جامعة القاهرة
كلية اإلعالم
قسم العالقات العامة واإلعالن

بحث مستخلص من رسالة دكتوراة بعنوان:
" كفاءة إدارة عالقات المنظمة مع مجموعات المصالح "

إعداد
إنجى محمد أبوسريع خليل
مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن
كلية اإلعالم – جامعة القاهرة

2102

أولا -المقدمة :
تحول اهتمام المنظمات من محاولة التأثير على الرأى العاام للاى محاولاة ءنااد وتااعيم العالاات ال الولية لويلاة المااى
التى تحقق المنفعة المتءاالة للل مان المنظماة وموموعاات المحاالم المتفاعلاة معناا اون الترليال قال علاى امتحاال الرمالى
النااف للى ءنااد حاور المنظماة أو تااعيمنا والاقى لاا م يحاا ظ علاى اعلياة المنظماة ونواحناا( .)1وءاقل م يننظار للمنظماة
ءاعتءارهااا النقلااة المحوريااة ااى مريلااة موموعااات المحااالم ولنمااا يننظاار للعالااات ماار هااقا الموموعااات ءاعتءارهااا أ ااا
ا تمرار المنظمة ءالعمل ى الموتمر القى يمنحنا الشرعية(.)2
وم ت تلير المنظمة أن تحاءم لياناا ف عاامف اون ءنااد عالاات ليواءياة مار موموعاات المحاالم ة المنظماة تتلاون مان
موموعة أ راا ءيننم عالات متنوعة وتوواا المنظماة عنااما يتفاعال اد اراا مار ءعبانم الاءعظ دااد وظااتف حيوياة ت ااعا
ااى تحقيااق أهااااف هااقا المنظمااة( .)3ويملاان القااول أن عالااات المنظمااة ماار موموعااات المحااالم ااملياا ف وماروياا ف تعااا ءمثاءااة
مقيا

لنقال القو والبعف ى لو المنظمة والتى ترتءل ءادااد المالى واموتماعى وادمالى لنا(.)4
وأحااءم مفنااوم ءناااد العالااات يحظااى ءاهتمااام الءاااحثين والممار ااين ءعااا أن اتباام عااام لااار نظريااات امتحااال

الوماهيرى وحاها علاى تف اير ادشالال الممتلفاة مان امرتءالاات التاى تنشاأ ءاين المنظماة وموموعاات المحاالم الممتلفاة(.)5
ويٌعااا ناام موااال العالااة ءااين المنظمااة وموموعااات المحااالم ماان المحاااور المنمااة ااى لوااراد الءحااو ادلاايميااة والتلءيقيااة
الماحة ءءيان ليفية تعامل المنظمة مر موموعات المحالم الماروية وارا اة لاارتنا علاى لاار ءيتتناا الااملياة( .)6ولقا لانات
المنظمااات تعااي

ااى ظاال ءيتااة متنوعااة ادءعاااا والمتوياارات ااملي اا ف وماروي اا ف ة إننااا يو ا أن تتءنااى ماااماف متلاااماف اار

عالاتناا ءحيا تبار ااى اعتءارهاا محاالم الفتااات الااملياة والماروياة مماا يوباام أهمياة تف اير العواماال الماعثر علاى هااقا

(1) S. Jo (2003) Measurement of organization – public relationships: Validation of measurement using a
manufacturer – retailer relationship, Doctoral Dissertation, University of Florida, p.3
(2) J. Jahansoozi (2006) Organization – stakeholder relationships: Exploring trust and transparency, Journal of
Management Development, vol. 25, no. 10 , p. 943.
– (3) R. L. Daft (2001) Essentials of organization theory & design, 2nd ed., (Cincinnati, OH: South – Western
College Publishing), p.5.
(4) M. C. Jensen (2002) Value maximization, stakeholder theory and the corporate objective function, Business
Ethics Quarterly, vol.12, no.2, p.235.
(5) W. T. Coombs (2001) Interpersonal communication and public relations. In R. L. Heath (Ed.) Handbook of
public relations (pp. 105-114) (p.618), (Thousand oaks’, CA: Sage Publications Inc.), p.10.
(6) K. Hallahan (2004) A model for assessing web sites as tools in building organizational – public relationships
(available online @ (http// iamar. colostate. edu/pr/ webrelationships. pdf).

العالات وتلوير مقايي نا وام تراتيويات الماتمة اارتنا ءلفاد و اعلية(.)7
وشلل هقا التحاول مان ماامل لاار امتحاامت للاى ماامل لاار العالاات تووناا ف واياااف اى ارا اة وممار اة الو
المنظمات يقوم على تءنى نموقج حوارى يناف للى ءناد عالات تفاعلية ليواءياة ءاين اللار ين ولاي

قال نقال المعلوماات مان

المنظمااة للااى وماهيرهااا ااى اتواااا أحااااى ياار متنا ااق .ولقا لااان نمااوقج امتحااال يفتاارظ ووااوا محااار (المنظمااة) يقااام
الر الة امتحالية للى الم اتقءلين (موموعاات المحاالم) ءنااف لحااا تاأثير محااا اإن النماوقج الحاوارى يفتارظ أن معناى
امتحال م يلمن ى المحار وحاا ة ولنما ينشأ المعنى عن تفاعل المنظمة والومنور معا ف(.)8
وتعااوا أهاام أ ااءا تحااول نمااوقج ارا ااة وممار ااة العالااات العامااة للااى مااامل لاار العالااات للااى لعاااا تعريااف
العالااات العامااة ءاعتءارهااا "لاار عالااات موموعااات المحااالم" ماار النظاار للااى مفنااوم "العالااة" علااى أنااو الوحااا اد ا ااية
للتحليل ى للاار ا اار ام اتراتيوية لتفاعال المنظماة مار موموعاات المحاالم الااملياة والماروياة ءا اتماام امتحاال لاأاا
لتحقيق المنفعة المتءاالة والم اهمة ى تلوير النظام اموتمااعى ة ءحيا م يقتحار اور العالاات العاماة علاى لاار امتحاال
ولنمااا يمتااا ليشاامل ناام احتياوااات لاال ماان المنظمااة وموموعااات المحااالم ولااقل عواماال الءيتااة اموتماعيااة المحيلااةة هااقا
ءا با ة للى تلور نماقج تف ير عالات المنظمة وظنور أ االي علمياة لقياا

هاقا العالاة والتاى تشامل ملوناتناا وأنواعناا

وامرتءال ءين هقا العالات وءين معارف واتواهات و لوليات موموعات المحالم(. )9
ومر تلايا اهتمام الءاحثين ى ال نوات ادمير ءتحليل عالات المنظمة توار ا شار للاى أناو لام ياتم حتاى ارن لواراد
ارا ااة للتعاارف علااى ليفيااة تءنااى أو تلءيااق مااامل لاار العالااات ااى المنظمااات المحاارية أو المنظمااات الاوليااة العاملااة ااى
محاار ة حيا لاام يااتم ارا ااة نوعيااة أو أءعاااا العالااات التااى تاارءل هااقا المنظمااات ءوماهيرهااا أو ماااى ماتمااة والاار الموتماار
المحرى لامة عالات متءاالة لويلة الماى ءين المنظمة وموموعات المحالم الااملياة والماروياة ءا باا ة للاى أناو لام ياتم

(7) S. Dimmick (1999) Public relations management: Diversity and its connection to culture and character, UTK
college of communication (available online @ (http: utk. edu/cgi-bin/net forum/ pr370), p.15
- A. Davis (2004) Mastering Public Relations, 1st ed. (New York: Palgrave Macmillan), p. 60.
(8) W.D. Woodward (2000) Transactional philosophy as a basic for dialogue in public relations, Journal of Public
Relations Research, vol.12, no.3, p.256.
(9) J. Ledingham (2001) Government – community relationships: Extending the relational theory of public relations,
Public Relations Review, vol. 27, no. 3, p. 290.
- X. Wu (2007) Stakeholder identifying and positioning (SIP) models: From Google's operation in China to a
general case-analysis framework, Public Relations Review, vol.33, no. 1, p. 415.
- G. T. Gundlach, R. S. Achrol & J.T. Mentzer (1995) The structure of commitment in exchange, Journal of
Marketing, vol. 59, p. 80.

ارا ة ام اتراتيويات التاى ت اتمامنا المنظماات العاملاة اى محار اى تنفياق ءارامع لاار العالاات مار موموعاات المحاالم
التى تتفاعل معناة قل أن الارا ات ى هقا الموال أنوريت لما على منظمات أمريلية أو أوروءياة تعمال اى موتمعاات رءياة
أو على منظمات رءية تعمل ى موتمعات قات ثقا اات شارلية (مثال الحاين  /تاايوان  /لورياا) وهاى موتمعاات قات ثقا اات
مواير لثقا اة الموتمار المحارى لماا أن النظاام ال يا اىة املتحاااى ة اموتمااعى ال ااتا اى هاقا الموتمعاات لاو محاات
تمتلف عما هو اتا ى الموتمر المحرى مما يالل على أهمية لوراد الارا ة الحالية.
ثانيا ا -قضية الدرسة:
ى بود أهمية موال العالة ءين المنظمة وموموعات المحاالم الااملياة والماروياة اواد علاى الم اتوى المحلاى أو
الاااولى و ااى ظاال يااا هااقا الموبااوت ااى الارا ااات المحاارية والعرءيااة حي ا لاام يااتم حتااى ارن ا تلشاااف ا ااتماامات
المنظمات المحرية والاولية العاملة ى محر لماامل لاار العالاات أوماارلات موموعاات المحاالم اى الموتمار المحارى
لنقا العالات يمكن صياغة قضية الدراسة على النحو التالى:
" تقييييك كءييادا ةدارا ع قيياظ المنلميياظ المصييرية والدولييية ال امليية عييى مصيير مييد ملموعيياظ المصييال الدا لييية
وال ارلييية ميين ي ء ةلييراد دراسييتى حاليية علييى رييركتا ال ر ييى وراديورييا مصيير للكرييع عيين أ يياد لييودا ال قيية مييد
ال املين وال م د ومستوياظ هذه ال قة وأنماطها والستراتيلياظ وال صياص

الحواريية المسيت دمة عيى ةدارتهيا ودراسية

الرت اطيياظ عيمييا ينهييا هييدع المقارنيية ييين النمييوذلين المصيير (المحلييى) واأللن ييى (الييدولى) عييى ممارسيية عملييياظ ةدارا
ال قاظ دا ليا ا و ارليا ا استناداا ةلى النماذج ال لمية الم يارية عى ملاء ةدارا ع قاظ ملموعاظ المصال ".
ثالثا ا -أهداع الدرسة:
عى ضود تحديد القضية ال حثية تتمثء أهك أهداع الدراسة عيما يلى:
( )1ا تلشاف الملونات الرتي ية لعملية لاار العالات مر موموعات المحالم ءالتلءيق علاى الشارلتين محال ارا اة
الحالاة ( مقااامات نشااأ العالااة/أءعاااا وااوا العالاة /م ااتوياتنا /أنمالنااا /ام ااتراتيويات الم ااتمامة ااى لاارتنااا)
وتحليل امرتءالات ءين هقا الملونات.
( )2تحايا م توى لفاد لاار عالات الشرلتين ااملياا ف وماروياا ف مان ماال امتءاار مقاايي

أءعااا العالاة وم اتوياتنا

وأنمالنا وا تراتيويات لاارتنا ءالتلءيق على موموعتى العاملين والعماد.
( )3المقارنااة ءااين رعيااة المنظمااة ورعيااة موموعااات المحااالم للعالااة القاتمااة ءيننمااا عاان لريااق تحايااا أووااو امتفاااق
واممتاف ءين تقييم م تولى المنظمة ومارلات العاملين والعماد لملونات هقا العالة.

