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تهــدف هــذه الدراســة إلــى رصــد وتوصيــف وحتليــل طبيعــة العالقــة بــن اتصــاالت إدارة العالقــات مــع جماعــات 
ــى إدارة هــذه العالقــات )وهــي منــط الثقافــة  ــرة عل ــة األساســية املؤث ــرات التنظيمي ــح املنظمــات، وبــن املتغي مصال
التنظيميــة، منــط القيــادة التنظيميــة، مــع األخــذ يف االعتبــار منــط ملكيــة املنظمــات، وطبيعــة نشــاطها(. وذلــك 
ــة يف مصــر،  ــة العامل ــة واخلدمي ــات اإلنتاجي ــن املنظم ــةً م ــة مــن )60( منظم ــة عشــوائية مكون ــى عين ــق عل بالتطبي
والتابعــة لقطــاع األعمــال العــام والقطــاع االســتثماري حيــث مت إجــراء مقابــالت متعمقــة مــع املســؤول عــن إدارة 
عالقــات مــع جماعــات مصالــح باملنظمــات محــل الدراســة حتــت أي مســمى وظيفــي ومــلء صحيفــة اســتقصاء 
معهــم. كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن هنــاك فروًقــا ذات داللــة إحصائيــة بــن املنظمــات محــل الدراســة تبًعــا لنمــط 
ملكيتهــا ولنمــط القيــادة والثقافــة التنظيميــة الســائدة بهــا يف ترتيــب غالبيــة جماعــات املصالــح املهمــة، ويف أهميــة 
ــد  ــة، ويف حتدي ــن بالعين ــن منظــور املبحوث ــح م ــات وجماعــات املصال ــن هــذه املنظم ــة ب ــاد جــودة العالق بعــض أبع
معــدل اســتخدام غالبيــة الوســائل االتصاليــة يف إدارة عالقــة هــذه املنظمــات بجماعــات املصالــح، ويف حتديــد معاييــر 
اختيــار االســتراتيجيات االتصاليــة املســتخدمة يف إدارة عالقــة هــذه املنظمــات بجماعــات املصالــح، ويف حتديــد 
معــدل اســتخدام االســتراتيجيات االتصاليــة )املتناســقة وغيــر املتناســقة( يف إدارة عالقــة هــذه املنظمــات بجماعــات 

ــح.  ــة املســؤولة عــن إدارة عالقــة املنظمــات بجماعــات املصال ــد الوحــدة اإلداري ــح، ويف حتدي املصال

الكلمــات الدالــة: جماعــات املصالــح، اتصــاالت إدارة العالقــات، االســتراتيجيات االتصاليــة، املتغيــرات التنظيميــة، 
الثقافــة التنظيميــة، القيــادة التنظيميــة.

This study aims to monitor, characterize and analyze the impact of key organizational 
variables (namely the pattern of organizational culture and leadership, the pattern of 
ownership of organizations, and the nature of their activity) on the communication 
management of organizations- stakeholders relationships. This study applies to an 
available sample consisting of (60) productive and service organizations operating 
in Egypt and working in the public business and the investment sector. in- depth 
interviews were conducted with practitioners in charge of managing organizations 
- stakeholders relationships under any job title to fill in a survey sheet with them. 
The results of the study revealed that there are statistically significant differences 
between the organizations under study according to the pattern of their ownership , 
the organizational leadership pattern and culture in the ranking of the most important 
stakeholders groups, the importance of some dimensions of the quality of organizations 
- stakeholders relationship from the perspective of respondents in the sample, in 
determining the rate of using the majority of communication means in managing 
organizations - stakeholders relationship, the criteria for choosing the communication 
strategies used in managing this relationship, the rate of use of communication 
strategies (coordinated and inconsistent) and the administrative unit responsible for 
managing this relationship. 

Keywords: Stakeholders, communication relationship management, communication 
strategies, organizational variables, organizational culture, organizational leadership.

ملخص الدراسة
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بعالقاتها  يتأثر  املنظمة  أداء  أن  املؤسسية  االتصاالت  مجال  يف  الباحثون  يرى 
وهنا يأتى  .بجمهورها؛ لذلك تستخدم االتصاالت لبناء العالقات الطيبة مع هذا اجلمهور

إدارة   خالل  من  واجلمهور  املنظمة  مصالح  بني  التوازن  خلق  يف  االتصال  مسؤولي  دور 
ث ترتبط إدارة العالقات بتطوير وصيانة وتدعيم عالقات  حي. االعالقات التي جتمع بينهم

ويف هذا السياق تعد أهم  .ذات منفعة متبادلة بني املنظمة وجمهورها من خالل االتصاالت
وظائف االتصاالت املؤسسية التأثير يف سلوكيات أطراف العالقة من خالل إدارة العالقة  

