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  التغييـــر الثقافي من خالل العالقات العامة دراسة تقييمية للوزارات الجزائرية

  منةأبواشري 
  بركاهم سالم

  الملخص

تسـعى الدراسـة إىل إبــراز الـدور الـذي تلعبــه العالقـات العامــة 
ـــة ، يف عمليـــة التغيـــري  الثقـــايف علـــى مســـتوى الـــوزارات اجلزائري

حيـث تسـتمد هـذه األخـرية  أمهيتهـا مـن أمهيـة املتغـريات الـيت 
تتناوهلـا ، إذ يعتـرب مفهـوم ثقافــة املنظمـة مـن املفـاهيم احلديثــة 
ــــرتة الثمانينــــات كمصــــطلح  ــــا خــــالل ف الــــيت بــــدأ االهتمــــام 
ــــــت الكتابــــــات  ــــــداول يف املنظمــــــات ، كمــــــا تطرق ــــــد يت جدي

ت والدراســات العديــدة هلـــذا املوضــوع وذلــك لكونـــه واملقــاال
من احملددات الرئيسية لنجـاح املنظمـات أو فشـلها ، كمـا أن 
القـيم واملعتقــدات الـيت تتبناهــا املنظمـات مــن خـالل العــاملني 
ـــــق  ـــــق حنـــــو حتقي ـــــيت حتكـــــم األداء وترســـــم الطري فيهـــــا هـــــي ال

ـا فعالـة إذا كانـت األهـداف،  وميكـن احلكـم علـى الثقافـة بأ
مرنــة وقــادرة علـــى التكيــف مــع املتغـــريات املتســارعة يف واقـــع 
البيئــة اإلداريــة الداخليــة مـــن جهــة ومتغــريات البيئــة اخلارجيـــة 
من جهة أخـرى ، وهنـا يـربز دور العالقـات العامـة يف عمليـة 
التغيـــري الثقـــايف ، فنظـــرا لكـــون ثقافـــة املنظمـــة تـــرتبط جبوانـــب 

العامــــة تتعـــــاظم  معنويــــة وســــلوكية فـــــإن مســــؤولية العالقـــــات
ـا تتموضـع داخـل أرجـاء  وتزداد أمهيتها يف املنظمة وذلـك أل
التنظــــــيم وتلعــــــب دورا هامــــــا يف تغيــــــري القــــــيم واالجتاهــــــات 

  .العاملني وتصحيح األوضاع اخلاطئةواملفاهيم السلبية لدى 

العالقــات العامــة، ثقافــة املنظمــة، التغيــري  :الكلمــات الدالــة
   .التنظيمي، التغيري الثقايف

Résumé 
La culture d’entreprise est l’une des 
nouvelles notions qui paraissait durant 
les années quatre vingt, et qui a suscité 
un intérêt grandissant au sein des 
organisations et chercheurs. Ils y 
consacrent des différents écrits et 
multiples études. Elle est considérée 
comme étant un facteur déterminant 
au sein d’une organisation, impliquant 
son succès ou son échec. Aussi, les 
valeurs et les croyances qu’adoptent 
les organisations et ses travailleurs 
régissent la performance dans la 
réalisation des objectifs tracés. D’ou 
l’efficacité recherchée qui consiste en 
la culture souple et adaptable aux 
incessants changements introduits 
dans l’environnement administratif 
interne d’une part. et ceux de 
l’environnement externe, d’autre part. 

A ce titre, émerge le rôle des 
relations publiques  dans le 
changement culturel se présentant aux 
plans moral et comportemental. Elles 
sont d’une importance accrue au sein 
de l’organisation. 
 Mots clés : les relations publiques ; la 
culture de l’entreprise ; le changement 
culturel. 

  
                                                

 ،3جامعة اجلزائر -خمرب العوملة والسياسات االقتصادية أستاذة حماضرة. 
  3أستاذ مساعد، جامعة اجلزائر. 
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  :مقـدمة
أصبح التغيري الثقايف للمنظمة ضرورة ملحة تتوقف عليه فعالية وكفاءة جوانب عمليات التغيري 

 تشكل بالنسبة هلا األخرى، فاملنظمة مطالبة بتفعيل حركتها واستجابتها للمتغريات اليت تفرضها البيئة واليت
ا لتتوافق مع هذه التغريات الدائبة  ديدات وبذلك وجب عليها تغيري قيمها ومواقفها واجتاها فرصا أو 

وجتدر اإلشارة إىل وجود مداخل عديدة يتم وفقها إحداث التغيري الثقايف فلكل  احلركة والسريعة اإليقاع ،
يف طياته ومن هذه املداخل التغيري الثقايف من خالل التطوير مدخل جمموعة من القيم واملبادئ اليت حيملها 

من خالل اجلودة الشاملة و من خالل العالقات العامة،  فالثقافة قد  من خالل إعادة اهلندسة، التنظيمي،
تصبح يف مرحلة ما من مراحل حياة املنظمة غري مالئمة وحىت تتمكن هذه األخرية من إعادة تفعيلها فهي 

ا بشكل فعال  حتتاج إىل توافر سياسة فعالة لالتصال تسمح بتبادل اآلراء وتداول األفكار والقيم وسرييا
داخل املنظمة وهذا ما تضمنه يف حقيقة األمر وظيفة العالقات العامة اليت متثل أداة للتواصل وبناء الصورة 

ا تلعب دورا كبريا يف الذهنية وأداة الستشراف املستقبل من خالل التخطيط االسرتاتيجي إضافة لك و
  .إدارة األزمات 

  :انطالقا من العرض السابق ميكن طرح السؤال الرئيسي اآليت 
  ؟ وزارات الجزائرية التغيير الثقافي على مستوى ال عمليةتساهم العالقات العامة في  هل
  ننطلق من الفرضيات اجلزئية اآلتية السابقة  اإلشكاليةعلى  لإلجابة :الفرضيات:    
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني كفاءة إدارة العالقات العامة وقيامها : الفرضية األولى

ا على التغيري   .بأنشطتها ومهامها وقدر
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد العينة حنو العالقات العامة : الفرضية الثانية

ا على التغيري تعزى ملتغري عدد سنوات   .العمل يف وظيفة العالقات العامة وقدر
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة حول حمور كفاءة إدارة : الفرضية الثالثة

  .العالقات العامة وقيامها مبهامها وأنشطتها تعزى ملتغري املستوى التعليمي
  أهداف البحث:  

يهدف البحث إىل تشخيص وتقييم الوضع احلايل للعالقات العامة باإلدارات العمومية املركزية 
وذلك من خالل التعرف على التسميات الوظيفية إلدارة العالقات العامة واملسؤوليات " الوزارات"اجلزائرية 

يبدأ من الداخل حنو  اليت تقع على عاتقها وما إذا كانت تطبق املفهوم العلمي للعالقات العامة الذي
ا ال تعدو أن تكون وظيفة شكلية تتعامل مع الصحافة فقط   . اخلارج أم أ
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دف  الدراسة أيضا إىل    :و
  إبراز الدور الذي ميكن أن تلعبه العالقات العامة يف التغيري بشكل عام يف الوزارات

من جهة ) لداخلي اجلمهور ا(اجلزائرية من جهة وتغيري قيم واجتاهات وقناعات العاملني 
  .أخرى 

  ا أن  اجلزائرية اليتتقدمي جمموعة من التوصيات واالقرتاحات املناسبة للوزارات من شأ
ا وجعله أكثر قدرة على التغيري   .تعمل على زيادة فاعلية وكفاءة جهاز العالقات العامة 

 املشاكل  حتديد أسباب قصور جهاز العالقات العامة بالوزارات اجلزائرية وحتديد أهم
  .واملعوقات اليت تعرتض عمله 

  معرفة هل هناك عالقة ارتباط بني اخلربة يف جمال االتصال والعالقات العامة وقدرة هذه
  . األخرية على قيادة التغيري

  الوصول إىل نتائج تقييمية واضحة للدور الذي تقوم به العالقات العامة جتاه اجلمهور
  .الداخلي بالوزارات 

 بحثأهمية ال :  
واليت تعترب " الوزارات "يستمد البحث أمهيته من أمهية العالقات العامة يف اإلدارات العمومية 

أداة لكسب ثقة وتأييد املواطنني واجلماهري املختلفة ألهداف وسياسات الدولة خصوصا مع انتشار 
املشاكل الداخلية اليت  العديد من األمراض كالرشوة واحملسوبية ، النوعية الرديئة للخدمات املقدمة وكثرة

تعرفها كسوء تسيري مواردها البشرية واملادية واملالية األمر الذي أدى إىل خلق نزاعات كثرية ومتشعبة أثرت 
سلبا على التسيري الداخلي هلذه اإلدارات ، وهنا يربز دور العالقات العامة يف التغيري وتصحيح األوضاع 

فاهيم السلبية لدى العاملني وهذا تأكيدا على املبدأ القائل بأن اخلاطئة وتغيري القيم واالجتاهات وامل
العالقات العامة الطيبة تبدأ من داخل املنظمة إىل خارجها ، فنجاح اإلدارة العمومية ال يرتبط فقط 
بتحقيق أهدافها اخلاصة وإمنا مبدى اندماجها يف حميطها وتفاعلها معه وال يتأتى هذا إال من خالل عمل 

، وهذا ما يفتقد يف عمل كثري  عامة حمرتف يقوم على أساس علمي ومهين تبدأ براجمه من الداخل عالقات
  .من اإلدارات العمومية اجلزائرية لألسف الشديد

 التزمنا يف الدراسة بعدد من احملددات اجلغرافية ، البشرية ، الزمنية واملوضوعية  : بحثحدود ال.  
  29اقتصرت الدراسة على الوزارات اجلزائرية واليت يقدر عددها بـ  :الحدود الجغرافية 

، وهذا حىت نتمكن من  2015ماي 14وزارة وهذا بعد التعديل احلكومي األول بتاريخ 
  .التنقل إىل كل الوزارات الواقعة باجلزائر العاصمة وإجراء املقابالت ومجع املعلومات 
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  ابتداء من تاريخ  ،أشهر 03 يف فرتة زمنية تقدر بـ أجرينا البحث امليداين :الحدود الزمنية
، وخالل هذه الفرتة مت إجراء  2015جويلية  22واىل غاية  2015ماي  11

وزاريني، األول بعد يومني من بداية البحث امليداين والثاين بعد يوم من استكمال  تعديلني
وزارة بعد دمج كل من  28الدراسة امليدانية والذي مت خالله تقليص عدد الوزارات إىل 

  . وزاريت الفالحة والصيد البحري يف حقيبة واحدة 
  اقتصرت الدراسة على إجراء مقابلة مع املسؤول األول عن االتصال  :الحدود البشرية

والعالقات العامة بالوزارات اجلزائرية أومع من ينوب عنه يف حالة انشغاله أو تعذره عن 
جيه اجلهود وعدم تشتتها ، ألن املسؤول األول عن استقبالنا وهذا لربح الوقت وتو 

ا ،  العالقات العامة هو املخول لتمثيل الوزارة باإلضافة إىل اطالعه على كل صغرية وكبرية 
األمر الذي يزيد من مصداقية اإلجابات واحلصول على أكرب قدر من املعلومات مما يسمح 

  .بإثراء البحث 
 اسة على إبراز الدور الذي تلعبه العالقات العامة يف تقتصر الدر :  الحدود الموضوعية

  .عملية التغيري الثقايف بالوزارات اجلزائرية 
  واجهت الباحثة أثناء إجراء الدراسة جمموعة من الصعوبات ميكن رصدها  : البحثصعوبات

  :كاآليت 
 موعة من حساسية وخصوصية جمتمع البحث واملتمثل يف الوزارات واليت يتطلب الوصول إليها جم

اإلجراءات باإلضافة إىل أن إدارة العالقات العامة تكون عادة تابعة لديوان الوزير يف العديد من 
الوزارات األمر الذي صعب علينا احلصول على املوافقة وحتديد املواعيد وإقناع املكلفني بالعالقات 

م املتكررة مع الصحافة وكذا نشاطاته والتز  بالوزير وتغطيةالعامة بأمهية الدراسة نظرا الرتباطهم  اما
االجتماعات املفاجئة ، باإلضافة إىل اعتذار بعض الوزارات عن استقبالنا ألسباب موضوعية 

 .وأخرى غري موضوعية 
  وزارة وتركزهم يف أماكن خمتلفة يف العاصمة اجلزائر األمر الذي  29عدد الوزارات الذي يتمثل يف