( )4امتءار ماى تلءيق الماامل الفلرياة التاى تعتماا عليناا الارا اة مان ماال التعارف علاى النمااقج المووناة ل الو
الشرلتين محل ارا ة الحالاة نحاو العااملين والعمااد لتحاياا مااى توظياف المنظماات المحارية والاولياة لماامل
لاار امتحامت أو مامل لاار العالات ى ءناد وتنمية عالات موموعات المحالم الااملية والماروية.
( )5ا تلشاف ا تماام المنظمات المحرية والاولية لإلنترنت اى لاار عالاات موموعاات المحاالم (ءاالتلءيق علاى
الشرلتين محال ارا اة الحالاة) عان لرياق تحليال المحاات

الحوارياة وام اتراتيويات التاى ياتم توظيفناا علاى

مولعي الشرلتين وحفحاتنما ا للترونية اار عالات العاملين والعماد.
را ا ا -است راض التراث ال لمى عى موضوع الدراسة:
محظت الءاحثة تعاا الارا ات ادونءية التى تناولت موبوت عالات المنظمة مر موموعات المحالم ءا با ة
للى تنوت أهاا نا ونتاتونا وتووناتناة ى حين رللت الارا ات العرءية التى أوريت ى موال لو المنظمة نحو
الومنور على تءنى مامل لاار امتحال ولي

مامل لاار العالاتة حي

نظرت للى امتحال ءاعتءارا الناف

اد ا ى لونوا المنظمة الموونة للى الوماهير .وعلى الر م من تأليا ءعظ الارا ات العرءية على أهمية العالة ءين
المنظمة والومنور لم أننا لم تعما للى ا تلشاف هقا العالات أو محاولة ليا نا أو التعرف على ا تراتيويات ءناتنا
ولاارتنا مر موموعات المحالم .وعلى قل يلون التووو الفلرى القى تتءناا الارا ة وهو مامل لاار العالات مامل
وايا ى الارا ات العرءية.
وت رض ال احثة عيما يلى التسلسء الزمنى ل هتماك ملاء ال قة ين المنلمة وملموعاظ المصال :
ءاأ امهتمام ءارا ة عالات المنظمة مر موموعات المحالم منق منتحف الثمانينيات مر ظنور ارا ة M.
)Ferguson (1984

()10

التى أشارت للى برور تلوير التوونات النظرية ى موال العالات العامة ءحي

يتم

الترليل على ارا ة العالات ى حا قاتنا واد ءين المنظمة ووماهيرها أو ءين المنظمات وءعبنا الءعظ ءل وءين
المنظمة والموتمر نف و.
و ى عام ( )11()1895عرف  Cutlip, Center & Broomالعالات العامة ءأننا "الوظيفة ا اارية التى تحاا
وتنشئ وتحا ظ على عالات منفعة متءاالة ءين المنظمة وءين الوماهير التى يعتما علينا نواح أو شل هقا المنظمة" .لما

(10) M. Ferguson (1984) Building theory in public relations : Interorganizational relationships, Paper Presented to
The Association for Education in Journalism and Mass Communication , Gainesville, FL, August.
(11) S. Cutlip, A.Center & G.Broom (1985) Effective Public Relations , 7th ed. (New Jersey: Prentice Hall) p.4.

أيا هقا امتواا )L.Grunig, J.Grunig & Ehling (1992

()12

عناما اعوا للى برور اهتمام أونا ءحو

لو المنظمات ءارا ة مفنوم "العالات".
()13

وأشار لل من )Broom & Dozier (1990

ة ) )14( Grunig (1993للى أهمية لعااا الءرامع الناا ة

للى ءناد عالات لولية عالة ءين المنظمة وموموعات المحالم ثم امهتمام ءإوراد الءحو التى تقي

ءأ لو علمى لفاد

هقا الءرامع ى بود تأثيرها على العالات القاتمة ءين اللر ين.
()15

وشنا عام ) (1881ظنور ارا ة Gronstedt

التى أوبحت أن أعباد موموعات المحالم لي وا مورا

متلقين لءيين للر اتل امتحالية التى تقامنا المنظمة ولنما هم شرلاد نشلين ى عالات تفاعلية م تمر وشنا العام نف و
ظنور ارا ة  )16( Broom, Casey & Ritchyالتى لورت نموقوا ف لتف ير عالات المنظمة يشتمل على مقامات
العالة ومفاهيمنا والنتاتع المترتءة علينا .و ى عام ( )2222انتقات ارا ة  )17( Grunig & Huangهقا النموقج لتقام
نموقوا ف وايا فا يبم شرول نشأ العالة وا تراتيويات لاارتنا ومعشرات ووا هقا العالة.
ومر ءاايات العقا ادول من ادلفية الثالثة الااا امهتمام ءموال العالة ءين المنظمة وموموعات المحالم مر نشال
ريق ءحثى ءقياا  Ledingham & Bruningوحف عالات المنظمة ءأننا عمليات التفاعل والتءاال املتحااى
وا ن انى ءين المنظمة ووماهيرها لتحقيق نتاتع ووا العالة ءا تماام ام تراتيويات ادمثل اارتنا.
ويتض عيما يلى مرور التسلسء الزمنى لدراساظ ع قاظ المنلمة أر ة مراحء رصيسية هى:
( )0مرحلة منتصع الثمانينياظ وأواصء التس ينياظ:
محظت الءاحثة للة عاا ارا ات عالات المنظمة مر موموعات المحالم مال هقا المرحلة .ولا اهتم الءاحثون
مالنا ءالتراح موموعة متنوعة من ادءعاا والمعايير التى يملن على أ ا نا ليا
أيبا ف ءعظ محاومت تحنيف أنمال العالة على أ ا محاتحنا.

عالات المنظمة .لما شنات هقا الفتر

(12) L. Grunig, J.Grunig & W.Ehling (1992) What is an organization: In J. Grunig et. al. (Eds.) Excellence in public
)relations & Communication management (pp. 65-90), (New Jersey: Lawrence & Erlbaum
(13) G.Broom & D.Dozier (1990) Using research in public pelations : Applications to program management, (New
Jersey: Prentice Hall) p. 82, 83.
(14) J. Grunig (1993) From symbolic to behavioral relationships, Public Relations Review, vol.19, no.1, pp. 135-145.
)(15) A. Gronstedt (1997) The role of research in public relations strategy and planing In C.L. Caywood (Ed.
The handbook of strategic public relations & Integrated communication (pp. 34-59) (New York: McGraw-Hill).
(16) G.Broom, S.Casey & Ritchy (1997) Toward concept and theory of public relations , Journal of Public Relations
Research, vol.9, no2, pp. 83-97.
(17 ) J. Grunig & Y.Huang (2000) op.cit., pp. 23-53.

( )2مرحلة النصع الثانى من التس ينياظ:
شنات هقا المرحلة ءاايات وبر نماقج نظرية لتف ير عالات المنظمة مر موموعات المحالم مر امهتمام ءالقيا
اللمى دءعاا العالة ة ءا با ة للى ظنور مقايي

مرت ءأشلال ممتلفة من التلوير والتنقيم .لما ظنرت ى هقا الفتر

لرهاحات تءنى مامل لاار العالات ى ارا ات العالات العامة وامهتمام ءقيا
ا نترنت ى بود توظيف المحات

العالة ءين المنظمة والومنور عءر

الحوارية .هقا للى وان تلايا ا تماام محللم موموعات المحالم وتوحيف معانيو

والتأليا على برور التلامل ءين عالات المنظمة مر موموعات المحالم الااملية والماروية.
( )3مرحلة داية األلءية الثالثة:
نتعا هقا المرحلة ءمثاءة مرحلة الاهار ونمو لارا ات عالات المنظمة مر موموعات المحالم حي شنات ألءر عاا
من الارا ات ى هقا الموال مقارنة ءالمراحل اللمنية ادمرى .وواحلت الارا ات ى هقا المرحلة اهتمامنا ءامتءار مقايي
العالة وتلويرها ءناف امتءار حاحيتنا للى وان وبر أ الي ليا ية وايا  .لما شنات هقا المرحلة ظنور نماقج ءناتية
لارا ة تلور عالات المنظمةة وظنور التحنيف الثناتى ومتعاا ادووو دنمال هقا العالات .والااا مال هقا الفتر تءنى
الءاحثين لمامل لاار العالات وا تماام نماقج نظرية متنوعة وم تما من موامت ممتلفة لتف ير العالة مر الوماهير.
لما ءاأ أيبا تلوير ا تراتيويات لاار العالات وامتءارها وءماحة من مال تحليل عالات المنظمة عءر موالعنا
ا للترونية وتأثر القار الحوارية للمولر ءمتويرات ءعيننا ة ءا با ة للى تحنيف تات المامم الحوارية للموالر وتقايم نماقج
نظرية لتف ير العالات القاتمة ءين المنظمة وموموعات المحالم عءر ا نترنت .وشنات هقا المرحلة أيبا ف تحايا أ
تحنيف موموعات المحالم وترتي

أولوياتنا وتقايم نماقج متءاينة لنقا التحنيف للى وان

امتءار امرتءال ءين عالات

المنظمة على الم تويين الااملى والماروى ءالتلءيق على موموعة العاملين والعماد على ووو المحو

.

وظنرت ى هقا الفتر ارا ات تتءعية لعالات المنظمة عءر اللمن وارا ات تحليل الم توى الثانى للترا العلمى ى
هقا الموال .لما انفرات هقا المرحلة ءظنور الارا ات الناا ة للى ليا

تأثير العمل الاولى والمحات

الثقا ية على عالات

المنظمة مر موموعات المحالمة وءاايات تلءيق مامل لاار العالات ى موامت متمححة ة هقا ءا با ة للى ظنور
ارا ات امرتءال ءين عالات المنظمة ومتويرات أمرى واد من حي لون هقا العالة متوير م تقل أو تاءر.
( )4مرحلة النصع الثانى من ال قد األوء لأللءية الثالثة وحتى اآلن:
تعل

هقا المرحلة نبع ارا ات العالة ءين المنظمة وموموعات المحالم قا شنات ا تمرار ونوا ليا

أءعاا

العالة مر الترليل على تحايا الولن الن ءى للل ءنعا وأهميتو ى تشليل العالة ومحاولة تلوير أءعاا وايا معثر على هقا
العالة مر ا شار للى الحامت النموقوية لإلاار الفعالة لعالات المنظمة وأنمالنا المثالية .لما اتبم أيبا ف نمو مامل لاار
العالات من مال ا تماام نماقج وايا ى تف يرا والعمل على الامع ءينو وءين ماامل أمرى ى شرح ملونات العالة
وأنمالنا.

والااا امهتمام ءارا ة ا تراتيويات لاار عالات المنظمة وا تلشاف تأثيرها على معشرات ووا العالة
وارتءالنا ءادهااف التنظيمية الللية من مال تحليل عالات المنظمة ى للار مفنوم ا اار ام تراتيوية الشاملة.
و يما يم

العالات عءر ا نترنت ظنرت ارا ات ت تلشف اد الي

الحايثة الم تمامة ى تنمية العالة مر

موموعات المحالم مر ا تمرار امتءار ماى توظيف المامم الحوارية وتأثر القار الحوارية للمولر ا للترونى
ءالمتويرات المرتءلة ءالومنور أو ءالمنظمة.
هقا ءا با ة للى تق يم موموعات المحالم ءا تماام نماقج متنوعة ومتلاملة واد ى التمييل ءين هقا الموموعات
أو ى لاار العالات معنا ة ءا با ة للى نبع ارا ات تحليل الم توى الثانى التى اهتمت مال هقا المرحلة ءا تعراظ
امتواهات العامة ى موال عالات المنظمة وتحليل لبايا محاا ى هقا الحاا .وم تلال هقا المرحلة تشنا تلايا امهتمام
ءامتءار مامل لاار العالات ى تمححات متنوعة وا تمرار محاومت التأليا على أهميتو من مال ارا ة امرتءال ءينو
وءين المتويرات التنظيمية والوماهيرية الممتلفة .ولا تم ا تعراظ الترا

العلمى ال اءق ى موال الارا ة عى ضود

القضايا التالية:
( )1ليا

عالات المنظمة مر موموعات المحالم.