ر على دراية بأهداف املنظمة، ويخلق  مهو بني املنظمة واجلمهور بالشكل الذي يجعل اجل
األهداف تلك  حول  معها  للحوار  االستعداد  االتصاالت  .لديهم  نحو ممارسة  االجتاه  ومع 

املؤسسية من منظور حتقيق املنفعة املتبادلة أصبحت العالقة بني املنظمة واجلمهور محور  
  .اهتمام ممارسي ودارسي االتصاالت املؤسسية

نظمة واجلمهور هي احلالة التي تصل لها املنظمة واجلمهور نتيجة  وتعد العالقة بني امل 
مع مالحظة  .للتفاعل والتأثير وتبادل املنافع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

مباشرة  مشتركة  مصلحة  جتمعهم  الذين  وجماهيرها  املنظمة  بني  تتكون  العالقة  أن 
   1. ت املصالحباملنظمة والذين يطلق عليهم مصطلح جماعا

التي   اجلماعات  "أنهم  منها  املصالح  جماعات  ملصطلح  التعريفات  من  العديد  هناك 
أو  . أو "اجلماعات التي تعد حيوية لبقاء وجناح املنظمة".بدونها تتوقف املنظمة عن العمل"

املنظمة" وأهداف  بإجنازات  وتتأثر  تؤثر  أن  ميكن  التي  لوضع ."اجلماعات  محاولة  ويف 
كل     جلماعاتتعريًفا شامًال  منظمة هي  ألية  املصالح  "بإن جماعة  القول  املصالح ميكن 

مع  ضمنية  أو  صريحة  عقوًدا  ميلك  مستقبلي  أو  حالي  معنوي  أو  طبيعي  كيان  جماعة 
  .املنظمة تؤثر وتتأثر وتشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة باملنظمة وبأهدافها"

املنظمات  وجود  غياب رأسها  على،  يات والتحد املعوقات من جملة اليوم تواجه 
ذات  مع عالقتها  إلدارة  واضحة استراتيجية  الداخلي محيطها يف املصلحة األطراف 

 وعالقتهم بتحقيق الفاعلية التنظيمية، باإلضافة  دورهم حتديد يف واخلارجي، والقصور
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خطط إلى لدمجهم لدى حقيقية وسياسات غياب   استراتيجياتها يف املنظمات 
مصالح    اختيار  ُيعدحيث  .املستقبلية مع جماعات  العالقة  إلدارة  املالئمة  االستراتيجيات 

املنظمات   وتزايد  الدولي  االقتصاد  منو  ظل  يف  والبحثية  املهنية  التحديات  من  املنظمة 
صعوبة   فتزداد  اخلارجية  األسواق  يف  املنظمات  عمل  يتوسع  حيث  اجلنسيات،  متعدية 

مجموع مع  الناجحة  العالقات  إدارة  املعمليات  ظل  ات  يف  واخلارجية  الداخلية  صالح 
  . أمناط امللكية املختلفة

كما أن املنظمات لها عدة أمناط ثقافية وقيادات تنظيمية، وتؤدي االختالفات الثقافية  
الداخلية   املصالح  جماعات  شعور  املنظمة،  واخلارجيةإلى  جتاه  التيقن  وعدم   بالقلق 
قيادة التنظيمية على عالقات املنظمة داخليا وال  وبالتالي تزداد أهمية حتليل تأثير الثقافة

  . وخارجًيا
أشكال عالقات   يحكم  قياداتها  ومنط  املنظمة  داخل  السائدة  الثقافة  تأثير  يزال  وال 
مع  التنظيمية  والقيادة  الثقافة  بُعدي  دمج  يجب  ولذلك  املصالح،  مع مجموعات  املنظمة 

  .2األبعاد الشائعة لقياس عالقات املنظمة 
ال ميكن القول إن عالقات املنظمة ميكن قياسها باستخدام مقياس معياري    ك وعلى ذل

التي   التنظيمية  الثقافة  عن  النظر  بغض  العالقات  يتشكلموحد  هذه  سياق  وعلى  .فيها 
املقاييس  استخدام  فإن  املنظمة،  عالقات  اختبار  يف  العامة  املقاييس  انتشار  من  الرغم 

التأ التي تأخذ يف اعتبارها  الثقايف للمنظمة ومنط قياداتها، ميكنه أن يقدم النوعية  ثير 
ويصبح التساؤل املهم: هل يستخدم مسؤولو .تفسيرات أفضل وأكثر شموًال لهذه العالقات

املنظمة   عالقات  إدارة  يف  وقياداتها  املنظمة  ثقافة  على  القائم  التوجه  العالقات  إدارة 
  مبجموعات املصالح؟  

اوبناءً  أهمية  من  سبق  ما  على  املصالح  صت   جماعات  مع  العالقات  إدارة  االت 
ويف ضوء .للمنظمات، وتأثرها بالعديد من املتغيرات، تتضح أهمية دراسة العالقة بينهما