 .لني للتنقل وإجراء املقابالت يتطلب من الباحثة جهدا ووقتا طوي
  تزامن الدراسة مع التعديل احلكومي اجلديد الذي مت خالله تغيري العديد من الوزراء وإلغاء بعض

األمر الذي عقد من مهامنا يف حتديد املقر اجلديد للوزارة ويف احلصول  الوزارات واستحداث أخرى،
ستقبالنا الرتباطه مبسؤوليات جديدة ، وجتدر على موعد مع الطاقم اجلديد الذي حيتاج إىل وقت ال
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اإلشارة إىل أنه قد مت تغيري الطاقم املسؤول عن العالقات العامة يف بعض الوزارات بتغري الوزراء ، 
 .وتنقل البعض اآلخر من وزارة إىل أخرى مع الوزير نفسه 

  المنهج المستخدم: 
األكثر استخداما يف دراسة الظروف  مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعترب

والوقائع االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها، ألنه يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر وحتديد 
ا، حيث مت االعتماد على الوصف يف أجزاء البحث  خصائصها وطبيعتها ونوعية العالقة بني متغريا

اخل ، والتحليل  للتعقيب على ما مت ..امة وثقافة املنظمة املتعلقة بعرض املفاهيم اخلاصة بالعالقات الع
  .وصفه ولتحليل اجلداول الواردة يف البحث وكذا حتديد العالقة اليت تربط بني متغريات الدراسة 

  اإلطار النظري للبحث:  
  مفهوم العالقات العامة : أوال

ا بعض الغموض لدى الكثري من اخلرباء  يعترب مفهوم العالقات العامة من املفاهيم اليت يشو
تتسم بالتفاوت  اتعاريف متعددة هلاألمر الذي أدى إىل وجود واملمارسني واهليئات واملنظمات املختلفة، 

 :يلي رصد ألمهها  وفيماوالتباين 
 "وحي للعالقات العامة كما يسمونه يرى بأناألب الر ): Ivy Ledbeter Lee( تعريف إيفي لي  -1

 للجمهور وذلكمهمة العالقات العامة تتصل باإلعالم ونشر املعلومات الصحيحة عن املنظمة 
لكسب وده وتستخدم يف ذلك األخبار والصور وإذاعة البيانات والتعليقات وعرض األفالم وتنسيق 

ما تقوم بالتأثري االنفعايل على اجلماهري،  املعارض والندوات، كذلك تستخدم أساليب الدعاية عند
كما تلجأ إىل اإلعالن بوسائله املختلفة، وقد تنطوي أنشطة العالقات العامة على بعض النواحي 

 .1 "التعليمية والتثقيفية جلماهري املنظمة الداخلية واخلارجية
بشىت أنواعه وصوره وأيضا ركـز هذا التعريف على العالقة الوثيقة بني العالقات العامة واإلعالم 

  .على الدور التثقيفي الذي ميكن أن تقوم به أجهزة العالقات العامة

وضع مفهوم حديث للعالقات العامة على أساس  ):Edward Bernays(تعريف ادوارد برنيز  -2
ا  2":أ
 ا  .معلومات يتم تغذية اجلمهور 
  دف تعديل اجتاهاته  .وسلوكهعمليات إقناعية موجهة إىل اجلمهور 
 جمهودات خللق تكامل بني اجتاهات وتصرفات املنظمة واجتاهات وتصرفات مجهورها. 
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 ا املنظمة لتحقيق عالقات طيبة مع اجلمهور  .األنشطة اليت تقوم 
إن العالقات الطيبة مع اجلمهور تتكون مع مرور الوقت من األداء الذي يرضي اجلمهور وإعالمه   

ْف مبا تعمل" ية للعالقات العامة هي ذا األداء فالفكرة الرئيس وقد مت التعبري عن هذا " اعمل جيدا وعر
  ".عالقات عامة طيبة = إعالم صادق + أداء جيد : " املبدأ األساسي يف شكل العالقة اآلتية

أهم املالمح اليت متيز هذا التعريف هي التعبري عن مفهوم العالقات العامة من خالل معادلة ضمت 
داء اجليد واإلعالم الصادق، فحسب ادوارد برنيز العالقات العامة ال تقتصر فقط على القيام متغريين األ

باإلعالم من خالل خمتلف وسائل النشر املوجودة وهذا يعرب عن املفهوم الضيق للعالقات العامة، بل 
ا هذه األخري  دف خلق جو تتعداها إىل األداء اجليد الذي يعكس خمتلف اجلهود والربامج اليت تقوم  ة 

  .من الثقة والتفاهم مع األطراف املتعاملة معها

العالقات العامة هي وظيفة اإلدارة املستمرة " ):I.P.R.A(تعريف الجمعية الدولية للعالقات العامة  -3
واملخططة واليت تسعى من خالهلا املنظمات اخلاصة والعامة لكسب تفاهم وتعاطف وتأييد اجلماهري 

 .3" كن أن تتعامل معهااليت تتعامل أو مي
ا قائمة على أسس  ا وظيفة خمططة ومستمرة أي أ تناول التعريف السابق العالقات العامة بكو

ا وظيفة إدارية، األمر الذي جيعل اإلدارة ملزمة ) اخل..التنسيقكالبحث، التخطيط، ( ةعلمي إضافة لكو
 .ملختلفة تأمينا لتحقيق أهداف املنظمةالعالقات مع اجلماهري ا لالضطالع مبسؤولية حتســني هذه

  ثقافة المنظمة  مفهوم: ثانيا 
اختلف علماء السلوك التنظيمي يف حتديد مفهوم ثقافة املنظمة ومل يتوصلوا إىل تعريف حمدد وموحد        

 :رصد ألمهها  يومكملة لبعضها البعض وفيما يل اتعاريف متعددة هلاألمر الذي أدى إىل وجود 
هي جمموعة من القيم واملبادئ اليت اكتسبتها أو أنتجتها أو "): Edgar Schein(شاين تعريف  -1

ا مجاعة معينة وذلك أثناء حماولتها إلجياد احللول املناسبة ملشاكل التكيف اخلارجي واالندماج  طور
اعتبارها الداخلي واليت أثبتت فعاليتها وجناعتها بالنسبة هلم فعملوا على تعليمها لألعضاء اجلدد ب

 .4 "الطريقة الصحيحة للتفكري ومعاجلة تلك املشكالت
قبوال ألنه ركز على أهم وظائف ثقافة املنظمة واملتمثلة يف يعترب هذا التعريف من أكثر التعاريف     

حتقيق التكامل والرتابط الداخلي بني األفراد ويف حتقيق التكيف مع التغريات اليت تفرضها البيئة اخلارجية،  
 .كما اعترب ثقافة املنظمة منهجا مستقال ومميزا يف التفكري وحل املشكالت املختلفة 
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ا  ):E.Taylor (تعريف تايلور  -2 ذلك الكل املركب الذي يضم املعرفة والعقيدة والفن " يعرفها بأ
تمع       . 5"واألخالق والقانون ومجيع القدرات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان بصفته عضوا يف ا

يتضح من هذا التعريف بأن سلوك الفرد داخل املنظمة ال يتولد من فراغ وإمنا هو انعكاس 
تمع، تمع الذي تعيش فيه  للثقافة السائدة يف ا   .وبذلك فثقافة املنظمة جزء ال يتجزأ من ثقافة ا

هي اإلمسنت الذي يربط جمموع مكونات " ): Maurice Thevenet(تعريف موريس توفوني  -3
ا ومعارفها  املنظمة وهي تعبري صريح عما حيدث داخلها وهي منتوج لتارخيها وشاهد على مهار

 .6" وطرق التفكري وأداء العمل فيها فهي صيغة للتعبري عن املنظمة
ا تسهل وصف هذا التعريف ثقافة املنظمة باالمسنت وذلك للدور الذي تلعبه يف تشكيل اجلما عة أل

عملية االتصال بني أعضاء اجلماعة األمر الذي جيعل من السلوكات الفردية واجلماعية أكثر انسجاما 
  . ومتاثال وترابطا

    مفهوم التغيير الثقافي  :ثالثا
متثل الثقافة بالنسبة للمنظمة هويتها وشخصيتها اليت متيزها عن باقي املنظمات األخرى   

ا يف فهي تعرب عن منط التص ا العاملون ويتبنو م،رفات العامة وقواعد السلوك اليت يقتنع  وتعترب  تعامال
  .عملية تغيري هذه الثقافة من أصعب العمليات واليت حتتاج إىل جهد ووقت طويلني

  :العالقة بين التغيير التنظيمي والتغيير الثقافي  -1

تمع الكبري إن التغيري يف املنظمات عملية اجتماعية تستجيب ل        لتغريات يف القيم واألفكار يف ا
م، ومن ناحية أخرى فإن عملية  والبد أن تنعكس على مفاهيم العاملني يف املنظمات وسلوكهم واجتاها
ا املنظمة مجيعا، فلو أحدثنا تغيريا يف اهليكل التنظيمي ملنظمة  التغيري يف املنظمات عملية متشابكة تتأثر 

أجزاء املنظمة األخرى وبعبارة أخرى فإن أي تغيري يصيب نظاما فرعيا يف املنظمة ما، فإن ذلك يصيب 
  . 7البد أن ينعكس على األنظمة الفرعية األخرى

إن نقطة البداية يف التغيري هي حتديد جوانب السلوك واألداء املتوقع ودفعها داخل أرجاء التنظيم بناء       
، وذلك ألن الثقافة هي األساس السلوكي لإلنسان 8الثقايفعلى تشخيص دقيق للوضع احلايل لإلطار 

واإلنسان ال يتحرك إال ضمن التوجيهات الذاتية اليت يرمسها املخزون الفكري املرتاكم عنده، لذلك فإنه ال 
، فإذا جنحت املنظمة يف 9ميكن إحداث التغيري إال من خالل اخرتاق الشبكة الثقافية احملرك للسلوك

 القيم واألساليب واملواقف واالجتاهات فسيكون من السهل عليها إحداث تغيريات إحداث تغيري يف
تنظيمية وهيكلية وتكنولوجية، وجتدر اإلشارة إىل أن اجلهود اليت تبذل لتغيري الثقافة جيب أن تركز على 
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ي يفسر اجلانب السلوكي ألن العلة ليست يف التشريعات واهلياكل التنظيمية بل يف العنصر البشري الذ
، ومن خالل ماسبق تربز أمهية التغيري الثقايف من  10تلك التشريعات ويتقاسم األدوار يف اهلياكل التنظيمية

كونه األساس الذي يستند إليه التغيري التنظيمي حيث قد يفشل التغيري التنظيمي إذا مل يكن متفقا مع 
وبالتايل فان جناح التغيري التنظيمي يف املنظمات يعتمد أساسا الثقافة السائدة يف التنظيم أو متجاهال هلا 

  .على مدى تكيف واستجابة املناخ التنظيمي الداخلي 
  : مفهوم  التغيير الثقافي  -2

تغيري يبحث عن حمصلة جديدة من األفكار والرؤى واألساليب  "بأنه يعرف التغيري الثقايف  
السليم مع املتغريات واملستجدات اليت عصفت حديثا بأسس  احليوية ميكن أن توفر املناخ الصحي للتكيف

تمع لذلك فإن التغيري الثقايف يعتمد على الصراع من أجل البقاء    .11"اجلماعة أو ا
 دور العالقات العامة في عملية التغيير الثقافي :  رابعا

ا          املختلفة السياسية واالجتماعية إذا كانت املنظمة ال تعمل يف معزل عن البيئة احمليطة مبتغريا
واالقتصادية والثقافية فإن تكييف املنظمة مع البيئة وتكييف البيئة لتتالءم مع املنظمة تعترب مهمة أساسية 

 فالعالقات العامة، ، 12وذلك لضمان حتقيق األهداف املشرتكة بني الطرفني من مهام العالقات العامة
أفكار وآراء جديدة أو للقيام مبسؤوليات مطلوبة وهي فن التأثري  وسيلة لتدريب وإعداد اجلماهري لتقبل

ذا  ، 13على اآلخرين لسلوك الطريق نفسه الذي تتبعه تلك املنظمات دورا جوهريا يف عملية  فهي تلعبو
ا الوحيدة اليت تتموضع داخل أرجاء التنظيم  ومتلك فكرة جيدة عن ما تغيري ثقافة املنظمة حنو األفضل أل

ا مبثابة قاعدة للمعلومات والبياناتداخله  حيدث اليت تتدفق يف  وتعترب كبارومرت لثقافة املنظمة وذلك أل
، وعلى هذا النحو تسري برامج العالقات العامة الفعالة جنبا إىل جنب مع ممارسة اإلدارة للعملية 14املنظمة

