تقع في محیط نشاط المؤسسة،نیمعیرتبط أفرادها بروابط 

تؤثر علیه وتتأثر به، أي أن هناك تفاعال متبادال بین الطرفین، كما أن هناك مصلحة 

  .)6(مشتركة بین هؤالء الناس
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العالقات العامة ویختلف جمهور العالقات العامة من مؤسسة إلى أخرى، وتستهدف  

  :تيور اآلهمفي الجامعات الج

یعتبر جمهور الطالب من أهم الجماهیر التي یجب أن تهتم بها :جمهور الطالب-2-1

العامة االتجاهاتالعالقات العامة في الجامعات، فاتجاهات الطالب تنعكس على 

وهم سفراء الجامعة في المجتمع، ویمثل ،ع فئات المجتمعیللمواطنین بحكم تمثیلهم لجم

  )7(.ة عن الجامعةیورة الذهنن الصیرأي الطالب مصدر مهم لتكو 

سفراء لها في یكونوا خیر لذلك ینبغي أن تقوم الجامعة ببث المسؤولیة بین طالبها ل  

حث الطالب على المشاركة في البرامج التي يولكي تحقق هذا الهدف ینبغ،أي مكان

الریاضي طالب الجامعة سواء كانت هذه البرامج في إطار النشاط ي ة فیتستهدف المسؤول

تحقیق هذا يك فر أو الفني أو االجتماعي بالصورة المختلفة، ومن الضروري أن یشا

الهدف قادة الطلبة، وأعضاء هیئة التدریس، وٕادارة الجامعة، ومن أهم وسائل هذه 

الفرصة تتاحنفي معظم المجالس الجامعیة، وألطالب صوتلالمشاركة أن یكون 

لخاصة بالمناهج كوسیلة فعالة سة الجامعة والقرارات اللمشاركة الطالبیة في إقرار سیا

  .حدة حركات الرفض الطالبیةلتخفیف

من مصادر تكوین الرأي العام عن یمثلون مصدر: اإلدارة وأعضاء هیئة التدریس-2-2

ة التدریس أو أعضاء هیئمع مهم، حیث یعتبر عمداء الكلیاتالجامعة ودورهم في المجت

ئة التدریس بأي یعمل أعضاء هیلجامعة، ومن الضروري أن لمن أهم مصادر األخبار 

من الطبیعي أن یكون ، و لعالقات العامةلكلیة كفریق متكامل كمنطلق ألي برنامج ناجح 

وكسب ثقة ،قائدا لهذا الفریق-بحكم منصبه ومكانته–عمید الكلیة أو رئیس الجامعة 

ٕادراكه ألهمیة العالقات الجامعة و رئیس كما أن حساسیة هذا العمید أو،الجمهور فیه

وقد أصبح من . شك في تنمیة االهتمام بها على المستوى العام للجامعةالعامة یساهم بال

يخذ في االعتبار عند ترشیح رئیس الجامعة قدرات المرشحین فالمألوف اآلن أن یؤ 

غریبا بعد مجال االتصال والتفاهم مع اآلخرین،أي في مجال العالقات العامة، ولم یكن 

ذلك أنتكون الجامعات التي تحقق قدرا كبیرا من النجاح في التغلب على المشكالت 
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ت اإلتصال مفتوحة بین المتعلقة بإدارة الجامعة هي تلك التي تستطیع أن تبقي قنوا

  .عات التي لها صلة بالعملیة التعلیمةمختلف الجما

ة الطیبة عن الجامعة من ن الصور یتكو يعضو هیئة التدریس یلعب دورا هاما فإن

الذي یبذله والنصائح والتوجیهات التي یقدمها لطالبه، والبحوث يخالل المجهود العلم

  .ینجزها وكلما تجود به مواهبه في سبیل الخدمة العامةيالت

ة بالجامعة یساهمون في تكوین هذه یكما أن العاملین على مختلف المستویات اإلدار 

تحقق هذا األداء یولكي.الحسن الذي یتسم بروح الود والصداقةالصورة من خالل األداء 

أن تتوافر لدى أعضاء هیئة التدریس والعاملین على مختلف المستویات ینبغي الحسن 

اإلداریة معلومات كافیة عن سیاسات الجامعة وبرامجها، وهذا یتطلب ضمان تدفق 

  .المعلومات على المستوى الداخلي بشكل مستمر

من الضروري أن یتضمن برنامج العالقات العامة بالجامعة : المجتمع المحلي-2-3

اهتماما خاصا بالجماهیر الخارجیة التي ینبغي اإلتصال بها، والتأثیر فیها لكسب ثقتها، 

والتعرف على مشاكلها والمساهمة في تحقیق الرخاء والرفاهیة لها ومن ناحیة أخرى، فإن 

المحلي یمكن أن تمد ید العون للجامعة إذا أتیح للمواطنین الجماهیر التي تكون المجتمع

  . )8(أن یعبروا عن آرائهم في سیاسات الجامعة التي تؤثر بشكل مباشر علیهم

یة الجامعة في میمثل عالقة مهمة للجامعة وهي عالقة تنبع من أهيفالمجتمع المحل  

يل على إبراز دور الجامعة فالمجتمع المحیط بها، ویكون دور العالقات العامة هو العم

خدمة المجتمع، ونقل طلباته إلى اإلدارة العلیا للجامعة والسعي لتحقیق ربح مشترك بین 

  . )9(مع المحیط بهاالجامعة والمجت

لذلك و طبیعیة لتأیید الجامعةنواة اء أمور الطالب یو یمثل أول: أولیاء األمور-2-4

معلومات كاملة عن إنجازات الجامعة یكون اإلتصال بهم مثمرا إذا حصلوا على

ستماع إلى آراء أولیاء شروعاتها المستقبلیة، وكذلك أن تحسن الجامعة اإلموسیاساتها و 

ة أو تعدیل ة منها عند تخطیط السیاسات الجدیدستفاداألمور، وتناقشها بهدف اإل

اء یا أولشترك فیهیيهیة التیبعض األنشطة الترفات القائمة، وینبغي أن تكونالسیاس

  تقیمها يحتفاالت التواإلإلداریین في بعض المناسباتااألمور مع الطالب واألساتذة و 
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  .حتفاالت التخرجإالجامعة مثال 

جین یكون هدفها األساسي تنمیة یات للخر یتقیم معظم الكلیات جمع: الخریجون-2-5

جین أهم یعتبر جمهور الخر یوالء والشعور باالنتماء للكلیة والجامعة التي تخرجوا منها، و ال

الجماهیر الخارجیة للجامعة بما یمكن أن یقدمه لها من ذكر حسن في كل مكان، كما أن 

ادة الدعم والتأیید للجامعات إذا كانت معلوماته عنها متجددة یز يللخریجین دورا فعاال ف

الخریجین د أن تقوم إدارة العالقات العامة بالجامعة بالتعاون مع یومن المف.باستمرار

  .هایبإصدار مجلة للخریجین تكون وسیلة اتصال بین الجامعة وخریج

ة رجال اإلعالم بالنسبة لكافة المؤسسات الخاصة یتبرز أهم: رجال اإلعالم-2-6

وسائل اإلعالم في وذلك للدور الذي تقوم به،والعامة وكذلك بالنسبة للشخصیات العامة

نیة، ولما كانت نحو فرد معین أو مؤسسة معاالتجاهاتل ین الرأي العام وتشكیتكو 

اهد العلیا من أهم المؤسسات العامة التي تشغل الرأي العام فمن الجامعات و المع

د الصالت المستمرة بهم، وٕامدادهم یة العالقات مع رجال اإلعالم، وتوطیالضروري تنم

وضوعات المختلفة، لمابالمعلومات الصحیحة، واإلجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بالنسبة 

المحاضرات العامة، وكافة األنشطة والندوات، و ودعوتهم لحضور االحتفاالت، والمؤتمرات

  .التي تمارسها العالقات العامة في الجامعة

م كل جماعة مهنیة بالتطور تته: الجماعات المهنیة والشركات والهیئات الحكومیة-2-7

ذلك من حیث المناهج، أو كانحدث في الجامعة في نطاق تخصصها سواءیالذي 

عة علمي، وتنعكس الصورة الطیبة للجامن المرتقب، ومستواهم الیالبحوث، أو حجم الخریج

صبح التعاون ممكنا بین الطرفین في مجال تدریب الطالب یالجماعات فعلى هذه

للبحوث التي تجریها الجامعة في يوتشغیل الخریجین، هذا باإلضافة إلى التطبیق العلم

ضیع الفائدة المتوقعة ال تظل هذه البحوث حبیسة المكتبات وتحتى التخصصات المختلفة 

ة یضمن للجامعة الدعم یكما أن التعاون مع الشركات والهیئات الحكوم.من إجرائها

هذه ةالمالي الذي یشكل نسبة كبیرة من موارد الجامعات، باإلضافة إلى أن كسب ثق

ناسب یحقق وضع الخریج المین والمتخصصین، و الخریجالجهات یفتح آفاق العمل أمام 

ب العملي یة فرص التدر یالهیئات الحكومفي المكان المناسب، كما تتیح بعض الشركات و 
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للطالب، والذي أصبح عنصرا أساسیا في مواد بعض األقسام و ال یكتمل دونه إعداد

  .)10(الطالب إعدادا صحیحا

  

  .العامة في الجامعاتالعالقات جماهیر إدارة -2–شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بناء على المعطیات النظریةتصمیم شخصي: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

الجمھور الخارجي

إدارة العالقات العامة في الجامعات

المجتمع  المحلي

رجال اإلعالم

الجماعات المھنیة 
الشركات والھیئات و

  الحكومیة
  

الجمھور الداخلي

جمھور الطالب

جمھور ھیئة 
التدریس

جمھور اإلدارة 
والموظفین

أمور الطالبأولیاء 

الخریجون
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  :ةنظیم إدارة العالقات العامة في الجامعت-3

  :المحددات التنظیمیة للعالقات العامة-3-1

إلدارة ل، وهذا یفرض أن تكون إداري علمياتصاليتعتبر العالقات العامة نشاط

یق األهداف المطلوبة منها، من خالل ققائمة على العالقات العامة قادرة على تحال

  .تقوم علیهاية التیاألنشطة االتصالیة واإلداریة والعلم

ات أن تكون إدارة العالقات العامة ذجبیلیة تحقق العالقات العامة دورها بفاعكيلو 

  . )11(فعال قادر على إنجاز مهماتهاتنظیم 

متعارف علیه بین م العالقات العامة وفقا لنموذج أو قالب محدد مسبقا، أویظال یتم تن

م العالقات  العامة لمجموعة من العوامل، سواء یالخبراء والمهنیین، إنما تعود عملیة تنظ

موقعها  داخل ة درجة االهتمام بالعالقات العامة أویم، أومن ناحیة أسلوب التنظیمن ناح

م العالقات العامة،وفیما یلي أبرز یذلك یمكن أن تتحدد فعالیة تنظوبناء على... المؤسسة

  :هذه المحددات

أعمال مدى التزام المؤسسة بالمسؤولیة اإلجتماعیة، یسهم في التوسع أو الحد من-1

  .العالقات العامة

حجم الموازنة المخصصة للعالقات العامة، فكلما زادت المخصصات المالیة للعالقات -2

  .أنشطتها، وبالتالي اتسع تنظیمها،وفقا لعدد العاملین فیهازادت العامة

تقدم لها خدمات، فكلما زاد عدد نوعیة وعدد القطاعات التي ترتبط بالمؤسسة أو-3

  .مع المؤسسة كلما ازدادت أنشطة العالقات العامةالمتعاملین

ي التك، وتلطبیعة نشاط المؤسسة، فالمؤسسة التي تعمل في مجال تقدیم الخدمات-4

  .میسرة أو سلع التسوق بحاجة لتنظیم أكثر اتساعا عن تلك التي تقدم أفكاراتنتج سلعا

  .درجة تنفیذ مهمات و أنشطة ال تعتبر من اختصاص العالقات العامة-5

مدى اقتناع اإلدارة العلیا بنشاط العالقات العامة، ومدى اهتمامها بتركیز أعمال -6

فكلما تشتت مهمات العالقات العامة على اإلدارات ضمن إدارة واحدة، العالقات العامة

  .األخرى، كلما أصبح تنظیم العالقات العامة أكثر ضیقا
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العالقات العامة المركزیة وفروعها، وطبیعة العالقات العامة طبیعة العالقة بین-7

  .باإلدارات األخرى

  .مدى استعانة العالقات العامة بالمستشارین من خارج المؤسسة-8

البنیة األساسیة للموقع -إلى حد بعید–ة تحدد یاعد و المحددات التنظیمإن القو   

تنظیمها،وللعاملین فیها، ولالستشارات التي یمكن أن لالتنظیمي للعالقات العامة، و 

  .)12(تحتاجها، ولطبیعة العالقة بینها وبین اإلدارة العلیا

إدارة العالقات العامة في واستنادا إلى كل هذه العوامل والمحددات یمكن تحدید حجم 

وقد ،رون شؤونهایدیأشخاص عدةأي مؤسسة، فقد یقتصر نشاطها على شخص واحد أو

  .)13(هذا المجالين فییتسع لیشمل المئات من األفراد المتخصص

یتطلب األداء الفعال لوظیفة العالقات العامة وقوعها في موقع مناسب في الهیكل 

ة یإلدارة العلیا، وارتباط الوظیفة باإلدارة العلیا وألهمالتنظیمي للمؤسسة تحت مظلة ا

  .)14(واألقسام األخرى في المؤسسةئف العالقات العامة لإلدارة العلیا، و لإلداراتوظا

  :التبعیة التنظیمیة للعالقات العامة-3-2

ومجاالتها، أن یكون االقتناع بأهمیة العالقات العامة، وفهم وظائفهايمن الضرور 

لمؤسسة، ویجب أن یمتد هنا الفهم تها في ایأهم المقومات األساسیة لمن یشغل مسؤولمن 

ن تتبع العالقات العامة أعلى أكفي یناع إلى اإلدارة بمستویاتها المتعددة، كما ال واالقت

ولكن من .تها لدى اإلدارة العلیایأن یوازي ذلك اقتناع بأهميالمستویات فقط، بل ینبغ

تلت المكانة إذا احمكن ممارستها على نحو رشید إال یالعالقات العامة ال المتفق علیه أن 

ة، وتحلیل إجراء الدراسات الالزمالالئقة بها في الهیكل التنظیمي للمؤسسة، بما یسمح لها

ناهیك عن ضرورة فهمها واطالعها على كل ما شار للمؤسسة،، والعمل كمستاالتجاهات

تقدیم معلومات من شأنها أن تقنع الجمهور بها یدور داخل المؤسسة، حتى یستطیع

  .وبنشاطها

یجمع الخبراء والباحثین واألكادیمیین والمهنیین بأن المكان الطبیعي للعالقات العامة و 

  .هو رأس الهرم التنظیمي،أي بجانب رئیس مجلس اإلدارة العلیا
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من كون العالقات يوتنبع أهمیة تواجد العالقات العامة ضمن رأس الهرم التنظیم  

العامة بحاجة ألن تتمتع بسلطات واسعة داخل المؤسسة، تمكنها من الحصول على 

اسة العامة یتحتاجها وقتما وكیفما شاءت، ومن أجل المشاركة في بناء السيالمعلومات الت

للمؤسسة، ویتضح مما سبق أنه ال یجوز  بأي حال من األحوال أن تكون إدارة العالقات 

ر ذات یعمال اإلضافیة غارة هامشیة، أو اعتبارها إحدى األاخل المؤسسة إدالعامة د

رافا في النفقات، بما یدفع أحیانا إلى ساإلدارة إاألهمیة، واعتبار استحداث مثل هذه

إسناد أعمالها إلدارات أخرى، وهذا ن إلدارتها و العمل بها، أویاستقدام غیر المتخصص

  .)15(فیها المؤسسةتقعيعد من أكبر األخطاء التی

امة مكانا للفاشلین في المؤسسة ثیر من المؤسسات تجعل إدارة العالقات العفك

منها یعتبرها البعض مهنة من ال مهنة له، وهذا الخلل من أعظم المشكالت التي عانتو 

على طبیعة والعالقات العامة في المجتمعات العربیة، وأثر سلبا على تقدمها وتطورها

.تنظیمها

  .للمؤسسةموقع العالقات العامة ضمن الهیكل التنظیمي-3–شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )علي برغوث: المصدر(

  

قسمقسم

)1(إدارة 

قسمقسم

)2(إدارة 

قسمقسم

)3(إدارة 

العالقات العامة
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في مقدمة يالعالقات العامة في الجامعة تأتحت الدراسات المتخصصة أن أوض

شارك في هذه المسؤولیة أعضاء یأعمال رئیس الجامعة وعمید الكلیة أو عمید المعهد، و 

ة روح المسؤولیة بین الطالب، كما یون من خالل األداء الطیب وتنمیهیئة التدریس واإلدار 

جون یمارسون دورا الخریأن الطالب أنفسهم وهم الهدف من العملیة التعلیمیة، وكذلك 

جتماعي بوجود إدارة اإلنتماء للجامعة، والوالء لها، ویكتمل هذا النسیجكبیرا في دعم اال

والكفاءات المتنوعة لتحقیق عملیات اإلتصال متخصصة للعالقات العامة تضم المهارات

میة في وجماهیرها النوعیة، مستخدمة في ذلك األسالیب العلالمزدوج بین إدارة الجامعة

تستهدف التعرف على آراء الجماهیر يإنتاج المواد اإلعالمیة وٕاجراء البحوث الت

واتجاهاتهم، وتقوم هذه اإلدارة أیضا بتخطیط وتنفیذ األنشطة الرامیة لكسب رضا الجماهیر 

  .وتفاهمها

ا بین خبراء العالقات العامة وأعالمها البارزین میقد أصبح من المتعارف علیه عل

نائب الرئیس "إدارة العالقات العامة شخص یتمتع بسلطات واسعة یحمل لقب أن یرأس

فة ألحد النواب، فهذا المنصب یرفع إدارة العالقات یتسند هذه الوظ، أو"للعالقات العامة

لها صالحیات أكبر وسلطات أقوى، لتوجیه حققتات اإلداریة فتیالعامة إلى أعلى المستو 

  .لمسات العالقات العامة على أنشطتهااإلدارات الفرعیة وٕاضفاء 

ة العالقات العامة وفهم وظائفها ومجاالتها، یقتناع بأهمومن الضروري أن یكون اإل

شغل مسؤولیة هذا المنصب،  فال یكفي أن تتبع إدارة یمن أهم المقومات األساسیة لمن 

سؤول أو عدم العالقات العامة أعلى المستویات اإلداریة بغض النظر عن اقتناع هذا الم

قتناعه بأهمیة العالقات العامة، فقد أثبتت الدراسات  المیدانیة التي أجریت للعالقات إ

العامة، أنه رغم تبعیة إدارة العالقات العامة ألعلى المستویات اإلداریة إال أن مفهومها 

تتعرض للخلط والغموض وال تخضع لدرجة كافیة من التنظیم ووظائفها ومجاالت نشاطها 

  .       )16(اإلمكانات المادیة والبشریة والفنیة تتوفر لهاوال

عموما تعتبر مكانة إدارة العالقات العامة في المؤسسة دلیال على مدى اهتمام 

اإلدارة العلیا بالعالقات العامة ومدى اقتناعها بأهمیة دورها، حیث ینعكس مدى اهتمام 

حظى بها العالقات العامة في الخریطة اإلدارة بالعالقات العامة على المكانة التي ت
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للمسؤولین والعاملین في التنظیمیة إلدارة المؤسسة وعلى الصالحیات التي تمنحها اإلدارة

  .إدارة العالقات العامة

وقد أكد جمیع الباحثین والخبراء في مجال العالقات العامة على ضرورة وضع إدارة 

مؤسسة داخل إطار المستویات اإلداریة یئة أوالعالقات العامة في التنظیم اإلداري ألي ه

أو المؤسسة كرئیس  مجلس العلیا، بحیث تتبع مباشرة أعلى سلطة إداریة في الهیئة

قرار لإلدارة العلیا یؤثر على العالقات اإلدارة أو المدیر العام، حیث أن كل عمل أو

أن تكون في وضع تستطیع العامة مع الجماهیر النوعیة، فإن إدارة العالقات العامة ینبغي

أو منه أنتوجه النصح لإلدارة العلیا حول ردود فعل هذه الجماهیر اتجاه أي عمل تقوم به

أي قرار تتخذه، وبالتالي فإن مدیر العالقات العامة ینبغي أن یكون قریبا من اإلدارة العلیا 

بما یتفق مع لكي یسهم بما یعرفه عن اتجاهات الجماهیر ومواقفها في رسم السیاسات

كذلك هذا الموقع إلدارة العالقات العامة یجعلها توجه وتراقب اإلدارات المصالح العامة

األخرى في تحملها وتنفیذها لمسؤولیاتها العامة عن اإلتصال الفعال داخل المؤسسة 

  .وخارجها

  :يثالث اعتبارات وهتنبع أهمیة رفع مكانة إدارة العالقات العامة في أي مؤسسة من  

نها اإلدارة المتخصصة في اإلتصال والمسؤولة عن مساعدة اإلدارات األخرى على إ-1

  .التعامل بروح الود واأللفة مع الجماهیر التي تتعامل معها

ولكنه یمتد إلى مراقبة أن إدارة العالقات العامة ال یقف دورها عند المساعدة فقط،-2

أو یقلل من أنشطة العالقات العامةاإلدارات األخرى حتى ال یحدث ما یتناقض مع 

  .فعالیتها

إن تقاریر إدارة العالقات العامة حول عالقات المؤسسة بجماهیرها النوعیة -3

عتبار عند وضع السیاسات أو تعدیلها بما یتفق  واتجاهاتها، البد وأن تؤخذ في اإل

  . )17(وتحقیق التوازن بین مصلحة المؤسسة ومصالح الجماهیر التي تتعامل معها

من خالل الهیاكل التنظیمیة التالیة، نوضح مكانة العالقات العامة في الخریطة    

  .التنظیمیة بشكل یعكس مدى األهمیة التي تعطى إلدارة العالقات العامة
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  .مكانة إدارة العالقات العامة في الهیكل التنظیمي:-4–شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )محمود یوسف: المصدر(

  

  .موقع إدارة العالقات العامة في الهیكل التنظیمي:-5- شكل             

  

  

  

  

  

  

  

  

)علي برغوث: المصدر(

  

)أ(إدارة 

  الرئیس

مصلحةمصلحة

)ب(إدارة 

مصلحةمصلحة

)ج(إدارة 

مصلحةمصلحة

)د(إدارة 

مصلحةمصلحة

  العالقات العامة  الرئیس

)أ(إدارة 

  الرئیس

)د(إدارة )ج(إدارة )ب(إدارة 

نائب (المدیر 
  )الرئیس
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  :أسالیب تنظیم إدارة العالقات العامة-3-3

نمطي ثابت إلدارة العالقات العامة في المؤسسات العامةیوجد تنظیمال  

بحجم المؤسسة وطبیعة أنشطتها وأهدافها أو الخاصة، فهناك عوامل متعددة تتعلق

ولكن ینبغي التأكید على جودة التنظیم لتحقیق ... والجماهیر التي تسعى إلى كسب تأییدها

  .ستفادة الكاملة من األفراد والموارد المتاحة إلدارة العالقات العامةاإل

ام األفراد باستخدومن الضروري أن تتحقق المرونة الكاملة في التنظیم بحیث یسمح

الذین ال یعملون في وقت معین في قسم آخر غیر الذي یعملون فیه، حتى الیزدحم أحد 

  .األقسام بالعمل

مؤسسة إلى أخرى على الرغم من أن أسلوب تنظیم إدارة العالقات العامة یختلف من

یجعلنا لألسباب التي أشرنا إلیها، فإن التشابه الكبیر بین طبیعة مؤسسات التعلیم العالي 

.. نقترح نموذجا عاما لما ینبغي أن یكون علیه تنظیم إدارة العالقات العامة في الجامعات

قسم الخدمات اإلعالمیة، قسم المطبوعات : ویضم هذا النموذج ستة أقسام رئیسیة هي

الجامعیة، قسم النشاط الداخلي، وقسم االستقباالت وقسم اإلتصال بالمجتمع المحلي، قسم 

  .داریة و المالیةالشؤون اإل

أن یندمج بعض هذه األقسام أو یتجزأ البعض اآلخر، كما یمكن أن یزید عدد یمكن

منها أو یقل حسب حجم الجامعة، وٕامكاناتها المالیة، وتنوع األفراد العاملین بكل قسم

التخصصات بها، وكذلك ظروف المجتمع الذي تخدمه، ولكن األساس الذي یستند إلیه 

تكامل الوظائف األساسیة التي تحقق أهداف العالقات العامة في الجامعات، النموذج هو 

  .ومن ثم یتحتم أداء هذه الوظائف بغض النظر عن حجم اإلدارة  أو أسلوب  تنظیمها

  :خالل مهام هذه األقسام التي یتضمنها النموذج المقترحوتتضح هذه الوظائف من

  :قسم الخدمات اإلعالمیة-أ

إدارة العالقات العامة بالجامعة قسما للخدمات اإلعالمیة تكون ینبغي أن تضم  

مسؤولیته األولى إعالم جماهیر الجامعة الداخلیة والخارجیة بما یجري داخل الكلیات 

واإلدارات المختلفة، ویقوم هذا القسم بجمع األخبار وتوزیعها على وسائل اإلعالم الداخلیة 

  جامعة صحیفتها األسبوعیة أو النصف شهریة من ومن الضروري أن یكون للوالخارجیة،
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  .خاللها یمكن إطالع جماهیر الجامعة بكل ما یحدث فیها من مستجدات

  :قسم المطبوعات الجامعیة- ب

والنشرات، والكتب والدلیل یضم هذا القسم محررین ومصممین إلعداد الكتیبات،

شعبة للمعلومات یشرف العلمي، وغیر ذلك من المطبوعات، وتلحق بهذا القسم أیضا 

  .علیها أخصائي متمرس في عملیة الحفظ والتوثیق

  :قسم النشاط الداخلي-جـ

وتنظیم الندوات والمحاضرات یختص هذا القسم باإلعداد للحفالت واإلشراف علیها،

العامة، والمعارض الفنیة والعلمیة، ویقوم هذا القسم أیضا بتنظیم الرحالت والمسابقات 

افیة، وغیر ذلك من األنشطة التي تهدف إلى الترفیه عن العاملین ورفع الریاضیة الثق

  .الروح المعنویة بینهم

  :قسم االستقباالت-د

ستقبال الوفود الزائرة واألساتذة إستقباالت یتولى یجب أن تخصص اإلدارة قسما لإل

برز أهمیة القادمین من خارج البالد، ویسهر على راحتهم وتذلیل العقبات التي تواجههم، وت

عتمادا كبیرا على األساتذة األجانب، وفي هذه الحالة إهذا القسم في الجامعات التي تعتمد 

ستقبال في أول العام الجامعي إلى دعم إضافي في األفراد الذین یقومون یحتاج قسم اإل

بهذه المهمة ویمكن أن یساعد في ذلك أفراد النشاط الداخلي، باإلضافة إلى ممثلین عن

  .كلیات الجامعة

  :قسم اإلتصال بالمجتمع المحلي-هـ

هو من األقسام الجدیدة التي ألحقت بإدارات العالقات العامة، وتنبع فكرة هذا القسم 

من فلسفة مؤداها أن آثار أنشطة الفرد أو المؤسسة تتعدى حدود المجتمع الذي یتعامل 

  .جتماعيإد أو المؤسسة مغزى معه مباشرة إلى المجتمع الكبیر، لذا البد أن یكون للفر 

ولكي یتحقق هذا المغزى االجتماعي البد أن یكون بین أفراد إدارة العالقات العامة 

بالجامعة من یستطیع توجیه النصح إلدارة الجامعة فیما یتعلق بالتعامل مع المجتمع 

ل بالمعلومات الكافیة عن مشروعات الجامعة في هذا السبیل، من خاله، وٕامدادالمحلي

  .وسائل اإلعالم الخارجیة
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  :قسم الشؤون اإلداریة والمالیة-و

لكي تؤدي أقسام العالقات العامة وظائفها على أكمل وجه تخصص معظم اإلدارات 

قسما مستقال للشؤون اإلداریة والمالیة، تكون مسؤولیته األساسیة إمداد األقسام الفنیة 

  .بالمعدات واألدوات التي یتطلبها العمل الفني

أما وظیفة البحوث التي ینبغي أن یخصص لها قسم قائم بذاته، فقد درجت معظم 

الجامعات على إسنادها إلى أحد أقسام الجامعة التي تعمل على نطاق البحوث 

  .اإلجتماعیة أو بحوث اإلعالم

أما عملیة التخطیط وهي أساس العمل ، فینبغي أن تقوم بها لجنة یرأسها رئیس 

للعالقات العامة وتضم أساتذة الجامعة  الذین لهم صلة بالدراسات اإلجتماعیة الجامعة 

  )18(.واإلعالمیة، باإلضافة إلى مدیر العالقات العامة

  .النموذج المقترح لتنظیم إدارة العالقات العامة في الجامعات : -6-شكل        

  

  

  

  

  

  

  )إبراهیم عجوةعلي السید : المصدر(

  

نائب رئیس الجامعة المسؤول عن العالقات العامة

لجنة البحوثالتخطیطلجنة

مدیر إدارة العالقات العامة

قسم 

االستقباالت

قسم 

الشؤون 

اإلداریة 

والمالیة

قسم 

االتصال 

بالمجتمع 

المحلي

قسم الخدمات 

اإلعالمیة

قسم النشاط 

الداخلي

قسم 

المطبوعات 
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  :ةالوسائل االتصالیة إلدارة العالقات العامة في الجامع-4

الشك أن اإلتصال هو عصب الحیاة في المجتمع الحدیث فالمعامالت الیومیة الیمكن 

وتستخدم إدارات )19(تحقیقها والسیر في إجراءاتها دون استخدام وسائل اإلتصال المختلفة،

أنشطتها وتتوفر في المجتمع، هذه األدوات تالؤمتي تجدها العالقات العامة كل األدوات ال

یقسمها الكتاب المختلفون تقسیمات مختلفة أحد هذه التقسیمات یشمل األدوات والوسائل 

  :التالیة

  :وتشمل هذهالوسائل المكتوبة:أوال

  .الصحف والمجالت العامة-1

  .مجلة خاصة بالمؤسسة-2

  .النشرات-3

  .التقاریر-4

  .الكتیبات-5

  .الرسائل اإلخباریة-6

  .الملصقات الجداریة-7

  :وتشملالوسائل المنطوقة:ثانیا

  .        النشرات اإلخباریة باإلذاعة-1

  .                                          الخطب-2

                .الحفالت-3

    .المقابالت-4

  .الدعوات-5

  .اللقاءات-6

  .الزیارات-7

  .المؤتمرات-8

    .المحاضرات-9

            .الهاتف-10
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  :وتشملالوسائل المرئیة:ثالثا