  ذلك فإن موضوع الدراسة ميكن حتديده على النحو اآلتي:  
  حتديد موضوع الدراسة:  

ج مع  العالقات  إدارة  اتصاالت  بني  العالقة  طبيعة  وحتليل  وتوصيف  ماعات  رصد 
بعاد جودة العالقة  مصالح املنظمات (من حيث حتديد أهم جماعات مصالح املنظمات، أ

االتصالية   االستراتيجيات  العالقة،  هذه  ومستويات  مصاحلها،  وجماعات  املنظمات  بني 
وال العالقات،  هذه  إدارة  يف  االتصالية املستخدمة  الوسائل  اختيارها،  على  املؤثرة  عوامل 

(تقليدي العالقات)،  املستخدمة  هذه  إدارة  عن  املسؤولة  الوحدة  إطارها،  يف  تفاعلية)  ة، 
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التنظيمية األساسية   الثقافة   املؤثرة وبني املتغيرات  على إدارة هذه العالقات (وهي منط 
  . ظمات، وطبيعة نشاطها)التنظيمية، منط القيادة التنظيمية، منط ملكية املن

  الدراسات السابقة:  
أح على  االطالع  خالل  ومن  األجنبية  الدراسات  مبوضوع  دث  الصلة  ذات  العربية 

هذه   تقسيم  أنه ميكن  إلى  الباحثة  توصلت  رئيسة   الدراساتالدراسة  محاور  ثالثة  إلى 
  على النحو اآلتي:  

ات املنظمة بجماعات املصالح عالق   إدارة املحور األول: الدراسات التي تناولت عملية  
  . لح على وجه التحديدبشكٍل عاٍم أو بإحدى فئات جماعات املصا

الدراسات   الثاني:  عالقات    التياملحور  إلدارة  االتصالية  االستراتيجيات  تناولت 
  . املنظمة بجماعات املصالح ككل أو إحدى فئاتها

ع مخرجات  مدخالت/  تتناول  التي  الدراسات  الثالث:  عالقات  املحور  إدارة  ملية 
  .الفئات هذهاملنظمة بجماعات املصالح ككل أو إحدى 

  وفيما يلى عرًضا تفصيلًيا لهذه املحاور الرئيسة وما يتفرع منها من محاور:  
 –التي تناولت عملية إدارة عالقة املنظمة بجماعات املصالح  الدراساتاملحور األول:  

  وأبعاد هذه العالقة:   –سواء بشكٍل عاٍم أو بإحدى فئات جماعات املصالح
1-  " أجراها  التي  املسحية  (  JoSamsupالدراسة  مقياس 3)  2003"  تطوير  بهدف 

سني واألكادميني لالستخدام من قبل املمار  قابل ألبعاد العالقة بني املنظمة وجمهورها  
الباحث   قام  لذلك  السابقة؛  املقاييس  اختبار  طريق  عن  وذلك  العالم،  أنحاء  كل  يف 

"، والذي يركز على خمسة  "Huangبإعادة وتوسيع نطاق تطبيق املقياس الذي قدمته  
املنظمات املواجهة،   أبعاد يف عالقة  االلتزام،  الرضا،  الثقة،  "بتايوان" بجمهورها (هي 

هذه الدراسة بُعدا جديًدا هو شبكة العالقات الشخصية،    أضافتتبادل)،  االعتماد امل
اجلنوبية   بكوريا  املنظمات  بني  للعالقات  املميزة  السمات  يعكس  والذي 

حجم. وجمهورها عينة  على  الدراسة  (طبقت  مديري  247ها  من  مفردًة  شركة  ) 
) و  لإللكترونيات  املتعاملني 214سامسوجن  التجزئة  جتار  من  مفردًة  مع   ) 

الرضا، .الشركة املقياس رباعي األبعاد (الثقة، االلتزام،  الدراسة عن أن  نتائج  كشفت 
املنظمات بكوريا  شبكة العالقات الشخصية)، هو األكثر مناسبة لتقييم العالقات بني 

  . وبية وجمهورهااجلن
واستهدفت التوصل Kirk Hallahan) "2003  ،(4الدراسة النظرية التي أجرها "  -2

أمنوذًجا نظرًيا لتقييم املواقع اإللكترونية باعتبارها أداة فعالة لبناء وإدارة عالقات    إلى
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املنظمة، وذلك استناًدا إلى أن عملية إدارة العالقات عملية شاملة تضم شروط نشأة  
وقد حدد األمنوذج اجلوانب الرئيسة التي يجب على  .قة وعمليات بنائها ونتائجهاالعال

العالقات والباحثني    ممارسي  اجليد   أخذهاالعامة  الفهم  أجل  من  االعتبار  يف 
العالقات وإدارة  لبناء  كأداة  الويب  وإدارة  .الستخدام  بناء  عملية  أن  الباحث  أوضح 