شكالت الواقع والعالقات العامة هي نشاط العملية اإلدارية هي الفعل القائم على رؤية اإلدارة ملفاإلدارية 
  .15تسويقي الستقبال التغيري الذي تفرضه معاجلات اإلدارة للمشكالت القائمة 

ا  متارس   العالقات العامة دورا بارزا يف زيادة درجة فعالية عملية التغيري، وتعتمد يف ذلك على أدوا
ووسائلها االتصالية املناسبة، حيث تبدأ دورها خالل البحثية املتميزة وطبيعتها الديناميكية املتجددة 

مرحليت اإلعداد والتخطيط للتغيري ويستمر هذا الدور أثناء مرحلة تنفيذ خطة التغيري، بل أنه يظل حىت 
  :وذلك كما يلي  االنتهاء من مرحلة التقييم
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  :و التنبؤ الرصد -1
ها باهتمام متزايد يف اإلدارة اإلسرتاتيجية حيظى رصد البيئة اليت تعمل املنظمة وتتفاعل يف إطار     

للعالقات العامة، إذ تعترب املنظمات نظما ديناميكية مفتوحة عليها االستجابة للتغيريات اليت تطرأ على 
البيئة وتستخدم العالقات العامة البحوث ملراقبة التوجهات والتغريات اليت تطرأ على البيئة وخاصة الرأي 

ا وبالتايل على العالقات العام، والقضايا امل ثارة ذات العالقة باملنظمة واليت على املنظمة أن تشارك يف إدار
   .16العامة أن تتوىل الرصد املستمر هلذه البيئة 

  :المساهمة في تحديد وتشخيص المشكالت -2
وحتديد ميكن أيضا لبحوث العالقات العامة أن تساهم يف جتميع وحتليل البيانات عن الوضع الراهن،       

األسباب املتوقعة ملقاومة التغيري من جانب املعنيني به، بل والتفكري املنهجي يف كيفية التغلب على هذه 
  .17األسباب
  :إقناع األفراد بضرورة التغيير -3

حيث ميكن وضع خطة علمية وعملية مدروسة إلقناع مجهور العاملني بأمهية وحتمية التغيري للمنظمة،     
هم الشخصية من ناحية، والصاحل العام للمنظمة من ناحية أخرى وذلك إن مل يكن على حنو حيقق مصاحل

تساعد االتصاالت يف التصدي ملقاومة  و ،18يف األجل القصري، ففي األجل املتوسط واألجل الطويل
األفراد للتغيري وذلك من خالل تعريف العاملني مبنطق التغيري خاصة إذا كانت املقاومة ترجع إىل نقص 

: طريق استخدام الوسائل التالية  نبالتغيري ععلومات أو سوء الفهم وميكن حتقيق الفهم وتوليد اإلقناع امل
املناقشات واحلوارات الشخصية، املذكرات، التقارير، العروض اجلماعية فاالتصاالت الفعالة تساعد 

مهم واليت تولد لديهم اإلحس اس بالقلق وعدم األمان، العاملني يف اإلجابة على بعض األسئلة اليت 
فقدان الوظيفة، تقادم املهارات،  الكفاءة هل ستبقى على حاهلا؟ الراتب هل سيتغري؟ هل ستزداد 

  .19املسؤوليات؟ هل ستزيد ساعات العمل؟ هل ستتغري عالقات العمل؟ 
  :تحقيق التنمية الذهنية والنفسية لتخطيط وتنفيذ التغيير  -4

التخطيط واالتصاالت القيام بدور كبري يف جمال حتقيق التنمية الذهنية والنفسية حيث ميكن لوظيفيت        
م لربامج التغيري، ومن جانب العاملني لتقبل  املطلوبة من جانب املديرين، للحصول على تأييدهم ومساند

  .20التغيريات اليت تطرأ على أوضاعهم الوظيفية نتيجة تنفيذ عملية التغيري
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 : ر للعاملينشرح خطة التغيي -5
حيث ميكن لوظيفة االتصاالت شرح خطة التغيري للعاملني قبل وأثناء تطبيقها على نطاق   

وبالرغم من التطور التكنولوجي الذي عرفته بيئة األعمال االقتصادية وظهور العديد من الوسائط  واسع ،
وسائط ال تعادل يف حقيقة األمر واإلنرتنت والتصميم الفوتوغرايف إال أن هذه ال االلكرتونية مثل الفيديو

التصال الفعال هو ذلك االتصال الذي ال يكتفي بإصدار التعليمات فا ،قيمة االتصال املباشر والشفهي
  . 21بل العمل أيضا على شرحها وحتديد األسباب اليت أدت إىل إصدار مثل هذه التعليمات

  :التقويم الدوري المستمر للنتائج التي يسفر عنها التغيير  -6
ميكن لوظيفة التقومي تتبع ومالحقة ردود األفعال االجيابية والسلبية املتتالية، للتأكد من مدى حتقيق       

التغيري لألهداف املنشودة منه، وإدخال التعديالت املناسبة ويف الوقت املناسب خالل املراحل املختلفة 
التخطيط والتنفيذ لربامج التغيري املستقبلية للتغيري، بل وتدارك مواطن الضعـف وأوجه القصور يف اإلعداد و 

22.  
  تصميم ومنهجية البحث: 

  :االستبيان  -1
انطالقا من اجلانب النظري للدراسة، قمنا بإعداد استمارة البحث اليت أخذت شكل أسئلة 

، ) موافق بشدة، موافق، غري موافق بشدة، غري موافق(و ) نعم، ال(مغلقة من خالل العبارات التقييمية 
وهي أدىن  1من أعطيت الدرجات وهذا بغية تيسري اإلجابة وتسهيل عملية تفريغ البيانات وحتليلها ، وقد 

وهي أعلى درجة، ولتحديد طول " موافق بشدة "وهي  4وصوال إىل الدرجة " غري موافق بشدة"درجة 
ومن مث تقسيمها على أكرب قيمة  3)=1-4(اخلاليا مت حساب املدى بطرح أصغر قيمة من أكرب قيمة 

ليتم بذلك ) ح صحي 1وهي (وبعد ذلك إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة  0.75=3/4يف املقياس 
  :حتديد احلد األعلى لكل خلية وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يلي

  .موافق [  3.25،2.5] من                  . غير موافق بشدة[   1.75، 1]من  
  .موافق بشدة[   4، 3.25]من                       .غير موافق[  2.5،1.75]من  

اخلاصة  حماور تتسلسل فيه األسئلة من البيانات 05أفراد العينة هذا وقد تضمن االستبيان املوزع على 
بأفراد العينة من أجل تقريبهم أكثر من الدراسة حىت الدخول تدرجييا يف احملاور اليت متس مباشرة صلب 

  :املوضوع وذلك كما يلي 
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 أمهية العالقات العامة  :1المحور.  
 التغيري يف الوزارة  :2المحور.  
 فاءة إدارة العالقات العامة وقيامها بأنشطتها ومهامها مدى ك :3المحور.  
 ا على التغيري:4المحور   . العالقات العامة وقدر
  أسباب قصور جهاز العالقات العامة :5المحور. 

 : المقابلة  -2
قمنا بإجراء  ""االستبيان بالمشاركة "" يف إطار مايسمى يف منهجية العلوم االجتماعية 

مقابالت مع املكلفني بالعالقات العامة يف الوزارات اجلزائرية وهذا انطالقا من أسئلة االستبيان، وهذه 
الطريقة تسمح جبمع املعلومات بصورة جيدة وبشرح املوضوع للمبحوثني خصوصا وأن البحث يتناول 

مصطلحات تفهم أكثر من طرف  اخل وهي..مصطلحات كالتغيري الثقايف ، ثقافة املنظمة ، التغيري 
املتخصصني، كما تسمح املقابلة أيضا بفهم واقع االتصال والعالقات العامة بكل وزارة واالختالفات 

ونلجأ هلذه الطريقة عندما نريد التعمق يف دراسة موضوع معني  اليت متيزها عن الوزارات األخرى ،
  .وهي حتتاج إىل مرونة للحصول على املعلومات 

بغرض حتليل البيانات ومعاجلتها إحصائيا مت استخدام برنامج احلزم  :التحليلأسلوب  -3
 .spss (statically package for social science 22) اإلحصائية للعلوم االجتماعـــية 

  مجتمع البحث وعينته:  
زاري وزارة بعد التعديل الو  29يتمثل جمتمع البحث يف الوزارات اجلزائرية اليت يقدر عددها بـ 

وزارة فيما اعتذرت  25مقابلة أي  25األول، وبعد مدة من إيداع الطلبات والتنقالت املتكررة أجرينا 
لفريق ل الكثرية تااللتزاماأربع وزارات يف مقدمتها وزارة العدل اليت أبدت رغبة وترحيبا بالدراسة إال أن 

العامل بالعالقات العامة حال دون ذلك، ووزارة اخلارجية لنفس السبب فيما مل ترد وزارة التضامن واألسرة 
 29من أصل  25وقضايا املرأة عن طلبنا وعدم التزام وزارة التجارة باملوعد احملدد، وبذلك أصبحت العينة 

  . وهي نسبة كافية لتعميم النتائج % 86.20أي نسبة 
 جتمع البحث وعينته تحليل م:   
  وذلك على " اجلنس"أظهرت النتائج اإلحصائية توزيع أفراد العينة حسب متغري  :الجنس

 ).01(النحو املوضح يف اجلدول رقم 
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس) : 01(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  %  60  15  ذكر
  % 40  10  أنثى

  % 100  25  المجموع
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر

انطالقا من اجلدول السابق ونتائجه نالحظ تساوي احلضور يف الوزارات اجلزائرية بني اجلنسني خاصة 
يف املناصب العليا، ولإلشارة فقد أجرينا املقابلة مع املسؤول األول لالتصال والعالقات العامة بكل 

 chargé d’étude et de "الوزارات اجلزائرية منهم عشرة مكلفني بالدراسات والتلخيص 

synthèse" )يناله موظف كل يف جمال ختصصه ، ويتلخص عمل هذا  أن وهو أعلى منصب ميكن
األخري يف مساعدة املسؤولني إلختاذ قرارات صائبة ويف دراستنا نتحدث عن االتصال ، فهم حباجة إىل 

م يف اختاذ قرارات غاية يف الدقة والتبصر نسبة النساء ، ومتثل ) أشخاص من ذوي االختصاص يساعدو
تمع اجلزائري الذي يويل املرأة  النصف مما يؤكد تكافؤ الفرص بني اجلنسني، وهذا ما يعكس ثقافة ا

  مناصب عليا بالدولة وال يوجد فرق بني اجلنسني إال يف الكفاءة
  املستوى "أظهرت النتائج اإلحصائية توزيع أفراد العينة حسب متغري  :المستوى التعليمي

 ).02(ذلك على النحو املوضح يف اجلدول رقم و " التعليمي
 توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي) : 02(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي
  % 04  1  ثانوي
  % 52  13  جامعي

  % 44  11  دراسات عليا
  %  100  25  المجموع

  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر
انطالقا من اجلدول السابق نالحظ بأن املستوى التعليمي ألفراد العينة عايل وهذا أمر عادي بالنظر 
إىل  طبيعة عمل الوزارات بصورة عامة واملكلفني بالعالقات العامة بصورة خاصة والذين حيتاجون إىل 

نيات التحرير واللغات األجنبية باإلضافة إىل تكنولوجيات مستوى تعليمي عايل ميكنهم من التحكم يف ف
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واحلاصلني على  % 44اإلعالم واالتصال، حيث بلغت نسبة احلاملني لشهاديت املاجستري والدكتوراه 
بالنسبة لبحثنا ستسمح لنا هذه النتائج بإثراء  و،  %52شهادة الليسانس يف خمتلف التخصصات 

  .املوضوع والتجاوب معه نتيجة لفهم املبحوثني ملوضوع البحث 
  عدد "أظهرت النتائج اإلحصائية توزيع أفراد العينة حسب متغري  : الوظيفةعدد السنوات في

 ).03(وذلك على النحو املوضح يف اجلدول رقم " السنوات يف الوظيفة
  توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد السنوات في الوظيفة) : 03(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  عدد السنوات في الوظيفة
  % 04  1  أقل من سنة

  % 24  6  سنوات 5-1من 
  % 16  4  سنوات 10-5من 

  % 56  14  سنوات 10أكثر من 
  %100  25  المجموع

  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر
من خالل حتديد عدد سنوات العمل يف وظيفة االتصال والعالقات العامة ، يتضح بأن أفراد 

ال حيث بلغ عدد العاملني  مفردة أي ما  14 "سنوات 10أكثر من "العينة ميلكون خربة يف هذا ا
 5إلى  1"، أما من  % 16" سنوات  10- 5" من العينة ، بينما بلغت النسبة من  %56يعادل 

وعلى العموم كل  % 04مفردة واحدة ومبعدل "أقل من سنة "، و % 24فقد بلغت  "سنوات 
م خلفية عملية  املبحوثني ميلكون خربة يف جمال االتصال والعالقات العامة األمر الذي جيعل إلجابا

صوصا مع وجود بعض املبحوثني الذين عملوا يف وميكن االستفادة منهم يف معرفة خصوصية كل وزارة، خ
  .أكثر من وزارة ويف نفس املنصب 

  أمهية " أظهرت النتائج اإلحصائية إجابات أفراد العينة حول حمور :العامةأهمية العالقات
 ،)9( ،)8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)4(وذلك على النحو املوضح يف اجلداول " العالقات العامة

)10.( 
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هل تحضى العالقات العامة باألهمية "إجابة أفراد العينة على العبارة : ) 04(الجدول 
  "بالوزارة 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة
  %100  25  نعم
  %0  0  ال

  %100  25  المجموع
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر

باألمهية يف كل الوزارات اجلزائرية وبنسبة يتضح من اجلدول السابق بأن العالقات العامة حتضى 
100%.  