  .النشرات اإلخباریة بالتلفزیون-1

  .المقابالت التلفزیونیة-2

  .لوحات اإلعالنات-3

  .المعارض-4

  .المتاحف-5

وهناك من یقسم اإلتصال في العالقات العامة إلى ثالث أنواع أساسیة بغض النظر   

...مسموعة  أومرئیةعن طبیعة الوسائل المستخدمة سواء كانت شفهیة أو مكتوبة أو

  )20(:كالتالي

  :اإلتصال من خارج المؤسسة إلى داخلها: أوال

عن أو بواسطة كافة المعلومات الواردة للمؤسسة ویمثل هذا النوع من اإلتصال

  :جماهیرها الخارجیة، ویتم هذا من خالل استخدام عدة وسائل اتصالیة هي

  .البحوث-1

  .اإلذاعة-2

  .التلفزیون-3

  .جالتالصحف والم-4

  ).الخطابات والشكاوى والمقترحات(البرید -5

  .زیارات الجمهور الخارجي للمؤسسة سواء كانت زیارات مخططة أو غیر مخططة-6

  .المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات-7

  .النشرات والتقاریر والمجالت أو الصحف الخاصة-8

  :اإلتصال من داخل المؤسسة إلى خارجها: ثانیا

من اإلتصال یحتوي على المعلومات التي ترغب المؤسسة إبالغها للجماهیرهذا النوع 

  :من خالل عدة وسائل منهاالخارجیة، ویتم هذا

  .المطبوعات والنشرات والخطابات التي ترسلها المؤسسة-1

  .المعارض والمسابقات-2
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  .الصحف والمجالت-3

  .المؤتمرات-4

  .لخارجیةالزیارات التي تنظمها المؤسسة لجماهیرها ا-5

  .المقابالت الشخصیة-6

  :اإلتصال بالجمهور الداخلي: ثالثا

تصاالت على المعلومات المتبادلة بین أطراف الجمهور الداخلي حتوي هذا النوع من اإلی

  :ستخدام الوسائل اآلتیةإویمكن 

  .المقابالت الشخصیة-1

  .اإلجتماعات الدوریة-2

  .الخطابات والكتیبات والنشرات-3

  .ولوحة اإلعالن الثابتةمجلة الحائط-4

  .صنادیق الشكاوى والمقترحات-5

  .مجلة المؤسسة-6

  .)21(التقاریر الدوریة والخاصة-7

  :وحسب محمد منیر حجاب فیقسم وسائل اإلتصال للعالقات العامة كما یلي      

  :ویشمل:وسائل اإلتصال الشخصي غیر مباشر:أوال

  :ویشملوسائل اإلتصال الشخصي غیر مباشر إلكتروني، -أ

  .التلیفون-1

  .التلغراف-2

  .الفاكس-3

  .إتصاالت الحاسب اآللي-4

  :شخصي غیر مباشر وغیر إلكترونیة، وتشمللتصاإوسائل - ب

  .التقاریر-1

  .الخطابات والرسائل-2

  .لوحة اإلعالنات-4
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  .المقترحات-5

  .اإلستمارات-6

  :وتشمل،االتصال الشخصي المباشروسائل:ثانیا

  .الزیارات-1

  .اإلجتماعات-2

  .المقابالت-3

  .المناقشات والمحادثات الرسمیة وغیر الرسمیة-4

  :، وتشملوسائل اإلتصال الجمعي:ثالثا

  .صحف الحائط-1

  .مجلة المؤسسة-2

  .النشرات-3

  .الكتیبات-4

  .الندوات-5

  .المحاضرات-6

  .المؤتمرات-7

  .المعارض-8

  .اإلحتفاالت-9

  .)22(الملصقات-10

لوسائل اإلتصال في العالقات العامة یمكن تحدید من خالل التقسیمات السابقة     

  )23(:الوسائل االتصالیة للعالقات العامة في الشكل اآلتي
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  .وسائل اإلتصال المستخدمة في العالقات العامة:-7-شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  )يكر ثامر الب: المصدر(

حتل الوسائل مكانة مهمة بین عناصر عملیة اإلتصال للعالقات العامة بإعتبارها ت  

العامة رسالة معینة إلى الجمهور لتحقیق القناة التي یبلغ الخبیر  أو مسؤول العالقات 

أهدافها اإلتصالیة، ولهذا فإن التعرف على الوسیلة و معرفة إمكاناتها وخصائصها 

تصال وٕاستخداماتها یعد أحد الجوانب اإلستراتیجیة التي تهم أي مسؤول عن عملیة اإل

  .للعالقات العامة

معرفة التأثیرات التي تحدثها في فتحدید نوعیة القناة التي سوف تستخدم یفید في 

المستقبل و اتجاهاته و سلوكه، كما یفید في معرفة التأثیرات الخاصة للوسائل على ما 

ولهذا فقد ، تنقله من رسائل، فلكل وسیلة تأثیراتها الواضحة على ما تنقله من رسائل

  .إعتبر مارشال ماكلوهان أن الوسیلة هي الرسالة

لیة في مجال العالقات العامة، وقد شهد العصر الحدیث تقدما وتتعدد الوسائل اإلتصا

ملحوظا في وسائل اإلتصال سواء من حیث الوقت أم من حیث مدى فاعلیتها أم قلة 

  .)24(ستخدامهاإتكالیفها وسهولة 

وبالرغم من نجاح االتصال اإللكتروني إال أن اإلتصال الكتابي أو الورقي مازال 

تصال مفیدة، وذات أهمیة بالغة، خصوصا إذا تعطلت أجهزة اإلحاضرا، ومزایاه مازالت 

وسائل االتصال 
في العالقات 

العامة

الوسائل المطبوعة
البرید المباشر

االتصاالت الشخصیة

الوسائل المنطوقة 
والمرئیة

المطبوعات

التلفزیون

المعارض

اللقاءات

المؤتمرات
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اإللكتروني، فالوسائل الكتابیة تمنح إمكانیات اإلتصال بكمیات هائلة وبطرق مختلفة، 

  :ومن بین وسائل اإلتصال الكتابي نجد

هي الوسائل اإلتصالیة الجد سهلة، واألكثر إستعماال، كما تعتبر أسرع :الملصقات-1

تي تعتمد علیها المؤسسة من أجل التواصل واإلعالم، وكذلك أثناء القیام الوسائل ال

التنبیه، التثبیت، ،بأعمال جدیدة، ومخططات حدیثة، فالملصقات بمثابة وسیلة للتذكیر

  .)25(والتوجیه والتنظیم

فالملصقات یكثر استخدامها في العالقات العامة  لنقل رسائل إتصالیة تتسم بالدوام 

ریة لفترة زمنیة معینة إلى الجمهور العام، ومن ثم فهي تصلح لخدمة وظائف ستمراواإل

متعددة في العالقات العامة بالنسبة للجماهیر الداخلیة أو الخارجیة وال شك أن الرسالة 

اإلتصالیة التي یحملها الملصق موجزة بطبیعتها، ویأتي التصمیم الفني كعنصر أساسي 

  .)26(للرسالةلشرح أو دعم الفكرة األساسیة 

  :والملصقات من حیث الوظیفة األساسیة لها تنقسم إلى أنواع عدیدة منها

  ....ملصقات تعلیمیة لزیادة خبرة الموظفین و تذكیرهم باألسالیب الجدیدة للعمل-

  ....وتهدف إلى إرساء قواعد السلوك اإلجتماعي: ملصقات إجتماعیة-

على كتابة فقط أو صور فوتوغرافیة أو ومن حیث المضمون فقد تحتوي الملصقات    

  )27(وقد تجمع بین الكتابة والصور والرسوم...تخطیطیة أو كاریكاتوریةرسوم طبیعیة أو

فالملصقات هي وسیلة إقناعیة، تتمیز بقدرتها على التعبیر المركز المختصر یدرك 

ما تتسم الملصقات محتواها في ثوان قلیلة باإلضافة إلى إمكانیة فهمها وٕادراكها بسهولة، ك

أیضا بصفة التكرار، إذ تكون الملصقات في أماكن كثیرة متفرقة وهذا إلتاحة الفرصة 

  .للجمهور والتأثیر فیه

  : النشرات و الكتیبات-2

النشرات هي وسیلة إتصال تستخدمها إدارات العالقات العامة، لتخاطب من خاللها 

جمهور المتعاملین معها، للتعریف بالمؤسسة أو ببرامجها أو نشاطاتها التي عقدتها أو 

التي ستعقدها مستقبال سواء داخل المؤسسة ویطلق علیها النشرات الداخلیة، أو خارجها 
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ا یتیح إطالع أكبر عدد ممكن من األشخاص على هذه تخاطب الجمهور الخارجي، مم

  .النشرة الصحفیة

وقد تصدر إدارات العالقات العامة النشرة لتوصیل رسائلها االتصالیة إلى وسائل 

أو مكتوبة في حجم و تتكون النشرة من صفحة واحدة أو عدة صفحات، مبوبةاإلتصال،

ورق في شكل مطویات، توزع عادة ورق الكتاب العادي، ذات غالف أو سطح كبیر من ال

بالمجان على أصحاب المصالح المرتبطة بالجهة التي تصدرها عن طریق البرید أو أثناء 

وتعالج النشرة موضوعات دقیقة تهم الموظفین والعاملین في المؤسسة . المناسبات المختلفة

تعلیمات ختراعات الجدیدة أو معلومات عن المستجدات في ظروف المؤسسة أو اإل: مثل

لتنظیم العمل، أو أنباء عن مناسبات خاصة تهم أعضاء المؤسسة، أو خطط جدیدة كما 

  .واألعمال للمؤسسة، وهذا ما یدعم ثقة الجمهور في المؤسسةتتناول اإلنجازات

  : والنشرات أنواع

  :وفقا لمعیار الدوریة تنقسم إلى-أ

ذه ینبغي أن تحمل إسما وهي التي تصدر كل فترة زمنیة محددة، وه:نشرات دوریة-

  .معینا و تصدر في حجم و شكل واحد تقریبا وفي مواعید محددة ومنتظمة

ترتبط بالظروف والمستجدات ودون إرتباط بموعد منتظم لصدورها، :نشرات غیر دوریة-

فقد تصدر في مناسبات معینة أو إلعالم العاملین والموظفین بما یستجد من تشریعات أو 

.طارئةسیاسات أو مواقف

  :وفقا للنمط التحریري السائد بالنشرة تنقسم إلى أنواع عدیدة أهمها-ب

  .تهتم بتقدیم األخبار عن التطورات المختلفة بالمؤسسة:نشرة إخباریة-

وهي عبارة عن مجموعة من الصور الفوتوغرافیة المرتبطة بحادثة أو :نشرة مصورة-

  .مناسبة

  .تصاحب خطابا أو تقریرا معینا أو تتضمن عرضا ملخصا له:نشرة ملخصة-

  .تركز على التفاصیل الفنیة في موضوع معین:نشرة تحلیلیة-
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أما الكتیبات فهي عبارة عن صورة مصغرة من الكتاب، أو هي رسالة تزید في   

عدة حجمها عن الحجم المألوف، ویتناول الكتیب موضوعا واحدا بشكل مفصل أو

  ذات عالقة وظیفیة أو مهنیة بالجهة التي تصدرها،موضوعات 

أسلوب ما، أو شرح اللوائح الداخلیة وتحتاج إلیه المؤسسات لشرح برنامج جدید أو

الخاصة، وذلك مثل الكتیبات التي تصدرها الكلیات للتعریف بالكلیة وأقسامها المختلفة 

  .وشروط قبول الطالب الجدد

لتحقیق أهداف العالقات أو مساعدة للوسائل األخرىوالكتیبات تعتبر وسیلة مكملة 

یمكن التمیز بین ثالثة أنواع من .العامة وال یمكن اإلعتماد على أنها الوسیلة المناسبة

  :رض منها وهيغالكتیبات وفقا لطبیعة المضمون وال

وتهدف إلى اإلعالم، حیث تقدم معلومات جدیدة عن سیاسات :الكتیبات اإلخباریة-

  .المؤسسةوأهداف 

وتهدف إلى تقدیم معلومات محددة للجمهور، مثل الكتیبات التي تصدرها :كتیبات الدلیل-

  ...الجامعات في بدایة العام الجامعي لتعرف الطلبة بالجامعة وكیفیة التسجیل

وهي التي تصدرها المؤسسة في المناسبات الخاصة، :الكتیبات الخاصة بالمؤسسة-

دیم شخصیة المؤسسة وفلسفتها ككل وتاریخ المؤسسة وتركز هدفها على عرض وتق

  ...وٕانجازاتها وتوسعاتها ونموها، ومساهماتها

وفقا لإلمكانیات یتنوع شكل هذه الكتیبات نتیجة تنوع شكل المطبوعات الداخلیة

  .المادیة للمؤسسات وأهدافها من هذه اإلصدارات

ؤسسة ككل، ومن األمثلة على والنوع الشائع منها هو الذي یعطي صورة عامة عن الم

األقسام العلمیة بكل ،ذلك التقویم الذي تصدره الجامعات الذي یتضمن تاریخها، كلیاتها

  )28(...كلیة، الدرجات العلمیة التي تمنحها، الجوائز والمكافآت التي تقدمها

ا وعموما فالنشرات تحتوي على موضوع واحد وتسلم بالید أو ترسل بواسطة البرید، بینم

  )29(...تتنوع موضوعات الكتیب، وتتعدد صفحاته ومعالجات الموضوعات فیه

فالكتیبات والنشرات هي تقنیة إتصالیة، تؤدي للتعریف بالمؤسسة وخدماتها ومدى 

  كفاءتها، وهیاكلها، والوسائل المستعملة في أداء عملها، وهذا ما یؤدي إلى زیادة الثقة 
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  )30(.بالمؤسسة وتحسین صورتها

  :مجلة المؤسسة-3

أو بصورة هي إحدى المطبوعات العدیدة التي تصدرها المؤسسة في مناسبات معینة

دوریة، قد تكون شهریة أو ربع سنویة، أو سنویة، وذلك لإلتصال بفئات الجمهور المتنوعة 

وتزویدها بكافة البیانات والمعلومات وألوان المعرفة التي یرغب في اإلفادة منها بغرض 

  ......ر أو التثقیفالتفسی

یمكن لخبیر العالقات العامة من خالل المجلة أن یجعلها وسیلة لإلتصال المتبادل، 

  .)31(للرد علیهاوذلك بتشجیع القراء على إرسال األسئلة واإلستفسارات

  :ویمكن أن نمیز بین ثالثة أنواع من مجالت المؤسسات   

وهي إصدار مجالت تخصص أساسا للعاملین في المؤسسة :مجلة المؤسسة الداخلیة-

  .و یطلق علیها مجالت المؤسسات الداخلیة

وهي المجالت التي تخصص للجمهور العام الخارجي، :مجلة المؤسسة الخارجیة-

تحتوي على موضوعات تثیر إهتمام الجمهور وتلبي رغباته، وتستعین بأفضل الكتاب 

  .توزیعا واسعا لدعم سمعة المؤسسة وصورتها الذهنیةوالمحررین، وتوزع هذه المجالت

هذا النوع من المجالت یصدر أساسا للجمهور الداخلي :مجلة موجهة للجمهورین معا-

  .إال أنه تحول إلى مجلة موجهة لكل من الجمهورین الداخلي والخارجي

  :والغرض من إصدار هذه المجالت هو

  ت العامة تحقیق األهداف العامة إلدارة العالقا-

  .شرح و تفسیر األخبار-

  .بناء الوالء للمؤسسة-

  .تحسین التعاون والتفاهم بین المؤسسة وجماهیرها المختلفة-

  .خلق الشعور باإلنتماء-

  .تفسیر السیاسات والتعلیمات-

اإلدارة وأدواتها بناء الثقة باإلدارة، وهذا بإستخدامها لتعریف الجماهیر بأسالیب ووسائل-

  .)32(تسییر شؤون المؤسسةفي 
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  :التقاریر السنویة والدوریة-4

التقریر هو عرض للحقائق الخاصة بموضوع أو مشكلة أو ظروف أو أحداث أو   

أقوال معینة عرضا تحلیلیا بطریقة مبسطة مع ذكر اإلقتراحات التي تتماشى مع النتائج 

  .التي نتوصل إلیها بالبحث والتحلیل

سائل اإلتصال داخل المؤسسة، إذ تعتمد علیه اإلدارات وهو وسیلة مهمة من و   

  .....والمرؤوسینلمعرفة حقیقة مایجري داخل المؤسسة، ولتحقیق االتصال بین الرؤساء

وعن طریقها یتلقى المدیرون المعلومات التي یعتمدون علیها في رسم السیاسات   

  ....ووضع الخطط وٕانجاز القرارات وٕاختیار أسلوب العمل 

بالنسبة للجمهور الخارجي تفید التقاریر في اإلتصال بالمجتمع المحلي والمسؤولین و   

خارج المؤسسة وأجهزة اإلعالم المختلفة، فعن طریقها تعكس لهم صورة المؤسسة وكفاءة 

، وقد یكون هدف التقریر إعالن اآلخرین بأمر من األمور أو تحریك )33(رجال اإلدارة 

شيء معین أو بوجهة نظر معینة أو عرض لنتائج بحث أو سلوكهم عن طریق إقناعهم ب

  .دراسة لموضوع معین أو مشكالت معینة

بالنسبة لتقریر إدارة العالقات العامة التي ترفع إلى اإلدارة العلیا لها أهمیة خاصة،إذ   

تزودها بمعلومات عن كافة التطورات التي تحدث في الرأي العام، وبرد فعل سیاسة اإلدارة 

فئات الجمهور المختلفة وبتحلیل وتلخیص لجمیع المسائل المهمة، كما تساعد تجاه

التقاریر الجمهور على التعرف على سیاسة المؤسسة وأهدافها وتساعد أیضا على تكوین 

رأي حیالها، ویلتزم خبیر العالقات العامة عند إعداد التقاریر الخاصة به باإلجراءات 

قریر بلغة واضحة وسهلة ودقیقة، كما ترتبط طبیعة ومدى المختلفة، ویلتزم بأن یكتب الت

اإلجراءات المنهجیة المستخدمة في إعداد التقریر، بنوع التقریر المطلوب وهدفه، ولذلك 

للتقاریر فمن الضروري لخبیر العالقات العامة أن یلم بنبذة عن هذه األنواع المختلفة

  : وأهمها

لمعلومات والبیانات الخاصة بموضوع معین وتتضمن عرضا ل:التقاریر اإلخباریة-أ

عرضا تحلیلیا دون محاولة تقدیم اقتراحات أو وجهات نظر معین فیما یتعلق بالمعلومات 
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ها التقریر، وذلك مثل التقریر الدوري الذي یعده مدیر إدارة نالبیانات التي یتضمأو

  .العالقات العامة عن سیر العمل بإدارته

وتعرض لموقف أو مشكلة معینة مع عرض وتحلیل لجوانب :التقاریر التحلیلیة- ب

  .الموقف وتقدیم اقتراحات بشأنها

وتتضمن شرحا وتوضیحا لجمیع أعمال المؤسسة طوال عام من :التقاریر السنویة-جـ

  ...حیث األعمال والمشروعات التي تنفذ والتي یتم تنفیذها 

معینة، شهرا أو عدة أشهر لبیان أحد وهي تقاریر تعد كل فترة زمنیة:التقاریر الدوریة-د

أوجه النشاط الذي تقوم به المؤسسة وذلك للتعرف على مدى السیر حسب الخطط 

  .الموضوعة، وتفید في سرعة معالجة األمور

وتتضمن بیانات عن نشاطات المؤسسة مسجلة ومعروضة في :تقاریر إحصائیة-هـ

  .صورة كمیة

المستویات اإلداریة وتعرض وتناقش مشكالت وتعد بواسطة مختلف:تقاریر إداریة-و

  .إداریة معینة

وهذه التقاریر تقدم تفسیرات للمواقف التي تواجه المؤسسة في جمیع :تقاریر تفسیریة-ز

  .)34(مجاالت العمل

هذه التقاریر كلها قد تكون شفویة أو مكتوبة، وقد تكون موجهة للداخل إلى الجماهیر 

خارج، للجمهور الخارجي أو للمسؤولین خارج المؤسسة أو الداخلیة، أو تكون موجهة لل

  .ألجهزة اإلعالم المختلفة

  : االجتماعات-5

جتماع عبارة عن اشتراك عدد كبیر من األفراد في لقاء لتحقیق أهداف معینة وتنبع اإل

الفرصة للتبادل الفكري بین األعضاء فتساعد بذلك على تحقیق تهیأأهمیتها من أنها 

ر والسلوك بینهم، أو تستثیر األعضاء لمحاولة التفكیر في المشاكل وتقویم وحدة الفك

  .آراءهم و انطباعاتهم في ضوء اآلراء والحقائق التي تتضح أثناء االجتماع

ولقد اهتم خبراء العالقات العامة باالجتماعات، ألنها تتیح الفرص لاللتقاء بالعاملین 

اتجاهاتهم وآرائهم ومعرفة مشكالتهم ومقترحاتهم، وذلك حتى یتسنى لها رسم ودراسة
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جتماعات تساهم إسهاما فعاال في أداء رسالة سیاستها على أسس واقعیة، وبهذا فاإل

العالقات العامة وتحقیق التفاهم المنشود بین المؤسسة والجماهیر، وتجعل الفرص سانحة 

  .للتفاهم والتعاون والود

جتماعات كوسیلة من وسائل اإلتصال وفقا للهدف، فقد تكون اجتماعا اإلوتختلف 

محدودا بین مدیر العالقات العامة ومرؤوسیه لمناقشة أمور اإلدارة أو لتقویم برنامج ثم 

تنفیذه وهناك االجتماعات العامة للعاملین في الجامعة مثال، وقد تكون االجتماعات دوریة 

  . )35(أو طارئة لتحقیق هدف محدد

  :المقابالت-6

المقابلة إحدى وسائل االتصال المهمة التي تستخدمها إدارة العالقات العامة في    

مختلف المؤسسات، و هي عبارة عن مواجهة بین إثنین أو أكثر یدور بینهما حدیث أو 

  .نقاش حول موضوع أو مسألة معینة لتحقیق هدف أو غرض محدد

قناعیة التي یرید من مقابال مثال المقابالت اإلویجري خبیر العالقات العامة عدة

  .خاللها إقناع أفراد جمهوره بأمر من األمور أو بمسألة من المسائل

ویجب على مسؤول العالقات العامة الذي یرید اإلقناع بأمر من األمور أن یكون قادرا 

على ستفسارات وتساؤالت واعتراضات الجمهور حتى یكون قادرا إعلى الرد على كل 

وقد .إقناعه، لذلك یجب أن یكون لدیه رصید كاف من المعلومات والبیانات عن الموضوع

یجري مسؤول العالقات العامة مقابلة مع أحد أفراد الجمهور الداخلي والخارجي بغرض 

الحصول على المعلومات بخصوص مسألة محددة، ولهذا ینبغي أن یتیح للفرد المراد 

  .)36(صة التحدث بحریة وأن یشجعه على الحدیثالحصول على معلومات منه فر 
  

  :المؤتمرات-7

المؤتمر عبارة عن مناقشة وتبادل فكري بین أعضائه وبعضهم حول قضیة أو   

موضوع أو مشروع أو مشكلة ما یهتمون بها، ومرتبط بظروفهم بقصد التوصل إلى آراء 

وسیلة من وسائل االتصال أو توصیات أو قرارات مناسبة والعمل على االلتزام بها، وهو

التي تهیئ الفرصة لمجموعة من األعضاء للتبادل الفكري فیما بینهم حول موضوع 

  .یهتمون به
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  :یمكن تصنیف المؤتمرات وفقا لمعاییر عدیدة

  :فبالنسبة لألهداف االتصالیة للمؤتمرات تنقسم إلى

و خططت له أوهي تتیح الفرصة للجهة التي أقامته:مؤتمرات مصادر للمعلومات  -أ

إلمداد األعراض المشتركین فیه بمجموعة من المعلومات والبیانات الخاصة بالموضوعات 

  .المعروضة للبحث والدراسة

والهدف منها هو تبادل المعلومات بین األعضاء :مؤتمرات بغرض تبادل المعلومات  - ب

التعرف على وجهات النظر المختلفة بالنسبة لقضایا أو موضوعات معینة، وتدخل

مؤتمرات المائدة المستدیرة في إطار هذا النوع، وتستخدم إذا كان  جمهور العالقات العامة 

أو إذا أمكن تمثیل هذا الجمهور في المؤتمرات عن طریق القیادات التي تخطى بثقته 

وتأییده، وتهدف هذه المؤتمرات إلى تبادل اآلراء حول الموضوعات ذات األهمیة العاجلة، 

لذي قد یحدث في بعض األوقات بین الجمهور واإلدارة، وٕالى الوصول وتصحیح الفهم ا

إشاعة الثقة والتفاهم بین الجمهور إلى توصیات تحقق مصالح الطرفین مما یساعد على

  .واإلدارة

أو موضوع تهدف إلى أخذ رأي األعضاء بشأن المشكلة معینة:مؤتمرات البحوث-جـ

المشكلة وتناولها بالبحث والدراسة وتوضیح أفضل ختیار أنسب البدائل لحل معین إل

  .الحلول التي على أساسها یتسنى وضع الخطط والبرامج مستقبال

والهدف منها هو اتخاذ موقف موحد تجاه مشكلة معینة وأخذ : مؤتمرات أخذ القرارات-د

  .قرار بشأنها

لإلتصال بقادة وتمثل أهمیة خاصة في میدان العالقات العامة:المؤتمرات الصحفیة-هـ

الرأي لنشر المعلومات واألحداث المهمة، وتتوقف أهمیتها على شخصیة الفرد الذي یطلب 

  .)37(عقد هذا المؤتمر، واألنباء التي یرید إعالنها

ممثل المؤسسة واإلتصال في المؤتمر الصحفي إتصال ثنائي، یخضع فیه المتحدث أو

عادة بعد تقدیم قصیر والمؤتمر الصحفي لتساؤالت یوجهها المحررون ویحدث هذا في ال

والفائدة . یتیح إمكانیة النشر السریع والواسع للمعلومات واآلراء من خالل وسائل اإلتصال

  :من عقد المؤتمر الصحفي هي
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  .اإلعالن عن أنباء هامة یصعب تناولها في بیان صحفي-

  .فعل متباینةالت حول موضوع ذي أهمیة خاصة ویثیر ردودؤ ضرورة الرد على تسا-

وجود رغبة لدى الصحفیین في اإللتقاء بشخصیة هامة لتوجیه أسئلة لها حول موضوع -

  .)38(له أهمیة خاصة

  :المعارض-8

المعرض طریقة أو وسیلة لعرض فكرة أو التعبیر عنها، وذلك بترتیب األجسام وخاصة    

عن الزیارة غیر الحي منها ترتیبا مقصودا وفق خطة موضوعة ویختلف المعرض 

المیدانیة، فبینما الزیارة المیدانیة یشاهد فیها اإلنسان بعض مظاهر الحیاة على طبیعتها 

دون تعدیل أو تغییر، نجد المعرض صورة مجسمة عن نشاط المؤسسة بترتیب وتنظیم 

  .)39(معین وبشكل یجذب اإلنتباه ویساعد على التعرف على ما یقوم به من جهود

من الوسائل التي تتیح اإلتصال الشخصي بین المرسل وتعد المعارض وسیلة

والمرسل إلیه كما هو الحال في المعارض العامة التي یتاح فیها  لخبراء العالقات العامة 

لقاء الجماهیر، للتعریف بأنشطتها، واإلجابة عن استفسارات الجمهور مدعمة بالوسائل 

  .لصقات واإلحصاءاتالسمعیة والبصریة والنماذج المصورة والمجسمة والم

  :الندوات-9

تتنوع الندوات بتنوع الموضوعات التي تدور حولها، فهناك الندوات الثقافیة 

واإلقتصادیة، اإلجتماعیة والعلمیة وغیرها، وتتمیز الندوة بتعدد المحاورین الموجودین بها 

مة الندوات مما یتیح إمكانیة التحاور المستمر، ویمكن للمسؤولین في الجهات المختلفة إقا

وٕاثارة موضوع من الموضوعات الذي یدعى إلیه شخصیة من الشخصیات السیاسیة أو 

مشكلة هامة تتعلق بموضوع هام من اإلقتصادیة أو اإلداریة، لمناقشة موضوع أو

الموضوعات المتعلقة بالمنظمة، والندوات من وسائل اإلتصال الشخصي التي تستخدمها 

ور حول الموضوعات التي تطرح للبحث والدراسة لمحاولة عادة الجهات المختلفة للتحا

الوصول لقرارات بشأنها، وقد تستخدم لمعرفة آراء المتخصصین في بعض الموضوعات 

التي یوجد علیها شبه اتفاق أو لتعزیز ثقة العاملین والموظفین بإداراتهم حیث یمكن من 

  .)40(سائدةخاللها اإلحاطة بنشاط المؤسسة والقوانین واإلتجاهات ال
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وتتمیز الندوة بأنها وسیلة من وسائل اإلتصال ذو االتجاهین یتم بها تبادل المعلومات 

والخبرات والتفاعل بین المرسل والمتلقي وهم المتخصصون والجمهور حول موضوع 

  .معین

كما تتمیز الندوة كوسیلة اتصالیة بأنها تتیح الفرصة للنقاش بین الجمهور والخبراء 

  :ساعد مسؤول العالقات العامة على التنفیذ الجید لها وذلك من خالل عدة مراحلفالندوة ت

وفیها یتم تحدید الموضوع في إطار األهداف المرجوة للمؤسسة :مرحلة التخطیط-

. والجمهور على السواء وذلك بتحدید الخبراء الذین یمثلون الزوایا المختلفة للموضوع

  ...وكذلك تحدید  الجمهور، اإلعالن عن الندوة و دعوة الخبراء

یت المحدد بكلمة مختصرة وفیها یبدأ التنظیم للندوة بافتتاحها  في التوق:مرحلة التنفیذ-

للتعریف بالموضوع، ثم یبدأ بالترتیب بإلقاء الضوء على كل جانب من جوانب الموضوع 

  ...ثم یسمح للجمهور باإلستفسار والمناقشات

حیث یقوم مسؤول الندوة بدراسة  مدى نجاحها في تحقیق أهدافها، :التقویممرحلة-

فعاله أو عمل استفتاء لمعرفة رأیهم وذلك من خالل مالحظة سلوك الجمهور ودور أ

...)41(  

  :المحاضرات-10

تعد المحاضرات من وسائل اإلتصال اللفظیة التي تستخدم لنقل قدر كبیر من    

المعلومات ألعداد كبیرة من األفراد في وقت یمكن تحدیده بدقة وهي تختلف عن الندوة في 

  .رون بذلكأنها ال تسمح بمشاركة الجمهور إال إذا سمح المحاض

وهناك ضوابط ینبغي لخبیر العالقات العامة أن یراعیها بالنسبة للمحاضرة إذا كان هو 

أو تخصصه، و نفسه المحاضر، وذلك إذا كان موضوع المحاضرة متصال بمجال خبراته

  :منها

بالنسبة للجمهور ینبغي أنتكون لدیه معرفة وافیة عنه من حیث عددهم وأعمارهم -

تهم، وذلك لإلفادة من هذه المعلومات في إعداد مادته وفي تقدیم المفاهیم وحاجاتهم وخبرا

  .المناسبة لجمهوره
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أن تكون مادة المحاضرة عبارة عن معلومات صحیحة وحدیثة، صادقة وكافیة ومنظمة -

  .ومترابطة ومتصلة بالموضوع الرئیس

  .)42(أن یشرح كل فكرة بعنایة و یدعم شرحه بأمثلة من الواقع-

وبالنسبة لإلجراءات التنظیمیة للمحاضرات فهي واحدة وسواء أكان المحاضر هو -

مسؤول العالقات العامة أم خبیرا تمت دعوته، وفي هذه الحالة علیه مسؤولیة تحدید 

الموضوع الذي یهم جمهوره وموعد المحاضرة، وٕاعداد المكان المناسب ودعوة المحاضر 

  .والجمهور بالوسائل المختلفة

  :النسبة للوسائل السمعیة البصریة الخاصة فیمكن تلخیصها فیما یليأما ب

تحرص بعض المؤسسات على تصویر اإلنجازات التي تحققها في مختلف المجاالت 

والتي تؤكد تفوق المؤسسة وٕامكاناتها الفنیة العالیة، كما یتم عن طریقها تسجیل وتخزین 