فإنه يف ذلك  ومع  معقدة،  املتطورة، أصبحت    العالقات عملية  التكنولوجية  البيئة  ظل 
وإدارة   بناء  تتواص  العالقات عملية  حتى  مهًما  بطرق  أمًرا  جماهيرها  مع  املنظمة  ل 

األفراد  .مبتكرة داخل  حتدث  التي  النفسية  العمليات  أن  األمنوذج  اختبار  أوضح  كما 
عال على  تؤثر  وبُعده  اإللكترونية  املواقع  مع  التفاعل  أثناء  قاتهم  وسلوكياتهم 

ووجدانية  .باملنظمة معرفية  أبعاد  على  تشتمل  املنظمة  عالقات  أن  اتضح  كما 
عبر وأ.وسلوكية إيجابية  عالقات  بناء  يف  ترغب  التي  املنظمات  أن  الباحث  أكد  خيًرا 

كفاءتها  على  دائًما  وتؤكد  وصادقة  االستجابة  سريعة  تكون  أن  يجب  اإلنترنت، 
التفاعلي إلكتروني سهل االستخدام ونزاهتها، وأن ترفع من مستوى  ة من خالل موقع 

وجذا  ومرضي  دقيق  من خالله  املقدم  واملحتوى  على وسريع  احلفاظ  مع  للجمهور  ب 
  . عنصري األمان واخلصوصية على موقعها اإللكتروني

 Jing Yang. Qiping Shen and Manfongالدراسة التحليلية التي أجراها    -3
Ho") النقدي  5)  2009"  املراجعة  البهدف  السابقة  للدراسات  إدارة  ة  تتناول  تي 

املراجعة والتحليل يف تطوير    هذهعالقات املنظمة بجماعات املصالح واإلفادة من نتائج  
والتشييد على وجه   البناء  العالقات يف مجال  إدارة  الباحثون .اخلصوص عملية  رصد 

) ا159عدد  بُعد  باملوضوع  الصلة  وثيقة  دراسةً  قواعد )  ثالث  يف  لبحث 
إدارة  .ياناتللب عملية  تناولت  التي  الدراسات  غالبية  أن  عن  الدراسة  نتائج  كشفت 

العالقات قد حتولت إلى تبني املدخل الوصفي، وركزت على حتديد من هم جماعات  
هذه  حدود  تتناول  لم  ولكن  باملنظمات،  لعالقاتهم  املختلفة  األمناط  وحتليل  املصالح 

ك وال  بني  اجلماعات  التوازن  حتقيق  ومصاحلهم، يفية  املنظمة  أساليب    مصالح  وال 
وبناًء على .استيعاب النزاعات بينهم، واكتشاف التأثيرات املتبادلة بني هذه اجلماعات

البناء  مجال  على  واضحة  انعكاسات  لها  والتي  املقترحات  أبرز  حتددت  سبق  ما 
واقع يف  للتطبيق  قابل  نظري  أمنوذج  وضع  يف  إلدارة   والتشييد  الفعلية    املمارسة 

املص  مع جماعات  هذا العالقات  تطوير  االجتماعية يف  الشبكات  نظرية  وتوظيف  الح 
  . األمنوذج
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4-  ) أبو سريع"  "إجني  أجرتها  التي  احلالة  دراسة  الدراسات  6)  2011تعد  أولى  هي 
ظمات  ؛ بهدف تقييم كفاءة إدارة عالقات املنالعالقةالعربية التي تناولت مدخل إدارة  

الح الداخلية واخلارجية، وذلك ملة يف مصر مع مجموعات املصاملصرية والدولية العا
بالتطبيق على حالة شركتي العربي وراديو شاك، حيث أجرت الباحثة حتليل مضمون 

) مفردٍة من العاملني بالشركتني  200ملوقعي الشركتني على اإلنترنت، واستطالع رأي (
) مقابلةً متعمقةً شبه 14(لشركتني، باإلضافة إلى عقد  ) مفردٍة من عمالء ا200و (

الدراسة عن وضوح مفهوم   نتائجكشفت  .قننٍة مع مسؤولي إدارة العالقات بالشركتنيم
مسؤولي  لدى  واخلارجي  الداخلي  املستويني  على  املصالح  مجموعات  مع  العالقة 

يز سمعة الشركتني  الشركتني، حيث أكدوا أن عالقات العمالء والعاملني من أهم ما مي
استم باملجتمعوأساس  العمل  يف  التقييم  .رارهما  مستوى  ارتفاع  النتائج  أوضحت  كما 

الكلية   العالقة  لكفاءة  أهم    معاملتقدم  هو  الثقة  بُعد  وأن  العمالء،  قبل  من  الشركتني 
وأخيًرا أشارت النتائج إلى تفوق الشركات األجنبية يف .األبعاد املؤثرة يف جودة العالقة