( )2أنمال عالات المنظمة مر موموعات المحالم.
( )3امتءار الماامل النظرية ءالتلءيق على عالات المنظمة مر موموعات المحالم.
( )4ا تلشاف اداوات وام تراتيويات الم تمامة ى لاار عالات المنظمة.
( )5تحليل عمليات لاار عالات المنظمة مر موموعات المحالم عءر ا نترنت.
( )6تحنيف موموعات المحالم التى تتفاعل معنا المنظمة.
( )1تحليل عالات المنظمة مر موموعات المحالم على الم توى الاولى.
( )9تلور عالات المنظمة وتحليل الم توى الثانى لارا ات العالة.
( )8تلءيق مفنوم ومامل لاار العالات ى موامت متمححة.
( )12امرتءال ءين عالات المنظمة وءين المتويرات التنظيمية والوماهيرية ادمرى.
المؤرراظ التى يمكن است صها من مرال ة التراث ال لمى عى ملاء ع قاظ المنلمة ملموعاظ المصال
( )1انللقت ارا ات العالة ءين المنظمة وموموعات المحاالم مان مااملين أ ا ايين أولنماا وألثرهماا شايوعا ف يعتماا
علاى تحلييء ميدركاظ طرعيى ال قية والتعارف علااى التنءاعات والتولعاات المتلوناة لااينما نحاو العالاة وتلورهااا

و لو لل لرف نحو ارمر .أما المامل الثانى ينتم دراسة ع قياظ المنلمية اعت ارهيا لياهرا مسيتقلة عان
مااارلات المشااارلين ينااا ماان مااال تتءاار التفاااعات ءااين اللاار ين وليااف يملاان لنااقا التفاااعات أن تحاااا شاالل
ونوعية العالة .ولا أوحت ءعظ الارا ات ءإملانياة لياام لارف ثالا ءتحليال العالاة ءشالل م اتقل ويملان أن
يقااوم الم ااتولون عاان لاار العالااة ءنااقا الاااور اقا ا ااتلاعوا تءنااى وونااة نظاار موبااوعية ااى تقياايم عالااات
المنظمة مر موموعات المحالم.
( )2رلالت معظام الارا اات ال ااءقة علاى تحلييء ميدركاظ طييرع واحيد عقيط مان ألاراف العالاة (لماا المنظماة ولمااا
موموعات المحالم) مما يوفل أهمية المقارنة ءين مارلات أعباد موموعات المحالم وحانعى القرار التنظيمى
حول العالات ءيننماة حي م يملان أن ياعاى لياا
وأنمال العالات التى تحا

ماارلات أحاا اللار ين اون ارمار للاى تحاياا الياق دءعااا

ى ياق متءاال .إقا تم الترليل على وونة نظر الومنور قال لان تمتلاف ارا اات

العالة عن ءحو تحليل اتواهات وآراد الومنور .ولقا رللت الارا ات علاى ووناة نظار المنظماة قال يحاا
نااوت ماان التحياال التنظيمااى الااقى يقل ا

اور موموعااات المحااالم ويقااام حلااول تنظيميااة لمشاالات موموعااات

المحالم التى ينفترظ أن يلون لنا اور عال ى تنمية عالات تعاونية مشترلة مر المنظمة.
( )3تنوعظ السياقاظ التنليميية التاى تام امتءاار عالاات المنظماة مار موموعاات المحاالم اى للارهاا ولن وااد اى
مقااامتنا المنظمااات متعايااة الون اايات والءنااو والوامعااات والمنظمااات ياار الناا ااة للاارءم والوماعااات النشاالة
وشرلات المامات والمرا ق وادونل الحلومية والشرلات العاملة ى موال امتحامت.
( )4تعاات أيبا ف موموعات المحالم التى تام امتءاار عالاات المنظماات معناا ووااد اى مقاامتنا العماادة العااملينة
الموتمااااااااااااااااااااااااار المحلاااااااااااااااااااااااااىة الوماعاااااااااااااااااااااااااات النشااااااااااااااااااااااااالةة الموراينةالماااااااااااااااااااااااااولعين
والم تولين الحلوميين.
( )5محظاات الءاحثااة تزايييد أعييداد دراسيياظ ع قيياظ المنلميية مييد ملموعيياظ المصييال عييى السيينواظ األ يييرا والتااى
تناولاات أءعاااا العالااة ومفنومنااا وأنمالنااا وا ااتراتيويات لاارتنااا ونماااقج تلورهااا لم أن موااال ليااا

عالااات

المنظمة هو ألثر الموامت التى شنات تعااا الارا اات المعنياة ءاو وتناوت ماااملنا ولن لاان هاقا المواال ماا لال
ى حاوة للى تأليا ثءاات وحااق المقاايي

الم اتمامة اى تقيايم العالاة .ويليناا مان حيا العااا ارا اات تحليال

عالات المنظمة عءر ا نترناتة امتءاار امرتءاال ءاين عالاات المنظماة والمتويارات ادمارىة وتلءياق المااامل
النظرياااة علاااى عالاااات المنظماااة ولاااان أللناااا عااااااف ارا اااات أنماااال العالاااة وتحليلناااا علاااى الم اااتوى الااااولى
وا تلشاف ا تراتيويات لاارتنا مر موموعات المحالم.

( )6تناولت الارا ات ال اءقة مءهوك ال قاظ مد ملموعياظ المصيال اعت ياره مءهيوك رياصد و يديهى م يحتااج للاى
توحيف ولانت هناا ناار اى محااومت تعرياف هاقا المفناوم وتوحايفو .ولامات هاقا المحااومت علاى المالج
ءين محات

العالةة وماهية العالة ى حا قاتنا أو توحايف العالاة مان ماال شارولنا الم اءقة ونتاتوناا أو

عن لريق الامع ءين عمليات تشليل العالات وءين ارثار الناتوة عن هقا العمليات.
( )1ل يولد تمييز واض ين أ اد ال قاظ مد ملموعياظ المصيال و يين اسيتراتيلياظ ةدارتهيا قاا نظارت ءعاظ
الارا ات للى مفنومى امنفتاحية والمشارلة ى المناام علاى أننماا مان ادءعااا الملوناة للعالاة ة ءينماا اعتءرتنماا
ارا ات أمرى من ام تراتيويات التى ت تمامنا المنظمات اار عالاتنا مار الومااهيرة وءالتاالى هناا حاواة
للى تمييل الفرق ءين أءعاا العالة ونتاتونا وءين ا تراتيويات لاارتنا.
( )9يووا مااف ءاين الءااحثين حاول نوعيية اللمهيور اليذ يلي أن ت اط يم يرامة ةدارا ال قياظ والاقى يوا أن
تووااو لااو ارا ااات ليااا

لفاااد هااقا العالااات :هاال هااو الومنااور النشاال ادلثاار اناااماوا ف ااى ءيتااة عماال المنظمااة

والمتأثر مءاشر ء يا اتنا وأعمالنا وينتظم ءالتالى ى موموعاات وماهيرياة محااا م أم هاو الومناور العاام الاقى
يتااوا ر لايااو م ااتوى ماانمفظ ماان المعر ااة وامناااماج ااى أنشاالة المنظمااة اون أن ينتمااى هااقا الومنااور للااى
موموعة محالم محاا تتفاعل معنا المنظمةم
( )8اهتم عاا لءير من الارا ات يدور ةداراظ (مسيصولى) ال قياظ ال امية عيى القيياك مهياك ةدارا ع قياظ المنلمية .
وعمات هقا الارا ات للى ا تلشاف مارلات م تولى العالاات العاماة حاول هاقا العالاات .و اى باود حااثاة
ماااااااااااااااااااااااااامل لاار العالاااااااااااااااااااااااااات اااااااااااااااااااااااااى الارا اااااااااااااااااااااااااات العرءياااااااااااااااااااااااااة إناااااااااااااااااااااااااو
م يملن م ءقا ف تحاياا ا اار الم اتولة عان هاقا الااور ولنماا يملان العمال علاى تحاياا الاولن الن اءى للااور الاقى
تقوم ءو الوحاات الفرعية المتنوعة اامل المنظمة ى تحقيق أهااف عملية لاار العالات.
( )12عت معظم الارا اات التلءيقياة للاى لياا

عالاات المنظماة عان لرياق تحاياا أءعااا هاقا العالاات ة ينميا ليك

تهتك هذه الدراساظ ت نى نموذج رامء لتحليء عملياظ ناد ال قاظ مراحلهيا المت يددا وءماحاة مقاامات نشاأ
العالة (العوامال المعاياة للاى نشاأ العالاة) وا اتراتيويات لاارتناا والنتااتع المترتءاة علاى ءارامع لاار العالاات
التى تنفقها المنظمة ة ى حين اهتمت الارا ات النظرية قل ءشرح هقا النموقج الشامل.
( )11أوبااحت نتاااتع الارا ااات ال اااءقة أهميااة الترلياال علااى ع قيياظ ملموعيياظ المصييال المنلميياظ التييى مضييى
عليها عترا زمنية طويلة عى ممارسة ال مء ة حي يقوم مامل لاار العالاات علاى مفناوم ءنااد العالاات لويلاة

الماااى .وأشااارت الارا ااات التااى أورياات علااى منظمااات ناشااتة للااى عااام وبااوح ءعااظ أءعاااا العالااة مثاال ءنعااا
املتلام نظراف لحااثة عنا المنظمة ى التعامل مر وماهيرها.
( )12تنوعت الماامل التى انللقت مننا ارا ات تحليل عمليات لاار عالات المنظمة عءر ا نترنات وتءاينات نتاتوناا
ما ءين ا تماام النموقج امتحالى والنموقج الحاوارى اى لاار العالااتة اى حاين رلالت هاقا الارا اات علاى
دور اإلنترنظ عى حد ذاتم ة اون النظر للى لاار العالة لعملية للية شاملة متعاا ادءعاا وادلراف والو ااتل ة
ااى حااين يوا اعتءااار ا نترناات لحاااى الو اااتل الم ااتمامة ااى لاار العالااة ولي اات ظاااهر م ااتقلة لمااا يوا
المقارنة ءين لاار العالات ءا تماام هقا التلنولوويا الحايثة ولاارتنا ءاون ا تماام ا نترنت.
( )13تووااا نييدرا عييى الدراسيياظ التييى تناولييظ ع قيياظ المنلميياظ الدولييية مييد لماهيرهييا ااى الاااول الممتلفااة ة لمااا
التحرت هقا الارا اات علاى المنظماات متعاياة الون ايات قال اون المقارناة ءينناا وءاين المنظماات المحلياة مان
حي أءعاا العالة وأنمالنا ول تراتيويات لاارتنا ى ال يالين المحلى والاولى.
( )14واااد ميينهة دراسيية الحاليية عييى مقدميية المنيياهة ال حثييية التييى اعتمييدظ عليهييا دراسيياظ ع قيياظ المنلميية ماار
موموعات المحالم ويليو مننع الم م ثم المننع التوريءاى .ولاا ا اتمامت ءعاظ الارا اات هاقا المنااهع ءشالل
منفحل ءينما ا تمامت ارا ات أمرى مننع الم م ى ا لار الشامل لمننع ارا ة الحالة.
(ُ )15ت د المقا ظ المت مقة من أكثر أدواظ لمد ال يانياظ التيى اعتميدظ عليهيا الدراسياظ الم نيية

قياظ المنلمية

ويلينااا ام تقحاااد ثاام موموعااات المنالشااة المرلاال و تحلياال المباامون (موالاار ا نترناات -التوليااة ا عاميااة-
الوثاتق التنظيمية) وأيبا ف الماحظة ءالمشارلة.
( )16اعتمات معظام الارا اات ال ااءقة علاى ال ينياظ غيير الحتماليية (وءماحاة العيناة العماياة) اى امتياار الحاامت
محل الارا ة نظراف لللءيعة ام تلشاا ية لناقا الارا اات ة اى حاين ا اتمامت ءعاظ الارا اات العيناة العشاواتية
المنتظمة ى امتيار المنظمات محل الارا ة من لواتم المنظمات المتميل .
( )11تنوعظ أحلاك ال يناظ التى ُط قظ عليها الدراساظ السا قة ءشلل وابم حيا تاراوح حوام عيناات ام تقحااد
ما ءين ( )13مفارا و ( )122مفارا وتءااين حوام عيناة المقااءات المتعمقاة مااءين ( )5مقااءات و( )68مقاءلاة.
وتءايناات أيب اا ف عينااات تحلياال المباامون ا عامااى مااا ءااين ( )154مباامون لعامااى و( )6522مباامون أمااا
عينات تحليل مبمون موالر المنظمات علاى ا نترنات قاا تراوحات ماا ءاين ( )122و( )296مولار لللتروناى.