وتستخدم الدائرة التلیفزیونیة المغلقة في المعلومات والبیانات التي تلقى على الجماهیر،

ستخدام الفیدیو في تسجیل إتصویر االجتماعات وعرض ما یدور داخلها، كما یمكن 

اإلنجازات واللحظات التاریخیة التي تمر بها المؤسسة كما تستخدم الوسائل السمعیة 

قات العامة والبصریة في تسجیل اإلحتفاالت واألحداث الخاصة التي تعمد إلیها العال

  .لتقدیم المؤسسة إلى الجمهور

أما . نتشار وتستقطب جماهیر كبیرة ومتنوعةوأهم ما یمیز هذه الوسائل أنها واسعة اإل

فیما یخص الوسائل اإللكترونیة فهي متنوعة نذكر منها الهاتف الفاكس، التلغراف، 

  :التیلكس، اإلنترنیت، وسنتطرق لها باختصار

ستخداما وهو من إیعد الهاتف من أكثر وسائل اإلتصال ": الثابت أو النقال"الهاتف -1

الوسائل اإلتصالیة المهمة التي تستخدمها إدارة العالقات العامة واإلدارات المختلفة في 

مختلف العاملین داخل المؤسسة ولإلتصال المؤسسات لإلتصال بین مختلف اإلدارات، أو

  .خرى خارج المؤسسةبالمؤسسات والجهات األ

ستعمال الهاتف أصبح یغلب على الوسائل األخرى من المراسالت والخطابات إف  

  :وغیرها، ویستخدم الهاتف في مجاالت وأمور عدیدة منها

  .دعوة األعضاء إلى اجتماع طارئ-
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  .عاجلةاإلتفاق على موعد زیارة هامة أو-

  ...حضور مؤتمرات أو ندواتدعوة الخبراء أو المختصین إلبداء الرأي أو -

  .التأكد من حسن سیر العمل والتنسیق-

تعد شبكات األنترنت إحدى الوسائل المتطورة والفعالة، حیث نجد جمیع : األنترنیت-2

وفي هذا اإلطار المؤسسات تسعى لوضع شبكة موسعة لتبادل المعلومات من خاللها

تصال و اإلعالم اإللكتروني تتمثل في قامت معظم الجامعات الجزائریة بإنشاء مواقع اإل

مواقع األنترنیت وأخرى لألنترانیت، وذلك على مستوى مخابر البحث وفضاءات إعالمیة  

یستعملها األساتذة والطلبة على حد سواء تستغل جمع البیانات واإلطالع على المستجدات 

تنفیذ كافة الممارسات المعرفیة والعلمیة، وتوظیفها في إعداد البحوث والرسائل، وكذلك في

ستعمال تكنولوجیا اإلعالم في الجامعات ، وقد تعدى هذا النشاط اإلتصالي وإ البیداغوجیة

  .)43(الجزائریة إلى الربط اإللكتروني واإلعالمي مع جامعات أو مراكز بحث أجنبیة

وهو وسیلة إتصال تتفوق بقدرتها على إرسال الوثائق والصور والرسوم :الفاكس-3

مواد المطبوعة، سواء عن طریق الهاتف أو الموجات الالسلكیة ویستخدم الفاكس للمزایا وال

  :التالیة

  .أنه مكتوب ومسجل فهو وثیقة یمكن إثباتها وحفظها-

  .مضمون الوصول وال یحتاج إلى طرف ثالث-

  .السریة الكاملة دون وجود مجال لتسریب المعلومات-

  .)44(السرعة في عملیة اإلتصال-

یعد البرید اإللكتروني من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي : البرید اإللكتروني-4

تستهدف تسهیل تبادل المعلومات على الفور، ویمكن أنتكون هذه البیانات في شكل 

  .)45(نصوص، أو الرسائل، وتخزینها، ونقلها إلى أماكن بعیدة

العاجلة لتصل إلى المكاتب ویمكن استخدام البرید اإللكتروني في بث الرسائل 

لذلك واإلدارات األخرى و یتفوق البرید اإللكتروني على البرید العادي، من حیث السرعة،

یغلب استخدام البرید اإللكتروني في مراكز البحوث والجامعات إلرسال الخطابات 

والنصوص والمواد المصورة بین األشخاص واألقسام داخل المؤسسات وبین أكثر من جهة 
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عموما فالوسائل اإلتصالیة السابقة الذكر من وسائل اتصالیة مطبوعة، منطوقة، .خارجیة

إلكترونیة، تساعد إدارة العالقات العامة في الجامعات باإلتصال بجماهیر الجامعة سواء 

الجماهیر الداخلیة أو الخارجیة وتستخدم هذه الوسائل لتحقیق أهداف الجامعة والتعریف 

ٕانجازاتها والتطورات الحاصلة فیها،لذلك نجد أن هذه الوسائل تتنوع حسب بها وبسیاساتها و 

  .أهمیتها وطریقة استخدامها والوقت المناسب لها

  :سمات العاملین في إدارة العالقات العامة في الجامعة-5

اكتسب میدان القوة البشریة أهمیة كبیرة اشتقاقا من أهمیة الدور الذي تلعبه هذه القوى 

المؤسسات، فالعنصر البشري في أي مؤسسة من المؤسسات أیا كان أهدافها، وأیا في 

  . )46(كان نشاطها هو الذي یحرك أدائها، وهو المحدد لفاعلیة أدواتها

ویتوقف أداء المؤسسة بصفة عامة على كفاءة العنصر البشري فیها، ولذا كان من 

الممارسین للعالقات العامة على نتقاءإ الضروري انتقاء العنصر البشري بصفة عامة، و 

إن النجاح في اختیار العاملین في إدارات العالقات العامة یتوقف أساسا . وجه الخصوص

على الفهم الواضح لما تتوقعه المؤسسة من هذه اإلدارات ومن العاملین فیها، وهذا التوقع 

امج الخاصة یمثل الهدف الذي یجب أن یؤخذ بنظر اإلعتبار عند إعداد الخطط والبر 

  .بإمداد هذه اإلدارات بالعاملین ذوي المقدرة والكفاءة

أما بالنسبة لعدد العاملین فال یخضع لقانون أو لقواعد ثابتة أو نسبیة، فعددهم یتوقف 

على حجم المؤسسة أوال، وحجم جهاز العالقات العامة ومهماته وطبیعة هذا الجهاز من 

  . )47(حث البساطة والتعقید

أخرى إن تسمیات المسؤولیات الوظیفیة واإلداریة لهذه اإلدارة یؤثر في ومن جهة

  .الصالحیات والمهام الموكلة إلیها

بشكل عام إن العاملین في إدارة العالقات العامة البد أن یتمیزوا ببعض الصفات 

والممیزات لما لهذه الوظیفة من أهمیة وخصوصیة في العمل، إضافة إلى التخصص 

  .لخبرةالدراسي وا
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فالوصف الوظیفي للمهام والصالحیات الموكلة للعاملین في إدارة العالقات العامة 

تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب قناعات اإلدارة بأهمیة العالقات العامة وقربها أو

  :بعدها عن قمة الهیكل التنظیمي، ومن بین المهام نذكر ما یلي 

المؤسسة بأفضل ما یمكن وذلك من خالل العمل كفریق واحد من أجل إظهار صورة -1

تحسین عالقاتهم بالمجتمع الذي یعملون فیه، كذلك تحسین عالقاتهم مع جماهیر

المؤسسات "وبین الجمهور الخارجي " الموظفین"المؤسسة سواء الجمهور الداخلي 

  "....لمتعامل معها، الحكومةا

  .اتها وتحقیق أهدافهاجمع البیانات والمعلومات الالزمة للمؤسسة في رسم سیاس-2

  .إصدار نشرات التوعیة للموظفین والمجتمع الخارجي-3

اإلتصال بالصحافة واإلذاعة والتلفزیون ووسائل اإلعالم المختلفة لتبلیغها عن -4

  .نشاطات المؤسسة

والترتیب ألعمال القیام ببرامج التعلیم والتدریب بما یخص أعمال العالقات العامة-5

  .لإلدارات األخرى في المؤسسةالتدریب والتعلیم 

  .اإلشراف على األبحاث والدراسات-6

استقبال الوفود ووداعهم والقیام بعملیات حجز الفنادق لهم والحصول على التأشیرات  -7

  .)48(الالزمة من الجهات الرسمیة

ولكي یقوم العاملون في العالقات العامة بدورهم كامال، یجب أن یكونوا یتصفون 

  :الیةبالمؤهالت الت

وهذا لتهیئة المجال الكافي لتفهم األمور واألحداث والمشاكل : الثقافة العامة الواسعة-

  .التي یواجهونها أو یتعرضون لها من خالل مهنتهم

أي تحقیق المعرفة الواسعة في مجال العلوم، مما : اإلحاطة التامة بالعلوم اإلنسانیة-

اهرها، وٕادراك تصرفات الفرد مع یساعدهم على تفهم عقلیة الفرد في مختلف مظ

  ...الجماعات التي یعیش معها، وطریقة تفاعله
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وذلك بالخبرة الواسعة فممارستهم : المعرفة الكافیة لمختلف تقنیات ووسائل اإلعالم-

للتعبیر عن آرائهم وشرحها والدفاع عنها بصورة فعالة، وتأمین إیصالها للجماهیر المختلفة 

  .)49(الطرقفي أحسن الظروف وبأفضل

كما یجب أن یتسم العاملون في مجال العالقات العامة بالموضوعیة، وأن یتمتع 

بمقدرته السریعة على تحلیل الرسائل التي تصله من الجمهور، كما یجب أن ینال ثقة 

رؤسائه وقبولهم لدوره، كما یجب أن یمتلك المقدرة على االتصال الفعال بالجمهور 

  .كسب ثقتهم وقبولهم لهالمتنوع، وبحیث یستطیع 

  :یليأن العاملین في العالقات العامة معنیین بماDomminickورأى دومینیك     

التأثیر على الرأي العام والعمل على المحافظة على وجود رأي عام مرغوب فیه اتجاه -أ

المؤسسة، وكذلك فإن مهمته جمع المعلومات من الجمهور حول آرائهم وتفسیر هذه 

المعلومات، وتقدیمها إلى اإلدارة العلیا بهدف تسهیل قراراتها اإلداریة، والعمل على اتخاذ 

  .قرارات تنسجم مع الرأي العام

القیام باإلتصال وذلك إلبراز ما تقوم به المؤسسة للجمهور الذي تتعامل معه، ولذا -ب

جمهور، وهو كذلك لعالقات العامة شرح ما تفعله المؤسسة للفإن وظیفة العاملین في ا

  .یسعى لمعرفة مشاعر الجماهیر اتجاهها، فاإلتصال في المؤسسة هو اتصال باتجاهین

القیام بمهمة إداریة استشاریة، فالعالقات العامة یتم تصمیمها لتلبي أهداف المؤسسة، -جـ

من والتكیف مع ظروف التغییر، ولذا فإن العالقات العامة تقدم إلى اإلدارة العلیا مشورتها

خالل تقییم برامج المؤسسة، وهي مخطط له منظم و موجه نحو تحقیق أهداف 

  .)50(محددة

  :وقد حدد شوارتز مسؤولیات العاملین في العالقات العامة وهي

  .قیاس اتجاهات الجمهور التي تهم المؤسسة-1

تخاذها من قبلإالتشاور مع اإلدارة في أثر القرارات واألفعال والتصریحات التي یتم -2

  .اإلدارة العامة

  .تطور مواقف مسموعة في السیاسات العامة-3

  .تواصل مواقف مسموعة في السیاسات العامة-4
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أن یكون جزءا من نشاطات العالقات العامة الحكومیة واإلستشارة مع اإلدارة في -5

األفعال التي یتم اتخاذها مع التشریعات الحالیة أو المقترحة أو اإلتجاهات التي تؤثر على 

  .ملیات المؤسسةع

صیاغة السیاسات و البرامج المصممة لتشجیع اتجاهات الجمهور المرغوبة تجاه -6

  .المؤسسة والحفاظ علیها

  .إدارة العالقات الصحفیة واإلشراف علیها بما فیها النشرات الصحفیة وتوزیعها-7

  .التنسیق مع رؤساء األقسام حول صیاغة وجدولة ما سیتم نشره-8

لم یتم نشرها حول المؤسسة وأعمالها، وتحلیل ما تكتبه الصحافة اإلحتفاظ بملفات -9

  .المعارضة أو المؤدیة ومناقشته مع المسؤولین والقیام بالتوصیات الضروریة

مساعدة مدیري األقسام واإلدارات في تطویر وتنسیق البرامج التي ستشارك بها -10

  .المؤسسة في مناسبات خاصة

المؤسسة وٕالقاء خطب أمام المجموعات واألندیة التنسیق والمساعدة في ظهور أفراد-11

  .والمؤتمرات والمنظمات

تحضیر المیزانیة التقدیریة لقسم العالقات العامة والموافقة على صرف ما یخصص -12

  .له للقیام بأعماله

  .التخطیط واإلشراف على الحمالت اإلعالنیة إذا كان اإلعالن تابعا للعالقات العامة-13

  .ومدى إسهامها في األندیة والمؤسسات والروابط المختلفةتنسیق عضویة المؤسسة -14

  .اإلشراف على سیاسة التبرعات وٕادارتها-15

  .الموافقة على طلبیات المواد الضروریة لسیر أعمال قسم العالقات العامة-16

اإلشراف على برامج اإلتصال للمستخدمین في المؤسسة بما فیها إصدار صحیفة -17

  .للمؤسسة

  .ات والمواد األخرىتنسیق وترتیب المطبوع-18

  .التخطیط وتحدید المهمات واإلشراف على العاملین-19

  .)51(القیام بمهمات محددة من قبل رئیس المؤسسة-20
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خالصة القول یمكن تلخیص وظیفة العاملین في العالقات العامة في المحاور الثالثة 

  :التي یوضحها الشكل التالي

  العامةیوضح وظیفة العاملین في العالقات -8–الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )محمد الصیرفي: المصدر(
  

من من خالل وظائف العاملین في العالقات العامة ومدى أهمیتها، یشترط في      

  :أساسیین هماسیعمل في مجال العالقات العامة توافر ركنین 

  :الصفات والقابلیات الشخصیة-أ

وهي تلك الصفات التي یمكن قیاسها، بل تولد مع الشخص وتعمل على صقلها 

  :ولكنها ال تتمكن من خلقها وهي

وهي تطبیق القیم التي یؤمن بها الفرد في حیاته العلمیة، أما قوة :قوة الشخصیة-1

له أي أن یحدث هناك تطابق تام بین الشخصیة فنقصد بها أن یطبق الفرد كل ما یقو 

أقوال الفرد وأعماله، كما یجب أن تكون هذه الشخصیة مستقرة ومتزنة وهادئة لتحقیق 

التفاهم مع األفراد والجماعات، وكسب تأییدهم وخلق انطباع طیب عند الجماهیر عن 

  .)52(المؤسسة

ع المختلفة في األوقات ونعني باللیاقة حسن التصرف وقدرة على طرح المواضی:اللیاقة-2

  .المناسبة لها، كذلك القدرة على إقناع اآلخرین والتأثیر في آرائهم

وظیفة العاملین في العالقات العامة

مدافعناصح/مستشارمحلل

.تحلیل السیاسات-
.تحلیل اإلجراءات-
تحلیل نقاط القوة -

.والضعف
.تحلیل آراء الجماھیر-

كسب احترام وتأیید -
.اإلدارة العلیا

كسب احترام وتأیید -
جمیع المستویات 

. اإلداریة

العالقات إعداد برامج -
العامة للمنظمة 

.وجماھیرھا العاملین بھا
التعریف بالمنظمة -

وأھدافھا للجماھیر 
. المتصلة بھا
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ونعني بها القدرة على النظر لألمور بتجرد عن الذات والمیول الشخصیة :الموضوعیة-3

  .وعدم التحیز لجهة دون أخرىوالقدرة على التقید بالخصائص ومعطیات الواقع،

ب أن یكون من یعمل في مجال العالقات العامة من النوع الذي وهنا یج: حب اإلطالع-4

  .)53(یتوافر لدیه الرغبة المستمرة والیقظة التامة في تتبع ما یجري حوله من أحداث

فالمسؤول على العالقات العامة كإداري یحتاج إلى تنظیم أعماله :قابلیة التنظیم-5

  .ء األولویة لألعمال حسب أهمیتهاوترتیب الموارد المتاحة له، وتقسیم الوقت وٕاعطا

فالعالقات العامة لیست عمال روتینیا،بل إنه نشاط اإلبداع والقدرة : الخیال الخصب-6

على التخیل، فالعامل في العالقات العامة یحتاج دائما إلى أن یتصور نتائج قراراته على 

  .اآلخرین قبل اتخاذها

الحاجة إلى هذه الصفة من كون نشاط تتضح: )54(القدرة على االحتمال والمثابرة -7

العالقات العامة ال یؤدي  إلى نتائج سریعة واضحة بل أن أهدافه بعیدة المدى بطیئة 

  .الظهور 

فالعالقات العامة عمل دائم أو أنشطة متعددة وبحث مستمر، وجهد دائب :النشاط-8

  .لتحقیق أهداف المؤسسة

  :المؤهالت واإلعداد العلمي- ب

في مجال العالقات العامة هم إداریین وٕاعالمیین في نفس الوقت فإن إن العاملین

اختصاصهم هو القیام باتجاهین، كما أنه یعملون في وحدة إداریة ضمن مؤسسة ویساهم 

في تحقیق أهدافها، لذلك فإن إعدادهم العلمي یجب أن یتضمن من المواضیع ما 

اح، لذلك البد من توفر مؤهالت علمیة یساعدهم في أداء وظائفهم اإلداریة واإلعالمیة بنج

  :والتي تتلخص بما یلي

أن یكون مزودا باألصول العلمیة والعملیة في علم العالقات العامة كدراسة علوم -1

اإلجتماع والنفس واإلدارة  إلى جانب دراسة المنهج العلمي في العالقات العامة وأسالیب 

ا، وأن یكون حاصال على شهادة علمیة من قیاس اتجاهات الرأي العام وتعدیلها وتوجیهه

الصحافة، علم ، اإلعالم و اإلدارة، اللغات: معهد أو كلیة بإحدى االختصاصات التالیة

  ...اإلجتماع، االقتصاد، المكتبات، السیاحة
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ستیعاب المعلومات وتأثیرها، وكما البد أن یتمتع بالیقظة واإلنتباه القدرة على القراءة وإ -2

  .للجماهیر أو لوسائل اإلعالم لیتمكن من صحة التحلیلعند اإلستماع

لمصطلحات اوأن تكون الكتابة خالیة من القدرة على الكتابة والتعبیر بهدف اإلقناع،-3

المعقدة غیر المفهومة لدى الجماهیر، فالكتابة وظیفتها نقل األفكار والمعلومات واألحداث 

  .لذا یجب أن تكون بسیطة وواضحة ومؤثرة

القدرة على التحدث إلى األفراد والجماهیر بشكل جذاب ومنطقي  لنقل : الخطابة-4

األفكار إلى الجماهیر والتأثیر فیهم، وقد یتطلب من العاملین في العالقات العامة إعداد 

  .الخطب والكلمات للرؤساء أو المسؤولین أیا كانت درجتهم الوظیفیة

ل العالقات العامة بخبرة حتى لو كانت البد أن یتمتع العامل في مجا: الصحافة-5

بسیطة عن أسلوب التحریر الصحفي  والتحقیقات الصحفیة، والمقال وفن اإلخراج، ألن 

  .هذه الفنون هي األساس الذي یعتمد علیه في تقدیم مادة اإلتصال إلى الجمهور

ل یستخدم العاملون في العالقات العامة باإلضافة إلى الوسائ: اإلطالع الفني-6

المطبوعة، األفالم، المعارض، اإلذاعة المحلیة، والشرائح المصورة، وكذلك وسائل 

اإلتصال السمعي والمرئي مما البد أن یتوفر لدى العامل في العالقات العامة مقدار من 

  . )55(اإلطالع والحس الفني

ب إن العالقات العامة الناجحة، یجب أن تعتمد على األسلو : أصول البحث العلمي-7

، ویتضح ذلك بصورة خاصة في عملیة التعرف على الرأي العام )56(العلمي في العمل 

  .وفي بحوث قیاس فعالیة النشاط اإلعالمي

وعلى ضوء ما تقدم البد من ذكر حقیقة أنه لیس هناك رجل مثالي في العالقات     

بخبرته و بیئته لكون هذا الرجل كائن إنساني یتأثر العامة یلم بجمیع الصفات المذكورة،

مما یجعل من العسیر أن یحوز كافة السمات والخصائص المذكورة سابقا، فالعاملین في 

العالقات العامة في أي مؤسسة، هم األشخاص المؤهلین بعملهم وخبرتهم لتقدیم الخدمات 

إلى اإلدارات و المؤسسات األخرى، والعمل على تحقیق األهداف المرجوة منه، من أجل 

  .بالمؤسسات والمجتمع ككلاالرتقاء
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  :نوع الدراسة ومنهجها -1

نجاز بحثه إتیار منهج مالئم للدراسة هو من أهم الخطوات التي یتبعها الباحث في إخإن    

ال بما یعني أنه)1(،ار الفروض، والذي یقع علیه عبء تطویرها وتحقیقهابختإلكونه أداة 

  .غنى عنه بالنسبة ألي باحث علمي

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة التحلیلیة، التي تهدف إلى دراسة واقع     

األحداث والظواهر، وتحاول تحلیلها وتفسیرها، من أجل تصحیح هذا الواقع وٕاجراء تعدیالت 

  ستكماله وتطویره إ فیه و 

جتماعیة، بسبب كثر شیوعا في میدان البحوث اإلویعد المنهج الوصفي أحد المناهج األ   

ستخدام األسالیب اإلحصائیة المختلفة في تحلیل إسهولته ووضوح خطواته، وٕامكانیة 

ه طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي أنالبیانات، ویعرف المنهج الوصفي على 

  .جتماعیة ومشكلة ماإمحددة لوضعیة أغراضإلىجل الوصول أمنظم من 

  والكیفیة" البیانات وحسابها بالطرق اإلحصائیة " وهو بذلك مجموعة األدوات الكمیة     

التي تساعد الباحث على وصف وتحدید " خطوات بناء اإلشكالیة والفرضیات والمتغیرات "

خصائص ظاهرة معینة وتحدید طبیعة العالقات بین متغیراتها وعناصرها تحدیدا كمیا 

المبوبة األرقامتحلیل وتفسیر النتائج وقراءة " كیفیا أو" رق اإلحصائیة حساب العالقة بالط"

  )2(.والوصول في النهایة إلى تعمیمات" في الجداول 

بما أن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة مدى ممارسة العالقات العامة في الجامعة و    

ستخدام المنهج الوصفي هو إالجزائریة، بالتطبیق على جامعة منتوري قسنطینة، فكان 

األنسب لوصف العالقات العامة في الجامعة، ومعرفة الوظائف والصالحیات الموكلة لها 

إلىداخل الجامعة محل الدراسة، وعلیه فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي بهدف الوصول 

رها وصف كامل ودقیق لموضوع البحث، وجمع البیانات المتعلقة بالدراسة، وتحلیلها وتفسی

  .بدرجة من الدقة والوضوح 

برز المناهج المستخدمة في الدراسات أیعتبر المنهج الوصفي القائم على المسح من    

جتماعیة اإلعالمیة، حیث ال یهتم فقط بدراسة المفردات البشریة من جمهور المتلقین بل اإل

المتغیرات أیضاتصال في العملیة بالمؤسسات على حد سواء، وتتعدد بمجموع القائمین باإل

تصال في المؤسسات، لذلك یصبح من وصفها في دراسات القائم باإلأوالتي یتم دراستها 
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المناسب توظیف منهج المسح وأدواته في جمع البیانات، ووصف الخصائص والوظائف في 

  )3(.إطار النظام الكلي للجامعة

ترتكز على خمسة أنبد البحوث الوصفیة الأنویرى الكثیر من المهتمین بمناهج البحث 

  :أسس تتمثل في اآلتي 

ستعانة بمختلف األدوات المستخدمة للحصول على البیانات كالمقابلة إمكانیة اإل-

  .ستمارة البحث وتحلیل الوثائق والسجالت إ والمالحظة و 

ن الدراسات الوصفیة تهدف إلى وصف وتحدید خصائص الظواهر متفرقة، فهي نظرا أل-

إلىجرد وصف الظاهرة المبحوثة كمیا أو كیفیا، ویسعى البعض اآلخر تكتفي بعضها بم

  .التعرف على األسباب المؤدیة للظاهرة 

ع الذي تؤخذ منه، وذلك تمجمختیار عینات ممثلة للإتعتمد الدراسات الوصفیة غالبا على -

  ...توفیر للجهد والوقت 

سمات أوالل البحوث الوصفیة حتى یمكن تمییز خصائص خصطناع التجرید إالبد من -

  .جتماعیة تتسم بالتداخل والتعقیدالظواهر في مجال العلوم اإلأنالظاهرة المبحوثة، وخاصة 

ستخالص أحكام إلما كان التعمیم مطلبا أساسیا للدراسات الوصفیة حتى یمكن من خالله -

  )4(.وثةتصدق على مختلف الفئات المكونة للظاهرة المبح

  :أدوات جمع البیانات -2

:اعتمدت الباحثة في عملیة جمع البیانات المیدانیة على األدوات التالیة       

یعتبر أسلوب المالحظة األولیة لجمع البیانات عن السلوك اإلنساني : المالحظة -2-1

  تقدمبصفة عامة، واإلتصالي بصفة خاصة ویقدم البعد الكیفي في وصف السلوك، فهي 

  .تفسیرا للظاهرات في بعدها الكیفي 

لذلك فإنها تعتبر ضرورة لدعم التفسیرات الخاصة باآلراء واالتجاهات، فهي تعتمد على 

مراقبة أو مالحظة السلوك الفعلي لألفراد، في المواقف الطبیعیة التي ترتبط بأهداف الدراسة 
)5(.  

أو المشاهدة الدقیقة " المعاینة"لعلمي فالمالحظة هي عبارة عن عملیة تفید في البحث ا    

  )6(للظاهرة محل الدراسة، من أجل إستكشافها أو التعرف علیها بصورة جیدة
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وتتخذ المالحظة عدة أشكال، بدءا من المالحظة البسیطة، وهي المالحظة العفویة غیر 

أال وهو المقصودة، وقد إتخذت الباحثة هذه األداة لجمع البیانات الخاصة بموضوع الدراسة

العالقات العامة في الجامعة الجزائریة، وقد إعتمدت فیها على المالحظة دون المشاركة 

-لمعرفة مدى ممارسة العالقات العامة في الجامعة الجزائریة، جامعة منتوري قسنطینة

كذلك تم التعرف على الوظائف الموكلة للعالقات العامة داخل الجامعة محل -أنموذجا

كانت المالحظة أداة مهمة بالنسبة للباحثة من خالل معرفة أي مصلحة من الدراسة، وقد 

  .المصالح في جامعة منتوري قسنطینة التي توكل لها مهمة وصالحیات العالقات العامة 

أیام متفرقة لمعرفة 5وقد قامت الباحثة بزیارة میدانیة للجامعة محل الدراسة لمدة     

عامة في الجامعة وماهي الوظائف التي تقوم بها المصلحة ومالحظة دور ووظیفة العالقات ال

، وذلك بصورة أولیة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري قسنطینة

.ساعدتني في تصمیم اإلستمارة

  "صحیفة اإلستبیان " اإلستمارة  أو-2-2

. أداة أساسیة لجمع البیانات في هذه الدراسة" اإلستجواب"تعتبر اإلستمارة أو اإلستبیان       

واإلستمارة هي تلك القائمة من األسئلة التي یحضرها الباحث بعنایة في تعبیرها عن 

الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعیة، لتقدم إلى المبحوث من أجل الحصول 

المعلومات والبیانات المطلوبة لتوضیح الظاهرة المدروسة، والتعریف على إجابات تتضمن 

  .  )7(بها من جوانبها المختلفة 

ولقد تم إختیار اإلستمارة كأداة رئیسیة في هذه الدراسة، ألنها تناسب هدف الدراسة أوال      

  ...ولما تتمیز به من خصائص تسهل على الباحث والمبحوث إختصار الوقت والجهد

تصمیم الشكل النهائي لإلستمارة من خالل المرور بعدة مراحل، في اإلستفادة من وتم

*الدراسات السابقة، إلى مالحظات األستاذ المشرف، إلى عرضها على األساتذة المحكمین

واإلستفادة من مالحظاتهم، وبعد ذلك تم صیاغة اإلستمارة في صیغتها النهائیة مكونة من 

  :ع محاور رئیسیة هيسؤاال موزعة على أرب30

محور البیانات الشخصیة، ومحور حول الكشف عن مكانة ودور المصلحة المكلفة     

بصالحیات العالقات العامة في الهیكل التنظیمي للجامعة، ومحور ثالث حول الكشف عن 

الوسائل اإلتصالیة المعتمدة من طرف المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل 
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، أما المحور األخیر فتمحور حول الكشف عن خصائص وسمات العاملین في الجامعة

  .مجال العالقات العامة

وٕاعتمدت الباحثة في هذه اإلستمارة على األسئلة المغلقة التي تتطلب إال التأشیر فقط،      

عدا بعض اإلستثناءات المقصودة ألهداف مرجوة، كما إعتمدت الباحثة على سؤال واحد 

ن الهدف منه معرفة رأي عینة الدراسة حول اإلجراءات والتدابیر التي یجب إتخاذها مفتوح كا

  .لتطویر إدارة العالقات العامة داخل الجامعة الجزائریة

وقد تم توزیع اإلستمارة على عینة الدراسة المكونة من جمیع العاملین في نیابة مدیریة     

38ط واإلتصال والتظاهرات العلمیة والبالغ الجامعة للعالقات الخارجیة والتعاون والتنشی

مفردة، موزعة على الجامعة المركزیة لجامعة منتوري قسنطینة، وجمیع فروعها في الكلیات 

إستمارة قابلة للتحلیل 32والمعاهد التابعة للجامعة، وعند توزیع اإلستمارات تم إسترجاع إال 

نة في تلك الفترة التي تم التوزیع فیها إستمارات إلنشغال أفراد العی06ولم یتم إسترجاع 

  .وغیاب بعضهم

  :مجاالت الدراسة -3

  :المجال المكاني-3-1

أجریت الدراسة في جامعة منتوري قسنطینة، والتي تمثل من أكبر الجامعات الجزائریة 

  وأقدمها في الجزائر 

  :تاریخ الجامعة -3-1-1

، 119-65أسس في مدینة قسنطینة مركز جامعي بموجب المرسوم رقم 1965في سنة    

، وهي بذلك مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، لها مهام عرض 1965أفریل 13المؤرخ في 

  )8(.التعلیم العالي والقیام بالبحوث العلمیة

من 1968مارس 29وجامعة منتوري قسنطینة هي جامعة حكومیة جزائریة تأسست في 

طرف الزعیم الراحل هواري بومدین، ففي هذا الیوم وضع فخامة رئیس الجمهوریة الراحل 

54-69هواري بومدین أول حجر لجامعة منتوري قسنطینة، والتي أنشأت بموجب القرار رقم 

، صممت مخططات الجامعة من طرف المهندس المعماري 1969جوان 17بتاریخ 

  .مایر، وأنجزت من طرف مؤسسة أكوتیك البرازیلي الشهیر أوسكار نی
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، حالیا أصبحت جامعة منتوري من أكبر 1971بدأت النشاطات البیداغوجیة في سبتمبر 