هل خصصت للعالقات العامة مكانة ضمن التنظيم "إجابة أفراد العينة على العبارة ) : 05(الجدول 
  "اإلداري  

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة
  %100  25  نعم
  %0  0  ال

  %100  25  المجموع
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر

  .كل الوزارات اجلزائرية بيتضح من اجلدول السابق بأن العالقات العامة هلا مكانة باهليكل التنظيمي 
  "إذا كان الجواب نعم فيما يتمثل ذلك  " إجابة أفراد العينة على العبارة ) : 06(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  التسمية
  %32  8  مديرية فرعية

  %0  0  قسم
  %0  0  مصلحة
  %0  0  دائرة

  %68  17  تسمية أخرى
  %100  25  المجموع
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر
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من الوزارات اجلزائرية ختصص مديرية فرعية تعىن بشؤون االتصال  %32يتضح مما سبق بأن 
املتبقية مل ختصص هلا ال قسم وال مصلحة وال دائرة ، فمنها من خصصت  % 68والعالقات العامة أما 

مديرية عامة كوزارة الشباب والرياضة أو مديرية مركزية كوزارة الدفاع الوطين ومنها من خصصت خلية 
لالتصال فقط تكون تابعة لديوان الوزير وبالتايل ال تظهر اخللية يف اهليكل التنظيمي ولكن ديوان الوزير 

بالتحديد رئيس الديوان هو من يظهر يف اهليكل التنظيمي، ومنها من خصصت خلية لالتصال تابعة و 
لديوان الوزير ومديرية فرعية تعىن باالتصال والعالقات العامة كما هو احلال يف وزارة الشؤون الدينية 

ة والصناعات التقليدية ، وهنا واألوقاف ووزارة التكوين والتعليم املهنيني ووزارة التهيئة العمرانية والسياح
تظهر خصوصية كل وزارة فال يوجد هيكل تنظيمي قار وصاحل لكل الوزارات اجلزائرية وذلك الختالف 
املهام واختالف اجلماهري اليت يتم التعامل معها فعلى سبيل املثال وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

معات ومديرية الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال اجلامعية لديها مديرية للتعاون والتبادل ما بني اجلا
ووزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات لديها خلية لالتصال وخلية للحوار مع النقابات 
ومستشارين على مستوى الديوان أحدمها مكلف بالعالقات مع اجلمعيات واآلخر مكلف بدراسة بريد 

افاملواطنني،  العالقات العامة مرتبطة بفلسفة الوزير وتوجهاته ورؤيته لالتصال  األمهية اليت حتضى 
والعالقات العامة فقد صادفتنا يف دراستنا حالة وزارة كانت قد خصصت مديرية لالتصال والعالقات 

بأن الهيئة الوحيدة التي تحتاج إلى مديرية لالتصال هي رئاسة الجمهورية ** العامة ألغاها الوزير وقوله 
ا وجتدر اإلشارة إىل وجود مشاريع هيكلة جديدة يأمل اجلميع أن حتضى العالقات العامة باألمهية ، هذ **

اهدين والرتبية الوطنية    .اخل ...فيها مثل وزارة الصحة ووزارة ا
  "وتحت أي مسمى  "إجابة أفراد العينة على العبارة ) : 07(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  التسمية
  % 60  15  االتصال

  % 0  0  العالقات العامة
  % 0  0  االتصال المؤسسي

  % 0  0  العالقات العامة للشؤون الخارجية
  % 40  10  تسمية أخرى
  %100  25  المجموع
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر
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ا باالتصال  % 60يتضح من اجلدول السابق بأن  من الوزارات تسمي إدارة العالقات العامة 
أما تسمية العالقات العامة فلم جندها يف أي وزارة وهذا إن دل فإمنا يدل على عدم وضوح هذا املفهوم 

املتبقية فهي تستخدم تسميات أخرى مثل مديرية االتصال  % 40وعدم تبنيه يف الوزارات اجلزائرية ، أما 
يه بوزارة الدفاع الوطين ، مديرية االتصال والتوثيق واألرشيف بوزارة التكوين والتعليم واإلعالم والتوج

مديرية التعاون بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف ، مديرية االتصال والتعاون بوزارة التهيئة العمرانية  املهنيني ،
  .والسياحة والصناعات التقليدية ومديرية اإلعالم بوزارة الطاقة 

في اعتقادكم عدد العاملين كاف للقيام بالمهام "إجابة أفراد العينة على العبارة ) : 08(الجدول 
  "والمسؤوليات المطلوبة   

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة
  % 44  11  نعم
  % 56  14  ال

  %100  25  المجموع
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر     

من أفراد العينة أجابوا بأن عدد العاملني يف جمال االتصال  %56يتضح من اجلدول السابق بأن    
والعالقات العامة غري كاف للقيام باملهام املطلوبة وذلك يف نظرهم لكثرة االلتزامات أما النسبة املتبقية 

فقد أجابوا بالعكس أي أن العدد كاف للقيام باملهام واملسؤوليات املطلوبة ، وأثناء  % 44 واملقدرة بـ 
عاملني يف كل  10إجراء الدراسة وجدنا أن  معدل العاملني يف جمال العالقات العامة يقدر بـ أقل من 

صوصية الوزارات ما عدا وزارة الدفاع الوطين اليت متلك عدد هائل من العاملني مل يصرح بعددهم خل
  .وحساسية عمل الوزارة 

هل تملكون خبرة علمية أو تخصص "إجابة أفراد العينة على العبارة ) : 09(الجدول 
  "في مجال العالقات العامة    

  النسبة المئوية   التكرار  اإلجابة
  %100  25  نعم
  %0  0  ال

  %100  25  المجموع
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  الباحثتنيمن إعداد :المصدر
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  .يتضح مما سبق بأن كل أفراد العينة ميلكون خربة يف جمال االتصال والعالقات العامة 
إذا كانت اإلجابة نعم هل كان ذلك عن "إجابة أفراد العينة على العبارة ) : 10(الجدول 

  "طريق 
 العبارة اإلجابة التكرار النسبة المئوية

تخصصكم العلمي في مجال االتصال والعالقات  نعم 18 %72
 ال 7 28% العامة

الخبرة المكتسبة نتيجة االحتكاك بالمتخصصين  نعم 24 %96
 ال 1 4% في هذا المجال

 االستفادة من دورات تكوينية نعم 16 %64
 ال 9 %36

 نعم 15 %60
 المداومة على حضور الندوات والمؤتمرات

 ال 10 %40

 طرق أخرى نعم 8 %32
 ال 17 %68

  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  الباحثتنيمن إعداد  :المصدر    
من أفراد العينة ميلكون خربة يف جمال االتصال والعالقات العامة  % 72يتضح من اجلدول السابق بأن  

اكتسبوها من دراستهم هلذا التخصص يف اجلامعة، إذ أن معظمهم من خرجيي كلية اإلعالم واالتصال، 
فمنهم من درس االتصال والعالقات العامة ومنهم من درس ختصصات أخرى كالصحافة املكتوبة ، 

  .اخل ...صال التسويقي ، علوم سياسية وعالقات عامة ، علوم سياسية واتصال الدعوة واإلعالم ، االت
ال، واستفاد  % 96بينما اكتسب   64منهم اخلربة نتيجة االحتكاك باملتخصصني يف هذا ا

قامت وزارة االتصال مبقاربة قائمة  اإلطارو يف هذا  هامنهم من دورات تكوينية داخل اجلزائر وخارج %
اجلزائرية ت العامة وذلك من خالل تنظيم ندوة لفائدة املكلفني باالتصال يف كل الوزارات على العالقا

من تنشيط وزير االتصال وذلك بتاريخ "  القواعد غير المدونة لنشاط المكلفين باالتصال" حول 
 بني املكلفني" مهنية تتميز بالثقة"على ضرورة إقامة عالقة وقد أكدت هذه الندوة   28/02/2015

   .أخالقيات املهنةو احرتام قواعد  والتأكيد علىوالصحفيني ) العالقات العامة(باالتصال 
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م قد اكتسبوا خربة نتيجة املداومة على حضور الندوات  % 60هذا ويرى  من أفراد العينة بأ
فقد اكتسبوا اخلربة بطرق أخرى يف مقدمتها ممارسة العمل من أفراد العينة   % 68واملؤمترات   أما 

ؤسسات متعددة اجلنسيات، أومن املالصحفي يف اجلرائد الوطنية أو يف التلفزيون اجلزائري والعمل أيضا يف 
م للخربة   .خالل التدريس يف اجلامعة، مث تنقلوا للعمل بالوزارات اجلزائرية بعد اكتسا

  صدق وثبات أدوات البحث:   
  لقد مت اختبار صدق أدوات البحث من حيث الصدق الظاهري وذلك  :صدق أدوات البحث

من خالل عرض االستبيان على األستاذة املشرفة اليت قامت بتحكيمه ملعرفة مدى وضوح عباراته 
  .ومدى مناسبتها للمحور الذي تنتمي إليه والتأكد من أنه يقيس ما وضع لقياسه 

  ثبات أدوات البحث  :  
مت قياس ثبات االستبيان من خالل استخدام طريقة معادلة االتساق الداخلي لعبارات االستبيان 

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن ثبات أداة  يوضح ذلك،) 11(، و اجلدول "معامل ألفاكرونباخ "باستخدام 
  .فما فوق  0.60القياس يتحقق عندما تبلغ قيمة معامل ألفا كرونباخ 

  نتائج اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ) : 11(الجدول 
  )الجذر التربيعي للثبات(الصدق   )معامل ألفا كرونباخ(الثبات   المحور

  0.903  0.816  التغيير في الوزارة
مدى كفاءة إدارة العالقات العامة 

  0.761  0.580  وقيامها بأنشطتها ومهامها

  0.96  0.921  العالقات العامة وقدرتها على التغيير
  0.907  0.823  أسباب قصور جهاز العالقات العامة

  0.823  0.678  جميع الفقرات
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثنتمن إعداد ال:المصدر

وهي نسبة مقبولة للحكم على  0.67يتضح مما سبق بأن معامل الثبات لكل الفقرات يساوي 
تمع الذي سحبت أي أن  0.82ثبات االستبانة ، ومعامل الصدق يساوي  االستبيان صادق وميثل ا

  .منه العينة
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  تحليل النتائج واختبار الفرضيات:  
  تحليل النتائج:  

وقد جاءت نتائج "التغيير في الوزارة "استطالع آراء أفراد العينة حول حمور) 12(ميثل اجلدول 
  :املعاجلة اإلحصائية آلراء أفراد العينة جتاه هذه العبارات كاآليت 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بمحور التغيير في ) : 12(الجدول 
  الوزارة