وءالن ااءة لارا ااات تحلياال الم ااتوى الثااانى قااا تراوحاات أعااااا الءحااو المابااعة للتحلياال مااا ءااين  3ارا ااات
و( )149ارا ة.
وانط قا ا من م حلة ال احثة لحدود الدراساظ السا قة هدعظ الدراسة الحالية ةلى تط يق مد ء ةدارا ال قاظ
على المنلماظ ال املة عى مصر ل ت ار مقاييس ال قة عى واقد الملتمد المصر ووعق مدركاظ ال املين وال م د
المصريين .وتك ةلراد دراسة الحالة على ال قاظ ين منلمتين م تلءتين و ين ملموعتى مصال ةحداهما دا لية
واأل ر

ارلية عى ضود ت نى مد ء متكامء إلدارا هذه ال قاظ .واست دمظ ال احثة مقاييس متنوعة لدراسة هذه

ال قة (مقاييس أ اد لودا ال قة  /مستوياظ ال قة  /أنماط ال قة  /استراتيلياظ ةدارا ال قة) للمقارنة ين نتاصة
تط يق هذه المقاييس .كما اعتمدظ الدراسة الحالية على اللمد ين األسالي الكيءية والكمية عى لمد ال ياناظ هدع ةثراد
وت ميق النتاصة .وعيما يت لق دور اإلنترنظ تناولتم الدراسة عى ةطار ال ملية الكلية إلدارا ع قاظ ال املين وال م د مد
استكراع تقييك هاتين الملموعتين لموق ى الرركتين من حيث توليع صاص

ال قاظ الحوارية .هذا ةلى لان

تط يق الدراسة على السياق الط ي ى ل قاظ الرركتين مد ملموعاظ المصال الرصيسية دون الرت اط حدث م ين على
المستو التنليمى أو اللماهير .
وقد تضمنظ ال لءية الم رعية للدراسة الم احث التالية:
الم حث األوء  :مءهوك ع قاظ المنلمة وأ ادها وأنماطها.
الم حث الثانى  :المدا ء الءكرية إلدارا ع قاظ المنلمة مد ملموعاظ المصال .
الم حث الثالث  :استراتيلياظ ةدارا ع قاظ المنلمة مد ملموعاظ المصال .
الم حث الرا د  :ملموعاظ المصال التى تتءاعء م ها المنلمة.
امسا ا -المد ء الءكر للدراسة:
يمثاال مااامل لاار العالااات  Relationship Management Approachا لااار الفلاارى الشااامل الااقى
تنللااق منااو الارا ااة الحاليااة لفناام وتف ااير عمليااات لاار العالااة ماار موموعااات المحااالم الاامليااة والمارويااة .لمااا اعتمااات
الءاحثة على نظرية التووو المشتر ونظرية الحوار ونموقج ءناد العالاة عءار ا نترنات اى حايا ة ءعاظ اروظ الارا اة
وت اعمتنا و ى تحليل وتف ير النتاتع أيبا ف.
و ااى بااود التووااو النظاارى الللااى للارا ااة تناااف الءاحثااة للااى امتءااار النظريااة المعياريااة لااإلاار المتلاملااة لعالااات
المنظماة  Normative Theory of Integrative Relationship Managementنظاراف لمادماة هاقا

النظريااة للتووااو الااقى تتءناااا الءاحثااة ماان حي ا النظاار للااى ءناااد ولاار هااقا العالااة ءاعتءااارا عمليااة متلاملااة ءااين لفاااد لاار
عالات المنظمة على الم توى الااملى (مر العاملين) وءين لفاد عالاتناا علاى الم اتوى المااروى (ءاالتلءيق علاى العمااد)
ة حي ت عى الارا ة للى امتءار روظ النظرية التى لامتنا  )18(Y. Rheeلمعر اة مااى تحقاق هاقا الفاروظ اى ال اياق
الوالعى لعمليات لاار العالات مر العاملين والعماد ى الشرلتين محل ارا ة الحالة.
وتقييوك النلرييية الم يارييية علييى مسيية عييروض أساسييية ت كييس اإلدارا المتكامليية ل ملييية ةدارا ال قيياظ عيين طريييق
تحليء الرت اطاظ المت ددا والمترا كة ين كء من:
( أ ) عالات العاملين مر المنظمة .)EOR( Employee – Organization Relationships
( ) عالات العاملين مر الوماهير الماروية .)EPR( Employee - Public Relationships
(ج) عالات المنظمة مر الوماهير الماروية .)OPR( Organization- Public Relationships
سادسا ا -عروض وتساؤلظ الدراسة:
ت عى الارا ة للى امتءار روظ النظرية المعيارية لإلاار المتلاملة لعالات المنظمة ءالتلءيق على والر
العمل ءالمنظمات العاملة ى محر ومر العاملين والعماد المحريين ى بود ارا تى حالة العرءى وراايوشا
محر وهى كالتالى:
الءرض األوء:
عناما تلون المنظمة ع قاظ ةيلا ية مد ال املين ويلون العاملونع قاظ ةيلا ية مد اللماهير ال ارلية إن هقا
الوماهير تلون ءاورها ع قاظ ةيلا ية مد المنلمة ككء.
الءرض الثانى:
تعاى ال قاظ اإليلا ية ين المنلمة وال املين للاى تشاوير هاعمد العااملين علاى ءنااد ع قياظ ةيلا يية ميد اللمياهير
ال ارلية.
الءرض الثالث:
تمبر عمليات تلوين العالات ا يواءية ءين العاملين والوماهير الماروياة لريرطين أساسييين هماا :ا اتماام العااملين
ل ستراتيلياظ المتناسقة ى تنمية ع قاظ ر صية مد اللماهير ال ارلية ووواوا التيزاك ثنياصى ليد ال ياملين نحاو لال مان
(18) Y. Rhee (2004) The employee – public – organization chain in relationship management: A case study of a
government organization, Paper Submitted to The institute for Public Relations for the 2003 Lindenmann
Scholarship, pp. 58-60.

المنظمة والومنور الماروى.
الءرض الرا د:
يتلون لاى العاملين المراركين عى رامة ةدارا ال قاظ مر الومااهير الماروياة ري ور يالتمكين ييدعك ع قية هيؤلد
ال املين المنلمة وةدارتها.
الءرض ال امس:
يلع الدعك الذ يقدمم مسصولو اإلدارا ال ليا لعملية لاار العالات ولمشاارلة العااملين يناا اوراف ووهرياا ف اى ا اار
الفعالة لعالات المنظمة ال املين و اللماهير ال ارلية وأيبا ف ع قاظ ال املين مد اللماهير ال ارلية.
لما اعتمات الءاحثاة علاى نظرياة التوواو المشاتر ونماوقج ءنااد العالاات الحوارياة عءار ا نترنات علاى الترتيا

اى

حيا ة الءرضين التاليين:
الءرض السادس:
يمتلاف تقيايم م اتولى المنظمااة عان تقيايم موموعاات المحااالم الااملياة والماروياة دءعااا وااوا العالاة القاتماة ءيننمااا
وم توياتنا وأنمالنا وا تراتيويات لاارتنا.
الءرض السا د:
يليااا اهتمااام المنظمااات الاوليااة عاان اهتمااام المنظمااات المحاارية ءتوظيااف المحااات

الحواريااة اار العالااات ماار

موموعات المحالم عءر ا نترنت.
وا تنات الءاحثة للى النتاتع التى توحلت للنا الارا ات ال ااءقة اى مواال عالاات المنظماة ءموموعاات المحاالم اى
تحايا التساؤلظ التالية:
( )1أينمااا ألثاار لفاااد ااى لاار عالااات المنظمااة ااملي اا ف وماروي اا ف :النمااوقج الثقااا ى (المحاارى) أم النمااوقج الاااولى
(ادونءى) م
( )2ما أهم أشلال امرتءال ءين الملونات الرتي ية لعملية لاار العالات اامليا ف ومارويا ف م
( )3هل تعثر المتويارات الوظيفياة والارا اية والايموورا ياة للعااملين ة والمتويارات الايموورا ياة للعمااد اى تقيايمنم
للعالات القاتمة مر المنظمات المحرية والاولية م
سا ا ا – التصميك المنهلى للدراسة
( )0نوع الدراسة:
نتعااا الارا ااة الحاليااة ماان الدراسيياظ الكيءييية الكمييية حي ا ومعاات الءاحثااة ءااين اد االوءين الليفااى واللمااى ااى لوااراد

الارا ة دن الارا ات التى ت عى للى ا تلشاف مارلات اد اراا وتعمياق الفنام حاول الظااهر ينا اءنا اد االي الليفياة التاى
ت اعا ى ءناد الفنم حول المعانى والم اهمة ى تلوير النظرياات الواياا ( .)19وت ااعا الءحاو الليفياة اى ا تلشااف اوا ار
اد راا ومءراتنم القاتية التى يتمقون لولياتنم على أ ا ناة قل أن الءح الليفى يعتءر ءحا متعااا المنااهع يتبامن تف اير
الظاهر ى يالنا اللءيعىة حي يقوم الءاح ءمحاولة ءناد معانى حول الظاهر من وونات نظر المءحوثين أنف نم(.)20
وتاتم الءحو الليفية ارا ة الموبوعات التاى تتعماق اى ارا اة عملياات وعالاات متشااءلة لفنام التفاحايل اللامناة
ااى الظااواهر التااى م يتااوا ر عننااا معر ااة لا يااة( )21ة ولااقل نتعااا الءحااو الليفيااة ماان ألثاار أنااوات الءحااو مادمااة لارا ااة
عالااات المنظمااة ماار موموعااات المحااالم ءناااف ارا ااة التفاااعات المتلاارر ءااين ادلااراف المتءاينااة وماحظااة ت ل اال
ادحاااا ونتاتونااا وتف ااير أ ااءا ر ءااة أعباااد موموعااات المحااالم ااى ا ااتمرار عالااتنم ءالمنظمااة أو لنناااد هااقا العالااة
ءشلل ألثر عمقا ف( .)22وعن لريق هقا النوت من الءحو يملن مقارناة رعياة وماارلات لر اى العالاة (المنظماة /موموعاات
المحالم) دءعاا وم تويات وأنمال وا تراتيويات العالات القاتمة ءيننما.
ويعاى الومر ءين أ االي الءحاو الليفياة واللمياة للاى تاو ير العماق اى تحليال الءياناات ءا باا ة للاى تلءياق نماوقج
لاار العالااات علااى الشاارول الم ااءقة لتشااليل العالااةة أءعاااا العالااةة أنمالناااة ا اتراتيويات لاارتنااا ءناااف لياااا م ااتويات
امعتماااا علااى النتاااتع التااى تتوحاال للينااا الارا ااة( .)23لق يااو ر ا ااتماام المقااايي
وموموعااات المحااالم ونء اا ف للااى ون ا ماار المقااايي

اللميااة لنتاااتع وااوا العالااة ءااين المنظمااة

اللميااة م ااتراتيويات لاار العالااة ءااالتلءيق علااى نف ا

المنظمااة ونف ا

موموعة المحالم لملانية تحايا م تويات امرتءال ءين المتويرين مما ي اعا علاى تح اين أ االي لاار عالاات المنظماة مار
(19) M.E. Smith, R. Thorpe & A. Lower (2002) Management Research : An introduction, 2nd ed. (London: Sage
Publications), p. 52.
(20) C. Daymon & L. Holloway (2002) Qualitative Research methods in public relations and Marketing
Communications (New Jersey, Mahwah: Lawrence), p.4.
- N. K. Denzin & Y. S. Lincolin (1998) Entering the field of Qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S.
Lincolin (Eds.) The landscape of Qualitative research : Theories & Issues (pp. 1-34) (Thousand oaks’, CA:
Sage Publications), p.3.
(21) C. J. Hung (2003) Exploring the dynamics of OPR from the dialectical perspective, Paper presented at the
annual meeting of International Communication Association. New York, May 27, p.9.
- L. Ni (2006) Exploring the Value of public relations in strategy implementation: Employee relations in the
globalization process, Doctoral Dissertation, University of Maryland, p. 91.
(22) C. J. Hung (2006) Toward a normative theory of relationship management, Doctoral Dissertation, University
of Maryland, p. 31.
(23) M. P. Shoen (2005) Museum – public relationships: Exploring the relationship management theory of public
relations, Master’s Thesis, The Graduate Faculty of Louisiana State University.