  .جامعات الجزائر

  :موقع الجامعة -3-1-2

تقع جامعة منتوري قسنطینة بمدینة قسنطینة، عاصمة الشرق الجزائري، على الطریق الرابط 

  )9(2م544660لمدینة، بمساحة تقدر ب بین مطار محمد بوضیاف بوسط ا

)10(. مخبر88قسم و40كلیات و10حرم جامعي و13موزعین على 

  :كما یلي " 4"تنظم مدیریة الجامعة المكونة من نیابات المدیریة األربع 

  .نیابة مدیریة الجامعة للتكوین العالي في التدرج والتكوین المتواصل والشهادات-

  .الجامعة للتكوین العالي في ما بعد التدرج والتأهیل الجامعي والبحث العلمينیابة مدیریة -

  نیابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاهرات العلمیة -

  .نیابة مدیریة الجامعة للتنمیة واإلستشراف والتوجیه -

ها جامعة منتوري قسنطینة، فقد وجدت من خالل معرفة المدیریات التي تتكون من      

الباحثة أن محور دراستها هو التعامل مع نیابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجیة والتعاون 

من الجریدة الرسمیة فان 09والتنشیط واالتصال والتظاهرات العلمیة، وحسب المادة 

  :وظائف ومهام هذه المدیریة تتمثل فیما یلي

  .الجامعة مع محیطها اإلجتماعي واإلقتصادي والمبادرة ببرامج  الشراكة ترقیة عالقات -

المبادرة بكل نشاط من اجل ترقیة التبادل ما بین الجامعات والتعاون في مجالي التعلیم -

  .والبحث

  .القیام بأعمال التنشیط واإلتصال -

  .تنظیم التظاهرات العلمیة وترقیتها-

  .المستوى وتحدید المعلومات لألساتذة والسهر على إنسجامه ضمان متابعة برامج تحسین -

  :وتشمل المصلحتین اآلتیتین 

  .مصلحة التبادل ما بین الجامعات والتعاون والشراكة -

  )11(. مصلحة التنشیط واإلتصال والتظاهرات العلمیة-
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  :المجال الزماني-3-2

یتعلق األمر بالفترة الزمنیة التي إستغرقتها الدراسة موضوع البحث، وذلك منذ البدء       

  .في طرح موضوع الدراسة والبحث حتى اإلنتهاء منه بشكله النهائي 

، حیث شرعت الباحثة بإعداد 2009وبالنسبة لهذه الدراسة فقد بدأ اإلعداد لها في صیف 

قصاء والبحث بجمع المعلومات حول العالقات العامة مشروع البحث، وبدأت بعملیة اإلست

والجامعة الجزائریة، وكل ما یتعلق بالمعلومات والبیانات التي تخدم موضوع الدراسة، والتي 

إعتبرتها الباحثة مدة طویلة وذلك لنقص المادة اإلعالمیة حول الجامعة الجزائریة، أما 

اءا من الزیارات المیدانیة المتكررة التي قامت الجانب المیداني فقد إستغرق مدة معتبرة، إبتد

بها الباحثة في جامعة منتوري قسنطینة لمعرفة ماهي الجهة المكلفة بصالحیات العالقات 

العامة داخل جامعة منتوري محل الدراسة، ومن ثم تم تصمیم إستمارة اإلستبیان، وما تالها 

ى األساتذة المحكمین والتي بعد ذلك من عرضها على األستاذ المشرف، ثم عرضها عل

كانت بطریقة إلكترونیة لهذا لم تسترجع الباحثة تحكیم اإلستمارة مباشرة إال بعد عدة أسابیع، 

بعد ذلك تم تصحیحها من طرف المشرف لتصل إلى شكلها النهائي، وقد تم تجریب 

هذه اإلستمارة على عدد من المسؤولین اإلداریین من رؤساء األقسام على إعتبار أن 

الدراسة كان الغرض منها هو معرفة مدى تطبیق العالقات العامة في الجامعة الجزائریة، 

وذلك من خالل وجهة نظر المسؤولین اإلداریین، لكن بعد توزیع اإلستمارات وٕاسترجاعها، 

وجدت الباحثة أن معظم أفراد العینة لم یجیبوا على جل أسئلة اإلستمارة، لذلك تم تغییر 

الدراسة ، حیث حددت العینة في نیابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجیة مجتمع عینة

والتعاون والتنشیط واإلتصال والتظاهرات العلمیة في الجامعة المركزیة بجامعة منتوري 

  .قسنطینة، وفروعها في جمیع كلیات ومعاهد الجامعة محل الدراسة

بعد ذلك تم ملئ اإلستمارات، ومن ثم تم تفریغ البیانات في جداول والقیام بالعملیات 

اإلحصائیة، ثم ما یتبع ذلك من تحلیل وتفسیر وتعلیق، للوصول في األخیر إلى النتائج في 

  .م 2011فریل أأواخر شهر 

  :المجال البشري-3-3

ل في نیابة مدیریة الجامعة للعالقات تبعا لتحدید المكان الذي تجرى فیه الدراسة والمتمث  

الخارجیة والتعاون والتنشیط واإلتصال والتظاهرات العلمیة بجامعة منتوري قسنطینة، وجمیع 



الدراسةنتائجوالبياناتعرضواملنهجيةاإلجراءات  الثالث                                                                       الفصل

- 151 -

" مجتمع البحث " فروعها المتواجدة في كلیات ومعاهد الجامعة، یمكن تحدید المجال البشري 

لخارجیة والتعاون والتنشیط الذي یتمثل في كل العاملین في مدیریة الجامعة للعالقات ا

واإلتصال والتظاهرات العلمیة، أي القیام بعملیة مسح شامل الذي یتناول جمیع مفردات 

مجتمع البحث، والمتمثل في جمیع العاملین في هذه المدیریة وفروعها في جمیع كلیات 

  :ومعاهد الجامعة والبالغ عددهم على النحو التالي

  .مفردة16: الجامعة المركزیة

  .مفردة02: كلیة العلوم الدقیقة

  .مفردة02:كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  .مفردة02:كلیة علوم الطبیعیة والحیاة

  .مفردة02:كلیة الهندسة

  .مفردة02:كلیة الجغرافیا والتهیئة العمرانیة

  .مفردة02:كلیة الحقوق

  .مفردة02:كلیة اآلداب واللغات

  .مفردة02:للتكنولوجیاالجذع المشترك 

  . مفردة02:معهد التغذیة والتغذي

  .مفردة02:كلیة الطب

  .مفردة02:المخابر

مفردة موزعة على الجامعة المركزیة لجامعة 38تمثل في یالدراسة مجتمعوبذلك نجد أن 

الكلیات والمعاهد التابعة لها، وعند توزیع اإلستمارات تمجمیعمنتوري قسنطینة وفروعها في

مجتمع إستمارات إلنشغال أفراد 06إستمارة قابلة للتحلیل ولم یتم إسترجاع 32إسترجاع إال 

  .مفردة 32في تلك الفترة التي تم فیها التوزیع، وبذلك یصبح عدد أفراد العینة الدراسة 
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  :األولمراجع وهوامش المبحث 

عالم الكتب، القاهرة، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة، : محمد عبد الحمید-1

.15، ص 2004، 2ط

البحث في العلوم السیاسیة واإلعالمیة، دیوان منهجیة: عامر مصباح-2

.87-86، ص ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.87- 86مرجع سابق، ص ص : محمد عبد الحمید-3

مناهج البحث العلمي وطرق إعداد : عمار بوحوش، محمد محمود الذنیبات-4

.132-131،ص ص 1995یوان الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، البحوث، د

.405مرجع سابق، ص : محمد عبد الحمید-5

مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، دیوان : أحمد بن مرسلي-6

.69، ص 2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.220ص : نفسهالمرجع-7

  : األساتذة المحكمین*

  .قسنطینة-التعلیم العالي بجامعة منتوري أستاذ : د خریف حسین.أ

  .عنابة-أستاذ التعلیم العالي بجامعة باجي مختار:  د العفة جمال.أ

  أم البواقي-أستاذ التعلیم العالي بجامعة العربي بن مهیدي: د بن نوار صالح.أ
8-  

  .قسنطینة-أستاذ التعلیم العالي بجامعة منتوري : د أجغیم الطاهر.أ

  .سطیف-أستاذ محاضر بجامعة فرحات عباس : بودهان یامین. د

  .301مرجع سابق، ص : زراولة رفیق-8

http://ar.wikipidia.org/wiki،2009،18:08/ 05/ 29وم ی-9

.2011منشورات جامعة منتوري قسنطینة،-10

سبتمبر 26، 62، العدد 09الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، المادة -11

.21، ص 2004
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  :ثانيالمبحث ال

  عرض البیانات ونتائج الدراسة

  .عرض وتحلیل البیانات-1

  .نتائج الدراسة  -2

  .التوصیات-3

.لثانيهوامش ومراجع المبحث ا
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  :عرض وتحلیل البیانات-1

  :الدراسة حسب متغیر النوعةیبین توزیع عین): 03(رقمالجدول

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

34,38 11 أنثى

65,63 21 ذكر

100 32 المجموع

  

عدد العاملین في نیابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجیة -3-یمثل الجدول رقم      

والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاهرات العلمیة حسب متغیر الجنس، وتبین من خالل 

مقابل 21النتائج المتحصل علیها أن عدد الذكور یفوق عدد اإلناث، حیث بلغ عدد الذكور 

  %.34,38،%65,63ى التواليإناث، وهو ما یمثل عل11

وهذا یدل على أن مهنة العالقات الخارجیة تقتصر على الذكور أكثر من اإلناث، وهذا   

لما لهذه الوظیفة من عالقات مع الجماهیر المختلفة، سواء الجماهیر الداخلیة أو الخارجیة 

كما یدل ذلك على أن . التي تتعامل معها الجامعة لتحقیق أهدافها والتعریف بسیاساتها

كاكا بالمراتب العلیا، لما لذلك من تعامل مع المسؤولین الكبار في الدولة حتإالذكور أكثر 

والمؤسسات الخارجیة المتعامل معها، على عكس المرأة لكن هذا نسبیا ألننا في وقتنا الحالي 

نجد أن المرأة أصبحت تنافس الرجل في جمیع المجاالت، وهذا یدل على حریة المرأة في 

ذلك نجد أن من ترأس نیابة مدیریة العالقات الخارجیة في جامعة كبر دلیل علىأالجزائر، و 

  .منتوري هي من جنس أنثى
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للعاملین في المصلحة المكلفة علیهاالمحصلیبین الشهادة): 04(رقمالجدول

  :قسنطینة-بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري 

  

%النسبة التكرارات الخیارات

25,00 8 لیسانس

25,00 8 ماجستیر

6,25 2 ماستر

43,75 14 دكتوراه

100 32 المجموع

الشهادة أو المستوى التعلیمي لعینة الدراسة المكونة من العاملین -4-یبین الجدول        

في نیابة مدیریة العالقات الخارجیة والتعاون واالتصال والتنشیط والتظاهرات العلمیة في 

األرقامجامعة منتوري قسنطینة وجمیع فروعها في الكلیات والمعاهد التابعة لها، وتبین 

جدول أن نسبة الحاصلین على شهادة الدكتوراه تأتي في المرتبة األولى بنسبة الواردة في ال

لكل % 25، تلیها شهادة اللیسانس وشهادة الماجستیر في المرتبة الثانیة بنسبة 43,75%

وهي نسبة ضعیفة %  6,25منهما، أما نسبة الحاصلین على شهادة الماستر فهي تقدر ب 

  .بالمقارنة مع بقیة الشهادات

العاملین في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في أنهذا یدل على 

الجامعة توظف ذوي الشهادات العلیا، وهذا ما یمیز العاملین في الجامعات على غیرها من 

المؤسسات األخرى، كذلك نجد أن نسبة الحاصلین على شهادة الدكتوراه تأتي في المرتبة 

لهذه المصلحة كفاءات ذوي المستوى التعلیمي العالي وهذا لما لها من أناألولى معنى ذلك 

فیما یخص الحاصلین على شهادة الماستر أماصالحیات ووظائف هامة داخل الجامعة، 

، وٕالى حد اآلن لم تتخرج إال دفعات قلیلة في األخرىفنجد نسبة قلیلة مقارنة بالشهادات 

.ام في الجامعات الجزائریةجمیع التخصصات وهذا لحداثة هذا النظ
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  :جامعة منتوري وكلیاتهافيالدراسةعینةیبین وظیفة): 05(رقمالجدول

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

50,00 16 رئیس مصلحة

12,50 4 نائب عمید

37,50 12 عون ادارة

100 32 المجموع

  

جامعة منتوري وكلیاتها، فمن خالل فيالدراسةعینةوظیفة-5-یبین الجدول        

عینة الدراسة تضم رؤساء المصالح الذین یقومون أنالنتائج المحصل علیها نجد 

أعوان، كذلك % 50بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري وهذا ما تمثله نسبة 

، كما مست عینة الدراسة كذلك %37,50في الجامعة المركزیة وكلیاتها بنسبة اإلدارات

ستمارات في ، حیث وجدت الباحثة في توزیعها لإل%12,50نواب عمداء الكلیات بنسبة 

المكلفة بصالحیات العالقات هناك كلیات ال تحتوي على المصالح أنكلیات الجامعة 

  .ن نواب العمداء هم القائمین بهذه الصالحیاتأالعامة، و 

عینة الدراسة كانت موزعة في عدة وظائف وهذا لعدم أنتبین فالنتائج المحصل علیها   

سم مصلحة العالقات العامة، فمن خالل الزیارات المیدانیة للباحثة إوجود مصلحة تحمل 

  .ئفأن وظیفة العالقات العامة تكون موزعة في عدة وظاستنتجت إ
  

  :الدراسةعینةإلیهاتنتميالتيالمصلحةیبین):06(رقمالجدول

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

56,25 18 الخارجیة العالقات  

43,75 14 العامةاألمانة

100 32 المجموع
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الدراسة، حیث تبین من النتائج عینةإلیهاتنتميالتيالمصلحة-6-یبین الجدول       

عینة الدراسة موزعة على مصلحتین، نیابة مدیریة الجامعة للعالقات أنالمحصل علیها 

، والثانیة %56,25تصال والتظاهرات العلمیة وهذا بنسبة الخارجیة والتعاون والتنشیط واإل

عتباطیا وٕانما كان من خالل عینة إ، هذا أكید لم یكن %43,75هي األمانة العامة بنسبة 

سم العالقات العامة أرادت الباحثة إیجاد المصالح التي إالدراسة، فلعدم وجود مصلحة تحمل

تقوم بصالحیات العالقات العامة داخل الجامعة وذلك من خالل الوثائق التي تبین الوظائف 

التي تقوم بها جمیع المصالح التي تتوفر علیها الجامعة الجزائریة، فمن خالل الجریدة 

حیث تبین بمقتضى المرسوم التنفیذي ،62العدد ، 2004الرسمیة للجمهوریة الجزائریة للسنة 

الذي 2003أوت سنة 23الموافق 1424جمادى الثانیة عام 24المؤرخ في 279-03رقم 

  .یحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیماتها وسیرها

المذكور أعاله یهدف هذا القرار 279-03من المرسوم التنفیذي رقم 08وتطبیقا للمادة     

لى تحدید التنظیم اإلداري لمدیریة الجامعة والكلیة والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها إ

  .المشتركة

من الجریدة الرسمیة الجزائریة ، نجد أن المهام والوظائف التي تقوم بها 09وطبقا للمادة     

والتعاون نیابة مدیریة الجامعة المكلفة بالتنشیط وترقیة البحث العلمي والعالقات الخارجیة 

  :مایلي

متابعة أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث وٕاعداد الحصیلة للتنسیق مع الكلیات -

.والمعاهد

.البحثالقیام بكل نشاط من شانه تثمین نتائج -

.ترقیة عالقات الجامعة مع محیطها االجتماعي واالقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة -

ادل ما بین الجامعات والتعاون في مجالي التعلیم المبادرة بكل نشاط من اجل ترقیة التب-

.والبحث

.المبادرة بأعمال التنشیط واالتصال-

.تنظیم التظاهرات العلمیة وترقیتها-

.ضمان متابعة برامج تحسین المستوى وتجدید معلومات األساتذة وانسجامها-

  :وتشمل هذه المدیریة على المصلحتین اآلتیتین
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.وتثمین نتائجهمصلحة متابعة أنشطة البحث-

)1(مصلحة التعاون والتبادل مابین الجامعات والشراكة -

فحسب الجریدة الرسمیة العامة،أما فیما یخص المصلحة الثانیة والمتمثلة في األمانة 

  :فان األمانة العامة داخل الجامعة تتكفل بما یأتيذكرها،السابق 

احترام صالحیات الكلیة والمعهد ضمان تسییر المسار المهني لمستخدمي الجامعة مع -

.في هذا المجال

.تحضیر مشروع میزانیة الجامعة ومتابعة تنفیذها-

.ضمان متابعة تمویل أنشطة المخابر ووحدات البحث-

.السهر على السیر الحسن للمصالح المشتركة للجامعة-

.وضع برامج األنشطة الثقافیة والریاضیة للجامعة وترقیتها -

وتنسیق مخططات األمن الداخلي للجامعة بالتنسیق مع المكتب الوزاري ضمان متابعة -

.لألمن الداخلي

.ضمان تسییر وحفظ األرشیف والتوثیق لمدیریة الجامعة-

)2(.ضمان مكتب تنظیم الجامعة وتسییره-

  :الدراسةلعینةالعملفياألقدمیةیبین  ):07(رقمالجدول

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

12,50 4  5 ,1

9,38 3  10, 6

9,38 3  15,11

25,00 8  20,16

43,75 14 فوقفما 21

100 32 المجموع
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مدة الخبرة في العمل أو األقدمیة في العمل بالنسبة للعاملین في -7- یمثل الجدول     

تصال والتظاهرات العلمیة، نیابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واإل

21وتشیر النتائج إلى أن الفئة التي لها نسبة عالیة في األقدمیة هي الفئة التي لدیها خبرة 

ثم تلیها الفئة %25سنة بنسبة 20-16، تلیها الفئة من % 43,75سنة فما فوق بنسبة 

سنة 10- 6سنة والفئة من 15-11، وأخیرا الفئة من %12,50بنسبة 5من سنة إلى 

  .%9,38ةبنسب

وهو ما یؤكد أن العاملین في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في جامعة 

قدمیة وخبرة كبیرة في المیدان، وهذا یدل على حساسیة وأهمیة هذه المصلحة أمنتوري لهم 

ملین بها لهم درایة كافیة بالوظائف حتاللها مكانة هامة في الجامعة لذلك نجد العاإ و 

كذلك األقدمیة الكبیرة في العمل تجعل الممارس لهذه والصالحیات الموكلة لهم في الجامعة،

.المهنة له مسؤولیة كبیرة في أداء عمله والقیام بوظائفه الموكلة علیه على أكمل وجه
  

  :لعالقات العامة إسم ابخاصةمصلحةعلىالجامعةیبین توفر): 08(رقمالجدول

  

%النسبة التكرارات الخیارات

0,00 0 عمن

100,00 32 ال

100 32 المجموع

  

والذي یبین مدى توفر الجامعة على مصلحة خاصة -8-تشیر نتائج الجدول رقم       

" ال"ختیار إم العالقات العامة، أن جمیع أفراد عینة الدراسة كانت إجاباتهم تحمل إستحمل 

  % . 100العالقات العامة وذلك بنسبة سم إبعدم توفر جامعة منتوري على مصلحة خاصة ب

فالجامعة الجزائریة إلى حد اآلن لم تغیر في هیاكل ومدیریات الجامعة ، وحسب الزیارات 

المیدانیة التي قامت بها الباحثة في جامعة منتوري، الحظت أن وظائف مصلحة العالقات 

قریبا على جمیع وٕانما موزعة ت،تحمل إسمهاالعامة تمارس لكن لیس لها مصلحة خاصة 

  .المصالح الموجودة داخل الجامعة 
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نه غیر مجسد أفبالرغم من أن تخصص العالقات العامة  یدرس في الجامعات الجزائریة إال 

رض الواقع، فلحد اآلن نجد أن قسم العالقات العامة في الجزائر غیر معروف في جمیع أفي 

سم العالقات العامة، إن وجد في بعض المؤسسات ال یكون یحمل إ المؤسسات الجزائریة، و 

فوظائف العالقات العامة تكون ،فهذا لعدم وعي وفهم العالقات العامة لدى المسؤولین

  .أخرىوٕاداراتمتداخلة مع تخصصاتتمارس في جمیع المؤسسات الجزائریة لكن نجدها 

  .العامةعالقاتالبصالحیاتالمكلفةیبین الجهة): 09(رقمالجدول

  

%النسبة التكرارات الخیارات

62,50 25 لخارجیة والتعاون اللعالقاتنیابة مدیریة الجامعة

.والتظاهرات العلمیةتصالواإل

25,00 10 العامةاألمانة

12,50 5 جمیع المصالح في الجامعة

100 40 المجموع

  

الجهة المكلفة بصالحیات العالقات والذي یوضح - 9-تشیر نتائج الجدول رقم        

العامة في جامعة منتوري، أن الجهة المكلفة بصالحیات العالقات العامة موزعة على عدة 

فنجد أن إجابات عینة الدراسة كانت في المرتبة األولى نیابة مدیریة الجامعات جهات،

نسبة الهذا ما تمثله للعالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاهرات العلمیة و 

، في حین نجد أن الجهة المكلفة بصالحیات %25، تلیها األمانة العامة بنسبة 62,50%

جمیع المصالح الموجودة في الجامعة تداخل العالقات العامة كما أوضحته النتائج تتمثل في 

  %.12,5نسبة ماتمثله الحسب بعض عینة الدراسة وهذا 

تمارات تدل على أن نیابة اإلسبیاناتتحلیلإن النتائج المحصل علیها من خالل   

هي تصال والتظاهرات العلمیةللعالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واإلةمدیریة الجامع

وهذا لما لهذه المدیریة من،الجهة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري

نفس الصالحیات الموكلة للعالقات العامة لهاتقریبابها فهي قوموظائف وصالحیات ت
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عتبار أن لها عالقة بالجمهور الداخلي إداخل أي مؤسسة، تلیها األمانة العامة للجامعة على 

  .، فهي تقوم بكل ما یخصهللجامعة

نطینة وبالتالي نجد أن الجهة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري قس   

لم تكن محددة بدقة، هذا یدل على أن وظائف هذه الجهة والصالحیات المخولة لها داخل 

  .جل ممارسة العالقات العامة على أكمل وجه أالجامعة تشترك فیها مصالح أخرى من 
  

  :الدراسةعینةلدىعموماالعامةالعالقاتیبین معنى):10(رقمالجدول

  

%النسبة التكرارات الخیارات

16,33 8 باألنشطة االتصالیة للجامعةالجهة المكلفة   

28,57 14
اإلداریة التي تربط بین إدارات الجامعة واإلدارة الوظیفة 

العلیا 

44,90 22
والمنظمة لتحقیق التفاهم المتبادل بین الجهود المخططة

الجامعة وجماهیرها

10,20 5 أخرى

100 49 المجموع

  

الذي یوضح مفهوم العالقات العامة لدى عینة الدراسة، - 10–من خالل الجدول رقم       

حیث تبین حسب العینة أن العالقات العامة في الجامعة تعني الجهود المخططة والمنظمة 

ثم ، %44,90تدل علیه النسبة لتحقیق التفاهم المتبادل بین الجامعة وجماهیرها وهذا ما

دالة على أن العالقات العامة تعني الوظیفة اإلداریة التي تربط ال% 28.57تلتها النسبة 

التي % 16,33النسبة یهاالعلیا للجامعة، ثم تلاإلدارةاإلدارات الموجودة في الجامعة مع 

أنفي حین العالقات العامة  تعني الجهة المكلفة باألنشطة االتصالیة للجامعة،أجابت أن 

تأییدالعالقات العامة تعني كسب أنمختلفة على إجاباتأجابت% 10,20ما نسبته 

وذلك األخرىالجهة التي تهتم بجمع المعلومات عن الجامعات تعد وأنهاجماهیر الجامعة 
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أعمالالمكلفة بتقییم وتنسیق اإلدارةكما تعني العالقات العامة كذلك لتفادي المنافسة،

  .الجامعة

تعمل إذنوبالتالي فالعالقات العامة تقوم بكل ما یخص الجامعة مع محیطها الخارجي فهي 

  .على حمایة الجامعة

فهي مهنة تخصصهالعالقات العامة مصطلح له مفاهیم عدیدة، فكل یفهمه حسب إن     

یحبون العمل مع أنهمیسوغون ذلك بقولهم أویرغب عدد كبیر من الناس في ممارستها 

الناس والتعامل معهم ومواجهة المشكالت المختلفة وحلها، وال شك في أن هذا الموقف سلیم 

مسؤول العالقات العامة مطالب دائما بإقامة جسور من التفاهم أن نسبیا على أساس 

أووالتعاطف، مع المجموعات المختلفة التي تتعامل معها ویتصل بها، سواء داخل المؤسسة 

هذا الموقف ال یتعارض مطلقا مع المفهوم العلمي المعاصر للعالقات أنرجها، بما خا

فهي في العصر الحالي أصبحت میدانا علمیا یستدعي بذل الجهود المدروسة العامة،

والمحسوبة، ویستدعي ممن یمارسه ویعمل في مجاله، ضرورة التفرد بصفات خاصة ال 

  .تتوافر عند كل إنسان

ذلك الجهد المنظم المدروس << ل ذلك یمكن تعریف العالقات العامة بأنها من خال      

تصال للتأثیر على أراء اآلخرین، من خالل األداء المسؤول والخلق الجید، ومن منطلقات اإل

العامة هي تلك تن العالقاأوال یختلف هذا التعریف كثیرا عن القول ب>> المتبادل والكافي

مع ) فردآو(وتحسین عالقات مؤسسة بإیضاحتصالیة المتعلقة األعمال والنشاطات اإل

  )3(.)ذلك الفردأو(الجمهور الذي تتعامل معه تلك المؤسسة 

شهدت العالقات العامة كمفهوم إداري وكوظیفة تطورا سریعا على مر السنین وهذا      

دور للوتباین التعاریف الخاصة بالعالقات العامة وذلك اختالفالتطور یمكن مالحظته في 

  :تيالذي یعطى لها، وتبدو أهمیة وجود تعریف محدد ومقبول للعالقات العامة في اآل

ختصاصات وتضاربها بین إدارة العالقات العامة المساهمة في الحد من تداخل اإل-1

.واإلدارات الوظیفیة األخرى

اإلدارة بوضوح وبالتالي وضع تنظیم إداري عملي جید إمكانیة تحدید أهداف ومسؤولیات-2

.لها
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، ویرجع الغموض وعدم اإلدارةوضع الخطط والبرامج التي یسیر وفقا لها نشاط إمكانیة-3

فالعالقات العامة األلفاظعدم تحدید مضمون إلىالتحدید المقترن بوظیفة العالقات العامة 

وهذه المعاني هي ثالثة معاني مختلفة كما قد یستخدم كبدیل لها،إلىلإلشارةتستخدم 

األدوارأووالشؤون العامة Communicationsتصاالت واإلInformationاإلعالم

.Affairs Publicالعامة 

ستعمال تسمیة العالقات العامة مع الجماهیر إقتراح بعض الكتاب إإلىهذا أدىقد و       

لهذا المجال، فیصبح أحسنستحقق فهما أنهاأساسستخدام العالقات العامة على كبدیل إل

  )4(.عالقات المنظمة مع جماهیرها هي المقصودةأنواضحا 
  

الموكلةالصالحیاتعلىالعامةالعالقاتمصلحةسمإتأثیر یبین مدى):11(رقمالجدول

  :الجامعةفيلها

  

%النسبة التكرارات الخیارات

93,75 30 عمن

6,25 2 ال

0,00 0 ال ادري

100 32 المجموع

  

توضیح مدى تأثیر تسمیة العالقات العامة على - 11-نحاول من خالل الجدول رقم       

جامعة محل الدراسة، حیث تبین من النتائج المحصل علیها الالصالحیات الموكلة لها في 

نعم أي أن تسمیة إدارة قد اختارت اإلجابة %93,75حسب عینة الدراسة أن ما نسبته 

سم له تأثیر على الوظائف والصالحیات الموكلة إلیها في الجامعة، العالقات العامة بهذا اإل

  .من عینة الدراسة قد أجابت بال % 6,25في حین أن ما نسبته 

بالرغم من أن تخصص العالقات العامة أصبح في وقتنا الحالي تخصص معروف في جمیع 

تخصص ضمن علوم اإلعالم دلجامعات العربیة وباألخص الجامعة الجزائریة ، حیث یعا

، وخصصت له معاهد خاصة وكذلك یعتبر مقیاس یدرس في بعض التخصصاتتصالواإل



الدراسةنتائجوالبياناتعرضواملنهجيةاإلجراءات  الثالث                                                                       الفصل

- 164 -

لتدریسه إال أن اسم العالقات العامة مازال یكتنفه الغموض، فكل مؤسسة تعرفه حسب 

ة یؤثر على الصالحیات الموكلة له، فحسب إجابات نشاطها  لذا نجد أن اسم العالقات العام

العینة عن السؤال ماهي الجهة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري، 

نجد أن اإلجابات كانت ال تحمل اسم العالقات العامة یعني أن العالقات العامة ال تنحصر 

اخل أدى إلى عدم وضوح اسم في جهة واحدة وٕانما موزعة على عدة مصالح، وهذا التد

.وتخصصهفكل یفهمه حسب وظیفتهالعالقات العامة وضوحا تاما،

العالقاتصالحیات بالمكلفةالمصلحةبهاتقومالتيیبین الوظائف):12(رقمالجدول

  :الجامعةفيالعامة

  

%النسبة التكرارات الخیارات

10,26 4 أهدافهاوتحدید رسم سیاسة الجامعة

51,28 20
واالتصال بالمؤسسات االتصال بالمسؤولین في الداخل

والجماهیر في الخارج

15,38 6 بین اإلدارة العلیا وبقیة اإلدارات األخرىالتعاون المستمر

5,13 2 العام نحو الجامعةالرأيات قیاس اتجاه

17,95 7 أخرى

100 39 المجموع

  

الوظیفة التي تقوم بها المصلحةأنتبین النتائج -12–من خالل الجدول رقم         

وظیفة االتصال بالمسؤولین بالدرجة األولىالعامة في جامعة منتوري هيبالعالقاتالمكلفة

،%51,28في الداخل واالتصال بالمؤسسات والجماهیر في الخارج وهذا ما تمثله نسبة 

بین اإلدارة التعاون المستمرةوظیف، وتلیها %17,95تلیها وظائف أخرى متعددة بنسبة 

وتحدید ، ثم وظیفة رسم سیاسة الجامعة %15,38بنسبة العلیا وبقیة اإلدارات األخرى

بنسبة ات الرأي العام نحو الجامعةقیاس اتجاهوأخیرا وظیفة ،%10,26بنسبة أهدافها

5,13.%  
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الجامعة وجماهیرها المختلفة، فالعالقات العامة داخل الجامعات تعتبر همزة وصل بین       

فهي تسعى دائما على اإلشراف على كل العالقات التي تربط الجامعة ومحیطها الداخلي 

تصاالت والتعامل مع الصحافة، وبالتالي والخارجي، كما تعمل على وضع استراتیجیات اإل

ن العامل إتؤدي إلى خلق عالقة ودیة داخل الجامعة وجماهیرها، وحسب إجابات المبحوثین ف