األ اإللكترونية  الوسائل  تنمية  توظيف  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  مثل  حدث 
باإلضافة   العمالء،  مع  الشرالعالقات احلوارية  اهتمام  التفاعلية إلى  باإلمكانات  كتني 

  .التي يتيحها اإلنترنت إلدارة العالقات مع العمالء
واستهدفت التعرف على  7)،2018الدراسة املسحية التي أجرتها "أمنة أبو النجا" (  -5

أبعا املن تأثير  عمالء  مع  العالقات  إدارة  كبار  د  على  التركيز  يف:  متثلت  (والتي  ظمة 
إدارة عالقات العمالء   -إدارة معرفة العمالء  -ات العمالءتنظيم إدارة عالق  -العمالء

 –املبنية على الوسائل التكنولوجية احلديثة) على جودة العالقة بأبعادها الثالث (الثقة 
طبقت الدراسة على عينة  .ذلك على االحتفاظ بالعمالء  الرضا)، وانعكاسات  –االلتزام

لعمالء يف عدد من البنوك العاملة  ) مفردًة من مديري التسويق وخدمة ا241حجمها (
كشفت نتائج الدراسة .األجنبية) يف إقليم وسط الدلتا  –املشتركة  –يف مصر (الوطنية

إدارة أبعاد  بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  عالقة  هناك  أن  العمالء   عن  عالقات 
أكثر  ريف املصري، وأن  واالحتفاظ بالعمالء يف البنوك التجارية العاملة يف السوق املص 

العمالء  إدارة عالقات  بالعمالء هي  االحتفاظ  تأثيًرا يف  العمالء  إدارة عالقات  أبعاد 
داللة   ذات  طردية  عالقة  هناك  أن  كما  احلديثة،  التكنولوجية  الوسائل  على  املبنية 

البنوك،  إحصائ هذه  يف  العمالء  عالقات  وجودة  العمالء  عالقات  إدارة  أبعاد  بني  ية 
عالق جودة  تؤثر  البنوكوأيًضا  هذه  بعمالء  االحتفاظ  على  العمالء  تؤثر  .ات  وأخيًرا 
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أبعاد إدارة عالقات العمالء تأثيًرا غير مباشر على االحتفاظ بالعمالء يف هذه البنوك  
  . الءمن خالل توسيط جودة عالقة العم

الثاني:   عالقات    الدراساتاملحور  إلدارة  االتصالية  االستراتيجيات  تناولت  التي 
  ماعات املصالح ككل أو إحدى فئاتها:  املنظمة بج 

1-  " من  كل  أجراها  التي  التحليلية   Eyun- Jung Ki and Lindaالدراسة 
Childers Hon) املنظمات   8)  2006"  استخدام  كيفية  توضيح  واستهدفت 

بالالسترات اإللكترونية  مواقعها  عبر  العالقة  بناء  حجمها  يجيات  عينة  على  تطبيق 
إلكترونيً 286( أمريكية، مت اختيارها من قائمة ) موقًعا  ، Fortune 500.ا ملنظمات 

حيث   من  األولى  املرتبة  يف  تأتي  االنفتاحية  استراتيجية  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت 
أما . استراتيجية الوصول يف املرتبة الثانيةاالستخدام بني املنظمات محل الدراسة، ثم  

يف عرفت  التي  املهام  مشاركة  الستراتيجية  أنشطة  بالنسبة  بعرض  الدراسة  هذه   
ترغب يف عرض  املنظمات ال  أن  النتائج  للمنظمة، فقد كشفت  االجتماعية  املسؤولية 

والتعليمية واملجتمعية  البيئية  الش.مشاركتها  بناء  استراتيجية  كانت  أقل وأخيًرا  بكات 
معدل   حيث  من  محل  استراتيجية  للمنظمات  اإللكترونية  املواقع  عبر  االستخدام 

  .ةالدراس
2-   " أجراها  التي  املسحية    Ju Flora Hung -) "Chun2009،(9الدراسة 

عالقتها   إدارة  يف  املنظمات  تستخدمها  التي  االسترتيجيات  استكشاف  واستهدفت 
ع بدورها  تؤثر  والتي  املصالح،  من خالل    مخرجات لى  بجماعات  وذلك  العملية،  هذه 

(  املتعمقةاملقابالت   االتصال يف عدد (40مع عدد  ) شركةً  36) مفردًة من مسؤولي 
وتايوان بالصني  مدن  تسع  يف  اجلنسية  أكثر  .متعددة  أن  عن  الدراسة  نتائج  كشفت 

إدارة   يف  اجلنسية  متعددة  الصينية  املنظمات  قبل  من  تستخدم  التي  االستراتيجيات 
استع املتبادلة،  املشاركة  استراتيجية  هي  بجمهورها  التعاقد، القتها  راتيجية 