هقا الموموعات(.)24
ولقا لانت الارا ات اللمية ت اعا ى ا تلشاف مارلات العاملين والعمااد حاول عالااتنم ءالمنظماة إنناا م ت اتلير
تحايا أ ءا تلون العالة أو لماقا تلون نمل العالة ءشالل معاين وهاو الااور الاقى تقاوم ءاو الءحاو الليفياة( .)25ومان ماال
امعتماا على المعشرات اللمية للى وانا التف ايرات الليفياة يملان تحقياق نام أ بال للمعاانى والمتويارات واد اءا اللامناة
وراد ادرلام التى تعل نا اد الي اللمية ى ومر الءيانات(.)26
ولااا أ اااا ))27( Grunig (2002ءأنااو يملاان للارا ااات المعنيااة ءقيااا

عالااات المنظمااة الوماار ءااين أ ااالي الءحااو

اللمية والليفياة لتحقياق أهااا نا مان ماال ا اتماام الارا اات الم احية للوحاول للاى معشارات لمياة حاول أءعااا وأنماال هاقا
العالات ة وللن لا يحتاج الءاح للى معر ة مليا من التفاحيل عن لءيعة العالة والتفح
موموعااات المحااالم ااا يملاان امتحااار العالااة ااى حااور لواءااات علااى مقيااا

ى رعياة المنظماة لعالاتناا مار

مولااق الءااااتل .ولااقل يلوااأ الءاح ا للااى

اد لو الليفى للححول على تقييمات ألثر عمقا ف وتفحياف عن عالات المنظمة مر موموعات المحالم.
( )2منهة الدراسة:
(أ) يمثل منهة دراسة الحالة  Case Studyالمننع الرتي اى للارا اة الحالياة والتاى نتعارف ءأنناا " حا
لحاا معاين أو موموعاة مان ادحااا المتراءلاة التاى تحالم ممتءاار ءعاظ اد ا

تفحايلى

النظرياة المحااا "( .)28ويحاف Yin

) )29( (1994ارا ة الحالة ءأننا ا تراتيوية ءحثية شاملة ولي ت مورا مننع ءحثاى لومار الءياناات ة ايملن اى للاار ارا اة
الحالة تلءيق أ الي متعاا لومر الءيانات واد ليفية أو لمية و قا ف لنوعية المتويرات المابعة للارا ة.
و ٌتعا ارا اة الحالاة مان أ بال المنااهع العلمياة ممتءاار نظرياة معيناة وتنقيحناا حيا ت امم للءاحا ءا تلشااف نتااتع
متنوعاة عاان ألروحااات النظريااة ( .)30لمااا تاتام ارا ااة الحالااة ا تلشاااف العمليااات المعقاا التااى يحااع عللنااا عاان ال ااياق
(24) E. J. Ki & L. Hon (2007) Reliable and Valid relationship maintenance strategies measurement, Paper
presented at the annual meeting of International Communication Association, TBA, San Francisco, May 23,
p. 20.
(25) R. VanLoveren (2007) The effects of decision making and relationship styles on relationships and perceived
effectiveness in the university development context, Master’s Thesis, University of South Florida, p. 58.
(26) J. O’Neil (2007) The link between strong public relationships and donor support, Public Relations Review,
vol. 33, no. 1, p. 102.
(27) J. Grunig (2002) Qualitative methods for assessing relationships between organizations and publics,
Gainesville, FL, Paper submitted to The Institute for Public Relations, p. 2, 3.
(28) Y. Rhee (2004) op.cit, p. 16.
(29) R.Yin (1994) Case study research : Design and methods, 2nd ed. (Beverly Hills, CA: Sage Publications), p.14.
(30) Y. Rhee (2004) op.cit., p. 17.

اموتماعى القى تحا

ى للاارا والتاى يلاون للءاحا

وءماحة الظواهر المعاحر التى تحا

يناا ايلر باتيلة علاى ادحااا المرتءلاة ءالظااهر محال الارا اة

ى ياق الحيا العااية(.)31

وءااقل تعتءاار ارا ااة الحالااة ماان ألثاار المناااهع مادمااة ممتءااار مااامل لاار العالااات ماان مااال المحاااار المتعاااا
للءياناااات التاااى تو رهاااا يملااان ا تلشااااف ايناميلياااات العالاااة ءاااين المنظماااة وموموعاااات المحاااالم عااان لرياااق ام تقحااااد
والمقاااءات المتعمقااة وتحلياال المباامون والماحظااة ة ولقا لاناات ظاااهر العالااة ءااين المنظمااة وموموعااات المحااالم تشااتمل
على أنوات متعاا من المعلومات ووونات نظار متنوعاة مان ماال ارا اة الحالاة يملان تقاايم رعياة شااملة لناقا العالاة مان
مال تحليل مارلات اد راا وامرتءالات ءين المتويرات ءما ي اهم ى عمليات ءناد الماامل والتوونات النظرية(.)32
ولااا أشااار ) )33( Creswell (1998للااى لملانيااة امتيااار حااامت متءاينااة لتلءيااق الارا ااة علينااا ظنااار الفااروق
واممتا ات ى الظاهر محل الارا ة وللن لا يمتار الءاح الحامت النموقوية أو التى يتاح لو الوحول للينا.
وتنتماى الارا اة الحالياة للاى نيوع دراسياظ الحالية التقييميية  Evaluative Case Studiesالتاى تقاام وحافا ف
تفحيليا ف للحالة مر تقايم تف يرات تقييمية عن الظاهر محل الارا ة ت اعا ى امتءار الفروظ والعالات وءناد النظرية(.)34
( ) ا تمامت الءاحثة أيباا ف مينهة المسي  Surveyاى للاار ارا اة الحالاة التقييمياة الناا اة للاى تقيايم لفااد لاار
عالااات المنظمااة ماار موموعااات المحااالم الاامليااة (العاااملين ءالمنظمااة) والمارويااة (ءااالتلءيق علااى عماااد المنظمااة) ءناااف
التعاارف علااى مااارلات أعباااد هااقا الموموعااات دءعاااا وااوا عالااات المنظمااة معناام وم ااتوياتنا الشمحااية والمننيااة
والموتمعية وأنمالنا ا يواءية وال لءية وتقييمنم لا تراتيويات التى ت تمامنا المنظمة اار العالة معنم.
( )3ملتمد الدراسة:
(أ) ملتمد المنلماظ :يتمثل ى المنظمات المحرية والاولية العاملة اى محار .واعتماات الءاحثاة علاى لواراد ارا اتى حالاة
لحااهما لمنظمة محرية وهاى شارلة العرءاى للحاناعة والتواار وادمارى اولياة وهاى شارلة راايوشاا محار العاملاة اى
موااال تولياار وت ااويق ادوناال اللنرءاتيااة وا للترونيااة لفاارت لشاارلة راايوشااا ادمريليااة الاوليااة .ولااا امتااارت الءاحثااة
(31) A. Culter (2004) Methodical failure: The use of case study method by public relations researchers, Public
Relations Review, vol. 30, no. 1, p. 367.
(32) J. H. Shin, I. Cheng, Y. Jin & G. T. Cameron (2005) Going head to head: Content analysis of high profile
conflicts as played out in the press, Public Relations Review, vol. 31, no. 2, p.405.
- C. Daymon & I. Holloway (2002) op.cit., p.6.
(33) J. W. Creswell (1998) Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions, (Thousand
oaks’: Sage Publications), p. 29.
(34) S.B. Merriam (1998) Qualitative research and case study applications in education, (San Francisco: Jossey
– Bass), p. 19.

الحالتين مان المنظماات العاملاة اى مواال متقاار حيا تعمال شارلة العرءاى اى مواال تحانير وتوليار ادونال اللنرءاتياة
وامللترونيااة وتعماال راايوشااا

ااى تولياار ادوناال اللنرءاتيااة وا للترونيااة أيب اا ف ءحي ا يتحقااق التشاااءو ءااين الحااالتين ااى

الظروف وال ياق القى تنشأ وتتشلل يو العالة مر موموعات المحالم الااملية والماروية.
( ) ملتمد ملموعاظ المصال يتمثء عى:
* موموعااات المحااالم الاامليااة (العاااملين ءالشاارلتين ماان التمححااات والم ااتويات ا ااريااة الممتلفااة والمشااارلين أو
ير المشارلين ى لاار عالات العماد).
* موموعات المحالم الماروية (وتم تلءيق الاار ة على العماد ءاعتءارهم من أهم موموعات المحالم الماروية
ءالن ءة للشرلتين).
( )4عينة الدراسة:
تليا ى الءحو الليفية أهمية ثراد وعمق الءيانات عن أهمية لءر حوم العينة الم تمامة ()35حي يتم ح عينات
الارا ات الليفية ءأ لو

اممتيار العماى  Purposeful Samplingءحي

يمتار الءاح

مفراات الارا ة التى

تتميل ءثراد المعلومات التى يملن من مالنا امتءار روظ الارا ة وا واءة عن ت اعمتنا(.)36
(أ) عينة ال املين :لءقت الءاحثة الارا اة اللمياة علاى عيناة لوامناا ( 52مفارا ) مان العااملين ءشارلة العرءاى و (52
مفرا ) من العاملين ءشارلة راايوشاا محار .ولاا اشاتملت عيناة العااملين ءاالعرءى علاى العااملين اى مقاار الشارلة الرتي اية
و روعنااا واشااتملت أيب اا ف عينااة العاااملين ءراايوشااا علااى العاااملين ااى المقاار الرتي ااى للشاارلة و ااى معارباانا ءادحياااد
المتو لة والرالية ءلغ عااها  22رعا ف من روت راايوشا محر.
( ) عينة ال م د :من مال المقاءات المتعمقاة التاى أورتناا الءاحثاة مار الم اتولين عان عالاات العمااد اى شارلة
العرءاى اتبام أن الشارلة تحانف عمادهاا للاى ناوعيين أولنماا العميال الو ايل  Intermediate Customerويمثال
التوااار أو المااولعين أو الااولاد الااقين ت ااوق الشاارلة منتواتنااا لناام ة والثااانى العمياال المءاشاار أو النناااتى Direct/End
 Customerالااقى يشااترى منتوااات الشاارلة وي ااتمامنا عاان لريااق العمياال الو اايل  .وءنااا فد علااى هااقا التق اايم لاام ت ااتلر
الءاحثة ل فال هاتين الفتتين من العماد ى امتيار العينة.
وءلغ حوم عينة عماد شرلة العرءى  122مفرا مق مة للى ( 52مفرا من العميال الو ايل للشارلةة  52مفارا مان

)35( L. Ni (2006) op.cit., p.96.
)36( C. J. Hung (2006) op.cit., p. 34.