  .سم الجامعةإبالمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة یعتبر الناطق الرسمي ب

إن وظائف العالقات العامة داخل الجامعة عدیدة، فهي تعمل على تحقیق التعاون       

وهي بذلك لها جمیع ها،المستمر بین اإلدارة العلیا للجامعة وبقیة اإلدارات األخرى فی

إلى ذلك باإلضافةتي تجعل منها مصلحة لها مكانة عالیة داخل أي مؤسسة الصالحیات ال

كذلك تعمل على قیاس ن العالقات العامة تحاول رسم سیاسة الجامعة وتحدید أهدافها،إف

عدم وضوح هذا الدور سیؤدي تبعا إلى أنوال شك اتجاهات الرأي العام نحو الجامعة،

  .سیر العملةعرقلالتي تؤدي الى ختصاصات و إلسلبیات عدیدة لعلى من أهمها تضارب ا

المكلفة بصالحیات للمصلحةالموكلةالصالحیاتیبین ممیزات):13(رقمالجدول

  :العامةالعالقات
  

%النسبة التكرارات الخیارات

0,00 0 الوضوح التام

31,25 10 الوضوح النسبي

68,75 22 الغموض

100 32 المجموع

  

ممیزات الصالحیات الموكلة للمصلحة المكلفة بصالحیات -13-یمثل الجدول رقم      

العالقات العامة في جامعة منتوري، فمن خالل النتائج المحصل علیها من عینة الدراسة، 

ن الصالحیات الموكلة للجهة المكلفة بصالحیات أختارت اإلجابة بإنجد أن معظم العینة 

، تلیها نسبة %68,75ة تتمیز بالغموض، وهذا ما تمثله النسبة العالقات العامة في الجامع

التي أجابت بالوضوح النسبي للصالحیات الموكلة للمصلحة المكلفة بصالحیات % 31,25
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العالقات العامة في الجامعة، في حین نجد أن الذین أجابوا أن صالحیات المصلحة المكلفة 

  %.00بالوضوح التام كانت نسبتهم بصالحیات العالقات العامة في الجامعة تتمیز

كبیر على تأثیرسم العالقات العامة في جمیع المؤسسات الجزائریة له إلغموض إن    

كذلك تداخل فكل یفهمها حسب تخصصه وتجربته في المیدان،إلیهاالصالحیات المخولة 

ثر على عدم وضوح الصالحیات الموكلة لها خاصة داخل أ، هذا ما التخصصات فیما بینها

العالقات العامة داخل الجامعة یجعل الصالحیات إسمالجامعة، فعدم وجود مصلحة تحمل 

  .المخولة لها تمتاز بالغموض وهذا لغموض المصطلح في حد ذاته

كبیرة یةأهممؤسسة لها أيفالصالحیات والوظائف المكلفة بها العالقات العامة في      

مؤسسة تعتبر العصب الحیوي والعنصر الحركي فیها، فهي تهتم الن العالقات العامة في أل

نسجام تحقیق التوازن واإلإلىبجماهیر المؤسسة سواء الداخلیة والخارجیة، وتسعى دائما 

سم إالصالح العام، فوجود مصلحة خاصة تحمل تحقیقجلأداخل وخارج المؤسسة من 

وعدم وجوده یجعل جمیع ،ة یجعل الصالحیات الموكلة لها تمتاز بالوضوحالعالقات العام

  .  صالحیاتهاالمصالح تشترك في 

صالحیات بالمكلفةالمصلحةبهاتقومالتيالوظائفكفایةیبین مدى): 14(رقمالجدول

  :الجامعةنجازاتإ و بسیاساتالعامة للتعریفالعالقات

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

6,25 2 كافیة جدا

68,75 22 كافیة نسبیا

25,00 8 غیر كافیة

100 32 المجموع

  

مدى كفایة الوظائف للتعریف بسیاسات وانجازات الجامعة، -14-یبین الجدول رقم     

من اإلجابات % 68,75فحسب النتائج المحصل علیها من عینة الدراسة تبین أن ما نسبته 

كانت تدل على أن الوظائف التي تقوم بها العالقات العامة داخل الجامعة تتمیز بالكفایة 
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العالقات العامة في الجامعة ال تقوم بجمیع الوظائف المخولة أنعلى لالنسبیة، وهذا ما ید

العالقات فوظائف      وهذا لتداخل وظائف اإلدارات األخرى الموجودة في الجامعة لها،

وجدت ستطالعیة التي قامت بها الباحثة العامة في جامعة منتوري ومن خالل الزیارات اإل

تصال بالمؤسسات الخارجیة، كما تقوم تتمثل بالدرجة األولى في تحقیق التعاون واإلأنها

نجازاتها الحدیثة، إ بإصدار نشرات وكتیبات من خاللها تحاول التعریف بالجامعة وسیاستها و 

وظائف العالقات العامة في جامعة منتوري غیر أنمن العینة ترى % 25ا نجد ما نسبته كم

  .كافیة 

الحیوي والعنصر محركإن وظائف العالقات العامة في أي مؤسسة عدیدة فهي تعتبر ال   

الفعال فیها، لذلك تعطى لها وظائف كثیرة وهذا نظرا للمكانة التي تحتلها داخل المؤسسات، 

فهي تعد الوظیفة اإلداریة والجهود المخططة والمنظمة التي تسعى من خاللها المؤسسات 

م فالعالقات العامة تسعى جاهدة إلى تحقیق التفاه،كسب تأیید جماهیرها، وقبولهم لها

  .بین اإلدارة العلیا وجماهیرها المختلفةنسجامواإل

الهیكلفيالعامةالعالقاتصالحیات بالمكلفةالمصلحةتبین موقع): 15(رقمالجدول

  :للجامعةالتنظیمي

  

النسبة 

%

التكرارات الخیارات

90,63 29 ةتابعة لرئاسة الجامعة مباشر 

9,38 3 الجامعةإداراتباقي مع تكون على نفس المستوى 

المركزیة

0,00 0 الجامعةإداراتمن إلدارةمصلحة فرعیة تابعة 

المركزیة

0,0 0 اخاصة بهتابعة لمصلحة فرعیة دون تمیزها بمكانة

100 32 المجموع
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الذي یبین موقع المصلحة المكلفة بصالحیات -15-یتضح من خالل الجدول رقم      

العالقات العامة في الهیكل التنظیمي للجامعة، أنها تحتل مكانة عالیة في الجامعة وهذا ما 

في حین نجد ما نسبته التي تؤكد أنها تابعة لرئاسة الجامعة مباشرة،% 90,63تبینه نسبة 

حة العالقات العامة تكون على نفس المستوى مع باقي إدارات تدل على أن مصل% 9,38

  .الجامعة

مؤسسة لها أهمیة كبیرة وهذا ما یؤدي إلى إعطائها أيإن إدارة العالقات العامة في        

مرتبة تكون قریبة من اإلدارة العلیا، فهي تعتبر الوظیفة اإلداریة التي تعتمد علیها اإلدارة في 

لها الوظائف والصالحیات للذلك تخو إیجاد عالقات ودیة بینها وبین جماهیرها المختلفة،

  .ستغناء عنهاي مؤسسة اإلالتي تجعل منها إدارة مهمة ال یمكن أل

هتمام اإلدارة العلیا في إیوضح المستوى اإلداري للوظیفة اإلداریة في المؤسسة مدى       

رتفع هذا المستوى دل ذلك على مدى إكلما بحیث ،لهاالمؤسسة بهذه الوظیفة وتقدیرها 

فمن خالل النتائج هتمام اإلدارة العلیا بهذه الوظیفة ورفعها إلى مستوى الوظائف اإلداریة، إ

المحصل علیها تبین أن إدارة العالقات العامة تأتي مباشرة تحت رئاسة الجامعة في الهیكل 

وبذلك تكون إدارة تصال المباشر بالرئیس،التنظیمي للجامعة، وهذا مما یتیح لها فرصة اإل

مصادر تخاذ القرارات مما یجعل منها قریبة أیضا منإالعالقات العامة قریبة من مصادر 

المعلومات الرسمیة بحیث یتیح المركز الحصول على المعلومات بالسرعة المناسبة ودون 

الجامعة تتیح لها القیام ةتحریف أو تشویش، كما تدل تبعیة إدارة العالقات العامة لرئاس

أهمیة هذه اإلدارة مما یتیح لها التعاون مع اإلدارات و بالنشاطات المختلفة، وهنا یبرز دور 

  .هتمامها أیضاإ خرى، ویكسبها هذا الموقع دعم اإلدارة العلیا و األ
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فيبالمشاركةالعامةبالعالقاتالمكلفةالمصلحةیبین أحقیة): 16(رقمالجدول

  :للجامعةاإلدارة العلیامجلساجتماعات

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

81,25 26 نعم

18,75 6 ال

100 32 المجموع

  

بصالحیات المكلفةالمصلحةأحقیةمدى-16- یتضح من خالل الجدول رقم      

حیث نجد ما نسبته للجامعة،اإلدارة العلیامجلسجتماعاتإفيبالمشاركةالعامةالعالقات

للجهة المكلفة أنجتماعات وهذا یدل على بالمشاركة في اإلأحقیتها، تؤكد على 81,25%

مهمة فیها كما بینه الجدول السابق إدارةبصالحیات العالقات العامة داخل الجامعة تعتبر 

الذي یعطي مكانة عالیة لها لموقعها في الهیكل التنظیمي للجامعة، فالجهة المكلفة 

بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري بقسنطینة تكون تابعة مباشرة لرئاسة 

  .العلیا للجامعةاإلدارةجتماعات مجلس إفي حضور األحقیةمعة وهذا ما یخول لها الجا

تقوم به في ذيالعالقات العامة والدور الفعال الإدارةالبالغة التي تكتسبها لألهمیةنظرا      

إدارةمؤسسة، وكذلك الوظائف المخولة لها التي تجعل منها أيتحقیق المصلحة العامة في 

  . جتماعاتالمشاركة في اإلأحقیةاستغناء عنها، لذا لهمهمة ال یمكن اإل

داخل الجامعة العامةبالعالقاتالمكلفةالمصلحةیبین مدى مساهمة): 17(رقمالجدول

  :والبحث في جامعة منتوريالتخطیطعملیاتفي

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

62,50 20 نعم

37,50 12 ال

100 32 المجموع
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المكلفةالمصلحةمساهمةالذي یبین مدى - 17-یتضح من خالل الجدول رقم      

ما نسبته أنوالبحث في جامعة منتوري،التخطیطعملیاتفيالعامةبصالحیات العالقات

في جامعة العامةبصالحیات العالقاتمن عینة الدراسة تؤكد أن للجهة المكلفة% 62,50

، في حین نجد ما نسبته مساهمة في عملیات التخطیط والبحث في الجامعةمنتوري لها 

  .كانت إجاباتهم بال% 37,50

فالعالقات العامة تعتبر المرآة التي من خاللها یستطیع كل متسائل ومستفسر أن یجد       

لذا فالعالقات ستفساراته حول ما یدور في ذهنه عن الجامعة وسیاساتها،إجوابا عن كل 

التنسیق مع باقي اإلدارات الموجودة في الجامعة في عملیات فيالعامة لها مساهمة 

. التخطیط والبحث
  

المكلفةالتي تقوم بها المصلحةوالبحثالتخطیطیبین عملیات): 18(رقمالجدول

  :الجامعةالعامة فيبصالحیات العالقات

%النسبة  التكرارات الخیارات

42,86 15 وخطة عملهاوأهدافها شرح سیاسة الجامعة 

22,86 8
لمعرفة رأي الجمهور الموضوعیةالعلمیةباألبحاثالقیام 

واتجاهاته نحو سیاسة الجامعة 

28,57 10 وبین كلیاتهاالمركزیةاإلدارة االتصال الدائم بین 

2,86 1 العلمیةالبحوثالدراسات ونتائجنشر

2,86 1 أخرى

100 35 المجموع

  

التي تقوم والبحثالتخطیطیبین عملیاتالذي-18-یتضح من خالل الجدول رقم        

حیث ترى غالبیة ،جامعة منتوريالعامة فيبصالحیات العالقاتالمكلفةبها المصلحة

عینة الدراسة أن عملیات التخطیط والبحث تتمثل في شرح سیاسة الجامعة وأهدافها وخطة 

، في حین نجد النسب المتقاربة على التوالي  %42,86عملها وهذا ما تمثله النسبة 
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تصال الدائم بین اإلدارة المركزیة في تؤكد أنها تقوم بعملیة اإل، 22,86%،28,57%

كذلك القیام باألبحاث العلمیة الموضوعیة لمعرفة رأي ،وبین كلیاتها ومعاهدهاالجامعة 

الجمهور واتجاهاتها نحو سیاسة الجامعة باإلضافة إلى أنها تقوم بنشر الدراسات ونتائج 

المصلحة المكلفة بصالحیات أن، في حین نجد %2,86البحوث العلمیة وهذا بنسبة 

ي محاولة معرفة نقاط القوة والضعف للجامعة مقارنة العالقات العامة لها دور كبیر ف

  .بالجامعات األخرى في الداخل والخارج
  

صناعةفيالعامةبالعالقاتالمكلفةالمصلحةمساهمةیبین مدى): 19(رقمالجدول

  :جامعة منتوريفيالقرار

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

12,50 4 نعم

87,50 28 ال

0,00 0 ال ادري

100 32 المجموع

  

بالعالقاتالمكلفةالمصلحةمساهمةمدىالذي یبین -19-من خالل الجدول رقم       

نه بالرغم من أجامعة منتوري بینت النتائج المحصل علیها، فيالقرارصناعةفيالعامة

المكانة العالیة التي تحتلها نیابة مدیریة العالقات الخارجیة داخل الجامعة  وكذا الوظائف 

والصالحیات المخولة لها، إال أن غالبیة النتائج تؤكد على عدم مساهمتها في صناعة القرار 

تؤكد على أحقیة % 12,50في حین نجد ما نسبته ،%87,50وهذا ما تمثله النسبة 

  .لمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في المساهمة في صنع القرار داخل الجامعةا

فالعالقات العامة داخل أي مؤسسة عامة وفي المؤسسة الجامعیة خاصة، تعتبر إدارة       

مهمة من إداراتها، ولها وظائف وصالحیات عدیدة تجعل منها ذات مرتبة عالیة في الهیكل 

، أما فیما یخص -15-للجامعة، وهذا ما ورد في الجدول السابق رقم داريالتنظیمي اإل

مساهمتها في صناعة القرار داخل الجامعة فهذه الوظیفة هي مسؤولیة الجامعة، أكید أن كل 
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ستفسارات فیما یدور داخل وخارج الجامعة، فصناعة إ قتراحات و إإدارة من إدارات الجامعة لها 

  .كون أحقیتها لرئیس أو مدیر المؤسسةالقرار داخل المؤسسة ت
  

علىالعامةالعالقاتصالحیات بالمكلفةالمصلحةإشرافیبین مدى):20(رقمالجدول

  :بجمهورهاالدائمالتواصل

  

%النسبة المجموع التكرارات الخیارات

100,00 32 32 نعم الجمهور 

0,00 0 ال الداخلي

100,00 32 32 نعم الجمهور 

0,00 0 ال الخارجي

  

بصالحیات المكلفةالمصلحةإشرافمدىالذي یبین - 20-من خالل الجدول رقم        

، بینت النتائج المحصل علیها أن ما نسبته بجمهورهاالدائمالتواصلعلىالعامةالعالقات

العامة داخل بصالحیات العالقاتالمكلفةالمصلحةترى أن ،من عینة الدراسة100%

جامعة منتوري تشرف على التواصل الدائم بجمهورها الداخلي والخارجي، وهذا ما یدل على 

نسجام بینها وبین جماهیرها، فهي هذه المصلحة تقوم بخلق جو مبني على التفاهم واإلأن

تحاول دائما العمل على تحقیق أهداف الجامعة وهذا بقیامها بالتنسیق مع باقي اإلدارات 

جنب بإعطائها جمیع المعلومات والبیانات عن إلىالموجودة في الجامعة على العمل جنب 

وجماهیرها المختلفة الجامعة وسیاساتها وانجازاتها وهي بذلك تعتبر همزة وصل بین الجامعة 

سواء الداخلیة والخارجیة، فهي تسعى دائما إلى تحقیق التواصل المستمر بین الجمهور 

الداخلي للجامعة والمتمثل في العمال اإلداریین واألساتذة والطلبة من خالل خلق عالقات 

ارجي ودیة فیما بینهم وٕاعطائهم كل ما یشغل تفكیرهم عن أهداف الجامعة، أما الجمهور الخ

للجامعة والمتمثل في المؤسسات المختلفة التي تتعامل مع الجامعة ووسائل اإلعالم 

المختلفة، كذلك المجتمع المحلي، فهي تسعى إلى التعریف بسیاسة الجامعة ورسالتها، كذلك 
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وفود الجامعة وتحقیق التعامل معهم، كما تقوم بإرسال الطلبة إلى إستقبال تعمل على 

  .یة والحرص على ضمان سیر معامالتهم المؤسسات األجنب

فالعالقات العامة بذلك تساهم وبشكل كبیر على التواصل الدائم والمستمر بین الجامعة     

  . وجماهیرها، وهذا من اجل تحقیق األهداف التي ترمي إلیها الجامعة

لتحقیقالعامةبالعالقاتالمكلفةللمصلحةالمخولةیبین الصالحیات): 21(رقمالجدول

  :جمهور الجامعةمستوىعلىتصالاإل 

  

%النسبة التكرارات الخیارات

17,39 12 تحقیق السمعة الجیدة للجامعة

14,49 10 األكادیمیةالتعریف بالجامعة ورسالتها 

17,39 12 التواصل مع فئات الجماهیر المختلفة للتعرف على وجهات

اتجاه الجامعةمنظره

11,59 8 البرامج والخطط دوریة تهتم بتقییمأبحاثإجراءالحرص على 

االتصالیة

11,59 8 الجامعةشرح وتوضیح سیاسات وخطط

10,14 7 بین الموظفینتنمیة روح التفاهم والثقة المتبادلة

5,80 4 رفع الروح المعنویة للموظفین 

11,59 8 نشر الوعي داخل الجامعة

100 69 المجموع

المكلفةللمصلحةالمخولةالصالحیاتالذي یبین - 21-من خالل الجدول رقم        

جمهور الجامعة حیث تبین النسبة األولى مستوىعلىاالتصاللتحقیقالعامةبالعالقات

على أن الصالحیة األولى التي تسعى المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات 17,39%

العامة تحقیقها هي محاولة تحقیق السمعة الجیدة للجامعة وكذلك المساهمة بشكل كبیر على 

التواصل مع فئات الجماهیر المختلفة لها وذلك للتعرف على وجهات نظرهم اتجاه الجامعة، 

العامة هي بالعالقاتتبین أن من صالحیات المصلحة المكلفةالتي %14,49تلیها النسبة 
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التي تمثل أن من %11,59ثم تأتي النسبة ،التعریف بالجامعة ورسالتها األكادیمیة

وهي البرامج والخطط االتصالیةالحرص على إجراء أبحاث دوریة تهتم بتقییم هاصالحیات

، نشر الوعي داخل الجامعةالجامعة و نفس النسبة التي تمثل شرح وتوضیح سیاسات وخطط 

وأخیرا النسبة  ،التي تؤكد على تنمیة روح التفاهم والثقة المتبادلة% 10,14تلیها النسبة 

  .رفع الروح المعنویة للموظفین التي تمثل 5,80%

فالعالقات العامة هي جهود مخططة ومنظمة تسعى أي مؤسسة من خاللها تحقیق       

كل الصالحیات التي تجعل منها بإعطائهاصورة حسنة لها، وذلك وٕاعطاءالسمعة الجیدة، 

أوالتي یمكن لكل متسائل ةآالمر ال یمكن االستغناء عنها، فهي تعتبر بمثابة إداریةوظیفة 

وسیاساتها، هذا سواء بالنسبة وأهدافهایدور من حوله عن الجامعة یفهم كل ماأنمستفسر 

الخارجي للجامعة، فالعالقات العامة بصفة عامة هي فن رالجمهو أوللجمهور الداخلي 

عالعالقات العامة هي العالقات م<< یقول جولدن ماالتعامل مع الجماهیر المختلفة، ك

  .>>الجماهیر 
  

بالعالقاتالمكلفةالمصلحةفيالعاملینبینتصالاإل یبین وجود): 22(رقمالجدول

  :الجامعةالعامة داخل

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

12,50 4 ستمرارإب

87,50 28 حسب الظروف

0,00 0 ال

100 32 المجموع

  

المصلحةفيالعاملینبینتصالاإلیبین وجودالذي -22-من خالل الجدول رقم       

من عینة % 87,50ما نسبته أنیتبین ،جامعة منتوريالعامة داخلبالعالقاتالمكلفة

العامة داخلبالعالقاتالمكلفةالمصلحةفيتصال بین العاملینعلى وجود اإلالدراسة تؤكد 

% 12,50في حین نجد ما نسبته تصال یكون حسب الظروف،جامعة منتوري لكن هذا اإل
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العاملین أنستمرار، فمن خالل هذه النتائج نستنتج إتصال یكون بهذا اإلأنمن العینة ترى 

تصال فیما إفي المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري لهم 

تصال یكون دائم أمر طارئ فاإلأوبینهم، خاصة عندما تكون هناك مناسبات خاصة 

الجامعة، ومحاولة أعمالستفادة بینهم فیما یخص المعلومات واإلبإعطاءومستمر وهذا 

تصال المستمر لمعرفة كل المستجدات وكل ما یخص باإلإالال یكون وهذا أهدافهاتحقیق 

الجامعة، وهذا لكي یكون جمیع القائمین على الصالحیات الموكلة لهم على درایة كاملة بكل 

  .ما یدور حولهم سواء عن الجامعة وجماهیرها المختلفة
  

  :العامةبالعالقاتالمكلفةالمصلحةداخلتصالاإل یبین إطار): 23(رقمالجدول

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

38,36 28 تقدیم اقتراحات

6,85 5 تقدیم شكاوي

27,40 20 تقدیم مشورات

24,66 18 توجیهاتإعطاء

2,74 2 أخرى

100 73 المجموع

  

داخلتصالطار الذي یتم فیه اإلوالذي یمثل اإل-23-من خالل الجدول رقم         

العامة داخل جامعة منتوري، یتضح لنا أن ما نسبته العالقاتصالحیات بالمكلفةالمصلحة

ثم تلیها ،ن اإلطار یكون في شكل تقدیم اقتراحاتأمن إجابات المبحوثین أجابوا ب38,36%

، %24,66،%27,40وهذا ما تمثله النسب على التوالي ،تقدیم منشورات وٕاعطاء توجیهات

كما ،%6,85تصال یكون في شكل تقدیم شكاوي وهذا ما تمثله النسبة في حین نجد أن اإل

ستفسارات حول الجامعة ومحیطها والرد على الطلبات إجل تقدیم أتصال كذلك من یكون اإل

  .%2,74وهذا ما تمثله نسبة 
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إن االتصال یمثل المحرك األساسي للعاملین في الجامعة، فمن خالله یكون هناك       

ومحاولة إیجاد الحلول لكل ما یدور في الجامعة فالعالقات العامة فكار واآلراء،تبادل في األ

تحاول دائما معرفة نقاط الضعف والقوة في أي مؤسسة لكي تقوم بتقدیم االقتراحات فالعامل 

سم إبالمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في الجامعة یعتبر الناطق الرسمي ب

للتمكن من إعطائه التوجیهات یكون على علم بكل ما یدور حولهالجامعة لذلك یجب أن

  .والتعلیمات الالزم إتخاذها 
  

  :للجامعةالعلیاباإلدارةتصالیبین اإل ):  24(رقمالجدول

  

%النسبة   التكرارات الخیارات

12,50 4 باستمرار

87,50 28 حسب الظروف

0,00 0 ال

100 32 المجموع

  

یتبین لنا للجامعة،العلیاباإلدارةتصالیبین اإلالذي -24- من خالل الجدول رقم        

من العینة أكدوا على أن هناك اتصال باإلدارة العلیا للجامعة، لكن % 87,50أن ما نسبته 

من العینة أجابت % 12,50تصال یكون حسب الظروف، في حین نجد أن ما نسبته هذا اإل

  .ستمرار إتصال یكون بأن هذا اإل

تصال یكون إما تصال باإلدارة العلیا للجامعة حسب الظروف إلى أن هذا اإلویرجع اإل     

جل تقدیم أقتراحات أو إعطاء معلومات وبیانات عن جماهیر الجامعة، ومن لتقدیم اإل

  .المشاكل التي تعاني منها الجامعة وجماهیرها ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة لذلك

ن لكل إدارة وظائفها ستمرار ألإباإلدارة العلیا ألي مؤسسة ال یكون في الغالب بتصالإن اإل

تصال إال للضرورة، وبما أن العالقات العامة وظیفة ومسؤولیاتها التي تقوم بها لذلك یكون اإل

  .   مهمة في أي مؤسسة فهي دوما تحاول إعطاء صورة جیدة
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همزة وصل بین اإلدارة العلیا للجامعة وجماهیرها تعتبر فالعالقات العامة في الجامعة       

المختلفة، لذا نجد أن لها إتصال باإلدارة العلیا لتزویدها بالمعلومات والبیانات الخاصة بكل 

  .ما یدور فیها، إلیجاد الحلول والمقترحات 

  

  :للجامعةالعلیاباإلدارةاالتصالعملیةیبین شكل): 25(رقمالجدول

  

%النسبة التكرارات الخیارات

62,50 20 مباشرة

6,25 2 اإلداراتعن طریق رؤساء 

31,25 10 العامةبالعالقاتطریق المصلحة المكلفة عن

100 32 المجموع

  

العلیاباإلدارةتصالاإلعملیةشكلالذي یعطي -25-من خالل الجدول رقم یتبین       

تصال یكون بطریقة مباشرة وهذا ما عبرت علیه النسبة أن العینة ترى أن اإلللجامعة،

تصال باإلدارة العلیا للجامعة یتم من العینة رأت أن اإل% 31,25، كما أن نسبة 62,50%

تصال من العینة أن اإل%6,25نسبة الالعامة، وترى بالعالقاتالمصلحة المكلفة عن طریق 

  .یكون عن طریق رؤساء اإلدارات 

یتم من خاللها تبادل األفكار والمعلومات في المؤسسة هو عملیة مستمرة،إن االتصال     

جل تحقیق المصلحة العامة، ومن خالل النتائج المحصل علیها من طرف المبحوثین أمن 

االتصال باإلدارة العلیا للجامعة یكون مباشرة، الذین كانت إجاباتهم معظمها تدل على أن

تصال ن اإلسة الجامعة، وهذا تكون فیه مصداقیة أكثر ألستفسار یكون مباشرة مع رئاإفأي 

  .من االتصال بالوسائطمواجهة وجها لوجه تكون فیه فعالیة مباشرة وبال

كما نجد أن نسبة من المبحوثین أجابوا  أن االتصال في بعض األحیان یكون عن    

العامة داخل الجامعة، وهذا ما یدل على المكانة المهمة بالعالقاتالمصلحة المكلفة طریق 

التي تتمتع بها هذه المصلحة بالنسبة لإلدارة العلیا للجامعة، فالعالقات العامة تربط بین 

  .جمهورها الداخلي والخارجيو لمؤسسة اإلدارة العلیا ل
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تعتبر الوظیفة ) 13و12( وبالنسبة للجامعة فهي حسب إجابات العینة في الجدولین   

  .اإلداریة التي تهتم باالتصال بالمسؤولین في الداخل والجمهور الخارجي

فبالرغم من عدم وجود إدارة خاصة باسم العالقات العامة في جامعة منتوري إال أن نیابة 

مدیریة العالقات الخارجیة والتنشیط والتعاون واالتصال التي تقوم بالصالحیات المخولة 

ها،مة تعتبر هي همزة الوصل بین اإلدارة العلیا للجامعة واإلدارات الموجودة فیالعالقات العا

  .فهي اإلدارة التي لها كل الصالحیات بما یدور داخل الجامعة وخارجها
  

الوسائلعلىبجماهیرهاصالهاإتفيالجامعةعتمادإیبین مدى): 26(رقمالجدول

  :المختلفةاالتصالیة

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

100,00 32 نعم

0,00 0 ال

100 32 المجموع

     

تصالهاإفيالجامعةعتمادإالذي یوضح مدى-26-من خالل الجدول رقم یتبین

المختلفة، أن عینة الدراسة ترى أن الجامعة تعتمد فيتصالیةاإلالوسائلعلىبجماهیرها

  .% 100عبرت علیه النسبة المختلفة وهذا ماتصالیةاإلالوسائلعلىبجماهیرهاتصالهاإ

تصال الذي في وسائل اإلعالم المختلفة وال سیما فیما یتعلق باإلوالعلميالتقدم التقنيف      

تصالیة المختلفة تستطیع له دور فعال في زیادة فعالیة المؤسسات، فمن خالل الوسائل اإل

تقدمها للجمهور وحاجة الجمهور للحصول المؤسسات نقل صورة لألنشطة والخدمات التي 

  .على تلك المعلومات

والجامعة كغیرها من المؤسسات، هي بدورها تسعى إلى تحقیق أهدافها من خالل    

، فهي تعتمد علیها إلتصالها بجماهیرها سواء تصال المختلفةعتمادها على وسائل اإلإ

الداخلیة أو الخارجیة وتتعدد هذه الوسائل حسب طبیعة الوسیلة اإلتصالیة المناسبة، وكذا 
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طبیعة الجمهور المستهدف منها باإلضافة إلى المعلومات المراد نشرها، وهي بذلك تعتمد في 

  .إتصالها على الوسائل اإلتصالیة المختلفة
  

نجازاتهاإ و بسیاستهاللتعریفالجامعةعلیهاتعتمدالتيیبین األسالیب): 27(رقمالجدول

  :الجماهیرلدى

  

%النسبة التكرارات الخیارات

30,43 28 المنشورات والكتیباتإصدار

23,91 22 الملصقاتإصدار

21,74 20 القیام بتنظیم المؤتمرات

21,74 20 إعالمیةالقیام بحمالت 

2,17 2 أخرى

100 92 المجموع

  

الجامعةعلیهاتعتمدالتيیبین األسالیبالذي -27-من خالل الجدول رقم        

الجماهیر، یتبین أن إجابات عینة الدراسة تؤكد أن لدىنجازاتهاإ و بسیاستهاللتعریف

الجماهیر هو لدىوانجازاتهابسیاستهااألسلوب األول الذي تعتمد علیه الجامعة للتعریف

من % 30,43نسبة الأسلوب إصدار المنشورات والكتیبات بالدرجة األولى وهذا ما تدل علیه 

والقیام بالحمالت القیام بتنظیم المؤتمراتثم % 23,91بنسبة إصدار ملصقات االعینة، تلیه

ترى أن الجامعة % 2,17لكل منهما، في حین نجد ما نسبته % 21,74اإلعالمیة بنسبة  

  .نترنیت واإلذاعة المحلیة أو الوطنیةعتماد على األتعتمد على أسالیب أخرى منها اإل

ما بینته النتائج السابقة تدل على أن الجامعة تعتمد في التعریف بسیاستها على إن     

مختلف األسالیب االتصالیة وبصفة أولى تعتمد على إصدار المنشورات والمطبوعات وهذا 

من مهمة اإلدارة المكلفة بصالحیات العالقات العامة وحسب المعلومات التي تحصلت علیها 

ن نیابة أتضح لها بإات المیدانیة التي قامت بها في جامعة منتوري، الباحثة من خالل الزیار 