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

 أصبح التغيري ضروريا يف ظل الظروف اليت تعيشها الوزارة 3.28 0.614 موافق بشدة 1

 3.04 0.676 موافق 5
تعمل الوزارة على تغيري أهدافها وقيمها باستمرار لتتماشى 

 والتغيري احلاصل يف البيئة

 3.20 0.408 موافق 2
تتمتع الوزارة بقدرة عالية على اختاذ قرارات إدارية متكيفة مع 

 التغريات البيئية

 3.12 0.526 موافق 4
 احلاصل يف الوزارة لديها القدرة واإلمكانات لتتماشى والتغيري

 البيئة

 3.16 0.374 موافق 3
حتدد الوزارة برناجما للمستقبل حتمل يف طياته عدة أشكال 

 للتغيري

 تشجع اإلدارة مبادرات األفراد بتقدمي اقرتاحات مشاريع تغيريية 2.92 0.572 موافق 8

6  

 
 3.00 0.500 موافق

تستجيب الوزارة سريعا ملتطلبات التغيري يف حاجات ورغبات 
 العاملني

  املناخ العام للوزارة يشجع على التغيري 2.96 0.351 موافق  7
  املتوسط العام 3.08 0.502 موافق  

  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر
متيل حنو  "التغيير في الوزارة"يتضح من اجلدول السابق بأن اجتاهات أفراد العينة حنو حمور 

درجة املوافقة وبالتايل وجود اتفاق بالوزارات اجلزائرية على ضرورة التغيري واعتباره مطلبا إنسانيا دائما 
للوصول إىل األفضل سواء كان هذا التغيري نتيجة للظروف اخلارجية أو استجابة ملتطلبات البيئة الداخلية ، 

رية واملالية لقيادة هذا التغيري وذلك مبتوسط حسايب كما أكدت هذه األخرية على امتالكها للقدرات البش
  .ضعيف يعكس التقارب يف خمتلف اآلراء  0.502واحنراف معياري يقدر بـ  3.08يقدر بـ 
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    : هذا وقد اتفق أفراد العينة على العبارات اليت جاء ترتيبها حسب درجة املوافقة كاآليت 
أصبح التغيير ضروريا في ظل الظروف " العبارة  أبدى أفراد العينة درجة املوافقة وبشدة اجتاه

،  3.28حيث بلغ املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري هلذه العبارة على التوايل  ،"التي تعيشها الوزارة 
وبذلك كانت األوىل يف ترتيب العبارات ، حيث كان هناك اتفاق بأن التغيري ضروري ملصاحبة  0.614

يات اليت تفرضها البيئة احمليطة ، هذا ويرى بعض أفراد العينة العكس مربرين التقلبات والتطورات والتحد
ذلك بأن التغيري يكسر مبدأ االستمرارية يف تطبيق الربامج احلكومية ، وأن االستقرار والثبات مهمني 

  .لتحقيق األهداف املرجوة خاصة وأن الوزارات هي أداة لتطبيق السياسة العامة للدولة 
تتمتع الوزارة بقدرة عالية على اتخاذ قرارات إدارية " د العينة موافقتهم على العبارة أبدى أفرا 

،  0.408واحنراف معياري يقدر بـ  3.20وذلك مبتوسط حسايب يقدر بـ "متكيفة مع التغيرات البيئية 
ا تكيفية ، حيث أكد أفراد العينة بأن عمل اإلدارات العمومية مرتبط باملواطن وخبدمته وهذا ما جيعل ق رارا

ا تنطلق من دراسات استشرافية ، أما وزارة الداخلية فقد  ا آنية أل هذا وترى وزارة الدفاع الوطين بأن قرارا
أكدت على ذلك من خالل تغيريها لبعض القوانني الصادرة واليت مت التأكد بعدم مالئمتها لفئة معينة من 

اختاذ قرارات إدارية تصحيحية تكيفا وخصوصية هذه الفئات من املواطنني وبالتايل تظهر احلاجة للتغيري و 
  .املواطنني 

تحدد الوزارة برنامجا للمستقبل تحمل في طياته " أبدى أفراد العينة موافقتهم على العبارة  
 0.374،  3.16، وذلك مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل "عدة أشكال للتغيير 

وأثناء " وعاء للسياسة العامة "وهو مبثابة  جلزائرية على وجود برنامج حكومي مسطروتؤكد الوزارات ا
تطبيقه يتم تكييفه مع الواقع عند احلاجة إما باالستشراف أونتيجة لقيود تفرضها البيئة الدائمة احلركة 

  . والسريعة التغيري 
واإلمكانات لتتماشى والتغيير الوزارة لديها القدرة " أبدى أفراد العينة موافقتهم على العبارة 

 0.526،  3.12، وذلك مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل "الحاصل في البيئة 
فالوزارات اجلزائرية متلك من اإلطارات البشرية والقدرات املالية ما يؤهلها ملواكبة التغريات احلاصلة يف البيئة 

فات بني الوزارات يف القدرات املالية وهذا ما يفسر اخنفاض ، وجتدر اإلشارة إىل وجود بعض االختال
املتوسط احلسايب مقارنة بالعبارات األخرى، إذ منيز وجود وزارات بقدرات مالية كبرية تسمح هلا مبواكبة 

ا املالية تبقى حمدودة    .التغيري ووزارات أخرى متلك القدرات البشرية ولكن قدرا
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تعمل الوزارة على تغيير أهدافها وقيمها باستمرار " على العبارة  أبدى أفراد العينة موافقتهم
، وذلك مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل " لتتماشى والتغيير الحاصل في البيئة 

، وقد أبدى أفراد العينة حتفظهم على بعض أجزاء العبارة خاصة فيما يتعلق بالقيم ،  0.676،  3.04
اجلزائرية تسري وفق السياسة العامة للدولة اليت ترتجم يف برامج حكومية تطبق على مستوى ألن الوزارات 

الوزارات فالقيم ثابتة نسبيا لكن التغيري يكون يف األهداف مامل متس بالقيم ويف طرق ومناهج وآليات 
هي قيم دولة ووطن اخل ....العمل فاحلق يف التعليم ، جمانية العالج ، العدل ، تطوير الطاقات البديلة 

ثابتة ال تتغري ، وباملقابل أكد البعض رفضهم هلذه العبارة مربرين ذلك بأن بيئتهم مستقرة وال حتتاج إىل 
  . تغيري

، وذلك مبتوسط "تستجيب الوزارة سريعا لمتطلبات التغيير في حاجات ورغبات العاملين " 
، وحسب آراء أفراد العينة فإن هذه  0.500، 3.00حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل 

ا  االستجابة تكون يف حدود إمكانيات الوزارة وحسب االحتياج ونوع الطلب ، أما وزارة الدفاع فتؤكد بأ
ا وهذا راجع لسياستها االتصالية وخصوصيتها اليت متيزها عن باقي  تستبق تلبية حاجات العاملني 

جابة للعديد من الطلبات ومثال على ذلك تقدمي قروض للعاملني الوزارات ، وأثناء الدراسة ملسنا االست
  .بوزارة املالية لشراء سكنات عدل 

واحنراف معياري  2.96، مبتوسط حسايب يقدر بـ "المناخ العام يشجع على التغيير " 
شجعة وقد أبدت األغلبية موافقتها على هذه العبارة والتأكيد على أن البيئة الداخلية مستقرة وم 0.351

على التغيري بينما ترى البقية العكس ويفسرون ذلك بسببني ، السبب األول يتلخص يف عدم التفكري يف 
إسرتاتيجية لالتصال تنظم هلذا التغيري وتعلم اجلميع مبحتواه ومنافعه هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم 

  .ة وهذا على حد قوهلم قدرة إطارات وموظفي الوزارات مبصاحبة هذا التغيري ألسباب مهنية حرفي
وهي العبارة اليت احتلت "تشجع اإلدارة مبادرات األفراد بتقديم اقتراحات مشاريع تغييرية " 

واحنراف معياري  2.92املرتبة األخرية يف ترتيب العبارات حسب درجة املوافقة ، مبتوسط حسايب يقدر بـ 
داع واالبتكار مرتبط باملسؤول وطبيعته ومدى ، وقد أكد أفراد العينة بأن التشجيع على روح اإلب 0.572

انفتاحه على اآلخرين، إذ جند نوع من االستماع لآلراء واالقرتاحات اجلديدة لإلطارات يف بعض الوزارات 
أما يف الوزارات األخرى فيغيب هذا التشجيع، فبوزارة التكوين والتعليم املهنيني اإلطارات ملزمة باالقرتاح 

جائزة اجليش الوطين الشعيب ألفضل " أما وزارة الدفاع الوطين فقد خصصت جائزة  على سبيل املثال ،
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، اهلدف منها خلق جو التنافس ومتكني الطاقات اإلبداعية من حتقيق " عمل علمي وثقايف وإعالمي
  .اجنازات جديدة تعود بالفائدة على الوطن  

فاءة إدارة العالقات العامة ك"استطالع آراء أفراد العينة حول حمور ) 13(ميثل اجلدول 
وقد جاءت نتائج املعاجلة اإلحصائية آلراء أفراد العينة جتاه هذه العبارات   "وقيامها بأنشطتها ومهامها 

  : كاآليت
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بمحور مدى كفاءة ): 13(الجدول 

  العالقات العامة وقيامها بأنشطتها ومهامها إدارة

 درجة الموافقة ترتيب العبارة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

 3.80 0.408 موافق بشدة 5
اإلعداد لالجتماعات واملؤمترات واحملاضرات، 

تنظيم الزيارات، تقدمي اهلدايا،  استقبال الوفود،
  اخل...تنظيم الرحالت

 3.96 0.200 بشدةموافق  1
إعداد النشرات والكتيبات وتتبع ما ينشر يف 

 الصحافة

 حبث الشكاوى والرد عليها حتسني صورة الوزارة 3.60 0.707 موافق بشدة 6

 حتسني صورة الوزارة واحملافظة على مسعتها 3.96 0.200 موافق بشدة 1

 الوزارةإعالم اجلماهري املختلفة خبدمات  3.92 0.277 بشدة قمواف 3

 إقامة عالقات طيبة مع اجلماهري املختلفة 3.88 0.332 موافق بشدة 4

 إرشاد اإلدارة يف اختاذ القرارات ورسم السياسات 2.96 0.676 موافق 7

  املسامهة يف حل مشاكل الوزارة الداخلية واخلارجية 2.72 0.614 موافق  8

  القيام بالبحوث والدراسات 2.20  0.500  غري موافق  9

  املتوسط العام 3.44 0.434 موافق بشدة  

  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر
كفاءة إدارة العالقات العامة   "يتضح من اجلدول السابق بأن اجتاهات أفراد العينة حنو حمور       

متيل حنو درجة املوافقة وبشدة وذلك مبتوسط حسايب واحنراف معياري  "وقيامها بأنشطتها ومهامها  
ولقد جاءت إجابات أفراد العينة حول عبارات هذا احملور حسب  0.434،  3.44يقدران على التوايل 
   :درجة املوافقة كاآليت
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ن صورة تحسي" ،  "إعداد النشرات والكتيبات وتتبع ما ينشر في الصحافة " نالت العبارتني       
، على أعلى نسبة موافقة وذلك مبتوسط حسايب واحنراف معياري  "الوزارة والمحافظة على سمعتها 

، إذ تعترب هاتني الوظيفتني من صلب عمل العالقات العامة  0.200،  3.96يقدران على التوايل بــ 
 La(داد جملة الصحافة خاصة فيما يتعلق بتتبع ما ينشر يف الصحافة حيث تعمل العالقات العامة على إع

Revue De Press ( وفيها يتم مجع وتلخيص كل ما كتب عن الوزارة والوزير يف الصحافة الوطنية حىت
يكون هذا األخري على اطالع بكل شاردة وواردة أما الكتيبات فهي أداة إلعالم األفراد املوزعة عليهم 

ا وإعدادها خيتلف من  وزارة إىل أخرى ، فتعد بعض الوزارات هذه بسياسات الوزارة وخططها واجنازا
بالتنسيق مع الوكاالت اإلعالنية ) sous tutelle (الكتيبات بنفسها ، بينما تقوم اهليئات حتت الوصاية 

اهد واملركز  اهدين  حيث يقوم كل من متحف ا بإعدادها يف وزارات أخرى ومثال على ذلك وزارة ا
ذا النوع من األعمال الوطين للدراسات والبحث يف احلر    .كة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

هي من أهم وظائف العالقات العامة وهي مرتبطة بدرجة كبرية و  "تحسين صورة الوزارة "  
بقوة املكلف بالعالقات العامة وقدرته على تسويق صورة الوزارة ، لذا جيب أن تتحرى الوزارة يف اختياره 

  .واالختصاص وعادة ما يكون من أهل الثقة 
 0.277واحنراف معياري  3.92مبتوسط حسايب  "إعالم الجماهير المختلفة بخدمات الوزارة "      

وهنا تظهر الدميقراطية التشاركية واالنفتاح على كل اجلماهري وتتم هذه الوظيفة بالتنسيق مع كل املديريات 
  .واألقسام 