تة العميل المءاشر) .ولامت الءاحثة ءتلءيق ا تقحاد عماد العرءى (المءاشر) على اد اراا المتارااين علاى معاارظ الشارلة
الرتي ية ومولعينا ءشرل أن يلون المءحاو يتعامال ءالفعال مار شارلة العرءاىة أماا العميال الو ايل قاا ححالت الءاحثاة مان
الشرلة على لاتمة ملونة من  122عميل و يل (وليل) للشرلة مولعة على المنالق الوورا ياة الممتلفاة ءالقااهر اى أحيااد
شعءية ومتو لة ورالية ة وراعت الءاحثة هقا التق ايم اى امتياار  52مفارا مان العمااد الو الاد لشارلة العرءاى تام تلءياق
ام تقحاد معنم.
أما ءالن ءة لعينة عماد راايوشا محر من مال مقاءات الءاحثة مر م اتولى الشارلة اتبام أن راايوشاا تتعامال
مار العميال أو الم ااتنل الننااتى ءشاالل مءاشار اون و االاد حتاى أن ولاااد الشارلة يعملااون تحات ا اام راايوشاا وعامتنااا
التوارية وم يار العميل المءاشر الفرق ءين روت الولاد (وعاااها لليال) وءاين اروت راايوشاا ادحالية دنناا تأماق نفا
التحميم ويعمل ءنا ممثلو راايوشا  .ولاقل اعتماات الءاحثاة اى امتياار العيناة علاى اد اراا المتعااملين مءاشار مار معاارظ
راايوشا ءا با ة للى لر ال ام تقحااد للاى ءعاظ عمااد راايوشاا الاقين يتواحالون مار ممثلاى الشارلة عءار حافحتنا
على  . facebookوءلغ حوم عينة عماد راايو شا ( 122مفرا ) أيبا ف.
( )5أدواظ لمييد ال يانيياظ وأسييالي قييياس المت يييراظ :ملناات ارا ااة الحالااة الءاحثااة ماان امعتماااا علااى أاوات متعاااا
لومر الءيانات وهى:
(أ) دليء المقا ظ المت مقة Qualitative Indepth Interview Protocol
نتعرف المقاءات المتعمقة ءأننا "اداا الءحثية التى نت تمام م تلشاف اتواهات وماارلات وووناات نظار اد اراا نحاو
الظاااهر محاال امهتمااام ءمااا ي اامم للمءحااوثين ءتقااايم تحااوراتنم للظاااهر وءنادهااا وألرهااا ويملاان الءاح ا ماان ناام مءاارات
المءحوثين وتف ير ادحاا المعثر على الظاهر موبر الارا ة"(.)37
ولااا أشااار ) )38( Rubin & Rubin (2005للااى أنااو لقا لااان الءاحا م يملنااو ا تلشاااف لبااية الءحا ءء االو
وامتحار ة ولاان يتولار أناو يحتااج مان المءحاوثين شارح لواءااتنم أو تقاايم أمثلاة أو تف اير مءاراتنم إناو يحتااج للاى امعتمااا
على المقاءات المتعمقة التى م تمثال موارا أاا محاياا لومار الءياناات ولنماا هاى تفااعات نشالة تاو ر الححاول علاى نتااتع
لاتمة على التفاوظ وعلى ال ياق القى تتشلل يو الظاهر محل الءح (.)39
(37) J. A. Holstein & . F. Gubrium (2002) The active Interview (Thousand oaks’, CA: Sage Publications), p. 126.
- C. Marshall & G. B. Rossman (1999) Designing Qualitative research (New bury Park, CA: Sage Publications), p.108.
(38) H. J. Rubin & I. S. Rubin (2005) Qualitative interviewing: The art of hearing data, 2nd ed. (Thousand
oaks’, CA: Sage Publications), p.3.
& (39) A. Fontana & J. H. Frey (2003) The interview: From structured questions to negotiated text. In U. K. Denzin
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ولااا اعتمااات الءاحثااة علااى المقا ليية الكيءييية ر ي م المقننيية

 Semi Structured Interviewingوهااى

محااثاة أو حاوار شااءو مقانن ماار المءحاوثين يعتمااا علاى الياال للمقاءلاة يمثال لاتمااة ملتوءاة ماان اد اتلة والموبااوعات التاى يااتم
توليتنا مال المقاءلة.
( ) صحيءة الستقصاد :Questionnaire
ا تمامت الءاحثة حاحيفة ام تقحااد للتعارف علاى ماارلات العااملين والعمااد وتقيايمنم دءعااا واوا العالاة مار
الشرلة وم تويات هقا العالاة وأنمالناا وام اتراتيويات التاى ت اتمامنا الشارلة اار العالاة معنام .ولاا ا اتعانت الءاحثاة
ءالمقاااايي

التاااى حاااااها  J. Grunigلقياااا

 Ledingham & Bruningلقياا

م اتويات العالاة .لماا راوعات الءاحثاة عااا لءيار مان الارا اات اى مواال عالاات

المنظمة مر موموعات المحالم لتحايا مقايي
الارا ااات التااى عننياات ءتقياايم المحااات
لمحات

أءعااااا واااوا العالاااة (الثقاااة-الرباااا -املتااالام -التاااوالن) والتاااى وباااعنا

ا تراتيويات لاار العالاة وأنماال هاقا العالاة .وقلا ءا باا ة للاى مراوعاة

الحواريااة للموالاار ا للترونيااة للمنظمااات لتحايااا أووااو تقياايم العاااملين والعماااد

مولر الشرلتين.

(ج) تحليء المضمون الكيءى :Qualitative Content Analysis
اعتمات الءاحثة على ا لار الفلرى والنظرى لقبية العالة ءاين المنظماة وموموعاات المحاالم لتحاياا لواعاا تحليال
المباامون الليفااى ماان حي ا أءعاااا وااوا العالااة /أنمااال العالااة /ا ااتراتيويات لاار العالااة /م ااتويات العالااة /المحااات
الحواريااة اار العالااة عءاار ا نترناات .ولءقاات الءاحثااة هااقا القواعااا ااى ا تلشاااف المعشاارات التااى تعل ا

توظيفنااا علييى

المستوياظ التالية:
( )1تحليييء مييوق ى ال ر ييى وراديورييا مصيير علييى اإلنترنييظ للتعاارف علااى ماااى توظيااف ماماام لاار العالااات
الحوارية مر العماد والعاملين وماى توظيف ا تراتيويات لاار العالة على مولعى الشرلتين.
( )2تحليييء وثيياصق الرييركتين ال اميية أو المولهيية لل يياملين وال م ي د مثاال (حاايا ة منمااة الشاارلة ور ااالتناة مولااة
الشاارلة ة التقااارير والمرا ااات والءيانااات الحااحفية وادمءااار المنشااور عاان الشاارلة ة ءعااظ لعانااات الشاارلة وملءوعاتنااا
وام تفتادات الموونة للعاملين أو العماد).
( )3تحليء أركاء التوالد األ ر للرركتين على اإلنترنظ وهى:

Y. S. Lincolin (Eds.) Collecting and interpreting qualitative materials (Thousand oaks’, CA: Sage
Publications), p.62.
(40) C. Marshall & G. B. Rossman (1999) op.cit., p. 109.

 حفحتى العرءى /وراايوشا على .facebook حفحتى العرءى /وراايوشا على .Twitter لناتى العرءى وراايوشا على .YouTubeثامنا ا  -أهك نتاصة الدراسة:
تعرظ الءاحثة يما يلى أهم النتاتع التى توحلت للينا من الارا ة ى بود المحاور ارتية:
( )1أهم معشرات الارا ة على الم توى اللمى
(أ) عالات الشرلتين مر موموعات المحالم الااملية (العاملين)
* تءاينت ادءعااا الملوناة لواوا العالاة مار الشارلة ءاين موماوعتى العااملين مان حيا وباوحنا وترتيءناا حيا لانات ألثار
ادءعاا ووا و ق تقييم العاملين ءالعرءى ءنعا املتلام ويليو الثقة ثم الربا وأميراف تاوالن العالاة مار الشارلة ءينماا واادت الثقاة
ى المرلل ادول لاى العاملين ءراايوشا ويلينا املتلام ثم الربا وأميراف توالن لو لر ى العالة.
* الااا التقييم ا يواءى دءعاا ووا العالة مر شرلة راايوشا محر من لءل العاملين ءنا مقارنة ءنقا التقييم ءين العااملين اى
شرلة العرءى ويالل على قل انتماد الن ءة ادلءر من ممثلى راايوشا للى تة التقييم ا يواءى لووا العالة مر الشرلة.
* الااا التقييم ا يواءى الللى لم تويات العالة مر الشرلة لااى العااملين ءاالعرءى مقارناة ءممثلاى راايوشاا وياالل علاى قلا
انمفاظ ن ءة العاملين المنتمين للى تة التقييم ال لءى لم تويات العالة مر شرلة العرءى.
* الااات معامت ا تماام ام تراتيويات المتنا قة ءأنواعنا و ير المتنا قة أيبا ف من لءال شارلة راايوشاا مار العااملين ءناا
مقارنة ءنقا المعامت من وونة نظر العاملين ءاالعرءى وياالل علاى قلا انتمااد الن اءة ادلءار مان ممثلاى راايوشاا للاى الفتاة
ادعلى ى التقييم ا يواءى لمعامت ا تماام ا تراتيويات لاار عالة الشرلة معنم.
* الااات لار العاملين ءالعرءى على تحايا أنمال العالاة القاتماة ءياننم وءاين الشارلة اى امتوااا ا يوااءى مقارناة ءعاام لاار
العاملين ءراايوشا على تحايا نمل العالة القاتمة مر شرلتنم .ويالل على قل انتماد معظام العااملين ءاالعرءى للاى تاة التقيايم
ا يواءى دنمال العالة وانتماد ن ءة لءير من ممثلى راايوشا لفتة التقييم المتو ل لنقا ادنماال نتيواة عاام التحاياا الوابام
لنقا ادنمال ى لواءاتنم.
* لااان تقياايم العاااملين ءراايوشااا لمولاار شاارلتنم ا للترونااى ألثاار ليواءيااة (ويااا وااااف للااى ممتااال) ماان تقياايم ممثلااى العرءااى
لمااولعنم علااى ا نترناات (ويااا للااى مقءااول) ماان حي ا توظيااف المحااات

الحواريااة اار العالااة عءاار امنترناات .ووااادت

ماحااية اانولة ام ااتماام للمولاار ااى مقامااة المحااات

الحواريااة و ااق تقياايم العاااملين ءااالعرءى ة ءينمااا تااأمرت ااى تقاااير

العاملين ءراايوشا القين اعتءروا ماحية تشوير معاوا اللياار ألثار المحاات

الحوارياة توظيفاا ف علاى المولار .وتاأمر اى

تقاير موموعتى العاملين م توى توظيف ماحية الحوار التفاعلى على مولعى العرءى وراايوشا .
* تقامت ءحفة عامة ن ا العااملين المنتماين للاى م اتوى اللفااد المتقاام اى تقيايم العالاة مار الشارلة ءاالتلءيق علاى ممثلاى
العرءى وراايوشا ولن لان اتواا العاملين ءراايوشا للاى لعلااد تقاايرات متو الة أو محاياا للفااد العالاة ألثار وباوحا ف
مقارنة ءالعاملين ءشرلة العرءى.
(أ) عالات الشرلتين مر موموعات المحالم الماروية (العماد)
* امتلفت أولويات ادءعاا المحاا لووا العالة مر الشارلة ءاين موموعاات العمااد ة حيا وااد املتالام اى المرتءاة ادولاى
لاى العميل المءاشر للعرءى ثم الثقاة الرباا وأمياراف تاوالن العالاة .اى حاين تقاامت الثقاة علاى املتالام لااى العميال الو ايل
وءعااهما الربااا والتااوالن .وواادت الثقااة ااى الترتيا ادول لاااى عماااد راايوشاا ثاام الربااا ااملتلام وللماار الثالثااة يحتاال
توالن لو لر ى العالة الترتي ادمير.
* لان تقييم عماد شرلة العرءى ءنوعينما النناتى والو ايل علاى الترتيا دءعااا واوا العالاة مار الشارلة ألثار ليواءياة مان
تقييم عمااد راايوشاا لناقا ادءعااا .وياالل علاى قلا انتمااد معظام عمااد العرءاى ءنوعينماا للاى تاة التقيايم ا يوااءى لواوا
العالة مر الشرلة.
* لااان التقياايم ا يواااءى لم ااتويات العالااة ألثاار وبااوحا ف لاااى العمياال الو اايل للعرءااى ثاام عميلااو المءاشاار وأميااراف عمياال
راايوشا  .ويالل على قل انتماد معظم و لاد العرءى لفتة التقييم ا يواءى لم تويات العالة مر الشرلة.
* ولانت ألثر معامت ا اتماام ا اتراتيويات لاار العالاة المتنا اقة ءأنواعناا و يار المتنا اقة مار العميال الو ايل للعرءاى ثام
المءاشر وأميراف عميل راايوشا  .ويالل علاى قلا انتمااد معظام عمااد العرءاى ءنوعينماا لفتاة التقيايم ا يوااءى م اتراتيويات
لاار العالة وارتفات ن ءة من ينتمون للتقييم ال لءى للعالة ءين عماد راايوشا .
* لان تقييم عماد راايوشا دنمال عالتنم مار الشارلة ألثار ليواءياة ويلاينم عميال العرءاى المءاشار وأمياراف العميال الو ايل
للعرءى .ويالل على قل انتماد معظم عماد راايوشاا لفتاة التقيايم ا يوااءى دنماال العالاة ءينماا لاا التقيايم المتو ال دنماال
العالة لاى العميل الو يل.
* أعلااى عماااد راايوشااا تقياايم ويااا وااااف للمحااات
لمحات

الحواريااة المرتءلااة ءتحااميم المولاار والوواناا الفنيااة وتقياايم ويااا

تنمية العالات التفاعليةة اى حاين انمفبات ن اءة تعامال عمااد العرءاى ءنوعينماا مار مولعناا ا للتروناى مماا م

ي اامم لناام ءتقياايم هااقا المحااات
راايوشا و ى ننايتنا ر

 .ولاناات ماحااية اانولة ام ااتماام ااى مقامااة المحااات

الحواريااة و ااق تقاااير عمياال

الحوار التفاعلى على المولر.