تصال هي المسؤولة عن إصدار المنشورات مدیریة العالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واإل
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ومستجداتها سواء ما یخص الجمهور الداخلي والكتیبات للتعریف بالجامعة وكل ما یحیط بها

  .أو الخارجي
  

  :الجامعةداخلاالتصالفيالمعتمدةاالتصالیةالوسائلیبین نوع:)28(رقمالجدول

  

%النسبة  التكرارات الخیارات     

29,17 28 كتیباتإصدار

20,83 20 القیام بالمقابالت

26,04 25 االتصال بالبرقیات

18,75 18 االتصال بالهاتف

2,08 2 االتصال االلكتروني

3,13 3 بالفاكساالتصال 

100 96 المجموع

  

فيالمعتمدةتصالیةاإلالوسائلیبین نوعالذي-28-من خالل الجدول رقم       

تصال داخل الجامعة یعتمد بدرجة كبیرة على یتضح أن عملیة اإل،الجامعةداخلتصالاإل

تصال والمتمثلة في إصدار الكتیبات والمنشورات وهذا ما تدل علیه غالبیة إجابات وسیلة اإل

تصال بالبرقیات في المرتبة الثانیة عملیة اإلها، تلی%29,17المبحوثین وما تمثله النسبة 

تصال بالهاتف بنسب وسیلة المقابالت واإلتأتي، بعدها %26,04وهو ما تدل علیه النسبة 

تصال تصال بالفاكس واإل، في حین نجد وسیلة اإل%18,75،%20,83متفاوتة كالتالي 

% 2,08،%3,13لكترونیا غیر معتمدة بكثرة داخل الجامعة وهذا ما تمثله النسب الموالیة إ

  .على التوالي

تصالیة فرز العدید من الوسائل اإلأتصال إن التطور التكنولوجي والعلمي في وسائل اإل     

ختیار الوسیلة المناسبة للجمهور الداخلي والخارجي تكون حسب طبیعة إالمختلفة، وعملیة 

تصالیة المعتمدة في الجمهور فمثال الجمهور الداخلي للجامعة نجد أن نوع الوسیلة اإل

تصال به هي إصدار الكتیبات والنشرات وهذا للتعریف بالجامعة وأنشطتها وسیاساتها اإل
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تصال بالبرقیات من الوسائل المهمة في الجامعة ة اإلنجازاتها المختلفة، كما تعتبر وسیلإ و 

برقیات وٕارسالها إلى الإصدار عتمد علىوهذا ما نجده في جامعة منتوري قسنطینة، حیث ت

أثناء قیامها بالزیارات اإلستطالعیةالكلیات والمعاهد التابعة لها، وهذا ما الحظته الباحثة

  .لجامعةل

  :للجامعة  االتصاليالهدفلتحقیقالمعتمدةسائلالو كفایةمدى): 29(رقمالجدول

  

%النسبة التكرارات الخیارات

3,13 1 كافیة تماما

75,00 24 كافیة نسبیا

21,88 7 غیر كافیة

100 32 المجموع

  

مدى كفایة الوسائل المعتمدة من طرف المصلحة القائمة -29-یبین الجدول رقم       

في الجامعة لتحقیق الهدف االتصالي لها، من خالل النتائج بصالحیات العالقات العامة 

المحصل علیها حسب عینة الدراسة، إن الوسائل التي تعتمد علیها العالقات العامة في 

نسبیا لقیامها بمهامها الموكلة لها داخل الجامعة، وهذا ما تدل علیه كافیةالجامعة تعتبر

ى عدم كفایة الوسائل المعتمدة في الجامعة، التي تر % 21,88تلیها النسبة ،%75النسبة 

  .من العینة ترى أن الوسائل كافیة تماما% 3,13في حین نجد أن ما نسبته 

األكثرنوع الوسیلة أنالسابق یدل على ) 28(النتائج التي دل علیها الجدول رقم إن     

تصالیة المنشورات والكتیبات تلیها بعدها الوسائل اإلإصداراعتمادا في جامعة منتوري هي 

تصالیة المعتمدة الوسائل اإلأنمن خالل النتائج المحصل علیها و ، متفاوتةببنسالمختلفة

الجامعة ال تعتمد بشكل كبیر على جمیع أنهذا یدل على في جامعة منتوري كافیة نسبیا،

  .تصالي لهاجل تحقیق الهدف اإلأمن تصالها بجماهیرها تصال المختلفة إلوسائل اإل

عتبار، طبیعة الجمهور تصالي ألي مؤسسة یجب األخذ في اإلعموما فلتحقیق الهدف اإل   

ختیار الوسیلة المناسبة یؤدي إلى تحقیق إالمستهدف وكذلك الوسیلة االتصالیة المناسبة له، ف

والمعلومات من مرسل إلى تصال عملیة تبادل األفكارتصال، لذا فاإلالهدف المنشود من اإل
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تصالیة المناسبة ومدى كفایتها لتحقیق الهدف ختیار الوسیلة اإلإمستقبل عن طریق 

  . تصالي من هذه العملیةاإل

، فیهاتصاليفالعالقات العامة في جمیع المؤسسات تعمل جاهدة على تحقیق الهدف اإل     

لذا فهي تعتمد على جمیع الوسائل عتبارها الجهة المكلفة باألنشطة االتصالیة، إوذلك ب

ن العالقات العامة هي فن تصالي للمؤسسة، ألتحقیق الهدف اإلمن أجلتصالیة المختلفةاإل

عتماد على الوسائل المختلفة التعامل مع المحیط الداخلي والخارجي، لهذا البد من اإل

معها، وحسب تصال بجماهیر الجامعة، الذي من خاللها تستطیع التعامل بكل حریة لإل

لتحقیق المختلفة تصالیة الوسیلة المناسبة لكل جمهور، فالعالقات العامة توظف الوسائل اإل

التواصل، فهي تشرف على كل نوع العالقات التي تربط بین الجامعة ومحیطها الداخلي 

إلى بالتظاهرات العلمیة، باإلضافة ا القیامتصال وكذوالخارجي، والقیام بعملیات التنشیط واإل

نجازاتها والسیاسات المعتمدة من إ إصدار النشرات والكتیبات الخاصة بالتعریف بالجامعة و 

.تصالي للجامعة ومحیطهاجل تحقیق الهدف اإلأ
  

  :جماهیرهااتجاهاالتصالیةلألنشطةالجامعةیبین مدى تنظیم):30(رقمالجدول

  

%النسبة التكرارات الخیارات

12,50 4 دوریا

87,50 28 مناسباتنا

0,00 0 ال تنظم

100 32 المجموع

      

جماهیرها حیث اتجاهتصالیةاإللألنشطةالجامعةتنظیممدى -30-یبین الجدول رقم 

یكون تصالیة المحصل علیها أن الجامعة  تقوم بتنظیم األنشطة اإلنجد من خالل النتائج

من إجابات المبحوثین، في حین أن ما نسبته % 87,50وهذا ما دلت إلیه النسبة مناسباتیا 

دوریا،یكون تصالیة من عینة البحث تؤكد أن الجامعة  تقوم بتنظیم األنشطة اإل% 12,50

تصالیة اتجاه جماهیرها الداخلیة إوهذا ما یدل على أن الجامعة تقوم بتنظیم أنشطة 
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بها إدارات العالقات العامة والخارجیة فهذه الوظیفة تعتبر من الوظائف األساسیة التي تقوم 

تصالیة المختلفة في الجامعة تكون مناسباتیا أي عندما تكون في أي مؤسسة، فاألنشطة اإل

مناسبة سواء وطنیة أو مناسبة خاصة بالجامعة، تقوم الجامعة بتنظیم أنشطة تحاول من 

وأهدافها، إال خاللها تعریف جماهیرها سواء الداخلیة أو الخارجیة بكل ما یدور في الجامعة

تصالیة دوریا، ستثناءات، حیث نجد أن الجامعة تقوم بتنظیم األنشطة اإلنه یوجد بعض اإلأ

  .الخ...جتماعات ولقاءاتإكالقیام بتنظیم 

  :تصالیةاإل األنشطةفیهتكونالذياإلطار): 31(رقمالجدول
  

%النسبة التكرارات الخیارات

23,36 25 المعارض

20,56 22 المحاضرات

21,50 23 الندوات

9,35 10 االجتماعات

18,69 20 المؤتمرات

4,67 5 المقابالت

1,87 2 اخرى

100 107 المجموع
     

تصالیة التي تقوم بها اإلاألنشطةفیهتكونالذياإلطار-31-یبین الجدول رقم         

الجامعة اتجاه جماهیرها، وتبین األرقام الواردة في الجدول أن تنظیم المعارض یكون في 

، تلیها تنظیم ندوات بعدها تنظیم محاضرات بنسب متقاربة %23,36المرتبة األولى بنسبة 

،%18,69أتي تنظیم الجامعة للمؤتمرات بنسبة یعلى التوالي، ثم % 20,56،21,50%

، %4,67، في حین نجد تنظیم المقابالت بنسبة %9,35جتماعات بنسبة اإلتنظیمتلیها

  %.1,87كما نجد إجابات أخرى تتمثل في اإلعالنات وهو ما تمثله النسبة  

من خالل النتائج المحصل علیها من إجابات المبحوثین نجد أن الجامعة تقوم بتنظیم      

وٕاعطاء جماهیرها فرصة التعرف نجازاتها،إللتعریف بها وبتصالي أولي إالمعارض كنشاط 
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نجازاتها، فمن خالل المعارض یكون هناك استقطاب أكثر لجماهیر الجامعة المختلفة إعلى 

.ألن من خاللها یتم التعریف بالجامعة وٕانجازاتها المختلفةسواء الداخلي أو الخارجي
  

  :الجامعةداخلالموجودةباإلداراتصاللالتالمفضلةیبین الوسیلة):32(رقمالجدول
  

%النسبة التكرارات الخیارات

32,22 29 المقابلة الشخصیة

31,11 28 االتصال بالهاتف الثابت

27,78 25 االتصال بالهاتف النقال

8,89 8 االتصال الكترونیا

100 90 المجموع

  

الذي یبین الوسیلة -32-تشیر النتائج المحصل علیها من خالل الجدول رقم        

المقابلة األولىفي المرتبة تأتيالموجودة داخل الجامعة، حیث باإلداراتتصال المفضلة لإل

، تلیها مباشرة في المرتبة الثانیة وسیلة %32,22الشخصیة وهو ما تدل علیه النسبة

تصال بالهاتف ، بعدها وسیلة اإل%31,11تمثله النسبة تصال بالهاتف الثابت وهو مااإل

تصال الكترونیا فهي وسیلة غیر وسیلة اإلأما، %27,78النقال في المرتبة الثالثة بنسبة 

  .%8,89معتمدة بنسبة كبیرة وهو ما تمثله النسبة 

الجامعة وهذا لما لهذه بإداراتتعد المقابلة الشخصیة هي الوسیلة المفضلة لالتصال    

الوسائل الهامة فهي عبارة عن حوار موجه بین شخصین إحدىالوسیلة من ممیزات تجعلها 

فرصة التقابل لألفرادیدور حول موضوع لغرض معین، وهي بمثابة وسیلة تتیح أكثرأو

  .المباشر الذي یعتبر ضروریا لتحقیق التفاعل والتفاهم وتبادل الخبرات

العالقات العامة في إداراتوسائل االتصال المهمة التي تستخدمها إحدىوتعتبر المقابلة    

مختلف المؤسسات، حیث یجري رجل العالقات العامة عدة مقابالت مثال المقابالت 

لة من المسائل، أمسأواألمورمن بأمرجمهوره أفرادإقناعقناعیة التي یرید من خاللها اإل

ارجي الخأوالجمهور الداخلي أفرادحد أوقد یجري مسؤول العالقات العامة مقابلة مع 
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یتیح للفرد المراد أنلة محددة، ولهذا ینبغي أبغرض الحصول على المعلومات بخصوص مس

  .ن یشجعه على الحدیثأالحصول معلومات منه فرصة التحدث بحریة و 

الموجودة في اإلداراتفالمقابلة حسب عینة الدراسة هي الوسیلة المناسبة لالتصال بین      

كما یعتبر االتصال بالهاتف سواء ، والحدیث وجها لوجه الجامعة فهي تتیح فرصة التعرف

الهاتف النقال الوسیلة الثانیة المفضلة لالتصال، فالهاتف یعد وسیلة أوالهاتف الثابت 

ضروري یغلب على أصبحستعمال الهاتف إوالمؤسسات، فاألفرادتصال شفویة في واقع إ

  .تصال بصورة سریعة ومؤثرةوهذا لما لهذه الوسیلة من تحقیق اإلاألخرىتصالیة الوسائل اإل

تصال بالهاتف خاصة الهاتف النقال ستخدام وسیلة اإلإاألخیرةحیث نجد في اآلونة       

ستغناء عنها، وهذا لسهولة حمله وال یمكن اإلاألفرادوسیلة مهمة لدى جمیع أصبحالذي 

  .األوقاتوالتحدث به في كل 

بجماهیرها المختلفة فهو یستخدم تصاللإلتصال مهمة في المؤسسات إاتف وسیلة ویبقى اله

جتماع طارئ وهذا لسرعة إإلىاألعضاءغالبا في مجاالت مختلفة منها نجد مثال دعوة 

المختصین أوحد الخبراء أعاجلة، دعوة أو تفاق على موعد زیارة هامة تصال به، اإلاإل

  .فیه التأجیلتقدیم المساعدة في موضوع صعب ال یتحمل أوالرأيإلبداء

لكترونیا فهي غیر معتمدة غالبا في المؤسسات الجزائریة، فبالرغم إتصال وسیلة اإلأما  

في بعض أنهاإالنترنیت في جمیع المجاالت شبكة األأحرزتهمن التطور التكنولوجي الذي 

الموجودة لإلداراتانیة التي قامت بها الباحثة المؤسسات غیر معتمدة، فحسب الزیارة المید

نترنیت، ونجدها ال تملك خدمة شبكة األاإلداراتغالبیة أنفي جامعة منتوري حیث وجدت 

لذا ال یعتمد علیها اإلداراتغیر متوفرة في جمیع إذنفي عمادة الجامعة، فهي إالتقریبا 

  .داخل الجامعة باإلداراتتصال تصال مهمة لإلإكوسیلة 
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  :الجامعةوكلیاتمعاهدمعالتواصلوسیلة): 33(رقمالجدول

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

18,29 15 التقاریر

24,39 20 الهاتف

26,83 22 االجتماعات

18,29 15 البرید المباشر العادي

8,54 7 البرید االلكتروني

3,66 3 أخرى

100 82 المجموع

الذي یبین وسیلة التواصل مع -33-تشیر النتائج المحصل علیها في الجدول رقم       

في المرتبة تأتيجتماعات وسیلة اإلأنإلىالواردة األرقاممعاهد وكلیات الجامعة، حیث تدل 

، في حین تحتل التقاریر %24,39الهاتف في المرتبة الثانیة ، یلیها%26,83بنسبةاألولى

لكتروني بنسبة ، بعدها البرید اإل%18,29والبرید المباشر العادي المرتبة الثالثة بنفس النسبة 

، اإلعالناتللمبحوثین تتمثل في المقابالت الشخصیة، أخرىإجابات، كما نجد 8,54%

    .%3,66الملصقات وهذا ما تمثله النسبة

تصالیة الهامة التي من خاللها یتم نقل المعلومات الوسائل اإلإحدىجتماعات تعد اإل   

داخل المؤسسات المختلفة فمن اإلداریةوالمستویات األفرادوالبیانات واآلراء بین مختلف 

المرؤوسین إلىتوصیل آرائهم ومقترحاتهم ووجهات نظرهم اإلداریینخاللها یمكن للمسؤولین 

  .والمعلومات، وتكون نقاشات فیما بینهملألفكاردل والعاملین، ومن ثم یكون هناك تبا

ختالف إجتماعات دورا هاما في مختلف الجماعات والمؤسسات على لذا تلعب اإل    

یجتمعون سویا األفرادتتمثل في عدد من وأشكالهاجتماعات على كافة صورها ، واإلأنواعها

ن هذا أقرارات معینة بشإلىبهدف مناقشة ودراسة موضوع مشترك یهمهم جمیعا، والوصول 

جتماعات هي وسیلة هامة تعتمد فاإل،جتماعالموضوع ترضي جمیع المشاركین في هذا اإل

اإلداریةتخاذ القرارات إعلیها الجامعة في التواصل مع كلیاتها ومعاهدها، فمن خاللها یكون 
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العلیا للجامعة یكون هناك تقدیم المعلومات اإلدارةجتماع مجلس إوتنفیذها، فمثال عند 

  .الجامعةوأهدافوالبیانات الخاصة بكل كلیة ومحاولة مناقشتها وذلك لتحقیق سیاسة 

حیث نجد االتصال بالهاتف كذلك وسیلة مهمة األخرىنغفل الوسائل االتصالیة كما ال    

من مزایا تجعلها تقریبا الوسیلة للتواصل مع كلیات ومعاهد الجامعة، وهذا لما لهذه الوسیلة 

لالتصال وذلك لسرعة التواصل بها ونجدها تستعمل بكثرة عندما تكون هناك األساسیة

األخرىوتبقى الوسائل االتصالیة ، بشأنهاتخاذ قرارات سریعة إمعلومات طارئة یجب 

امعة لكن عند لكتروني واالتصال بالبرید المباشر والتقاریر وسائل تستعملها الجكاالتصال اإل

  .  ستخدام الوسائل یكون حسب طبیعة الموضوع وكذا الجمهور المستهدفإ، فإلیهاالحاجة 
  

العالقاتبصالحیاتالمكلفةالمصلحةفيالعاملینعددكفایةمدى): 34(رقمالجدول

  :في الجامعةإلیهاالموكلةوالصالحیاتللقیام بالمهامالعامة
  

%النسبة  التكرارات الخیارات

0,00 0 كاف جدا

37,50 12 كاف نسبیا

62,50 20 ة عامةغیر كاف

100 32 المجموع

الذي یبین مدى كفایة عدد - 34-الواردة في الجدول رقم األرقامیتضح من خالل       

العاملین في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة للقیام بالمهام والصالحیات 

عدم كفایة عدد العاملین إلىالمبحوثین إجاباتفي الجامعة، حیث تشیر معظم إلیهاالموكلة 

تدل %37,50نسبته في حین نجد ما%62,50تمثله النسبة وهذا ما،في هذه المصلحة

على كفایة نسبیة لعدد العاملین في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة لقیامها 

  .في الجامعةإلیهابالمهام والصالحیات الموكلة 

توفیر الكادر البشري في أي مؤسسة یعتبر عامال مهما، وهذا لما لهذا العنصر من إن    

  .المؤسساتإلیهاالتي تسعى األهدافبالغة لتحقیق أهمیة
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بصفة أدائهاالمؤسسة والمحدد لفاعلیتها، ویتوقف أداءفالعنصر البشري هو الذي یحرك 

وجه، لذا من الضروري أكملعلى إلیهته وكفایة عدده للقیام بالمهام الموكلة یعامة على كفا

  .نتقاء العاملین للعالقات العامة على وجه الخصوصإ نتقاء العنصر البشري بصفة عامة، و إ

مهمة تخول لها وظائف وصالحیات إداریةالعالقات العامة تعتبر وظیفة إدارةإن    

من خالل رأیناهوهذا ما في المؤسسات،ة في الهیكل التنظیمي تجعل منها تحتل مكانة عالی

مباشرة بعد تأتيفهي تحتل مكانة عالیة -15-النتائج المحصل علیها في الجدول رقم 

لذا یجب تزوید هذه المصلحة بعدد كافي للكادر أهمیتهارئاسة الجامعة، وهذا یدل على 

  .ماهیر الجامعةالبشري الذي من خالله یحقق مسؤولیاته اتجاه ج

لكن من المعروف بالنسبة لعدد العاملین في مصلحة العالقات العامة فال یخضع     

، وحجم جهاز العالقات العامة أوالقواعد ثابتة، فعددهم یتوقف على حجم المؤسسة أولقانون 

  .ومهماته وطبیعة هذا الجهاز من حیث البساطة والتعقید

ت هي مؤسسة تعلیمیة لها مسؤولیات كبیرة اتجاه جماهیرها والجامعة كغیرها من المؤسسا    

والمجتمع ككل، فهي في كل عام تستقطب عدد كبیر من الطلبة والعاملین، لذا وجب تزوید 

، ما یخص مصلحة العالقات العامةیالموجودة فیها بعدد كافي للعمال خاصة فاإلدارات

  ...الجامعة التعلیمیة والتثقیفیةأهدافلتحقیق وهذا 

العلیا للجامعة وجماهیرها اإلدارةفالعالقات العامة في الجامعة تعد همزة وصل بین     

3سواء الداخلیة والخارجیة، والمالحظ في عدد العاملین في هذه المصلحة قلیل ال یتعدى 

عامة غیر واضحة وتشترك ، لذا نجد الوظائف والصالحیات التي تقوم بها العالقات الأفراد

  .من مصلحةأكثرفیها 
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  :الجامعةفيالعامةبالعالقاتالمكلفةالمصلحةفيالعاملینتخصص): 35(رقمالجدول
  

%النسبة  التكرارات الخیارات

3,13 1 واالتصالاإلعالمعلوم 

0,00 0 علم االجتماع

0,00 0 علم النفس

78,13 25 اإلدارةعلوم 

12,50 4 علوم االقتصاد

6,25 2 اخرى

100 32 المجموع
        

الذي یبین تخصص العاملین في -35-الواردة في الجدول رقم األرقامتشیر       

غالبیة العاملین في هذه أنالمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في الجامعة، على 

، یلیها تخصص علم %78,13وهو ما تمثله النسبة اإلدارةالمصلحة یحملون تخصص علم 

تدل على تخصص علوم %3,13، في حین نجد ما نسبته %12,50قتصاد بنسبة اإل

مثل تخصص الموارد البشریة وكذا أخرىإجاباتإلىباإلضافةواالتصال، اإلعالم

  .تخصص قانون ولغات

هذا النشاط نشاطا ال أصبحنشاط العالقات العامة أهمیةالتعاظم المستمر في إزاء      

یمكن االستغناء عنه في المؤسسات الحدیثة، فقد تطورت العالقات العامة كعلم وكفن لتصبح 

ن أنها في ذلك شأالتخصص شإلىفي المؤسسة، مهنة تحتاج إداریةوظیفة أومهنة أیضا

  ...المتعارف علیها كالطب والهندسةاألخرىالمهن 

ستعداد وتملك الخبرة والعلم الضروریان وقد تطلب ذلك وجود كوادر بشریة لدیها اإل     

  .كفاءة ممكنةوبأعلىوجه أكملعلى األنشطةلممارسة تلك 

یكون على علم تام بسیاسات أنعمله یجب ألداءنه لكي یصبح الخبیر صالحا أكما    

دیها، متیقظا لما یدور حوله داخل ن یؤمن بعمله ورسالته التي یؤ أومشكالتها و اإلدارة

ستفادة من كل فرصة لخدمة الجمهور وتحقیق تتیح له اإلأحداثالمؤسسة وخارجها من 
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، فالعامل في أسئلةیعن له من بالرد على ماوأإلیهمصالحه، سواء بنقل المعلومات 

یا عدة العالقات العامة لهذا یختلف عن غیره من المتخصصین في مجال اإلتصاالت من زوا

منها على سبیل المثال أن تخصصه عاما ولیس تخصصا عمیقا، ألنه ال  یقتصر على 

إستخدام وسیلة معینة أو طریقة فنیة ما، فقد یضطره األمر لنشر الكتیبات وتوزیعها والكتابة 

  ) 5(.للرادیو والتلفزیون والصحافة وكتابة التقاریر واإلعالن اإلعالمي

تخصص العاملین في أنالمبحوثین إجاباتوالمالحظ من النتائج المحصل علیها في    

، اإلدارةغلبهم من تخصص علم أالمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في الجامعة 

عملیة اتخاذ القرارات بأنهااإلدارةهو علم قائم بذاته حیث تعرف اإلدارةعلم نأفصحیح 

صورة بأفضلاألهدافالمادیة والبشریة لتحقیق للمواردوالفعالاألفضلالمتعلقة باالستخدام 

، اإلدارةالعالقات العامة واحدة من وظائف أناإلداریةممكنة، ویعتبر بعض باحثي العلوم 

ن وظائف التخطیط والتوجیه أنها في ذلك شأمستقلة وممیزة، شإداریةلكونها تمثل وظیفة 

  .تثري مضمون وظیفة التوجیه ذاتهاأنیمكن إنهاوالرقابة، بل 

أن، أي واإلداریةاالتصالیة األنشطةمجموعة من باألساسفالعالقات العامة هي     

مثل اإلدارةیكونوا على درایة واسعة بمهارات أنالعاملین في مجال العالقات العامة ینبغي 

  ...والتنفیذ، والتنظیم، والمتابعةالتخطیط،

واالتصال فالعالقات العامة تعتبر اإلعالمكعلم االقتصاد وعلوم أخرىكما نجد تخصصات 

  .حد فروع هذه العلومأ

نه یختلف عن غیره من المتخصصین في في أویبقى على العامل في العالقات العامة 

  :مجال االتصاالت من زوایا عدة

أوة ستخدام وسیلة معینإیقتصر على الألنهتخصصه عاما ولیس تخصصا عمیقا، إن

یكون ملما بجمیع العلوم فهو یعتبر مخبر ومحلل أنطریقة فنیة معینة، لذا یجب علیه 

اإلداراتوالعنصر الحیوي والحركي بین صلومنسق ومشرفا وموجها، لذا فهو یعد همزة الو 

  .العلیا وجماهیرها الداخلیة والخارجیة
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العامةبالعالقاتالمكلفةبالمصلحةالعاملینفيتتوفرالتيالصفات): 36(رقمالجدول

  .الجامعةفي
  

%النسبة  التكرارات الخیارات

20,29 28 الجامعة بنجاحریهاالقدرة على التعامل مع جم

14,49 20 موضوعیافهم انشغاالتهم فهما إمكانیة

15,94 22 شفهیااألفكارالقدرة عن التعبیر عن 

14,49 20 ایتحریر األفكارالقدرة عن التعبیر عن 

14,49 20 الفهم الكامل لطبیعة وسائل االتصال

19,57 27 سیاسات الجامعةأنشطة والعلم التام بكل

0,72 1 أخرى

100 138 المجموع

  

الذي یوضح الصفات التي -36-ن من خالل األرقام الواردة في الجدول رقم ییتب       

تتوفر في العاملین بالمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في الجامعة، حیث تشیر 

تتوفر فیهم هي القدرة على أنالتي یجب األولىالصفة أنالنتائج المحصل علیها على 

بة الثانیة ، تلیها في المرت%20,29التعامل مع جماهیر الجامعة بنجاح وهو ما تمثله النسبة 

، بعدها القدرة على التعبیر عن %19,57وسیاسات الجامعة بنسبة أنشطةالعلم التام بكل 

: الصفات التالیة على التواليتأتيثم ،%15,94تدل علیه النسبة شفهیا وهو مااألفكار

األفكارنشغاالت الجماهیر فهما موضوعیا، كذلك القدرة على التعبیر عن إفهم إمكانیة

تمثله النسبة واالتصال وهو مااإلعالمالفهم الكامل لطبیعة وسائل إلىإضافةیا، تحریر 

برسالة العالقات العامة أساساقتناع تتمثل في اإلأخرىإجابات، في حین نجد 14,49%

العالقات العامة كعلم قائم بذاته وهو ما تمثله النسبة بأهمیةاإلیمانبمعنى ،وأهمیتها

0,72%.     