واحنراف معياري  3.88مبتوسط حسايب  ،"إقامة عالقات طيبة مع الجماهير المختلفة "     
 .وخاصة مع الصحافة وهذا دفاعا عن توجهات الوزير والقطاع  0.332

تنظيم الزيارات ،  اإلعداد لالجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات ، استقبال الوفود ،" 
يقدر بــ  واحنراف معياري 3.80، مبتوسط حسايب يقدر بـ  "الخ ....تقديم الهدايا ، تنظيم الرحالت 

ومن خالل دراستنا الحظنا االختالفات املوجودة بني الوزارات اجلزائرية يف القيام بالوظائف  0.408
السابقة ووصلنا إىل أن إدارة العالقات العامة تقوم باملهام السابقة بالتنسيق مع اإلدارات األخرى كمديرية 

ة وزارية مكونة من جمموعة من األعضاء ، كل اخل أو من خالل جلن...مديرية الوسائل العامة  التعاون ،
عضو مكلف جبانب معني من التنظيم ، فمثال استقبال الوفود يكون من مهام الربوتوكول بديوان الوزير 
وأحيانا املستشارين واألمني العام ورئيس الديوان حسب كل وزارة ، تنظيم الرحالت من مهام جلنة 

ية ، تقدمي اهلدايا من مهام مديرية العالقات اخلارجية ، تنظيم اخلدمات أو مديرية اخلدمات االجتماع
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املعارض يكون مبشاركة اهليئات حتت الوصاية وحىت بالتنسيق مع الوزارات القطاعية كما هو احلال يف 
  ."معرض الجزائر الدولي "

واحنراف   2.96، مبتوسط حسايب يقدر بـ  "إرشاد اإلدارة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات"      
، حيث يرى أفراد العينة بأن إدارة العالقات العامة تعترب كطرف أساسي يف  0.676معياري يقدر بـ 

بلورة عمل الوزارة وجزء كبري من التصور واإلسهام تتكفل به العالقات العامة يف إطار استشاري دون أن 
ه املسامهة مرتبطة بقناعة ، شخصية ينطوي ذلك على مضامني للسلطة التنفيذية ، مع التأكيد على أن هذ

  .وذهن كل وزير وعالقته باملكلف بالعالقات العامة 
 2.72، مبتوسط حسايب يقدر بـ "المساهمة في حل مشاكل الوزارة الداخلية والخارجية " 

وقد عرب أفراد العينة عن حتفظهم على العبارة خاصة اجلزء املتعلق باملشاكل الداخلية حيث  0.614، 
البعض بأن البيئة الداخلية للوزارة مستقرة وال يوجد مشاكل داخلية والنظام الداخلي واضح املعامل وان أكد 

وجد املشكل ليس من صالحيات إدارة العالقات العامة التدخل حلله إال يف بعض احلاالت  حيث يتم 
الحيات التدخل وعلى مستوى شخصي حلل بعض النزاعات يف إطار عالقات العمل، بل هو من ص

النطاق يتم حله يف إطار تدرج هرمي وصوال إىل األمني العام  ناملديرية التابعة له وان خرج املشكل ع
اخل ، أما املشاكل اخلارجية فيربز دور العالقات العامة يف حالة تعرض الوزارة .....ورئيس الديوان 

عالقات العامة يف حلها بتوجيهها حنو إلشاعات ومحالت إساءة وحىت املشاكل املتعلقة باملواطنني تساهم ال
  .املديريات التابعة هلا 

، وذلك مبتوسط "بحث الشكاوى والرد عليها " أبدى أفراد العينة موافقتهم على العبارة 
، إذ تقوم العالقات العامة بدراسة الشكاوى  0.707واحنراف معياري يقدر بـ  3.60حسايب يقدر بـ 

الربيد االلكرتوين والربيد العادي أو من خالل الرقم األخضر لبعض الوزارات  اليت تصلها بصورة مباشرة عرب 
ميكن رصد هذه الشكاوى بصورة غري مباشرة من خالل تتبع ما ينشر يف الصحافة أو عرب املوقع  كما

االلكرتوين للوزارة أو أثناء تنظيم الزيارات واألبواب املفتوحة وقد تكون هذه الشكاوى موجهة للوزير 
صيا أو للمديريات املعنية وأثناء دراستنا وجدنا بعض الوزارات اليت خصصت مديريات ومصاحل تعىن شخ

، وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال "مديرية العرائض " بالشكاوى كما هو احلال بالوزارة األوىل 
خلية اإلصغاء " نني والرد عليها فرع االستماع لقضايا املواط"، وزارة السكن "مديرية الشؤون القانونية "

  .اخل .....بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 



 2015 -06: العدد                     /                           المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية

233 

وذلك مبتوسط  "القيام بالبحوث والدراسات " أبدى أفراد العينة عدم موافقتهم على العبارة 
، هذا ومتثل البحوث يف جمال  0.500،  2.20حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل بـ 

ت العامة حجر الزاوية واألساس األول ملمارسة هذه األخرية لوظائفها األساسية من ناحية واألساس العالقا
الذي تبىن عليه خطط الوزارة وبراجمها من ناحية ثانية ، فهي تعمل على مراقبة التوجهات والتغريات اليت 

ارة ذات العالقة بالوزارة ، ويوضح تطرأ على البيئة الداخلية واخلارجية وخاصة الرأي العام وكل القضايا املث
  :إجابات أفراد العينة على هذه العبارة وذلك كاآليت ) 14(اجلدول 

  "القيام بالبحوث والدراسات" إجابة أفراد العينة على العبارة ): 14(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 4  1  موافق بشدة
  % 12  3  موافق

  % 84  21  غير موافق
  %100  25  المجموع

  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  لباحثتنيمن إعداد ا:المصدر
عدم موافقتهم على هذه العبارة مربرين ذلك بأن هذه  % 84حيث أكد أفراد العينة وبنسبة 

فقد أكدت العكس  % 16املهام ليست من صالحيات العالقات العامة ، أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ 
ا إدارة العالقات العامة بنفسها وهذا نادر جدا فهذه  البحوث موجودة يف بعض الوزارات ممكن أن تقوم 

أو من خالل املؤسسات التابعة للقطاع هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هذه البحوث والدراسات قد ال 
نشر يف الصحافة تأخذ شكل البحوث املتعارف عليها وإمنا تتم من خالل االتصاالت وعن طريق تتبع ما ي

أو من خالل الندوات اليت حيضرها دكاترة  للوزارة ردود األفعال والتجاوبات يف املوقع االلكرتوينعرب رصد و 
االطالع على  وعربوهلم حتليلهم اخلاص وأيضا من خالل زيارة املواطنني عند تنظيم األبواب املفتوحة 

ا املنظمات املتخصصة سواءا كانت عاملية أو وطنية  هذا فيما  ،اخل....نتائج االستطالعات اليت تقوم 
دف إىل استطالع آراء وتوجهات والتغريات اليت  خيص البيئة اخلارجية أما بالنسبة للبحوث الداخلية اليت 

  .هذه الثقافة  تطرأ على العاملني فهي غري موجودة على اإلطالق لغياب
العالقات العامة وقدرتها على "استطالع آراء أفراد العينة حول حمور ) 15(ميثل اجلدول 

  :وقد جاءت نتائج املعاجلة اإلحصائية آلراء أفراد العينة جتاه هذه العبارات كاآليت  "التغيير  
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بمحور العالقات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة : )15(الجدول 
 العامة وقدرتها على التغيير

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة

 متلك العالقات العامة القدرة على التنبؤ بالتغيري قبل حدوثه 2.96 0.539 موافق 1

 2.68 0.627 موافق 4
تساهم العالقات العامة بالتنبؤ باملشكالت اليت يعاين منها 

 مجهور العاملني

7 
غري 
 موافق

0.569 2.36 

تقوم العالقات العامة بإجراء حبوث حتاول من خالهلا توقع 
األحداث أو املشاكل اليت قد تواجهها وذلك بالكشف عن 

ا  مصادرها وأسبا

 2.68 0.627 موافق 4
تقرتح العالقات العامة حلوال علمية وعملية للمشكالت املرتبطة 

 بالتغيري

6 
غري 
 موافق

0.651 2.44 
تعمل العالقات العامة على مجع وحتليل البيانات عن الوضع 

 الراهن وحتديد األسباب املتوقعة ملقامة التغيري

8 
غري 
 موافق

0.627 2.32 
بأمهية وحتمية التغيري تقوم العالقات العامة بإقناع العاملني 

 والنتائج االجيابية املرتتبة عنه

 2.80 0.577 موافق 3
يشارك العاملون بالعالقات العامة يف التخطيط للتغيري وتنفيذه 

 وتقوميه

8  
غري 
 موافق

0.627 2.32 

تلجأ العالقات العامة إىل التفاوض لدعم سبل التغيري وهذا 
لتبادل وجهات النظر اعتمادا على االجتماعات والندوات  

  املختلفة

  2.80  0.500  موافق  2
تسري برامج العالقات العامة التغيريية جنبا إىل جنب مع ممارسة 

  اإلدارة للعملية اإلدارية
  املتوسط العام 2.59 0.593 موافق  

 .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال :المصدر  
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وهذا  "العالقات العامة وقدرتها على التغيير"أبدى أفراد العينة موافقتهم النسبية على حمور 
، وقد جاء ترتيبها حسب درجة 0.593،  2.59مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل بـ 

   :املوافقة كاآليت
القدرة على التنبؤ بالتغيير تملك العالقات العامة " أبدى أفراد العينة موافقتهم على العبارة 

وذلك من  0.593، 2.59وذلك مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل بـ  "قبل حدوثه 
خالل تصور مبين على احلدس والتفكري ونابع من دراسة املؤشرات يف الصحافة الوطنية املكتوبة واملسموعة 

ارة واالتصال الدائم واجلواري مع النقابات واجلمعيات وحىت املرئية أو من خالل املوقع االلكرتوين للوز 
واالستماع أحيانا للمواطنني واجلمهور اخلارجي يف بعض الوزارات هذا من جهة ومن جهة أخرى ال ميكن 

خاصة به  ، وكمثال على وعالقات إغفال دور املكلف بالعالقات العامة الذي ميتلك شبكة اتصال 
ذا كنوات أمنية ومركز نداء يعترب  ماسبق متلك وزارة الداخلية ق أحسن وسيلة صرب آراء ، ويتم االتصال 

اتصال خالل  1000000وقد استقبل هذا املركز " 1100"املركز جمانا عن طريق رقم هاتف أخضر 
  .أشهر 05

تسير برامج العالقات العامة التغييرية جنبا إلى جنب "ة أبدى أفراد العينة موافقتهم على العبار 
وذلك من  ،0.500، واحنراف معياري 2.80مبتوسط حسايب  "ارسة اإلدارة للعملية اإلداريةمع مم

  .خالل التنسيق الدائم واملتواصل بني إدارة العالقات العامة واإلدارات األخرى 
، وذلك "يشارك العاملون بالعالقات العامة في التخطيط للتغيير وتنفيذه وتقويمه "  

، فاملكلف بالعالقات العامة يشارك يف التخطيط 0.577، 2.80ياري  مبتوسط حسايب واحنراف مع
وذلك يف إطار جلسات عمل يتم خالهلا إبداء اآلراء واقرتاح األفكار يف إطار استشاري دون حق  للتغيري

ذا التغيري و  مي تطلباته ، أما التقو مباإللزام أما بالنسبة للتنفيذ فيتلخص دور العالقات العامة يف اإلعالم 
  . فيتلخص يف معرفة ردود األفعال جتاه هذا التغيري

مبتوسط  "تساهم العالقات العامة بالتنبؤ بالمشكالت التي يعاني منها جمهور العاملين" 
، مبا أن إدارة العالقات العامة على احتكاك واتصال بالعمال  0.627،  2.68حسايب واحنراف معياري 

ذه املشاكل بشكل آيل أل ال ميكن إغفال دور التنظيم  ، كماا تعايش األحداث يف الوزارة فهي تتنبؤ 
ذه املشاكل    .غري الرمسي والنقابات يف التنبؤ 

، تقرتح "تقترح العالقات العامة حلوال علمية وعملية للمشكالت المرتبطة بالتغيير "
وم املكلف بالعالقات العالقات العامة أحيانا بعض احللول وهذا حسب نوعية املشكل وطبيعته حيث يق
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العامة برسم ورقة طريق فيها جمموعة من املقرتحات حلل مشكل معني وهذا يف إطار استشاري وللوزير حق 
قبول هذا احلل أو رفضه ، ويف هذا اإلطار قامت املكلفة بالعالقات العامة بوزارة الصناعة واملناجم بتقدمي 