* تلايااات ن ا انتماااد عماااد الشاارلتين للااى م ااتوى التقياايم المتقااام للفاااد العالااة وت اااوت تقريء اا ف ن ا امنتماااد للتقياايم
الماانمفظ والمتو اال لنااقا اللفاااد ماار ماحظااة شاايوت م ااتوى اللفاااد المرتفاار ءااين عماااد العرءااى الو اايل والمءاشاار علااى
الترتي مقارنة ءعماد راايوشا القين الااا ءيننم التقييم المنمفظ للفاد العالة الللية مر الشرلة.
( )2أهك مؤرراظ الدراسة على المستو الكيءى:
* تنظر شرلة العرءى للعاملين لموموعة محالم ااملية ءاعتءارهم ولد من الشارلة ولي اوا لارف اى العالاة معنااة وتااير
العالة مر العاملين من منظور العالاات اد ارية وترءياة العااملين اى مار اة العرءاى ورا الوميال لألشاما
ى ءناد الشارلة ونموهاا علاى مار ال انوات .أماا راايوشاا

الاقى ااهموا

تنظار للعااملين اى باود الااور الاقى يلعءوناو اى ماماة عمااد

الشرلة وتحقيق معامت مءيعات مرتفعة وتقايم حور ليواءية عن الشارلة للاى العميال المااروى الاقى يتعامال ءحافة مءاشار
مر ممثلى راايوشا

ى روعنا الممتلفة وءالتالى يشارلون يوميا ف ى تحقيق ادهااف الرءحية للشرلة.

* تقوم رعية العرءى الم تقءلية لتنمية العالة مر العاملين على ام تثمار اى العنحار الءشارى ءاالتعليم والتااري الم اتمر .اى
حين تقوم هقا الرعية ى راايوشا علاى لتاحاة ار
العاملين ليشمل ووان أمرى ولي

تلياا مان التقاار ءاين ا اار العلياا والعااملين وتعاايل نظاام تقيايم أااد

معال المءيعات وحاا.

* تنتم شرلة العرءى ءالعميل المءاشر لأولى موموعات المحالم الماروياة وتناتم ءالعميال الو ايل لنمال وحال اى توحايل
حور الشرلة للعميال الننااتى وم يملان ءاوناو تحقياق محالحة الشارلة مار لارا حاعوءة لاار العالاة مار العميال المءاشار
مقارنة ءالو يل القى تووا معو عالة اوتماعية مءاشر  .أما راايوشا
ي تلير التعامل مر راايوشا حاحءة ال معة العالميةة وءالحر

تنظار لعميلناا لفتاة مميال اوتماعياا ف والتحااايا ف ولاقل

على رباا يملن تحقيق الناف الءيعى لراايوشا محر.

* تاور رعية العرءى اار عالتنا الم تقءلية مر العميل المءاشر حول ومر معلوماات عناو تملان الشارلة مان التعامال الفعلاى
معو اون أن تءقى العالة معو على مرحلتين من مال الو لاد مر لارا أهمية التفاعلية عءر مولر العرءى على ا نترنت .أما
راايوشا

ت عى عااا مليا من الءرامع وادنشلة امتحالية والتفاعلية مر الومنور العام لتعريفو ءا م راايوشاا مار ليااا

اد الي التفاعلية مر العميل على ا نترنت والءح عن عماد واا ومحاولة الحفاظ على م تويات ومد العميل الحالى.
* تفولاات المحااات

الحواريااة المرتءلااة ءااالمامم الفنيااة وتحااميم المولاار ا للترونااى علااى المحااات

المرتءلااة ءتنميااة

العالااات التفاعليااة ماار العاااملين والعماااد ءااالتلءيق علااى مااولعى الشاارلتين ءحاافو عامااة ماار ماحظااة وبااوح توظيااف هااقا

المامم الحوارية ءشالل أ بال علاى مولار العرءاى مقارناة ءمولار راايوشاا محار ولن لاان معظام مبامون المولار موواو
للعماد مر اهتمام بتيل ءالعاملين ى الشرلتين.
* تفولات راايوشااا علااى العرءاى ااى ام ااتفاا ماان حافحاتنا ا للترونيااة ادماارى ااى لاار عالاات العماااد والعاااملين ماان
مااال التواحاال التفاااعلى معناام .أمااا العرءااى ااا لالاات ااى مرحلااة تقااايم معلومااات عاان الشاارلة ماان مااال هااقا الحاافحات
ومحاولة تومير ءيانات عن العماد تمنيااف للتواحل المءاشر معنم ولم ت تفا ءنا لحالم العاملين للية.
( )3تف ير النتاتع ى بود المامل الفلرى وامتءار الفروظ
* تتءنى رركة ال ر ى مامل لاار العالات ى التعامل مر العااملين مين المنليور ال يير وال يدمى ولاي
عالات تفاعلية ترءل العاملين ءالشرلة لمنظمة ولي

مان منظاور تنمياة

ءأححا الشرلة لشمحيات أو لعاتلاة .ولاقل الحاال اى التعامال مار

العميل الو يل ت عى الشرلة للى الحفاظ على عالات اوتماعية ممتا معو للحفاظ على رحيا التعامل ءيننما على مر ال نوات
للن مر ترليل امهتمام على الم ام ظ المالية وتحقيق محلحة الو لاد من مال تحمل الم تولية عاننم أو تقاايم ملاياا ءيعياة
لنم ة وقل ألثر من محاولة لشرالنم ى شءلة عالات م تمر مر العاملين ءالشرلة أو ام تفاا مننم اى الوحاول والتعامال
المءاشر مر العميل النناتى .أما ءالن ءة للعميل النناتى نف و ا لالت شرلة العرءى تتءر ميد ء ةدارا التصياء اى التعامال معاو
من مال و اتل امتحال الوماهيرى أوعقا لقادات نوية متءاعا من الحع أن ت مم ءالتفاعل مر عماد الشرلة.
* وءالن ءة لشرلة راايوشا محر اتبم تءنى نموقج لاار العالات ألثر من نموقج لاار امتحال اامليا ف وماروياا ف ة ورءماا
يعوا قل للى أن نشال الشرلة هو التولير والت ويق مقارنة ءشرلة العرءى التى تعمال ءالتحانير للاى وانا التوليار واعتءاار
م تولى راايوشا أن موال التولير يقوم ى اد ا

على ءناد عالاات م اتمر مار العميال ماحاة مار وواوا تفاعال مءاشار

وم تمر ءين العاملين ءراايوشا وءين عماتنا ى معارظ الءير وهقا م يتو ر ءالن ءة لشارلة العرءاى .مار ماحظاة أن لاار
العالة مر العاملين ءراايوشا موونة ءاد ا
تنعل

لمامة العميل ءمعنى حل مشالات العااملين وال ايلر علاى باءنم حتاى م

هقا المشلات على معاملتنم للعماد .لما ياور مفنوم ءناد العالة مر العميل على ا عو لتلرار الشاراد مان راايوشاا

اون يرها.
* يتبم من امتءار العالات ءين المتويرات تحقق الفرظ ادول والثانى والراءر للنظرية المعيارية لليا ف ءالتلءيق علاى عالاات
شرلتى العرءى وراايوشا محر مر العاملين والعماد ة ءينما تحقق الفربان الثال والمام
محل ارا ة الحالة.وتعل

ولتيا ف ءالتلءيق على الشرلتين

هقا النتاتع حاحية مامل لاار العالات لتووو لرى شامل و ى للارا النظرية المعيارية لإلاار

المتلاملة لعالات المنظمة اامليا ف ومارويا ف لتف ير عالات المنظمات المحرية والاولية العاملة ى محر مر عماتنا والعاملين
ءنا.

* من مال المقارنة ءاين توواو المنظماة وتوواو موماوعتى المحاالم الااملياة اتبام تحقاق الفارظ ال ااا

ولتياا ف ءاالتلءيق

علااى موموعااة العمياال المءاشاار ءشاارلة العرءااى وموموعااة العاااملين ءشاارلة راايوشااا حي ا ظناار اممااتاف لاااى هاااتين
الموموعتين قل ءينما لم يتحقق هاقا الفارظ علاى موموعاات العااملين ءاالعرءى وعميال العرءاى الو ايل وعميال راايوشاا ة
قاا لاان امتفااق واباحا ف ءااين لر اى العالاة اى تقياايم ملوناتناا .ويتبام مان قلا حاااحية نظرياة التوواو المشاتر لتف ااير
عالات المنظمات المحرية والاولية العاملة ى محر ءموموعات المحالم الااملية والماروية.
* اتباام ماان نتاااتع الارا ااة تفااوق مولاار شاارلة العرءااى (المحاارية) علااى مولاار راايوشااا محاار (الاوليااة) ااى توظيااف
محااات

لاار العالااات التفاعليااة وا ااتراتيويات لاار العالااة ماار موموعااات المحااالم ممااا يوباام ملااأ الفاارظ ال اااءر

ءالتلءيق على الشرلتين محل ارا ة الحالة.
* لاام تظناار ءوبااوح المءااااي الرتي ااية أو اد ا

الفرعيااة لنظريااة الحااوار ااى تحلياال عالااات شاارلتى العرءااى وراايوشااا

محاار ماار العاااملين والعماااد نظااراف لعااام انتظااام التفاااعات الحواريااة المءاشاار واللقااادات الملولااة ماار مومااوعتى المحااالم
الااملية والماروية * .ولقل يملن القول أن الشرلتين محل ارا ة الحالة لم تلءقاا الحاوار الفعلاى لتوواو شاامل اار العالاة
اامليا ف ومارويا ف وللننما م تلام ى مرحلة ام تعااا لامة حوار تفاعلى مر العاملين والعماد.
( )4اإللا ة عن تساؤلظ الدراسة
* ءالن ءة للتساؤء األوء لان النموقج الثقا ى الاقى تءنتاو شارلة العرءاى لشارلة م ااهمة محارية ألثار نواحاا ف اى لاار لفااد
عالات الشرلة مر العاملين علاى الم اتوى الاااملى ة وءماحاة يماا يارتءل ءااعم الم اتويات الشمحاية والمننياة والموتمعياة
للعالة مر العاملين وتلوين أنمال ليواءية للعالة القاتمة ءين الشرلة والعاملين ءنا ة وللن هقا النماوقج لام يانوم اى اعام أءعااا
ووا العالة مر الشرلة ءوبوح ى ظل نق

معامت توظيف ا تراتيويات تنمية العالات الااملية.