أننه على العامل في العالقات العامة أن یفمن خالل هذه المالحظات المذكورة یتب      

یعتبر الناطق الرسمي ألنهبكیفیة التعامل مع الجماهیر المختلفة للجامعة أوالیكون ملما 
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تحقیق سمعة طیبة عن الجامعة وذلك بالتعامل إلىیسعى األخیرسم الجامعة، فهو في إب

  .نشغاالت الجماهیر المتعامل معهمإلالفهم الواضحو الجید 

یتحلى بها العامل في العالقات العامة أنالسمات التي یجب بأهمیةعتراف ومع اإل     

تتوفر أنحد الخبراء في مجال العالقات العامة، على العامل في هذا المجال یجب أیقول 

فا مع المثقف، وینزل القدرة على التعامل مع كافة فئات المجتمع فیكون مثق: یليفیه ما

یكون عنده وعي بالمنظمات العاملة أنلمستوى تفكیر الرجل البسیط عند الحاجة، كما یجب 

یدعم كل ذلك وجود وعي تنظیمي أنبالمجتمع، وكذلك التیارات السیاسیة والفكریة، وال بد 

  )6(.واقع ملموس خالل فترة زمنیة محددةإلىعال یمكنه من تحویل الخطط والمقترحات 

العالقات العامة یلعب دورا رئیسیا وهاما في نجاح أخصائيأنوعلى هذا من المؤكد      

یشبه الوتر الحساس الذي مامإإبراهیمالعالقات العامة بالمؤسسات، فهو كما یقول الدكتور 

العام الرأيإلىالمؤسسة، ومن المؤسسة إلىالعام الرأيمن األصیلةالصادقة األنغامینقل 

أن، لذا من الواجب إعالميأوالذي یدور حوله كل نشاط اتصالي األساسوهو المحور 

على األساسیةتتوفر فیه خصائص ومهارات اتصالیة معینة تمكن من االضطالع بمهامه 

  .وجه مرضي

زداد إ، فقد األساسیةوتعتبر عملیة اختیار العاملین في العالقات العامة من المهام     

المعاهد أنشأتختیارهم وتدریبهم على میادین العالقات العامة، ولقد إم المؤسسات في هتماإ

ویختارها مهنة له العلمیة المتخصصة لتعلیم وتدریب من یرید التخصص في العالقات العامة

  )7(.الى جانب تعرفه على أخالقیلتها

ین بمهنة العالقات التي یجب توافرها في العاملاألساسیةولقد لخص عجوة الصفات     

  :العامة وهي

تتمثل في الجاذبیة، أنهامحمد منیر حجاب .حیث قال د: المؤهالت الشخصیة-1

تزان والموضوعیة، ستطالع، والخیال الخصب واإلالعام، والحماس وحب اإلاإلحساس

.الشجاعة في المواجهةإلىباإلضافة

ستماع الجید، والكتابة والتخاطب واإلوتتمثل في مهارات القراءة : المؤهالت االتصالیة-2

.بالعدید من العلومواإللمام
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تتمثل في القدرة على المواجهة، أنهاعجوة أوضحها: الوظیفیةأواإلداریةالمؤهالت -3

ختیار المناسبة منها، القدرة على إ القدرة على هیكلة العمل، القدرة على تحدید البدائل و 

)8(.اإلداریةالتعامل مع المفاهیم 

على العامل في العالقات العامة داخل الجامعة لكي یقوم بوظائفه الموكلة األخیرفي      

ن یتصف بقدرة كبیرة على التعامل واالتصال بجماهیر الجامعة، وذلك ألأنیجب إلیه

ستخدام جمیع إتصاف بالمقدرة على النجاح، كما یكون علیه اإلأساسالجماهیر هو إرضاء

الجامعة، القدرة على الكتابة بلغة سلیمة والمعرفة التامة أهدافلتحقیق تصالیةالوسائل اإل

یحدث داخل وخارج الكتابة الصحفیة، فهو یعد المحلل والمنسق والموجه لكل ماأسالیببكل 

  . الجامعة
  

لتحقیقالعامةالعالقاتبصالحیاتالقائمبهایقومالتيالمهام): 37(رقمالجدول

  :للجامعةالداخليالجمهورمستوىعلىاالتصال

  

%النسبة  التكرارات الخیارات

19,51 16 تنظیم االجتماعات

9,76 8 تنظیم الندوات

21,95 18 الكتیبات والنشراتإصدار

36,59 30 ملصقات داخلیةإصدار

9,76 8 تنظیم حلقات النقاش

2,44 2 أخرى

100 82 المجموع
  

الذي یبین المهام التي -37-الجدول رقمالمحصل علیها فيتضح من خالل النتائج ی       

یقوم بها القائم بصالحیات العالقات العامة لتحقیق االتصال على مستوى الجمهور الداخلي 

للجامعة، حیث نجد في المرتبة األولى إصدار الملصقات الداخلیة وهو ما تمثله النسبة  

دلت علیه النسبة  یبات ونشرات وهو ما، تلیها في المرتبة الثانیة إصدار كت36,59%

، في حین نجد تنظیم %19,51جتماعات بنسبة ، وفي المرتبة الثالثة تنظیم اإل21,95%
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تتمثل أخرىمهام بالقیامإلى، باإلضافة %9,76ندوات وتنظیم حلقات نقاش بنسبة متساویة 

الداخلیة وهو ما تمثله في تنظیم دورات تكوینیة، وتقدیم التكریمات والتحفیزات لجماهیرها 

، فهذا دلیل على أن المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة تقوم %2,44النسبة  

، فهي تعتبر كال هانجازاتإ على تعریف الجمهور الداخلي للجامعة بكل ما یجري من تطورات و 

الیة من إصدار الملصقات الداخلیة وٕاصدار الكتیبات والمنشورات من أهم الوسائل االتص

  .واألكثر تعامال ووصوال للجمهور الداخلي للجامعة

فالملصقات هي عبارة عن أوراق تدون فیها إعالنات مطبوعة أو عبارات إعالنیة     

توجیهیة أو تعلیمیة أو تفسیریة، فهي توزع على الجمهور الداخلي للجامعة تحوي ما یهمهم 

نجازاتها إ بالجامعة وسیاساتها و من معلومات الواجب التعرف علیها فیما یخص التعریف

الجدیدة، كما هو الحال أیضا بالنسبة للكتیبات والنشرات فهي تعد من الوسائل االتصالیة 

المهمة التي تعتمد علیها الجامعة لتحقیق االتصال بجمهورها الداخلي، ویظهر ذلك في 

وكلیاتها إصدارها لكتیبات تخص الطلبة المسجلین الجدد تتضمن التعریف بالجامعة 

  .لتحاق بالجامعةوسیاساتها، وكیفیة التسجیل وكل المعلومات والبیانات التي تهم الطلبة لإل

جتماعات والندوات كذلك تنظیم حلقات نقاش بین جماهیر الجامعة كما نجد القیام بتنظیم اإل

  .لكن بنسب ضئیلة
  

لتحقیقالعامةتالعالقامصلحةبهاتقومالتياالتصالیةاألنشطة): 38(رقمالجدول

  :للجامعةالخارجيالجمهورمستوىعلىاالتصال
  

%النسبة  التكرارات الخیارات

19,23 15 إعالمیةحمالت 

32,05 25 إعالنات

5,13 4 بیانات صحفیة

32,05 25 كتیبات ونشرات

10,26 8 مؤتمرات

1,28 1 أخرى

100 78 المجموع
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الذي یشیر إلى -38-یتبین من خالل النتائج المحصل علیها في الجدول رقم       

األنشطة االتصالیة التي تقوم بها المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة لتحقیق 

االتصال بالجمهور الخارجي للجامعة، حیث تبین األرقام الواردة في الجدول أن إصدار 

، تلیها اإلعداد %32,05نات تأتیان في المرتبة األولى بنسبةالكتیبات والنشرات وكذلك اإلعال

، بعدها تأتي تنظیم المؤتمرات وٕاصدار %19,23لحمالت إعالمیة في المرتبة الثانیة بنسبة 

، كما توجد نشاطات اتصالیة أخرى %5,13،%10,26بیانات صحفیة بنسبة على التوالي  

  .%1,28تتمثل في تنظیم الحفالت وهو ما تمثله النسبة

وتدل هذه النتائج على أن المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في الجامعة        

تقوم بعدة أنشطة اتصالیة مختلفة لتحقیق االتصال بجمهورها الخارجي، فهي تقوم بإصدار 

كتیبات ونشرات من خاللها تحاول التعریف بالجامعة وسیاساتها وانجازاتها، كذلك قیامها 

بإعداد اإلعالنات الخاصة بالجامعة وكلیاتها وما یحدث من نشاطات سواء نشاطات تعلیمیة 

فمن خالل اإلعالنات تحاول إعطاء معلومات وبیانات عن األنشطة ... أو ثقافیة أو ریاضیة

االتصالیة التي تقوم بها الجامعة، وتراعي هذه المصلحة عند قیامها بهذه األنشطة كل ما 

التركیز على إعطاء صورة جیدة اولومستجداتها فهي بالدرجة األولى تحیخص الجامعة 

  .وٕارضاء الجماهیر المختلفة للجامعة

كما نجد أیضا قیام المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة بأنشطة اتصالیة        

  .مختلفة لكن بنسب ضئیلة كالدعوة إلى المؤتمرات واإلشراف على تنظیمها

ن المصلحة المكلفة أخالل الزیارات التي قامت بها الباحثة للجامعة، وجدت بمنف       

بصالحیات العالقات العامة والمتمثلة في نیابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجیة والتعاون 

واالتصال والتظاهرات العلمیة، أنها تقوم بالدرجة األولى على القیام بترقیة عالقات الجامعة 

قتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة مع المؤسسات الجامعیة في جتماعي واإلمع محیطها اإل

جل ترقیة التبادل مابین الجامعات والتعاون أالبلدان األخرى، كذلك المبادرة بكل نشاط من 

یخص إرسال البعثات التعلیمیة إلى الخارج في مجالي التعلیم والبحث، كما تقوم بتتبع كل ما

  .م كل الوسائل المتاحة لهم والسهر على توفیر له
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العامةالعالقاتإدارةلتطویراتخاذهایجبالتيوالتدابیراإلجراءات): 39(رقملجدولا

  :الجامعةداخل
  

%النسبة  التكرارات الخیارات

28,57 32 العالقات العامةتحمل اسم مصلحةضرورة إنشاء

28,57 32
التعریف بالصالحیات والوظائف المخولة

داخل الجامعةالمصلحةلهذه 

25,00 28 المتخصصةبالمهارات والمؤهالتالمصلحةتزوید هذه 

  17,86 20 المتطورة كل الوسائل المادیةالمصلحةهذه إعطاء

على ما یرامصالحیاتهاتأدیةلتمكینها من 

100 112 المجموع
  

تخاذهاإیجبالتيوالتدابیرباإلجراءاتالخاص -39-تشیر نتائج الجدول رقم     

جامعة منتوري أن الشرط األساسي هو إنشاء داخلالعامةالعالقاتمصلحةلتطویر

كذلك التعریف بالصالحیات والوظائف سم مصلحة العالقات العامة،إمصلحة تحمل 

حین نجد في في ،%28,57المخولة لهذه المصلحة داخل الجامعة وهو ما تمثله النسبة 

المرتبة الثانیة ضرورة تزوید هذه المصلحة بالمهارات والمؤهالت المتخصصة وهو ما تمثله 

وفي المرتبة الثالثة إعطاء مصلحة العالقات العامة كل الوسائل المادیة ،%25النسبة 

  .%17,86المتطورة لتمكینها من أداء صالحیاتها على أكمل وجه وهو ما تدل علیه النسبة 

الخاص بعدم -8-إجابات المبحوثین في الجدول رقم تدعمفي الحقیقةهذه النتائج      

حیث تعتبر نیابة سم مصلحة العالقات العامة،إتوفر جامعة منتوري على مصلحة تحمل 

هي الجهة ،مدیریة العالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاهرات العلمیة

الذي یبین عدم وضوح - 11-ات العامة، وكذلك الجدول رقمالمكلفة بصالحیات العالق

  .الصالحیات الموكلة للمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة

فبالرغم من انتشار اإلدارات الخاصة بالعالقات العامة في المؤسسات الحدیثة في        

ة حیث ال یمكن ألي الدول الغربیة عامة والعربیة خاصة التي أصبحت إدارة لها أهمیة بالغ
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وهذا لما لها من وظائف وصالحیات تجعلها ذات مكانة هامة إال مؤسسة االستغناء عنها،

وعدم الفهم أننا نجد أن مفهوم العالقات العامة إلى حد اآلن یكتنفه الغموض وعدم الوضوح،

مة مع كذلك نجد تداخل عمل العالقات العاالواضح لدورها وطبیعة األعمال التي تمارسها،

  .بعض اإلدارات األخرى وهذا بتداخل التخصصات فیما بینها

تعد العالقات العامة في الجامعة حلقة الوصل التي تربط الجامعة بجماهیرها، فهي        

طالعهم على أنشطتها إلالنافذة التي تطل من خاللها على جماهیرها الداخلیة والخارجیة،

المختلفة والمتعددة، بهدف بناء سمعة طیبة للجامعة وبرامجها من خالل وسائل اإلعالم 

  .عطاء صورة مثالیة لها إ و 
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:النتائج في ضوء تساؤالت الدراسة-2

معرفة واقع ممارسة العالقات العامة في الجامعة الجزائریة،إلىتهدف هذه الدراسة          

التساؤالت على كانت ترمي إلى اإلجابةوري قسنطینة، حیث وذلك بالتطبیق على جامعة منت

  :التالیة

مصلحة العالقات العامة في الهیكل التنظیمي لالمنوطدورالو التنظیمیةمكانةما ال-1

؟لجامعة منتوري

في اإلتصال تصالیة المعتمدة من طرف مصلحة العالقات العامةالوسائل اإلماهي -2

؟جامعة منتوريبجماهیر

؟خصائص العاملین في مجال العالقات العامة داخل جامعة منتوريماهي-3

جامعة - عد إجراء الدراسة المیدانیة حول العالقات العامة في الجامعة الجزائریةبو    

تم التوصل إلى النتائج التي من خاللها یمكن تقییم التساؤالت -أنموذجا-منتوري قسنطینة

  :كما یلي

  :لعالقات العامة في الهیكل التنظیمي لجامعة منتوريمكانة ودور مصلحة ا: 2-1

صالحیات العالقات العامة في جامعة منتوري قسنطینة والمتمثلة تتمیز المصلحة المكلفة ب

، أن لها نیابة مدیریة العالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاهرات العلمیةفي 

بالرغم من عدم تسمیتها بإسم مصلحة العالقات مكانة هامة في الهیكل التنظیمي للجامعة 

العامة فهي تقوم بالوظائف والصالحیات الموكلة لها وتسعى الى تحقیق التفاهم واإلنسجام 

:بین الجامعة وجماهیرها الداخلیة والخارجیة، وهذا ما بینته النتائج التالیة

على مصلحة تحمل على عدم توفر جامعة منتوري ) فرد32(یؤكد جمیع أفراد العینة -1

.%100سم مصلحة العالقات العامة، وهو ما أكدته النسبة إ

إن الجهة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في جامعة منتوري تتمثل في نیابة مدیریة -2

العالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاهرات العلمیة وهو ما تدل علیه النسبة 

أن الجهة ، %25تكرار، بینما ترى القلة القلیلة ممثلة في النسبة 30بواقع ،62,5%

المكلفة بصالحیات العالقات العامة هي األمانة العامة وكذلك جمیع المصالح داخل 

العالقات العامة تعني الجهود المخططة والمنظمة أنعینة الدراسة أفرادیعتبر ،الجامعة

یعادل النسبة تكرار أي ما22لجامعة وجماهیرها بواقع لتحقیق التفاهم المتبادل بین ا
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العلیا وهو واإلدارة، كما یعتبرونها الوظیفة اإلداریة التي تربط بین إدارات الجامعة 44,9%

الجهة أنهاتكرار یعد العالقات العامة 8، في حین نجد واقع %28,57تمثله النسبة ما

.%16,33دلت علیه النسبة ماوهو للجامعةاالتصالیة باألنشطةالمكلفة 

تعد الوظائف التي تقوم بها المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة -3

دلت علیه النسبة منتوري كافیة نسبیا للتعریف بسیاسات وانجازات الجامعة وهو ما

تكرار بان الوظائف غیر كافیة، أما القلة 8بواقع %25نسبته ، في حین ترى ما68,75%

ترى بان الوظائف التي تقوم بها المصلحة %6,25تكرار وما یعادل النسبة 2القلیلة بواقع 

المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري كافیة جدا للتعریف بسیاسات 

.وانجازات الجامعة

العالقات العامة مكانة هامة في الهیكل التنظیمي تحتل المصلحة المكلفة بصالحیات -4

%90,63دلت علیه النسبة لجامعة منتوري فهي تكون تابعة مباشرة لرئاسة الجامعة وهو ما

ن موقع أب%9,38تكرار وما نسبته 3في حین ترى القلة القلیلة بواقع ،تكرار29بواقع 

عة منتوري تكون على نفس المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جام

المستوى مع باقي إدارات الجامعة 

تشیر النتائج على أحقیة المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة -5

دلت علیه النسبة منتوري بالمشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة العلیا للجامعة وهو ما

على %18,75تكرار وما نسبته 6تكرار، في حین ترى القلة بواقع 26بواقع 81,25%

.عدم أحقیتها في المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة العلیا للجامعة

تعتبر المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة لها مشاركة نسبیة في عملیات -6

في ،تكرار20بواقع %62,5التخطیط والبحث داخل جامعة منتوري وهو ما تمثله النسبة 

تكرار عدم مشاركة هذه المصلحة في عملیات التخطیط 12بواقع %37,5حین ترى النسبة

.والبحث داخل الجامعة

بصالحیات العالقات تتمثل عملیات التخطیط والبحث التي تقوم بها المصلحة المكلفة-7

العامة داخل جامعة منتوري في شرح سیاسة الجامعة وأهدافها وخطة عملها في المرتبة 

تكرار، تلیها في المرتبة الثانیة االتصال الدائم بین 15أي ما یعادل %42,86ألولى بنسبة ا

بعدها في تكرار،10وواقع%28,57اإلدارة المركزیة في الجامعة وبین كلیاتها بنسبة 
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المرتبة الثالثة القیام باألبحاث العلمیة الموضوعیة لمعرفة رأي الجمهور واتجاهاته نحو 

في حین ترى القلة القلیلة تكرار،8بواقع %22,86تمثله النسبة معة وهو ماسیاسة الجا

بالمشاركة في نشر الدراسات ونتائج البحوث %2,86تكرار وما یعادل النسبة 1بواقع 

.العلمیة

على إشراف المصلحة المكلفة بصالحیات ) فرد32(یؤكد جمیع أفراد عینة الدراسة -8

منتوري على التواصل الدائم بجماهیرها سواء الجمهور الداخلي العالقات العامة داخل جامعة

.لكلیهما%100الجمهور الخارجي وهو ما تمثله النسبة أو

یحتل تحقیق السمعة الجیدة للجامعة وكذا التواصل مع فئات الجماهیر المختلفة للتعرف -9

المصلحة على وجهات نظرهم اتجاه الجامعة المرتبة األولى ضمن الصالحیات المخولة

المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل جامعة منتوري لتحقیق االتصال على مستوى 

تكرار، تلیها في المرتبة الثانیة 12بواقع %17,39جمهور الجامعة وهو ما تمثله النسبة 

، %14,49تكرار أي ما یعادل النسبة 10التعریف بالجامعة ورسالتها األكادیمیة بواقع 

لمرتبة الثالثة على التوالي الحرص على إجراء أبحاث دوریة تهتم بتقییم البرامج بعدها في ا

وكذا نشر الوعي داخل والخطط االتصالیة، شرح وتوضیح سیاسات وخطط الجامعة،

، وفي المرتبة الرابعة تنمیة روح التفاهم والثقة %11,59تكرار وما نسبته 8الجامعة بواقع 

ن أفي حین ترى القلة القلیلة بتكرار،7وواقع %10,14المتبادلة بین الموظفین بنسبة 

الصالحیات المخولة لهذه المصلحة لتحقیق االتصال على مستوى جمهور الجامعة تتمثل في 

.تكرار4بواقع %5,80تمثله النسبة رفع الروح المعنویة للموظفین وهو ما

الوسائل اإلتصالیة المعتمدة من طرف مصلحة العالقات العامة داخل جامعة -2-2

  :منتوري

یتمیز اإلتصال في جامعة منتوري باإلعتماد على الوسائل اإلتصالیة المختلفة، وهذا لما لهذه 

جیة وهذا ما الوسائل من أهمیة في تحقیق اإلتصال بین الجامعة وجماهیرها الداخلیة والخار 

:أكدته النتائج التالیة

عتماد الجامعة في إعلى %100نسبته أي ما) فرد32(یرى جمیع فئات عینة الدراسة -1

.اتصالها بجماهیرها على الوسائل االتصالیة المختلفة
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یعد إصدار المنشورات والكتیبات األسلوب األول الذي تعتمد علیه الجامعة للتعریف -2

تكرار،بعدها في المرتبة 28وواقع %30,43بسیاساتها وانجازاتها لدى جماهیرها بنسبة 

، في حین نجد في %23,91یعادل النسبة تكرار أي ما22الثانیة إصدار الملصقات بواقع 

تمثله النسبة ل من تنظیم المؤتمرات والقیام بحمالت إعالمیة وهو ماالمرتبة الثالثة تأتي ك

.تكرار 20أي بواقع 21,74%

تحتل إصدار :تعتمد الجامعة في اتصالها بجماهیرها على الوسائل االتصالیة اآلتیة -3

تلیها ،%29,17تكرار وهو ما تمثله النسبة 28الكتیبات والمنشورات المرتبة األولى بواقع 

تكرار تلیها في المرتبة 25وواقع %26,04المرتبة الثانیة االتصال بالبرقیات بنسبة في 

%18,75،%20,83الثالثة القیام بالمقابالت واالتصال بالهاتف بنسب متقاربة على التوالي 

لكتروني یأتیان في المرتبة األخیرة ضمن في حین نجد االتصال بالفاكس واالتصال اإل

على %2,08،%3,13الوسائل المعتمدة في االتصال بالجماهیر وهو ما تمثله النسب 

.التوالي

تعد الوسائل االتصالیة المعتمدة لتحقیق الهدف االتصالي للجامعة كافیة نسبیا وهو ما -4

تكرار بعدم كفایتها 7یعادل ما%21,88تكرار، وترى النسبة 24وواقع %75تمثله النسبة 

ن الوسائل المعتمدة كافیة تماما لتحقیق الهدف االتصالي أفي حین ترى فئة قلیلة جدا ب

.%3,13للجامعة وهو ما تدل علیه النسبة

ن تنظیم الجامعة لألنشطة االتصالیة أتكرار ب28أي ما یعادل %87,5ترى النسبة -5

بواقع %12,5اتجاه جماهیرها یكون مناسباتیا، في حین ترى القلة القلیلة أي ما تمثله النسبة 

.تكرار بتنظیم األنشطة االتصالیة یكون دوریا4

تقوم الجامعة بتنظیم األنشطة االتصالیة حیث یكون في المرتبة األولى تنظیم المعارض -6

تلیها في المرتبة الثانیة تنظیم الندوات ،تكرار25بواقع %23,36ثله النسبة وهو ما تم

بعدها في المرتبة الثالثة تنظیم محاضرات بنسبة ،تكرار23وواقع %21,5بنسبة 

%18,69تكرار، وفي المرتبة الرابعة یكون تنظیم المؤتمرات بنسبة 22وواقع 20,56%

االجتماعات والمقابالت في المرتبة األخیرة وهو ماتكرار، في حین نجد تنظیم 20وواقع 

.على التوالي%4,67،%9,35تمثله النسب 
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تعد المقابلة الشخصیة الوسیلة األولى المفضلة لالتصال باإلدارات الموجودة داخل -7

تكرار تأتي بعدها في المرتبة الثانیة 29بواقع %32,22تدل علیه النسبة الجامعة وهو ما

لهاتف سواءا الثابت أو النقال وهو ما تمثله النسب على التوالي االتصال با

لكتروني المرتبة األخیرة وهو ما تمثله في حین یحتل االتصال اإل، 27,78%،31,11%

.تكرار8وواقع %8,89النسبة 

عتبارها إتكرار ب22یعادل أي ما،%26,83تحتل االجتماعات المرتبة األولى بنسبة -8

مع معاهد وكلیات الجامعة، تأتي بعدها في المرتبة الثانیة وسیلة الهاتف وسیلة التواصل

تكرار، وفي المرتبة الثالثة على التوالي التقاریر والبرید المباشر 20وواقع %24,39بنسبة

لكتروني المرتبة تكرار، فیما یحتل البرید اإل15وواقع %18,29تمثله النسبة العادي وهو ما

  .تكرار7وهو ما یعادل %8,54األخیرة بنسبة 

  :الكشف عن خصائص العاملین في مجال العالقات العامة داخل جامعة منتوري-2-3

تعتبر القوى البشریة أساس نجاح المؤسسات في تحقیق أهدافها، والجامعة كغیرها من 

ت المؤسسات هي مؤسسة تعلیمیة لها مسؤولیات كبیرة إتجاه جماهیرها، لذا وجب على اإلدارا

الموجودة فیها توظیف عدد كبیر من العاملین یتمیزون بخصائص تجعلهم قادرین على 

والسعي إلى تكوین صورة جیدة لها لدى جماهیرها .....تحقیق أهدافها التعلیمیة والتثقیفیة

: الداخلیة والخارجیة، وهذا مادلت علیه النتائج التالیة

في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات تشیر النتائج فیما یخص كفایة عدد العاملین-1

%62,5العامة للقیام بالمهام والصالحیات الموكلة إلیها في الجامعة، حیث ترى ما نسبته 

تكرار بعدم كفایة عدد العاملین في هذه المصلحة، في حین ترى ما نسبته 20أي ما یعادل 

لقیام بمهامه على أكمل ن عدد العاملین كاف نسبیا لأتكرار ب12أي ما یعادل 37,5%

.وجه

فیما یخص تخصص العاملین في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في -2

تكرار یكون تخصصهم علم 25أي بواقع %78,13الجامعة، تشیر النتائج إلى ما نسبته 

ن تخصص العاملین في هذه أتكرار ب4أي ما یعادل %12,5اإلدارة، في حین ترى النسبة 

ن تخصصهم علوم أب%3,13المصلحة هو علم االقتصاد، وترى القلة القلیلة أي ما نسبته 

.اإلعالم واالتصال باإلضافة إلى تخصصات أخرى كالموارد البشریة واللغات 
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تحتل القدرة على التعامل مع جماهیر الجامعة بنجاح المرتبة األولى أي بنسبة -3

تكرار باعتبارها الصفة األساسیة التي یجب ان تتوفر في العاملین في 28ع وواق20,29%

مصلحة العالقات العامة في الجامعة، تلیها صفة العلم التام بكل أنشطة وسیاسات الجامعة 

تكرار، بعدها في المرتبة 27وواقع %19,57في المرتبة الثانیة وهو ما تدل علیه النسبة 

22وواقع %15,94بیر عن األفكار شفهیا وهو ما تمثله النسبة الثالثة القدرة على التع

تكرار، تأتي إمكانیة فهم انشغاالت الجماهیر فهما موضوعیا، والقدرة على التعبیر عن 

األفكار تحریریا وكذلك الفهم الكامل لطبیعة وسائل االتصال في المرتبة الرابعة بنسبة 

.تكرار20وواقع 14,49%

لملصقات الداخلیة المهمة األولى واألساسیة التي یقوم بها القائم یعتبر إصدار ا-4

بصالحیات العالقات العامة لتحقیق االتصال على مستوى الجمهور الداخلي للجامعة وهو ما 

تلیها مهمة إصدار الكتیبات والنشرات في تكرار،30وواقع %36,59تدل علیه النسبة 

تكرار، تأتي بعدها تنظیم االجتماعات بنسبة 18دل وما یعا%21,95المرتبة الثانیة بنسبة 

تكرار في المرتبة الثالثة، في حین یكون تنظیم الندوات وتنظیم حلقات 16وواقع 19,51%

.تكرار8وواقع %9,76نقاش في المرتبة الرابعة بنسبة 

یتبین من خالل األنشطة االتصالیة التي تقوم بها مصلحة العالقات العامة لتحقیق -5

االتصال بالجمهور الخارجي للجامعة، حیث تحتل اإلعالنات وٕاصدار الكتیبات والمنشورات 

تلیها في المرتبة ، %32,05تكرار وهو ما تدل علیه النسبة 25المرتبة األولى بمعدل 

، بعدها في %19,23تكرار وما تمثله النسبة15اإلعالمیة بمعدل الثانیة إعداد الحمالت 

  .تكرار8أي بواقع %10,26المرتبة الثالثة تنظیم المؤتمرات بنسبة 

أن النتائج التي تم التوصل إلیها میدانیا في ضوء المعالجة النظریة : وخالصة هذا الفصل

كانت اإلجابة معظمهاریة، تبدو أن لمشكلة واقع ممارسة العالقات العامة في الجامعة الجزائ

عنها من خالل التساؤالت المطروحة في الدراسة، كما تبدو بعض النتائج الجزئیة عادیة ال 

- جامعة منتوري أنموذجا-تعبر عن شيء جدید، فالعالقات العامة في الجامعة الجزائریة 

صالحیات تقوم بها وهذا لما لها منتعتبر وظیفة إداریة لها مكانة هامة داخل الجامعة

فهي تمارس وظائفها كمصلحة قائمة بذاتها مثلها مثل باقي المصالح ها، لتحقیق أهداف

واإلدارات الموجودة في الجامعة، لكن یبقى التساؤل مطروح لماذا ال تسمى بمصلحة 
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العالقات العامة، وهذا ما بینته النتائج فیما یخص اإلجراءات والتدابیر المقترحة التي یجب 

  :لتطویر مصلحة العالقات العامة داخل الجامعة حیث نجداتخاذها

سم مصلحة العالقات العامة، وكذا إفي المرتبة األولى ضرورة إنشاء مصلحة تحمل -

التعریف بالصالحیات والوظائف المخولة لهذه المصلحة داخل الجامعة وهو ما تمثله النسبة 

.تكرار32أي بواقع 28,57%

تلیها في المرتبة الثانیة ضرورة تزوید هذه المصلحة بالمهارات والمؤهالت العلمیة -

.تكرار28ومعدل %25المتخصصة وهو ما تدل علیه النسبة 

بعدها في المرتبة الثالثة ضرورة توفیر الوسائل المادیة المتطورة لتمكین هذه المصلحة من -

.تكرار20وواقع %17,86لنسبة تأدیة وظائفها اتجاه جماهیرها وهو ما تمثله ا
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  :التوصیات-3

تمكنت الباحثة من التوصل إلى مجموعة »نظریا ومیدانیا «بعد القیام بهذه الدراسة        

  :من النتائج وبناءا علیها فإنها ترى

سم مصلحة العالقات العامة والتعریف بها إالبد من ضرورة إنشاء مصلحة تحمل .1

.ووظائفها التي تقوم بها في الجامعات الجزائریة

تقدیم الدعم الالزم لمصلحة العالقات العامة لكي تقوم بدورها في تحقیق أهداف .2

.المؤسسات الجامعیة وذلك بتوفیر اإلمكانیات المادیة والبشریة لتفعیل نشاطها

ن المصالح تشجیع التفاعل والتعاون بین مصالح العالقات العامة في الجامعات وبی.3

.األخرى الموجودة فیها

توصي الدراسة نظرا لفعالیة مصلحة العالقات العامة في التواصل مع جماهیر الجامعة،.4

كالمواظبة على إصدار ،بالمحافظة على األنشطة االتصالیة التي تقوم بها هذه المصلحة

المناسبات واألحداث ستمراریة المشاركة الفعالة فيإ النشرات والكتیبات والتوسع في توزیعها و 

الممیزة التي تعقد في رحاب الجامعات، مع ضرورة تفعیل قنوات االتصال، والبحث عن كل 

.نه توثیق الصلة بالجمهور الداخلي والخارجي للجامعةأما من ش

ووضع المؤهلین في میدان العالقات ختیار وتدریب العاملین بالعالقات العامة،إحسن .5

ذلك أن العالقات العامة تخصص قائم بذاته یدرس في اسبة لهم،العامة في الوظائف المن

الجامعات والمعاهد المتخصصة، لذلك یفترض على األقل تدریب القائمین على العالقات 

طالع بكل ما یستجد في حقل العالقات العامة وتعزیز قدرتهم في إالعامة إلبقائهم على 

جهات نظر الجماهیر المختلفة اتجاه إجراء البحوث ومسوح الرأي العام للتعرف على و 

.الجامعة وسیاستها

ضرورة إجراء المزید من الدراسات حول موضوع العالقات العامة في مؤسسات التعلیم .6

تبار األطراف التي تستفید من عمل العالقات العامة في عالعالي بحیث یؤخذ بعین اإل

.الخارجيالجمهور وأالجامعات سواء الجمهور الداخلي 
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  :ھوامش المبحث الثاني

  .21الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، مرجع سابق، ص -1
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6-26 /08 /2009 ،23.58،               www . Arab Public Relation society

  .36شذا سلیم أبو سلیم، مرجع سابق، ص -7

  .37نفس المرجع، ص -8



  :خاتمة

من خالل ما تقدم نستنتج أن العالقات العامة في الجامعة الجزائریة لها من        

اإلمكانات المادیة والبشریة والتكنولوجیة ما یؤهلها ألن تكون لها مكانة هامة داخلها، 

  :فهي تسعى لتحقیق أهداف الجامعة اتجاه جماهیرها وذلك

لها في الجامعة وٕامداد اإلدارة العلیا قیامها بالوظائف والصالحیات الموكلة -

بكل ما یخص جماهیرها الداخلیة والخارجیة فهي بذلك تعتبر همزة وصل بین 

  .اإلدارة العلیا للجامعة وجماهیرها المختلفة

اإلعتماد على الوسائل اإلتصالیة المختلفة التي تساعد على التواصل الدائم -

  .والمستمر بین جماهیرها

لكادر البشري المؤهل علمیا ویحتل درجات عالیة، فهو بذلك اإلعتماد على ا-

  .یستطیع على تحقیق أهدافها

جوانب هامة من لى العموم تبقى هذه الدراسة قد سلطت الضوء علىع

الظاهرة المدروسة، وفتحت آفاقا أخرى لدراسات علمیة جدیدة، فهي لم تلم بكل 

ة إلى دراسة، فموضوع جوانب المشكلة بل هناك جوانب أخرى ال تزال بحاج

العالقات العامة موضوع متشعب، فبالرغم من تناوله في دراسات كثیرة، إال أنه 

  . موضوع جدید في المؤسسات الجامعیة ویحتاج إلى دراسات أكثر عمقا وتخصصا
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  :الدراسةملخص