اية األسبوع متعلق بتحديد املدا" حل ملشكل قائم بالوزارة  ومت " ومة وجدولتها بني اإلطارات يف عطلة 
  .قبول االقرتاح وتنفيذه ، ليحل مشكال أرق العديد من اإلطارات لفرتة من الزمن 

تقوم العالقات العامة بإجراء بحوث تحاول من خاللها توقع األحداث أو المشاكل التي " 
،  2.44توسط حسايب واحنراف معياري ، مب "قد تواجهها وذلك بالكشف عن مصادرها وأسبابها

  :إجابات أفراد العينة حول هذه العبارة وذلك كاآليت ) 16(ويوضح اجلدول  0.651
تقوم العالقات العامة بإجراء بحوث " إجابة أفراد العينة على العبارة ): 16(الجدول 

عن مصادرها تحاول من خاللها توقع األحداث أو المشاكل التي قد تواجهها وذلك بالكشف 
  "وأسبابها 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة
  % 4  1  موافق بشدة

  % 28  7  موافق
  % 68  17  غير موافق
  %100  25  المجموع
  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر

من أفراد العينة قد عربوا عن رفضهم هلذه العبارة  % 68انطالقا من اجلدول السابق نستنتج بأن
م ، أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ  فقد أكدت  % 32مربرين ذلك بأن هذه املهام ليست من صالحيا

ذه املهمة عن طريق التقصي والتحقيق والبحث عن مصدر اخلرب وخلفيته وتتبع  ا تقوم  العكس أل
اعي املتعارف عليها، إضافة إىل ما أشرنا إليه سابقا وهو املكلف وسائل االتصال والتواصل االجتم

بالعالقات  العامة الذي ميتلك شبكة اتصال وعالقات خاصة به متكنه من مجع املعلومات يف الوقت 
هذا وقد متكنت املكلفة بالعالقات العامة بوزارة املوارد املائية والبيئة من خالل شبكة  وبالكم املناسبني،

ا من جتنب مشكل قبل حدوثه وذلك حبصوهلا على معلومات حول تأخر االجناز يف  العالقات اخلاصة 
بعض املشاريع احليوية يف والية معينة األمر الذي أدى إىل تذمر املواطنني وبالتايل إمكانية خروجهم للشارع 

  .احتواء الوضع قبل تأزمه لتساهم بذلك يف وقطع الطرق ،
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العامة بإقناع العاملين بأهمية وحتمية التغيير والنتائج االيجابية المترتبة  تقوم العالقات" 
تلجأ العالقات العامة إلى التفاوض لدعم سبل التغيير وهذا اعتمادا على االجتماعات " ، "عنه 

،   0.627، 2.32مبتوسط حسايب واحنراف معياري " والندوات  لتبادل وجهات النظر المختلفة 
ل من اإلقناع والتفاوض من آليات العالقات العامة اليت تستعمل إلحداث التغيري ويوضح ك هذا ويعترب

  :إجابات أفراد العينة حول هاتني العبارتني وذلك كاآليت ) 17(اجلدول 
  

محور العالقات  "والثامنة إجابة أفراد العينة على العبارتين السادسة ): 17(الجدول 
  "العامة وقدرتها على التغيير 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة
  % 8  2  موافق بشدة

  % 16  4  موافق
  % 76  19  غير موافق
  %100  25  المجموع

  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثنتمن إعداد ال:المصدر
رفضهم للعبارتني السابقتني مربرين ذلك بأن احلقوق  %76حيث أكد أفراد العينة وبنسبة 

وحمددة يف إطار القانون لذا اليوجد ال إقناع وال تفاوض وباملقابل يوجد حتفيز وحتسيس والواجبات معروفة 
، أما وزارة الدفاع الوطين فقد أكدت بأن استجابة العاملني تكون فورية ومباشرة وحياول املكلف 

يم أبواب بالعالقات العامة التوجيه والتنسيق فقط ، ومثال على ماسبق إعطاء تعليمة ملديري الصحة بتنظ
الذي يستهدف تغيري  اإلقناع و حىت التحسيسأما  مفتوحة حول أمهية املشاركة يف امتحانات الرتقية ،

  .االجتاهات السائدة لدى العاملني باإلدارات العمومية اجلزائرية فهو غائب كلية 
أسباب قصور جهاز العالقات " استطالع آراء أفراد العينة حول حمور) 18(ميثل اجلدول 

  :وقد جاءت نتائج املعاجلة اإلحصائية آلراء أفراد العينة جتاه هذه العبارات كاآليت  "العامة  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بمحور أسباب ): 18(الجدول 
  قصور جهاز العالقات العامة

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

  العبارة

 عدم اهتمام اإلدارة بالعالقات العامة 2.36 0.757 غري موافق 7

 2.76 0.831 موافق 3
عدم وجود متخصصني يف االتصال والعالقات العامة 

 )ضعف تأهيل جهاز العالقات العامة (

 2.80 0.816 موافق 1
عدم وضوح اختصاصات ومسؤوليات العالقات 

 العامة

 عدم إملام القائمني بالعالقات العامة بفنون االتصال 2.60 0.764 موافق 4

 عدم توفر الدعم املادي 2.44 0.768 غري موافق 6

 وجود أقسام أخرى تقوم بعملية االتصال 2.76 0.663 موافق 2

 وجود جهة استشارية تقوم باالتصال 2.12 0.526 غري موافق 8

ائياعدم مساح اإلدارة   2.08  0.493  غري موافق  9  العليا لالتصال باجلمهور 

 2.44 0.651 غري موافق  5
االبتعاد عن البحث العلمي واالعتماد على االجتهاد 

  الشخصي واخلربة الذاتية يف معاجلة املشكالت
  املتوسط العام 2.48 0.696 غري موافق  

  .SPSSباالستعانة مبخرجات برنامج  باحثتنيمن إعداد ال:المصدر  
وذلك مبتوسط " قصور جهاز العالقات العامة"العينة عدم موافقتهم على حمورأبدى أفراد 

، فيما عربوا عن موافقتهم لبعض عبارات  0.696،  2.48على التوايل  معياري يقدرانحسايب واحنراف 
  :احملور اليت جاء ترتيبها حسب درجة املوافقة كاآليت 

مبتوسط حسايب واحنراف معياري  ،"عدم وضوح اختصاصات ومسؤوليات العالقات العامة "
، وهذا يدل على غموض هذا املفهوم وعدم فهمه الفهم  0.816، 2.80يقدران على التوايل  بـ 

  .الصحيح واختصاره يف التعامل مع الصحافة وتغطية نشاطات الوزير 
، مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على  "وجود أقسام أخرى تقوم بعملية االتصال" 

، إذ يوجد العديد من اجلهات اليت من صالحيتها االتصال ، فالوزير من  0.663،  2.76وايل بـ الت
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اخل ، وان حتدثنا على االتصال الداخلي والذي يعترب جوهر دراستنا ..صالحياته االتصال ، رئيس الديوان 
لذي يؤدي إىل تضارب وتداخل اخل، األمر ا...جند مديرية املوارد البشرية ، نقابة العمال ، األمانة العامة 

يف الصالحيات ، فإدارة العالقات العامة حسبهم مهامها واضحة تتلخص يف االتصال اخلارجي والتغطية 
  . اإلعالمية والدفاع عن توجهات الوزير والقطاع 

ضعف تأهيل جهاز العالقات (عدم وجود متخصصين في االتصال والعالقات العامة "
، إذ ال يكفي  0.831،  2.76 واحنراف معياري يقدران على التوايل بـ ، مبتوسط حسايب)"العامة 

  .حسبهم التخصص اجلامعي يف جمال العالقات العامة بل جيب امتالك اخلربة والتقنيات 
مبتوسط حسايب واحنراف معياري  "عدم إلمام القائمين بالعالقات العامة بفنون االتصال"

، فاالتصال فن يتطلب جمموعة من الصفات يف مقدمتها  0.764،  2.60يقدران على التوايل بـ 
الكياسة ، احللم ، االطالع الذكاء العام الذي يدل على نضج الشخصية إىل جانب الذكاء اخلاص الذي 
يظهر من خالل حسن التصرف وفهم املشكالت فهما موضوعيا ، الذوق السليم والقدرة على النقد 

  .اخل...
عدم موافقتهم على العبارات اآلتية اليت جاء ترتيبها حسب درجة عدم وقد أبدى أفراد العينة "

  :املوافقة كاآليت 
االبتعاد عن البحث العلمي واالعتماد على االجتهاد الشخصي والخبرة الذاتية في "

،  0.651،  2.44مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل بـ  ،"معالجة المشكالت 
م يقومون بالبحث عن أسباب املشكل من خالل التقصي ليتم بعدها اختاذ القرار بعد  مربرين ذلك بأ

  .املشاورات 
 2.44، مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على التوايل بـ "عدم توفر الدعم المادي " 

مصادر متويل االتصال " ملتقى حول تنظيم ب 2013، وقد قامت الوزارة األوىل يف جوان  0.768، 
ا امللتقى استحداث باب يف ميزانية التسيري السنوية " ؤسسايت وأشكاله امل ومن أهم التوصيات اليت خرج 

يضمن املوارد الكافية لتغطية إسرتاتيجية االتصال املؤسسايت، إدراج أبواب ضمن امليزانية السنوية تغطي 
وظيف الكفاءات املؤهلة يف جمال نفقات ت الدراسات والتقييم الكمي والكيفي،: نفقات اجلوانب التالية 

االتصال، إعداد إسرتاتيجية اتصال على مدى زمين بعيد ، تعزيز القدرات وضمان تأهيلها املستمر ، 
  .حربا على ورقحلد اآلن وهذه التوصيات ال تزال اخل ..تغطية العمليات االتصالية 
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واحنراف معياري يقدران على ، مبتوسط حسايب "عدم اهتمام اإلدارة العليا بالعالقات العامة "
، ألن األمهية اليت حتضاها العالقات العامة مرتبطة برؤية الوزير هل يعطي  0.757،  2.36التوايل بـ 

أولوية لالتصال يف برناجمه أم لديه اهتمامات أخرى كما أن اجلو احمليط بعمل الوزارات اجلزائرية 
  .   تشغله من االهتمام باالتصال خاصة الداخلي منه واملسؤوليات الكثرية قد متنع هذا األخري أو قد 

،  مبتوسط حسايب واحنراف معياري يقدران على "وجود جهة استشارية تقوم باالتصال "  
  .0.526، 2.12التوايل بـ  

، مبتوسط حسايب واحنراف "عدم سماح اإلدارة العليا لالتصال بالجمهور نهائيا  "  
، فقد أكد أفراد العينة بأن األمر غري مرتبط باإلدارة  0.493، 2.08معياري يقدران على التوايل بـ 

العليا بل االتصال مسموح دون جتاوز الصالحيات ألن قانون العمل واضح والصالحيات حمددة وكل فرد 
  .ملتزم باملهام املنوطة به ومهام إدارة العالقات العامة تتلخص يف االتصال باجلمهور اخلارجي وفقط

 فرضياتاختبار ال: 
قبل الشروع يف اختبار الفرضيات جيب القيام باختبار خاص بتحديد نوعية البيانات إذا     

،  spssكانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال حىت يتسىن اختيار االختبارات اإلحصائية املناسبة يف برنامج 
  ).19(وذلك كما هو موضح يف اجلدول 

  اختبار الطبيعة : 
  الفرضية الصفريةH0 : البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. 
  الفرضية البديلةH1 : البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي. 