* ولان النموقج الاولى القى تءنتو راايوشا محر اى لاار عالاات العااملين مان ماال تلءياق ثقا اة الشارلة ادم علاى ءيتاة
العمل مر العاملين المحريين ألل لار علاى تنمياة م اتويات العالاة واعام أنمالناا ا يواءياة ة ءينماا ا اتلات هاقا النماوقج أن
يعلا أءعاا ووا العالة مر العاملين من ماال تلارار ا اتماام ا اتراتيويات التفاعال مار العااملين اواد مواونياا ف أو لللترونياا ف
(ا ترابيا ف).
* تفوق النموقج الثقا ى القى ا تمامتو شرلة العرءى ى لاار عالات العمااد اى ظال مفناوم الم اتولية اموتماعياة والااور
المنول ءالشرلة نحو الموتمر ى تنمياة واوا عالاة الشارلة ءعماتناا وم اتوياتنا الشمحاية والمننياة والموتمعياة (وءماحاة
مر العميل الو يل) عءر التعامل المءاشر مر هقا العميل مقارنة ءنق

ا تراتيويات التفاعال مار العميال الننااتى للشارلة .وللان

هقا النموقج لم ينوم ى ءناد أنمال ليواءية العالة ءين عماد الشرلة والعاملين ءنا.
* ا تلات النموقج الاولى القى اعتمات عليو راايوشا أن ياعم أنمال العالاة القاتماة ءاين الشارلة والعمااد لماا ظنار تميالا
ى تنمية العالة ءين عماد راايوشا والعاملين ءنا ة وللنو لم ي تلر اعم أءعااا واوا العالاة أو م اتوياتنا أو تقااير العمااد
م تراتيويات لاار العالة معنم.
* وترى الءاحثة أن امعتماا على النماوقج الثقاا ى (المحلاى) وحااا اى لاار العالاة مار العااملين والعمااد اون ام اتفاا مان
التوونات الحايثة ى تنمية هقا العالات على أ ا

التواحل المءاشر مر موموعاات المحاالم م يلفاى لتنمياة لفااد عالاات

الشاارلة ااملي اا ف وماروي اا ف .لمااا أن امعتماااا علااى النمااوقج الاااولى وحاااا ااى لاار العالااة اون مراعااا المحااات
للموتمر القى تعمل ءو الشرلة الاولية م يملنو أيبا ف اعم لفاد العالة مر العاملين والعمااد .وعلاى قلا
لتووو شامل يومر ءين اد
الثقا ية ومحات

الثقا يااة

اإن تءناى المنظماات

والمعايير التى تتءعناا المنظماات العالمياة اار عالاات العااملين والعمااد مار وبار المعاايير

الموتمر ى امعتءار يملنو أن يحقق م تويات أ بل للفاد العالة على الم تويين الااملى والماروى.

* أما التساؤء الثانى قا ظنر من نتاتع ارا تى الحالاة وباوح امرتءاال ءاين ملوناات لاار العالاة اواد ءاالتلءيق علاى لال
موموعة من موموعات المحالم الااملية أو الماروية على حا أو ءالمقارناة ءاين عالاات لال شارلة علاى حاا مار العااملين
ءنا ومر عماتنا .وتوار ا شار للاى أن هاقا امرتءاال يعلا

لاو العالاة ءاين لاار شارلة العرءاى والعااملين ءناا ءينماا يعءار

عن لو العالاة ءاين العااملين ءشارلة راايوشاا محار وءاين عمااد الشارلة ويف ار قلا أهمياة الاامع ءاين التاوونين الثقاا ى
والاولى ى لاار عالات المنظمة اامليا ف ومارويا ف.
* وءالن ءة للتساؤء الثالث محظت الءاحثة عام وووا تاأثير وابام للمتويارات الايموورا ياة أو الوظيفياة أو الارا اية لل ياملين
على لءيعة تقييمنم للعالة مر الشرلة (لم يما يما

وواوا اروق لفيفاة اى هاقا التقيايم ءاامتاف متو ال اليد ء الريهر

للعاااملين ءااالعرءى وراايوشااا ولءيعااة ال مييء صييءة داصميية أو مؤقتيية والمرحليية ال مرييية للع ااملين ءراايوشااا وت صصييهك
الدراسى).
* وءالن ءة لل م د أيبا ف لم يلن هناا أثار وابام للمتويارات الايموورا ياة أو ماا التعامال مار الشارلة ءاالتلءيق علاى عمااد
العرءى لم يما يما

متو ال اليد ء الريهر للعميال قال .لماا ظنار اماتاف لفياف اى تقيايم عمااد راايوشاا لعالاتنم

ءالشرلة ءامتاف المرحلة ال مرية للعميل ومدا ت املم مر الشرلة.

تاس ا ا  -أهك مقترحاظ وتوصياظ الدراسة:
( )1أن تاعم شرلة العرءى ادءعاا الملونة لووا العالاة مار العااملين مان ماال توظياف ا اتراتيويات تفاعلياة ءشالل
متلرر ومنتظم ى للار ءرنامع شامل لاعم عالات العاملين و ق الم تويات ارتية:
أ -على الم توى التعريفى /الحوارى عن لريق الرءل ءين الءرامع التاريءياة والتثقيفياة المووناة للعااملين وءاين المفناوم
الللى لتنمية العالة مر الشرلة لليان تنظيمى ولي

قل مر أححا الشرلة ومايرينا لأ راا.

 على الم توى الماامى عان لرياق توظياف الملاياا المقاماة مان الشارلة للعااملين لحاالم واوا العالاة الللياة مارالشرلة اون أن تلون هقا المامات لاتمة قل على مءاأ الميرية ورا الوميل والحفاظ على الروح المعنوية للعاملين.
ج -علااى الم ااتوى التنفيااقى عاان لريااق توويااو عالااات الشاارلة ماار العاااملين نحااو مليااا ماان التملااين والت اوالن ااى
امرتءااال ءااين العرءااى والعاااملين ءنااا اون املتحااار علااى مفنااوم العالااات اد اارية أو العاتليااة عءاار تشااليل اارق عماال هااا نا
توليا العالات الااملية ءالشرلة ءا تماام آلياات مثال مواال

الحاوار التفااعلى ءاين ا اار والعااملين وءاين العااملين وءعبانم

الءعظ ة والمتاءعة الاورية رراد وتقييمات العاملين وتووناتنم نحو العالة مار الشارلة للال ولاي

قال ا ام العرءاى ة لنشااد

موموعات أو حفحات لمشارلات العاملين والتواحل يما ءيننم على شاءلات التواحال اموتمااعى أو شاءلات تواحال ااملياة
ماحة ءالشرلة.
( )2أن تتءنى شرلة العرءى مءاار للتواحل مر العميل النناتى واملترا منو من مال توظياف توواو متلامال اار
عالات الشرلة اامليا ف ومارويا ف عن لريق الترا العاملين ءالعرءى أنف نم من عماتنا ءشالل مءاشار اواد اى مرالال الءيار
والحيانة أو عءر الو اتل التفاعلية من مال ا نترنت تفاايا ف لفقاان الحلة مر العميل النناتى واعتءار العميل الو يل مورا حلقة
وحل ءين الشرلة وعميلنا النناتى تقتحر العالة معو على المعامات المالية وحل مشلات الءير والشراد.
( )3أن تنمى راايوشا محر م تويات العالة وأنمالنا القاتمة مر العاملين عان لرياق مءااار لالتارا مان لءيعاة
وثقا ة العاملين المحريين ى بود امهتمام ءالمعايير الثقا ية الحالماة للموتمار ومراعاا التاوالن ءاين ثقا اة الشارلة ادم وءاين
ثقا ااة الموتماار الااقى تعماال ءااو راايوشااا محاار .ويملاان تحقيااق قل ا عاان لريااق التواحاال ءااين التووااو الشااامل لراايوشااا
ادمريليااة وءااين مشاالات العاااملين ااى ااروت الشاارلة اون تووي او امهتمااام قاال نحااو ادهااااف الرءحيااة ومعااامت المءيعااات
وحاها ى لاار العالة مر العاملين.
( )4أن تاعم راايوشا أءعاا ووا العالة مر عماتنا وم تويات هقا العالة من ماال تءناى ءارامع لءااد العالاة مار
العميل اون امنتظار حتى يحال ءنف او للاى معاارظ الشارلة وءماحاة اى اللءقاات اموتماعياة /املتحاااية المتو الة اون

املتحااار علااى اللءقااات الراليااة ماار باارور مراوعااة أ االو تقااايم المامااة ماان العاااملين للعماااد ءمااا يعل ااو ماان امهتمااام
ءالعماد أححا القار الشراتية المرتفعاة حفاظاا ف علاى ا اتمرار التقيايم ا يوااءى مان العمااد للعالاة مار العااملين التاى تميال
راايوشا محر.
( )5أن تحاار

الشاارلات المحاارية والاوليااة العاملااة ااى محاار علااى تءنااى نمااوقج متلاماال اار عالاتنااا الاامليااة

والماروية ءحي م يتم الفحل ءين ءارامع تنمياة عالاات العااملين وءارامع عالاات العمااد اى للاار ام اتفاا مان العااملين
أنف نم ى تنمياة عالاات العميال وءماحاة اى الشارلات العاملاة اى مواامت نشاال لاتماة علاى التفاعال المءاشار مار العمااد
واد ى موالى ال لعة أو المامة.
* ويمكيين السترريياد ييالنموذج التييالى الييذ تقترحييم ال احثيية للمسيياهمة عييى عملييياظ ةدارا ال قيياظ علييى المسييتويين
الدا لى وال ارلى سواد على مستو الممارسية والتط ييق عيى واقيد عميء المنلمياظ أو عليى المسيتو ال حثيى عيى تحلييء
ع قاظ المنلماظ الم تلءة مد ملموعاظ المصال المتنوعة التى تت امء م ها.
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ويمكن توضي أهك أسس الستءادا من هذا النموذج المقترح عيما يلى:
( )1أن يااتم تحلياال ولاار عالااات المنظمااة الاامليااة ماار العاااملين وعالاتنااا المارويااة ماار العماااد ااى بااود لوننمااا
رعين أ ا يين بمن عملية متلاملة ءحي م يملن تقييم أو لاار عالات العاملين أو العماد ءمعلل عن ءعبنما الءعظ.
( )2أن يااتم تقياايم لفاااد لاار العالااات علااى الم ااتويين الااااملى والماااروى ءاعتءارهااا عمليااة متعاااا المراحاال تشااتمل

على عناحر متعاا منها:
(أ) ما يتعلق ءاعم أءعاا تشليل ووا هقا العالة على أ ا

ءناد الثقاة ة تنمياة املتالام واعام الرباا وتحقياق التاوالن

مر موموعات المحالم.
( ) ومننا ما يم

الم تويات الشمحية والمننية والموتمعياة المميال لناقا العالاة التاى يملان تااعيمنا عان لرياق

تلرار التفاعات المءاشر ءين موموعاات المحاالم الماروياة وءاين اللياان التنظيماى نف او ومار العااملين الممثلاين لناقا اللياان
أيباا ف .ولااقل مراعااا المعااايير المننيااة ااى تقااايم منااتع المنظمااة ءنوعيااو ال االعى أو المااامى ة ءا بااا ة للااى ام ااتفاا ءالاااور
اموتماعى للمنظمة لحالم عالاتنا الااملية والماروية.
(ج) ومننااا مااا يتحاال ءاانمل أو نوعيااة العالااة القاتمااة ماار موموعااات المحااالم والتااى يو ا أن يااتم ححاانا ولاارتنااا
ءناااف اعاام ادنمااال ا يواءيااة المر وءااة ومعالوااة ادنمااال ال االءية ياار المر وءااة و ااق تووااو لاال منظمااة نحااو موموعااات
المحالم المتفاعلة معنا.
( )3أن لاار هااقا الملونااات عءاار مراحاال العالااة المتتاليااة يتلل ا ا ااتماام ماااى متنااوت ماان ام ااتراتيويات التفاعليااة
التى يلع

ينا امتحال الشمحاى والتواحال المءاشار المناتظم اوراف يفاوق اى أهميتاو امتحاال الومااهيرى اواد مان ماال

التفاعل المواونى أو من مال توظيف أشلال تواوا المنظمة على ا نترنت ى اعم هقا التواحل.
( )4أن يتم تحليل ولاار العالة القاتمة ءين العاملين ءالمنظماة (لموموعاة محاالم ااملياة) وءاين موموعاات المحاالم
الماروية ءما تشتمل عليو من التلام العاملين نحو العماد /مشارلة العااملين اى ءارامع عالاات العمااد  /تملاين العااملين اى
ءيتة العمل  /اعم ا اار العليا للعالات الااملية والماروية ى بود اعتءار هقا العالاة ءمثاءاة المحار الااا ر للفااد عالاات
المنظمة اامليا ف ومارويا ف.
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