بصورتهاتظهرلمحدیثةوظیفةخاصةالجزائروفيعامةالعربيالوطنفيالعامةالعالقاتتعتبر      

هذهفيالدولمنكثیرقامتإذالماضي،القرنمنالخمسیناتبعدإالالحاضرالوقتفينعرفهاالتي

المواطنینمعوطیبةقویةعالقاتإیجاداألساسيغرضهاالعامةالعالقاتإداراتبإنشاءاألقطار

  .أخرىجهةمنواقتراحاتهموأفكارهمآراءهموتستقبلجهة،منالضروریةبالمعلوماتتزودهم
  

المؤسساتوخاصةالمؤسساتفيأهدافهالتحقیقالعامةالعالقاتتلعبهالتيالفعالللدورونظرا      

وجماهیرهاالجامعةبینوصلهمزةبمثابةتعدفهيفروعها،ضمنتخصصفیهاتعتبرالتيالجامعیة،

یتمخاللهافمنالخارجي،المجتمععلىبهتطلالذيالجامعةوجهتعتبروكذلكوالخارجیة،الداخلیة

والدولیة،والعربیةالمحلیةالمستویاتعلىالعلمیةاألكادیمیةوالهیئاتالمؤسساتمختلفمعالتواصل

  .المختلفةاالتصالیةالوسائلعبروعلمیاوثقافیافكریاالجامعةصورةتنقلبذلكوهي
  

جامعةوباألخصالجزائریة،الجامعةفيالعامةالعالقاتممارسةمدىلمعرفةالدراسةهذهجاءت     

  :التاليالمحوريالتساؤلعلىاإلجابةخاللمنوذلكأنموذجا،قسنطینةمنتوري

  الجزائریة؟الجامعةفيالعامةالعالقاتممارسةواقعما

  :فيتتمثلالممارسةهذهوهل

منتوري؟جامعةفيالعامةالعالقاتلمصلحةالمنوطوالدورالتنظیمیةالمكانةما-1

جامعةبجماهیراالتصالفيالعامةالعالقاتمصلحةطرفمنالمعتمدةاالتصالیةالوسائلماهي-2

؟منتوري

منتوري؟جامعةفيالعامةالعالقاتمصلحةفيالعاملینخصائصماهي-3

  :تحدیدالدراسةهذهحاولتوقد

.منتوريجامعةفيالعامةالعالقاتممارسةرصد- 

منتوريلجامعةالتنظیميالهیكلفيالعامةالعالقاتمصلحةوموقعمكانةمعرفة- 

فيعلیهاالمعتمدةاالتصالیةالوسائلومعرفةالعامةالعالقاتمصلحةعملكیفیةعنالكشف- 

.رسالتهاحققلكيمنتوريجامعة

.منتوريجامعةفيالعامةالعالقاتلمصلحةالموكلةوالصالحیاتالوظائفأهمعلىالتعرف- 

فيالعاملینوخصائصالوظیفيالوصفخاللمنالعامةالعالقاتممارسخلفیةعلىالتعرف- 

.المصلحةهذه

العالقاتممارسةوصفتحاولألنهاالتحلیلیة،الوصفیةالدراساتنوعتحتالدراسةهذهوتقع     

الوصفيالمنهجعلىالباحثةاعتمدتفقدلها،المخولةوالصالحیاتالجزائریة،الجامعةفيالعامة

المصلحةفيالعاملینلجمیعالشاملالحصرفيالدراسةمجتمعتحددحیثالشامل،المسحعلىالقائم



العالقاتمدیریةنیابةفيتتمثلوالتيقسنطینةمنتوريجامعةفيالعامةالعالقاتبصالحیاتالمكلفة

التابعةوالمعاهدالكلیاتفيفروعهاوجمیعالعلمیة،والتظاهراتواالتصالوالتنشیطوالتعاونالخارجیة

جمعفي–المالحظةبجانب–رئیسیةكأداةاستبیاناستمارةمستخدمةفردا،38عددهمبلغحیثلها،

  .البیانات
  

  :فصولثالثإلىالدراسةقسمتوقد      

كمنظورالوظیفیةالبنائیةالنظریةالباحثةفیهتبنتوقدالدراسة،موضوععلىیحتوياألولالفصل

إلىالفصلهذاقسموقدالجزائریة،والجامعةالعامةبالعالقاتالثانيالفصلاهتمبینما،للدراسةإرشادي

علىويتیحالثانيالمبحثأماالعامة،العالقاتماهیةعلىیحوياألولالمبحثرئیسیة،مباحثثالثة

خصص، وقدةالجامعفيالعامةالعالقاتإدارةعلىیحويالثالثالمبحثأماالجزائریة،الجامعة

مناقشةثموتفسیرها،البیاناتتحلیلتمأینلها،المنهجیةاإلجراءاتمعالمیدانیةللدراسةالثالثالفصل

  .التوصیاتوأخیراالنتائجأهم
  

  :إلیهاالتوصلتمالتيالنتائجأهمومن     

.العامةالعالقاتمصلحةاسمتحملمصلحةعلىقسنطینةمنتوريجامعةتوفرعدم-1

والتظاهراتواالتصالوالتنشیطوالتعاونالخارجیةللعالقاتالجامعةمدیریةنیابةتعتبر-2

.منتوريجامعةداخلالعامةالعالقاتبصالحیاتالمكلفةالجهةالعلمیة،

والتظاهراتواالتصالوالتنشیطوالتعاونالخارجیةللعالقاتالجامعةمدیریةنیابةتحتل-3

مباشرةتابعةتكونحیثمنتوريلجامعةالتنظیميالهیكلفيهاموموقعمكانةالعلمیة،

.الجامعةلرئاسة

وكذاالخارجیة،العالقاتمصلحةفيالعاملینلدىالعامةالعالقاتمفهوموضوحعدم-4

جامعةوانجازاتبسیاساتللتعریفالمصلحةلهذهالموكلةوالوظائفالصالحیاتغموض

.منتوري

منتوريجامعةعلیهاتعتمدالتياألولىاالتصالیةالوسیلةوالكتیباتالمنشوراتإصداریعد-5

.والخارجیةالداخلیةجماهیرهالدىوانجازاتهاابسیاساتهالتعریففي

بالمهامللقیاممنتوريجامعةفيالخارجیةالعالقاتمصلحةفيالعاملینعددكفایةعدم-6

.وجهأكملعلىإلیهمالموكلة

  

  

  

  



Abstract

     Public relations  among Arab countries, in  general, and in Algeria, in particular, are 
considered a new function that appeared in its actual form only after the 1950s.

     Many countries established administrations for general relationships with the main purpose 
to find good and strong relationships with citizens, providing them with necessary 
information, on one hand, and receiving their ideas, views and suggestions, on the other hand.

     Public relations are one specialty among the different branches in universities, where they 
tend to play an important role in realizing their goals. They are also a link between 
universities and people from inside and outside. Through these Public relations, link is 
established among different scientific and academic at local, Arab and international levels. 
Thus they transmit the Image of the university via the media.

      This study is meant to show to what extent Public relations are practical in Algerian 
universities-as a sample, university of mentouri Constantine by answering the questionnaire 
below :
1-What are the organizational status and the role given to Public relations service in Mentouri 
University?
2-Which means of communication are used by Public relations service to get in touch with the 
public of Mentouri University? 
3- What are the characteristics of the employees of Public relations service in Mentouri 
University?

       This study is descriptive, since it tries to describe the practice of general relationships in 
Algerian universities. The researcher relied on describing through total scanning i.e. she 
limited her informants to all employees in the Public relations service in Mentouri university 
Constantine: the sub-direction vice of external affairs, co-operation, animation, 
communication and scientific manifestations, and all their branches in its institutes. Their 
number reached 32 individual. She used mainly a form (information sheet) and observation, 
in gathering information.
Here are the main results found so far :
1-The University of Mentouri is not endowed with a Public relations service.
2-In Mentouri university, the sub-direction of external affairs, co-operation, animation, 
communication and scientific manifestation is charged with Public relations
3-The sub-direction of external affairs, co-operation, animation, communication and scientific 
manifestation occupies an important place in the organizational body of Mentouri University 
i.e. it is directly linked to the supervision (direction).
4- Public relations and all their tasks and responsibilities are ambiguous (not clear) for people 
working in external affairs service.
5-Publishing booklets and papers is considered the first means of communication which 
Mentouri university uses to introduce its policy and achievements to the public inside and 
outside the university.
6-The insufficient number of employees in external affairs service doesn’t allow them to do 
their job perfectly.

  



Résumé

        Les relations publiques dans les pays arabes, en général, et en Algérie, en particulier, 
sont considérés comme une nouvelle fonction qui est apparu dans sa forme actuelle qu'après 
les années 1950.

      Beaucoup de pays en place des administrations pour les relations publiques avec l'objectif 
principal de trouver de bonnes relations avec les citoyens et fort, leur fournissant les 
informations nécessaires, d'une part, et la réception de leurs idées, leurs opinions et 
suggestions, d'autre part.

       Les relations publiques sont une spécialité parmi les différentes branches dans les 
universités, où ils ont tendance à jouer un rôle important dans la réalisation de leurs objectifs. 
Ils sont aussi un lien entre les universités et les gens de l'intérieur et l'extérieur. Grâce à ces 
relations publiques, le lien est établi entre différents scientifiques et académiques aux niveaux 
local, arabe et internationale. Ainsi, ils transmettent l'image de l'université via les médias.

      Cette étude est destinée à montrer à quel point les relations publiques sont pratiques dans 
les universités algériennes, comme un échantillon, Université Mentouri de Constantine en 
répondant au questionnaire ci-dessous:
    1-Quels sont le statut de l'organisation et le rôle donné au service des relations publiques de 
l'Université Mentouri?
    2-Quels moyens de communication sont utilisés par le service des relations publiques pour 
entrer en contact avec le public des Université Mentouri?
    3 - Quelles sont les caractéristiques des employés du service des relations publiques de 
l'Université Mentouri?

     Cette étude est descriptive, car elle tente de décrire la pratique des relations publiques 
dans les universités algériennes. Le chercheur s'est appuyé sur la description grâce à la 
numérisation totale-dire qu'elle limite ses informateurs à tous les employés dans le service de 
relations publiques à l'Université Mentouri de Constantine: la sous-direction des affaires 
extérieures vice, la coopération, les manifestations d'animation, de communication et 
scientifiques, et toutes leurs branches dans ses instituts. Leur nombre a atteint 32 individuels. 
Elle a utilisé principalement un formulaire (fiche) et de l'observation, la collecte 
d'informations.

      Voici les principaux résultats trouvés jusque là:   
1-L 'Université de Mentouri n'est pas dotée d'un service de relations publiques.  

2-Dans l'Université Mentouri, la sous-direction des affaires extérieures, la manifestation de 
coopération, d'animation, de communication et scientifique est chargée de relations publiques.

3-La sous-direction des affaires extérieures, la coopération, la manifestation d'animation, de 
communication et scientifique occupe une place importante dans le corps d'organisation de 
l'Université Mentouri-dire qu'elle est directement liée à la supervision (direction).

4-Relations publiques et de toutes leurs tâches et responsabilités sont ambigus (pas clair) pour 
les personnes travaillant dans le service des affaires extérieures.

5-Publications livrets et des documents est considéré comme le premier moyen de 
communication qui utilise l'Université Mentouri de présenter sa politique et ses réalisations à 
l'intérieur du public et à l'extérieur de l'université.

6-Le nombre insuffisant d'employés dans le service des affaires extérieures ne leur permet pas 
de faire leur travail parfaitement.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

–قسنطینة –جامعة منتوري 

كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة   

قسم علوم اإلعالم واإلتصال          

:حولاستمارة                                               

  

جستیر في علوم اإلعالم و االتصال       مذكرة مكملة لنیل شھادة الما                     

القات عامة ــاتصال و ع: تخصص                             

:إشراف                                                                 :إعداد الطالبة 

فضیل دلیو / ساعـــد كریمة                                                               أ د

                      

في الخانة المناسبة ) ×(ضع عالمة :  مالحظة 

. ركم على حسن تعاونكمكتستعمل إال ألغراض علمیة ، نشتأكدوا أن إجاباتكم لن 

:السنة الجامعیة                                      

                                             2010/2011

  

امعة الجزائریةــالقات العامة في الجــالع

-أنموذجا -جامعة منتوري قسنطینة



  : البیانات الشخصیة ) أوال

ذكر                      أنثى    : الجنس -1
لیسانس                     ماجستیر                     دكتوراه : الشھادة المحصل علیھا-2
: .......الوظیفة في الجامعة -3
: .......المصلحة المنتمي إلیھا -4
: .......األقدمیة في العمل -5

: مصلحة العالقات العامة في الھیكل التنظیمي للجامعة ودوربیانات للكشف عن مكانة ) ثانیا

عة على مصلحة خاصة باسم العالقات العامة ؟ھل تتوفر الجام-6
  نعم                         ال 

  ، ما ھي الجھة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في الجامعة؟"ال"في حالة اإلجابة بـ 
.................................................................................................  

ماذا تعني لك عموما مصلحة العالقات العامة ؟  -7
  .الجھة المكلفة باألنشطة االتصالیة للجامعة-
  .الوظیفة اإلداریة التي تربط بین إدارات الجامعة و اإلدارة العلیا -
.الجھود المخططة و المنظمة لتحقیق التفاھم المتبادل بین الجامعة وجماھیرھا -

  .................................................................................: أخرى تذكر

ھل تعتقد أن تسمیة مصلحة العالقات العامة بھذا االسم لھ تأثیر على الصالحیات الموكلة لھا -8
الجامعة ؟في 
  ال أدري            نعم                        ال             

       
بماذا تتمیز ھذه الصالحیات الموكلة لھا ؟ -9

  الغموض       الوضوح النسبي           الوضوح التام   
  

فیَم تتمثل فعلیا وظائف المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في الجامعة ؟-10
  .قیاس اتجاھات الرأي العام نحو الجامعة -
  .رسم سیاسة الجامعة وتحدید أھدافھا -
االتصال بالمسؤولین في الداخل و االتصال بالمؤسسات و الجماھیر في الخارج -
  التعاون المستمر بین اإلدارة العلیا وبقیة اإلدارات األخرى في الجامعة -

: .......أخرى تذكر
                    

ھل تعتبر أن ھذه الوظائف كافیة للتعریف بسیاسات و إنجازات الجامعة ؟-11
  كافیة نسبیا                      غیر كافیة            كافیة جدا        

  

ما موقع المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في الھیكل التنظیمي للجامعة ؟-12
  تابعة لرئاسة الجامعة مباشرة ھي-
  نفس المستوى مع باقي إدارات الجامعة المركزیةعلى ھي-
  تابعة إلدارة من إدارات الجامعة المركزیةھي عبارة عن مصلحة فرعیة-
  ھي تابعة لمصلحة فرعیة دون تمیزھا بمكانة خاصة بھا-



ھل للمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل الجامعة حق المشاركة في -13
اجتماعات مجلس اإلدارة العلیا للجامعة؟

  ال              نعم                             
  

ھل تساھم المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل الجامعة في عملیات التخطیط -14
والبحث ؟  

  ال             نعم                              
فیَم تتمثل عملیات التخطیط و البحث في الجامعة ؟" نعم"إذا كانت اإلجابة بـ-
  شرح سیاسة الجامعة وأھدافھا وخطة عملھا-
القیام باألبحاث العلمیة الموضوعیة لمعرفة رأي الجمھور وإتجاھاتھ نحو سیاسة -

  الجامعة
  االتصال الدائم بین اإلدارة المركزیة في الجامعة وبین كلیاتھا -
  نشر الدراسات ونتائج البحوث العلمیة-

  : ..........أخرى تذكر 
  

ناعة القرار في الجامعة ؟ھل تساھم المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة في ص-15
  ال أدري     نعم                           ال      

فما ھو شكل ھذه المساھمة ؟" نعم"إذا كانت اإلجابة ب -
  للجامعة   العلیاحضور اجتماعات اإلدارة 

  تقدیم اقتراحات وآراء 
  نقل آراء جماھیر الجامعة لإلدارة العلیا

  تقدیم تقاریر ودراسات 
  : ..........رى تذكرأخ
  

ھل تشرف المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة داخل الجامعة على التواصل -16
:الدائم بجمھورھا

  نعم                               الالداخلي لتحقیق أھدافھا؟            -
  نعم                                ال        الخارجي لتحقیق أھدافھا؟  -
فما ھي الصالحیات المخولة لھا لتقوم بتحقیق االتصال على " نعم"إذا كانت اإلجابة بـ-

مستوى جمھور الجامعة؟
  .  تحقیق السمعة الجیدة للجامعة

  التعریف بالجامعة ورسالتھا األكادیمیة 
  .مع فئات الجماھیر المختلفة  للتعرف على وجھات نظرھم اتجاه  الجامعةالتواصل

  .الحرص على إجراء أبحاث دوریة تھتم بتقییم البرامج والخطط االتصالیة
  شرح وتوضیح سیاسات وخطط الجامعة

  تنمیة روح التفاھم والثقة المتبادلة بین الموظفین
  رفع الروح المعنویة للموظفین

  اخل الجامعةنشر الوعي د
  :..........أخرى تذكر 

  



العالقات المصلحة المكلفة بصالحیات المعتمدة من طرف بیانات للكشف عن وسائل االتصال )ثالثا
  .العامة داخل الجامعة

  

العاملین في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات بین ھل یوجد ھناك اتصال بینك و-17
الجامعة ؟ العامة داخل
  حسب الظروف                      ال       باستمرار            

، في أي إطار یكون ھذا االتصال؟إذا كانت الرد إیجابیا-
  تقدیم اقتراحات                                  تقدیم شكاوى    -
  تقدیم مشورات                                   إعطاء توجیھات    -
  ..............................تذكرأخرى -

  

ھل یوجد ھناك اتصال بینك وبین اإلدارة العلیا للجامعة ؟  -18
  حسب الظروف                      ال     باستمرار     

  إذا كانت الرد باإلیجاب، كیف یتم ھذا االتصال ؟
  مباشرة                                     
  اء اإلدارات عن طریق رؤس   
  عن طریق المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة                                     

  :........أخرى تذكر 
  

المختلفة ؟االتصالیةبجماھیرھا على الوسائل اتصالھاھل تعتمد الجامعة في -19
  نعم                                     ال      

ماھي األسالیب التي تعتمد علیھا الجامعة للتعریف بسیاساتھا " نعم"اإلجابة ب إذا كانت -
وإنجازاتھا لدى جماھیرھا؟

  إصدار المنشورات و الكتیبات
  إصدار الملصقات     
  القیام بتنظیم المؤتمرات   
  القیام  بحمالت إعالمیة   

  : ........أخرى تذكر
  

أو 6إلى   1داخل الجامعة ؟ رتبھا من االتصالالمعتمدة في االتصالیةمانوع الوسائل -20
.أكثر

كتیبات ومنشورات إصدار-
  القیام بالمقابالت -
  بالبرقیاتاالتصال-
  بالھاتفاالتصال-
  ) االنترنیت/عبر االنترانت(االتصال اإللكتروني -
  بالفاكساالتصال-

  :........أخرى تذكر 
  

لھا ؟االتصاليھل تعتقد أن الوسائل المعتمدة كافیة لتحقیق الھدف -21
  كافیة نسبیا                      غیر كافیة             كافیة تماما         



  
جماھیرھا ؟اتجاهاتصالیةھل تنظم الجامعة أنشطة -22

  ال تنظم                              مناسباتیا      دوریا       
ما ھي ھذه األنشطة ؟في حالة اإلیجاب-

  معارض                        محاضرات                            ندوات  
  مؤتمرات                              مقابالت                        اجتماعات

  : ..........أخرى تذكر 
  

باإلدارات األخرى داخل الجامعة؟لالتصالالمفضلة لدیك االتصالیةماھي الوسیلة -23
  المقابلة الشخصیة-
  بالھاتف الثابت االتصال-
  االتصال بالھاتف النقال -
  )االنترنت / االنترانت(االتصال إلكترونیا -

  : ..........أخرى تذكر
         

ما ھي وسیلة التواصل مع معاھد وكلیات الجامعة ؟-24
  التقاریر -
  الھاتف -
  االجتماعات-
  البرید المباشر العادي -
  البرید اإللكتروني-

    :........أخرى تذكر 
  
  
  العاملین في مجال العالقات العامة داخل الجامعة ؟خصائصبیانات للكشف عن ) رابعا

حسب رأیك ھل عدد العاملین في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة كاف -25
                                                           في الجامعة ؟إلیھاوالصالحیات الموكلة  للقیام بالمھام  

كاف نسبیا                      غیر كاف                  كاف جدا     
  

ھل تعلم ما ھو تخصص العاملین في المصلحة المكلفة بصالحیات العالقات العامة ؟-26
  ال                    نعم 

في حالة اإلیجاب، ما ھي  تخصصاتھم؟
  واالتصالعلوم اإلعالم -
  االجتماععلم -          
  علم النفس -          

  علم اإلدارة       -            
  علم االقتصاد -            

  :.........تذكر أخرى 
  



ھل ترى أن الصفات التالیة تتوفر في العاملین بالمصلحة المكلفة بصالحیات العالقات -27
  .رتبھا حسب درجة توفرھا في تقدیرك العامة؟ 

  القدرة على التعامل مع جماھیر الجامعة بنجاح -
  إمكانیة فھم انشغاالتھم فھما موضوعیا -
القدرة على التعبیر عن األفكار شفھیا -
  التعبیر عن األفكار تحریریا القدرة على-
  الفھم الكامل لطبیعة وسائل االتصال -
  العلم التام بكل أنشطة وسیاسات الجامعة -

  : ..........أخرى تذكر 
  

ما ھي المھام التي یقوم بھا القائم بصالحیات العالقات العامة لتحقیق االتصال على مستوى -28
الجمھور الداخلي للجامعة ؟

  اجتماعات              تنظیم-
  تنظیم ندوات -
  تنظیم حلقات نقاش -
  نشرات وكتیبات إصدار-
  ملصقات داخلیة إصدار-

  : ....................أخرى تذكر 
  
  

بالجمھور االتصالماھي األنشطة التي یقوم بھا القائم بصالحیات العالقات العامة لتحقیق -29
للجامعة؟ الخارجي

  حمالت إعالمیة -
  إعالنات-
  بیانات صحفیة -
  كتیبات ومنشورات -
  مؤتمرات -

  : ....................أخرى تذكر 
  

العالقات مصلحة لتطویر اتخاذھاحسب رأیكم ماھي اإلجراءات و التدابیر التي یجب -30
العامة داخل الجامعة؟

......................................................................................................

......................................................................................................
.................................................................................................  
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1) Renseignements :

1- Genre : Male                  femelle

2- L’attestation de : Licence       magistère          Doctorat

3- La profession à l’université :  

4- Service :

5- L’ancienneté dans le travail :

2) Des renseignements pour découvrir la place et le rôle du service de 
relations publiques au système universitaire :

6- Est –ce que l’université a un service sous le nom de relations publiques ? 

Oui            Non

En cas de rependre non : Quelle est la direction chargée d’accomplissement de 
relations publiques à l’université ?
……………………………………………………………………………………

7- Qu’est qu’un service de relation publique généralement ?

- La direction chargée d’activités communicatives à l’université.

-La fonction directive reliant entre les administrations de l’université et 
l’administration supérieure.

-Les efforts organisés et planifiant pour réaliser la compréhension mutuelle 
entre l’université et leurs publique. 

-Autre :……………………………………………………………………………
…………………………………

8- Est-ce que pensez-vous que la nomination du service chargé de relations 
publiques influence sur leurs attributions à l’université ?

Oui                    Non               je ne sais pas 

9- Quelles sont-les caractéristique de ces accomplissements ?



-La clarté complète 

-La clarté relative 

-L’ambigüité

10 Quelle est les fonctions du service chargé d’attributions de relations publiques 
à l’université ?

-Mesurer les orientations d’opinion publique envers l’université.

-Dessiner la stratégie de l’université et préciser leurs objectives.

-Communiquer aux responsables à l’intérieure, et aux établissements et 
publiques à l’extérieure.

-la coopération permanente entre l’administration supérieure et autre celles de 
l’université.

-Autres ……………………………………………………………………………

11-Est-ce que pensez-vous que ces fonctions sont suffisant pour définir la 
stratégie et les attributions de l’université ?

- très suffisantes

- suffisantes relativement

- Insuffisantes

12- Quelle est la situation du service chargée d’attribution de relations  
publiques au système universitaire ?

-Il est suivi directement au rectorat.

-Il est au même niveau des administrations.

-c’est un service secondaire annexé à l’une des directions de l’université.     
–il est annexé au service secondaire et il ne spécifie pas d’une place spéciale.



13- Est ce que le service chargé d’attribution de relations publiques a le droit de 
contribuer en réunions du conseil à l’intérieur de l’université ? 

Oui                        Non

14- Est-ce que le service chargé d’attribution de relations publiques contribue-t-il 
dans les opérations de planification et de recherches à l’intérieur de l’université ?

Oui                         Non

-Si la réponse est : Oui, de quoi consistent-t-ils ces opérations de planifications et 
de recherches à l’université ?

- expliquer la stratégie de l’université, leurs objectives et son plan de travail. 

- faire les recherches scientifiques et objectives à connaitre l’opinion du public et 
leurs orientations envers la stratégie de l’université. 

- la communication permanente entre l’administration centrale et leurs facultés à 
l’université.

- publier les études et les résultats de recherches scientifiques.

Autres:………………………………………………………………………………

15-Est-ce que le service chargé d’attributions de relations publiques contribue-t-il 
dans les décisions à l’université ?

Oui                    Non                   Je ne sais pas       

Si la réponse est : Oui, comment contribue-t-il ?

-présence en réunions d’administration supérieure de l’université.

-présenter des propositions et d’opinions.

-transférer les opinions des publiques de l’université à l’administration supérieur.

-présenter des rapports et des études.

Autres:………………………………………………………………………………
……………………………………



16- Est-ce-que le service chargé d’attributions de relations publiques supervise-t-il 
de la communication permanente avec leur public à l’intérieur de l’université ?

-A l’intérieur pour réaliser leurs objectives.

Oui                           Non

-A l’extérieur pour réaliser leurs objectives.

Oui                            Non

Si vous répondez : Qui, quelles sont les attributions les accordent pour réaliser la 
communication au niveau du publiques universitaires ?

-Une bonne réputation de l’université.

-définir l’université et leurs messages académiques.

-la communication avec les catégories différents du publiques afin de connaitre 
leurs points de vie envers l’université.

-faire de recherches régulières à évaluer les programmes et les stratégies et les 
plans de l’université.

-développer l’esprit  de compréhension on et de la confiance mutuelles entre les 
fonctionnaires.

-élever l’esprit intellectuel aux fonctionnaires.

-répandre la conscience à l’intérieur de l’université.

Autres:………………………………………………………………………………
……………………………………

3) Des renseignements à découvrir les moyens de communication adoptés par 
le service chargé d’accomplissements de relations publiques à l’intérieur de 
l’université :

17- Y’a-t-il une communication entre vous et les travailleurs au service chargé 
d’attributions de relations publiques à l’intérieur de l’université.

Continument             le cas                  non 



-si la réponse est positive : dans quel cadre cette communication est-t-il ?

-présenter des propositions.

-déposer des plaintes.

-présenter des consultations.

-donner des directions.

Autres:………………………………………………………………………………
……………………………………

18- Avez-vous une communication avec l’administration supérieur de 
l’université ?

Continument             le cas                  non 

Si la réponse est positive, comment fait-t-il ?

-directement.

-par les chefs de département.

-par le service chargé d’attributions de relations publiques.

Autres :………………………………………………………………………………
……………………………………

19- Est-ce que l’université, pour communiquer à leurs publics dépend de différents 
moyens communicatifs ?

Oui                       Non

Si la réponse est : Qui, Quelles sont les manières adoptés par l’université pour 
définir leurs stratégies et leurs attributions à leurs public ?

-communiquer les publications.

-promulguer les affiches.

-organiser les conférences.



-faire des compagnes d’information.

20- Quel est type de moyens communicatifs adoptés à la communication à 
l’intérieur de l’université ? Ordres les de 1 à 6.

- Les publications.

- Faires des interviews.

- Communiquer par télégramme.

- Communiquer par téléphone.

- Communiquer par internet.

- Communiquer par fax.

- Autres:…………………………………………………………………………
…………………………………

21- est-ce que pensez-vous que les moyens adoptés sont suffisantes à réaliser leur
objectif communicatif ? 

- Très suffisantes.

- Suffisantes relativement.

- Ne sont pas suffisantes.

22- est-ce que l’université prépare des activités communicatives envers leurs 
publiques?

-régulièrement

-à l’occasion

-elle n’organise pas.

-en cas de répondre : oui, quelles sont ces activités ?

-exposition

-cours



-séminaires

-réunions

-conférences

-interviews

-autres :……………………………………………………………………………
…………………………………

23- quelle est la meilleur moyen communicatif que vous préférez à communiquer 
aux autres administrations à l’intérieur de l’université ?

-l’interview.

-la communication par téléphone avec fil.

-la communication par téléphone sans fil.

-la communication par internet.

Autres :………………………………………………………………………………
……………………………………

24- Par quel moyen en communiquant aux instituts et facultés de l’université ?

-les rapports.

- le téléphone.

-les réunions.

-la poste.

-la Courier électronique.

Autres :………………………………………………………………………………



4) Renseignements pour découvris les caractéristiques à l’intérieur de 
l’université.

25- d’après vous, est-ce que le nombre de travailleurs au service chargé 
d’attribution des relations publiques est-il suffisant pour faire les taches et les 
attributions lui a accordé à l’université.

Très suffisant       suffisant relativement     n’est pas suffisant   

26- Savez-vous la spécialité de travailleurs de travailleurs au service chargé 
d’attribution de relations publiques ?

Oui                     Non

En cas de positif : Quelles sont leurs spécialités ?

- science de communication.

- sociologie.

- science d’administration.

- économie.

Autres :………………………………………………………………………………
…………………..............

27- Vois-tu que les caractères suivants se trouvent-t-ils aux travailleurs dans le 
service chargé d’attribution de relations publiques ? Ordres-les.

-la capacité de traiter le public de l’université en réussite.

- la possibilité de comprendre leurs occupations objectivement. 

- la capacité d’exprimer les ides oralement.

- la capacité d’exprimer les ides par écrit.

- la compréhension complète de la nature de moyens de communication.

- la connaissance complète de tous activités et les stratégies de l’université.

Autres :………………………………………………………………………………



28- Quelles sont les taches de celui qui fait les attributions de relations publiques 
afin de communiquer aux publics internes de l’université ?

- organiser des conférences.

- organiser des séminaires.

- organiser des sphères de débats.

- délivrance des tracts et des brochures.

- publier des affiches internes.

Autres :………………………………………………………………………………
……………………………………

29- Quelles sont les taches de celui qui fait les attributions de relations publiques 
afin de contactes aux publics externes de l’université ?

- compagnes médiatiques.

- les publicités.

- communiqués de presse.

- brochures et publications.

- les conférences.

Autres :………………………………………………………………………………
……………………………………

30- D’après vous, quelles sont les mesures auxquels doivent faire pour développer 
l’administration de relation publique à l’intérieur de l’université ?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



المصالح المشتركة للجامعة   

  رئاسة الجامعة

نیابة مدیریة الجامعة للتنمیة 

.واإلستشراف والتوجیه األمانة العامة         

نیابة مدیریة الجامعة للعالقات 

الخارجیة والتعاون والتنشیط 

واإلتصال والتظاهرات العلمیة

نیابة مدیریة الجامعة للتكوین 

العالي لما بعد التخرج والتأهیل 

.الجامعي والبحث العلمي

نیابة مدیریة الجامعة للتكوین 

العالي في التدرج والتكوین 

.المتواصل والشهادة

المدیریة الفرعیة لألنشطة العلمیة .المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة.المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة.المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین

.       والثقافیة والریاضیة
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مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال مركز الطبع والسمعي البصري    مركز التعلیم المكثف للغات      المكتبة المركزیة          

والتعلیم المتلفز والتعلیم عن بعد