االستغالل استراتيجية  التالعب،  استراتيجية  التكافل،  أوضحت  .استراتيجية  كما 
عالقتها   إدارة  يف  التعاقد  الستراتيجية  الدراسة  محل  املنظمات  استخدام  أن  النتائج 

ل مكاسب  حتقيق  إلى  يؤدي  املصالح  استخدام بجماعات  أن  كما  الطرفني،  كال 
ق  من  املشاركة  املصالح استراتيجية  بجماعات  عالقتها  إدارة  يف  املنظمات  هذه  بل 

  . يساعدها على حتقيق الفاعلية التنظيمية
أجرتها    -3 التي  احلالة   Tiffany Derville Gallicano"  )2009 ،(10"دراسة 

دمة يف بناء العالقات مع منط االستراتيجيات االتصالية املستخ  استكشافواستهدفت  
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لعالقات، وذلك بالتطبيق على إحدى املنظمات األمريكية مة ونواجت هذه اأعضاء املنظ 
) عدد  مع  متعمقة  مقابالت  إجراء  حيث مت  الصحية،  التوعية  مجال  ) 39العاملة يف 

) مفردًة من أعضاء املنظمة احلاليني، وعدد 58مفردًة من العاملني باملنظمة، وعدد (
ى الدولة ككل، كما قام فردًة من األعضاء السابقني يف فروع املنظمة على مستو) م5(

املالحظة   أسلوب  واستخدم  املنظمة،  وثائق  مضمون  بتحليل  أيًضا  الباحث 
كشفت نتائج الدراسة عن أن أبرز االستراتيجيات االتصالية املستخدمة لبناء .باملشاركة 

ا االرتباط  هي:  املنظمة  أعضاء  مع  األقران، العالقات  ربط  املهام،  مشاركة  ملباشر، 
يف   اخلطاب االستثمار  املتنوعة،  باجلهود  الوعي  استهداف  املحلية،  العالقات 

  . التأسيسي
واستهدفت اكتشاف   Julie O’Neil    )2014،(11"الدراسة التحليلية التي أجرتها "  -4

(استرات وهي  العالقات  إدارة  الستراتيجيات  املنظمات  استخدام  يف  يجيات  الفروق 
، بناء الشبكات، املشاركة يف املهام)، وذلك يةاإليجابالوصول، تأكيد االحترام، االنفتاح،  

) منظمٍة ربحية من 100بالتطبيق على صفحات الفيسبوك لعينة عشوائية حجمها (
(2011لعام    fortune 500قائمة   حجمها  عشوائية  وعينة  غير 100،  منظمٍة   (

قائمة   من  مؤشرات  .Philanthropy 200ربحية  هناك  أن  الدراسة  نتائج  كشفت 
م الشبكات الرتفاع  وبناء  الوصول  الربحية الستراتيجية  غير  املنظمات  استخدام  عدل 

الربحية باملنظمات  مقارنة  الربحية  .واالنفتاح  املنظمات  استخدام  معدل  وارتفاع 
الربحية معدل    ال توجد فروق يف.الستراتيجية تأكيد االحترام مقارنة باملنظمات غير 

فكل من استراتيجية  .الستراتيجية اإليجابيةملنظمات الربحية وغير الربحية  استخدام ا
قبل  من  استخداًما  األكثر  االستراتيجيات  بالترتيب هي  واإليجابية  والوصول  االنفتاح 

الربح  الهادفة إلى حتقيق  الربح وتلك غير  الهادفة لتحقيق  أما استراتيجية .املنظمات 
املنظمات غير الهادفة  ًما من قبل  ام فهي أقل االستراتيجيات استخدااملشاركة يف امله

إلى حتقيق الربح، واستراتيجية بناء الشبكات فهي أقل االستراتيجيات استخداًما من 
  . قبل املنظمات الهادفة إلى حتقيق الربح

تناولت   التي  الدراسات  الثالث:  عالقات    /مدخالتاملحور  إدارة  عملية  مخرجات 
  ات:  بجماعات املصالح ككل أو إحدى هذه الفئاملنظمة  

  إدارة عالقات املنظمة بجماعات املصالح:  جودةأوًال: املدخالت املؤثرة على 
 Lida Holtzhausen and"الدراسة النظرية التي أجراها  إدارة الهوية التنظيمية:  

Lynnette Fourie"  )2009  ،(12    يوضح نظرًيا  أمنوذًجا  إلى  التوصل  واستهدفت 
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إداأ لعملية  التنظيمية  الهوية  إدارة  املصالح  همية  بجماعات  املنظمة  عالقات  رة 
"  Holtzhausen  Lتستند هذه الدراسة على نتائج دراسة احلالة التي أجراها ".الداخلية