 SHAPIRO-WILK نتائج اختبار): 19(الجدول 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 008, 25 883, 000, 25 279, الوزارة يف التغيري
 022, 25 904, 003, 25 220, العامة العالقات جهاز كفاءة

 001, 25 832, 012, 25 199, التغيري يف ودورها العامة العالقات
 002, 25 856, 006, 25 210, العامة العالقات جهاز قصور

a. Lilliefors Significance Correction 
  .SPSSبرنامج  خمرجات :المصدر
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 Shapiro-Wilkحسب اختبار ) sig = 0.008 ;0.022 ;0.001 ;0.002( االحتمال قيمة
، وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، أي أن  (α =0.05)وهي أقل من مستوى الداللة 

يؤثر على التوزيع  25البيانات ال تتوزع توزيعا طبيعيا وهذا أمر عادي ألن احلجم الصغري للعينة واملقدر بـ 
التكراري فيبتعد بذلك عن مثالية التوزيع التكراري للمجتمع األب ويف هذه احلالة نلجأ إىل االختبارات 

  .معلمية الال
  الختبار صحة الفرضية األوىل نستعمل معامل االرتباط سبريمان كما هو  :الفرضية األولى

  . )20(موضح يف اجلدول 
  الفرضية الصفريةH0 : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني كفاءة إدارة العالقات العامة

ا على التغيري  .وقيامها بأنشطتها ومهامها وقدر
 لة الفرضية البديH1 : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني كفاءة إدارة العالقات العامة وقيامها

ا على التغيري  .بأنشطتها ومهامها وقدر
  Spearmanنتائج معامل االرتباط سبيرمان ): 20(الجدول 

Correlations 

 

 جهاز كفاءة

 العامة العالقات
 العامة العالقات

 التغيري يف ودورها
Spearman's rho العامة العالقات جهاز كفاءة Correlation 

Coefficient 1,000 ,479* 

Sig. (2-tailed) . ,015 
N 25 25 

 Correlation التغيري يف ودورها العامة العالقات
Coefficient ,479* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,015 . 
N 25 25 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  .SPSSبرنامج  خمرجات :المصدر

وهي أقل من مستوى  )sig=0.015(انطالقا من اجلدول السابق يتضح بأن قيمة االحتمال 
وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أن العالقة دالة إحصائيا ،  (α =0.05)الداللة 

على أن هناك عالقة ارتباط طردية متوسطة بني إدارة )  r=0.479( وتدل قيمة معامل االرتباط سبريمان 
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ا على التغيري ، فكلما كان جهاز العالقات العامة كفؤا  العالقات العامة وقيامها بأنشطتها ومهامها وقدر
  .وأدى مهامه ووظائفه على أحسن وجه كلما زادت قدرته على التغيري 

  21(كروسكال ويلز واجلدول  الثانية نستعمل اختبارالختبار صحة الفرضية :الفرضية الثانية (
  .يوضح ذلك

  الفرضية الصفريةH0 :بني اجتاهات أفراد العينة حنو   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
ا على التغيري تعزى ملتغري عدد سنوات العمل يف وظيفة العالقات العامة  .العالقات العامة وقدر

  الفرضية البديلةH1 : اجتاهات أفراد العينة حنو العالقات  بني إحصائيةتوجد فروق ذات داللة
ا على التغيري تعزى ملتغري عدد سنوات العمل يف وظيفة العالقات العامة  .العامة وقدر

 
  kruskal –Wallis H نتائج اختبار كروسكال ويلز :)21(الجدول 

Test Statisticsa,b 

 

 يف ودورها العامة العالقات
 التغيري

Chi-Square 3,206 
df 3 

Asymp. Sig. ,361 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable:  العمل سنوات  عدد 

 العامة والعالقات االتصال بوظيفة
  .SPSSبرنامج  خمرجات:المصدر

وقيمة االحتمال  )x2= 3.206(  بأن قيمة مربع كاييتضح من اجلدول السابق 
)sig=0.361 ( هي أكرب من مستوى الداللة و(α =0.05)  وبالتايل نقبل الفرض ،  3بدرجة حرية

بني اجتاهات أفراد العينة حنو  إحصائيةالصفري ، أي أن الشعب متكافئة وال يوجد فروق ذات داللة 
ا على التغيري تعزى ملتغري عدد سنوات العمل يف وظيفة العالقات العامة    .العالقات العامة وقدر

 22(كروسكال ويلز واجلدول  الختبار صحة الفرضية الثالثة نستعمل اختبار:ية الثالثة الفرض (
  .يوضح ذلك
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    الفرضية الصفريةH0 :  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة حول حمور
 . كفاءة إدارة العالقات العامة وقيامها مبهامها وأنشطتها تعزى ملتغري املستوى التعليمي

  الفرضية البديلةH1 :بني إجابات أفراد العينة حول حمور كفاءة  توجد فروق ذات داللة إحصائية
 .إدارة العالقات العامة وقيامها مبهامها وأنشطتها تعزى ملتغري املستوى التعليمي 

  kruskal –Wallis H نتائج اختبار كروسكال ويلز :)22(الجدول 
Test Statisticsa,b 

 العامة العالقات جهاز كفاءة 
Chi-Square 1,849 

df 2 
Asymp. Sig. ,397 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: للمبحوثني التعليمي املستوى 

 .SPSSبرنامج  خمرجات:المصدر

 وقيمة االحتمال )x2= 3.206( بأن قيمة مربع كاي يتضح من اجلدول السابق 
)sig=0.397 (  مستوى الداللةأكرب من وهي(α =0.05)   وبالتايل نقبل الفرض الصفري ، أي أن

الشعب متكافئة وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة حول حمور كفاءة إدارة 
  .العالقات العامة وقيامها مبهامها وأنشطتها  تعزى ملتغري املستوى التعليمي

 النتائج:    
 :ذا البحث إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها كاآليت لقد مت التوصل من خالل ه

 ،اخل ...خلية  خيتلف تنظيم العالقات العامة يف الوزارات اجلزائرية من مديرية فرعية ، مديرية مركزية
وهذا يعود إىل التخبط يف أمهية هذه األخرية وعدم الفهم الصحيح لطبيعة األعمال اليت متارسها 

 .ن دورهاووجود مفاهيم خاطئة ع
  متارس الوزارات اجلزائرية العالقات العامة من خالل مديريات وأقسام وخاليا غري موحدة التسميات

 .واضح يف ثقافة هذا املفهوم احليوي  ، تغيب فيها تسمية العالقات العامة وهذا يدل على عوز
  ا يستفيد العاملني بالعالقات العامة يف اجلزائر من برامج تدريبية يف جمال ختصصهم الوظيفي إال أ

 .تبقى حمدودة ودون التطلعات
  تؤمن الوزارات اجلزائرية بأمهية التغيري واعتباره عقيدة وممارسة وقيمة ترسخت لديها مع مرور الوقت

نتيجة للتطورات والتغريات السريعة اليت تفرضها البيئة الدائمة احلركة والسريعة التغيري ، كما متتلك 
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وارد املالية والبشرية لقيادة هذا التغيري وابتكار أمناط ومناذج إدارية جديدة متكيفة مع هذه األخرية امل
 .األوضاع الراهنة 

  أظهرت النتائج أن  نشاط العالقات العامة ميس اجلمهور اخلارجي ويف مقدمته الصحافة أكثر من
اجلمهور الداخلي، ما يعين تقصري يف ممارسة املفهوم العلمي للعالقات العامة وتقصري يف التواصل 

أعمال مع العاملني ، فيما يبقى نشاطها الرئيسي تسويق صورة الوزير والقطاع وما يقوم به من 
، األمر الذي يدل على وجود نقائص وجتاوزات واخرتاقات ملبادئ وأسس هذه لصاحل املواطنني 

 .املهنة
  ا اتصالية أو إعالمية بينما تغيب ا العالقات العامة جند بأ من خالل تتبع الوظائف اليت تقوم 

، وهذه الوظائف الوظائف اجلوهرية واملتمثلة يف البحوث والدراسات والتخطيط االسرتاتيجي 
تتطلب وجود ثقافة تؤمن باحلاجة إىل املعلومات وبالصناعة السليمة والعلمية والرشيدة للقرار 

افالعالقات العامة بدون دراسات وحبوث المعىن هلا  تبدأ بوظيفة البحث وتنتهي بوظيفة  أل
 . البحث 

  ا على التغيري"أظهرت النتائج أن قد حضيت بنسبة " ات اجلزائريةبالوزار  العالقات العامة وقدر
موافقة رغم أن بعض املؤشرات قد أظهرت العكس فالعالقات العامة متلك القدرة على التنبؤ 
بالتغيري واقرتاح احللول وباملقابل تغيب براجمها اليت تستهدف تغيري قيم واجتاهات العاملني ، فاإلدارة 

بينما األسس  ونشر املعلومةيف اإلعالم  العالقات العامة يتلخص اجلزائرية إدارة ورقية ودور
الدميقراطية اليت تقوم عليها العالقات العامة واليت تكرس مبدأ احرتام الرأي العام الداخلي واعتماده 

متطورة من املنامجنت  ويعربان عن مرحلةيف صناعة القرارات املختلفة هي ثقافة وتقليد غائبني 
 .العمومي مل نصل إليها بعد 

 ارة العالقات العامة يف الوزارات اجلزائرية من جمموعة من املشاكل يف مقدمتها سوء الفهم تعاين إد
لعمل العالقات العامة فحىت كبار املسؤولني واإلداريني يف خمتلف املنظمات  والتقدير الصحيح

لعامة واإلدارات العمومية مازالوا اليعرفون ماهية العالقات العامة ، غياب إسرتاتيجية للعالقات ا
األمر الذي يؤدي إىل غياب برجمة للنشاطات االتصالية وبالتايل عدم وجود ميزانية ، قلة 
املتخصصني املدركني لعمل العالقات العامة وعدم وجود معايري تكفل االختيار الصحيح للعاملني 

 .ا 
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  ضوح أنشطتها غياب األطر القانونية والتنظيمية ملمارسة مهنة العالقات العامة وبالتايل عدم و
ومهامها األمر الذي يؤدي إىل التداخل يف اختصاصات إدارة العالقات العامة مع اختصاصات 
ووظائف إدارات أخرى خاصة فيما يتعلق باالتصال الداخلي وحل املشاكل واإلقناع وتصحيح 

 .األوضاع اخلاطئة 
  ة إدارة العالقات العامة بني كفاء اجيابيةأظهرت النتائج صحة الفرضية األوىل وهي وجود عالقة

ا على التغيري ، فكلما كان عمل العالقات العامة منهجي ومنظم وقيامها بأنشطتها ومهامها وقدر
وعلمي قائم على البحوث والدراسات كلما زادت قدرة هذا اجلهاز على التغيري، بينما مت رفض كل 

ا من الفرضية الثانية والثالثة حيث أن اخلربة يف جمال العالقا ت العامة ال تؤثر يف عملها ويف قدر
قيامه مبهامه يف يف كفاءة جهاز العالقات العامة و  على التغيري، كما أن املستوى التعليمي ال يؤثر

  .وأنشطته
 التوصيات:  

انطالقا من النتائج السابقة ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات ميكن تلخيصها يف النقاط  
   :اآلتية

 أمهية العالقات العامة والتأكيد على ضرورة وجود إدارة متكاملة مستقلة  جيب إعادة النظر يف
ا ، تكون قريبة من دائرة صنع القرار ويتم تقسيمها على أساس اتصايل أو وظيفي حسب  خاصة 
احلاجة مع التأكيد على فصل االتصال اخلاص بالوزير يف قسم أو مصلحة لكثرة التزامات الفريق 

ال الذي يعىن باجلمهور الداخلي يف مصلحة أخرى وهذا على سبيل املثال العامل به ، واالتص
  .وليس احلصر 

  وضع إطار قانوين وتنظيمي ملمارسة مهنة العالقات العامة وحتديد املهام املنوطة باملكلف بالعالقات
 .العامة مسبقا حىت ال تتداخل صالحياته مع جهات أخرى 

 قافة وممارسة للدميقراطية قبل أن تكون مهمة إدارية اتصالية جيب االقتناع بأن العالقات العامة ث
والتوقف عن اعتبارها كدائرة للمراسم ومهنة للمدح واحلصول على أكرب حجم ممكن من التغطية 
ا أهم وأخطر  الت بل جيب اإلميان بأ يف وسائل اإلعالم ونشر صورة الوزير يف الصحف وا

ا وبراجمها وإذا قامت بتنفيذارة جهاز يف اهليكلة التنظيمية ألي وز  ا  على أسس علمية محال فإ
 .ستكون السبب يف جناح تلك الوزارة 

  إعطاء املزيد من االهتمام للربامج التدريبية يف جمال العالقات العامة وتطويرها لتتضمن نواحي
 .عملية وتطبيقية خاصة تلك اليت تعىن باجلمهور الداخلي 
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 فية لتنفيذ برامج العالقات العامة وبالتايل ال تكتفي هذه األخرية بالوظائف ختصيص ميزانية مالية كا
الفنية والروتينية البسيطة بل تتجه حنو الوظائف اجلوهرية واملتمثلة يف التخطيط االسرتاتيجي 

 . والبحوث والدراسات األمر الذي يؤدي إىل رفع كفاءة اجلهاز والوصول إىل اهلدف املنشود
 رورة قياس الرأي العام الداخلي ألمهيته والعمل على نقل مقرتحات العاملني وآرائهم التأكيد على ض

اذ القرارات لإلدارة العليا حىت تكون على علم بواقع بيئتها الداخلية ، األمر الذي يسمح باخت
 .الالزمة واملناسبة
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