الهوية  2008( عناصر  عن  العاملني  مدركات  بني  العالقة  طبيعة  تناولت  والتي   ،(
ين بجنوب  رة املنظمة بالتطبيق على حالة شركة تعدالتنظيمية والعالقات بينهم، وبني إدا

الفرضية األساسية لألمنوذج النظري املقترح هي أن العناصر غير املرئية للهوية  .أفريقيا
خاصة   املنظمة    القيم التنظيمية  إدارة  بني  العالقة  على  تؤثر  التنظيمية  واألهداف 

  .والعاملني
  ) استخدام الوسائل التفاعلية احلديثة: 2( 
أجرتها    - التي  احلالة  توضيح   Mervi Vuori" "   )2012،(13دراسة  واستهدفت 

وذلك  اجلنسية،  متعددة  الشركات  يف  االجتماعية  للشبكات  األساسية  االستخداًمات 
فنلندية  عاملية  شركة  حالة  على  االستخداًمات  .بالتطبيق  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت 

مت الشركات  يف  االجتماعية  للوسائل  االتصال  يف  ثلتاألساسية  يف  استخدامها   :
املتعلقة   االتصاالت  لتعزيز  املستوى اخلارجي تستخدم  املعرفة، وعلى  وتبادل  الداخلي 
جماعات  مع  العالقات  ولبناء  املستهلكني،  العمالء  مع  وللحوار  التجارية  بالعالمة 

  .املصالح املتنوعة
الالوند  - "مروة  أجرتها  التي  التحليلية  امليدانية  (الدراسة  واستهدفت    14)،2013ي" 

عبر   لالتصال  التفاعلية  اخلصائص  من  مصر  يف  العاملة  البنوك  إفادة  مدى  معرفة 
وبناء  التفاهم  عملية  لتسهيل  العمالء؛  مع  للحوار  قنوات  فتح  يف  اإللكترونية  مواقعها 

نشاطها على  املباشر  التأثير  ذات  اجلماهير  مع  عينة  .العالقة  على  بالتطبيق  وذلك 
قوا (عمدية  موق20مها  عينة  )  إلى  باإلضافة  مصر،  يف  العاملة  للبنوك  إلكترونًيا  ًعا 
أوضحت نتائج الدراسة اهتمام البنوك  .) مفردًة من عمالء تلك البنوك450حجمها (

خالل   من  عمالئها  وبني  بينها  حوار  فتح  تسهل  التي  األدوات  كافة  بتوفير  املصرية 
النتائج عن للبنوك أداة واقع اإلأن امل  مواقعها اإللكترونية، كما كشفت  لكترونية وفرت 

البنوك (سياستها املعلومات عن  التي   –الفروع   –ثقافتها  –مهمة لتقدمي كافة  اجلوائز 
برامج املسؤولية االجتماعية)، وكلها أمور تتعلق بصورة    –مركزها املالي  –حصلت عليها 

تفاع  نتيجة سهولة  البنوك؛  العميل يف  ثقة  إلى  التي تؤدي  االبنوك  إقامة  ملوقع وله مع 
حوار مع مقدم اخلدمة، وكل ذلك ينعكس على تطوير العالقة بني البنك والعميل؛ وهو 
عمالئها  على  البنوك  حفاظ  خالل  من  البعيد  املدى  على  للبنوك  أرباحا  يحقق  ما 

 .احلاليني ومحاولة استقطاب عمالء جدد
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  ) الثقافة التنظيمية:  3(
التي   املسحية   .Kevin Kelly and "Jason von Medingجراها  أالدراسة 

Lukumon Oyedele" .Keith McAllister  )2013(،15    واستهدفت اختبار طبيعة
جماعات  مع  العالقات  إدارة  وهما:  بينهما  الربط  يسبق  لم  متغيرين  بني  العالقة 

بينهما يربط  نظري  أمنوذج  واقتراح  التنظيمية،  خالل  .املصالح،والثقافة  من  وذلك 
املتعمقة (  املقابالت  عدد  بري5مع  منظمات  مديري  من  التشييد  )  مجال  تعمل يف  طانية 

تطالع آراء عدد من املهندسني املدنيني ومديري املشروعات ومقاولي البناء يف والبناء واس
نسبتها   وكانت  اخلاص،  للقطاع  التابعة  املنظمات  من  عينة  60عدد  إجمالي  من   %

% من إجمالي عينة  40م، وكانت نسبتها  الدراسة، وعدد من املنظمات التابعة للقطاع العا
كشفت نتائج  .ظمات بالعينة منظمات كبيرة احلجم% من إجمالي املن78الدراسة، كما أن  

الدراسة عن أن كالً من إدارة العالقات مع جماعات املصالح، والثقافة التنظيمية متغيرات  
أ حيث  الوقت،  مع  تزايد  يف  أهميتهما  وأن  املنظمات،  لنجاح  نتائج مفتاحية  وضحت 

الباحثون أمنوذًجا   وبناًء عليه  0الدراسة عن أن هناك عالقة واضحة بني املتغيرين طور 
أربعة   عنها  والناجت  املصالح  مع جماعات  العالقات  إدارة  يتضمن محددات  بينهما  يربط 
مداخل إلدارة العالقات ومحددات الثقافة التنظيمية والناجت عنها أربعة أمناط للثقافات  

  .مية والربط بني كالهماالتنظي
  ت املنظمة بجماعات املصالح:  ثانًيا: املخرجات الناجتة عن جودة إدارة عالقا

  إدارة السمعة التنظيمية: ) 1( 
أجراها   التي  املسحية  واستهدفت    Sungun Yang""  )2005 ،(16الدراسة 

ورها  استكشاف طبيعة العالقة السببية بني جودة مخرجات إدارة عالقات املنظمة بجمه 
لتنظيمية، وذلك من ومنط هذه العالقات (سواء عالقات تبادلية أو تشاركية)، والسمعة ا

  - ) مفردًة من اجلمهور 294منظور اجلمهور طبقت الدراسة على عينة عشوائية حجمها (
 -  20مت مراعاة متثيل نسب متساوية من الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم ما بني  

م عالقة مباشرة أو غير مباشرة باملنظمات محل الدراسة، وعددها الذين له  -عاًما  49
منظ4( سوني،  )  شركة  لإللكترونيات،  سامسوجن  (شركة  اجلنوبية  كوريا  يف  تعمل  ماٍت 

جمعية كرة القدم الكورية وهي منظمة رياضية غير هادفة لتحقيق الربح، جمعية الصليب  
غير   اجتماعية  منظمة  أيًضا  وهي  الكورية،  الربح)األحمر  لتحقيق  يف .هادفة  األخذ  مت 

الوسي املتغيرات  من  عدًدا  درجة  االعتبار  للجمهور،  االتصالية  السلوكيات  يف  متثلت  طة 
تأثيًرا   هناك  أن  عن  الدراسة  نتائج  كشفت  معها،  التعامل  يف  وخبرته  باملنظمة  اهتمامه 
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ا كل  سمعة  على  بجمهورها  املنظمة  عالقة  إدارة  ملخرجات  كبيًرا  محل إيجابًيا  ملنظمات 
تأثيًرا قوًيا لنمط عالقة املنظمة بجمهورها على مخرجات هذه   الدراسة، كما أن هناك 

  .العالقة والتي تؤثر بدورها على السمعة التنظيمية
  ) تفعيل أبعاد التنمية املستدامة: 2( 

بهدف اختبار   17)،2012دراسة احلالة التي أجراها "حمزة رملي، إسماعيل زحوط" (
إدارةعملي  إسهام مدى مع ة  املصالح العالقات   التنمية أبعاد تفعيل يف مجموعات 

) مفردًة من جماعات املصالح  20املستدامة، وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية حجمها ( 
باجلزائر بقسطنطينة  األدوية  لصناعة  فارم  زاد  والثانوية مبؤسسة  نتائج  .األولية  كشفت 

مجمو  مع  العالقة  إدارة  أن  عن  إلى  الدراسة  الوصول  هو  الرئيس  هدفها  املصالح  عات 
اتوليفة   من  مبادىء مثلى  وحتقيق  األطراف  هذه  بني  املتضاربة  املصالح  بني  لتوفيق 

املستدامة التنمية  مبادىء  أهم  وهي،  والتضامن  واملشاركة  فإدارة  .اإلنصاف  وبالتالي 
امل التنمية  أبعاد  تفعيل  مداخل  أهم  من  هي  املصالح  مجموعات  مع  يف  العالقة  ستدامة 

ضعيفً  مستوى  هناك  أن  إال  االقتصادية،  مع املؤسسات  العالقة  إدارة  ملمارسات  ا 
املدروسة احلالة  يف  املصالح  التنمية  . مجموعات  بُعدي  تفعيل  يف  ضعًفا  هناك  أن  كما 

والبيئي االجتماعي  مستواه .املستدامة  فكان  االقتصادية  الكفاءة  بُعد  تفعيل  أما 
الدرا.متوسًطا أوضحت  هناك عالقكما  أن  م سة  العالقة  إلدارة  إحصائية  داللة  ذات  ع  ة 

ذات   توجد عالقة  ال  بينما  املستدامة،  التنمية  أبعاد  وتفعيل  الرئيسة  املصالح  مجموعات 
التنمية  أبعاد  وتفعيل  الثانوية  املصالح  مجموعات  مع  العالقة  إدارة  بني  إحصائية  داللة 

  .املستدامة
  األداء:  مستوى) 3( 
ت اختبار تأثير  واستهدف Hsi Lo" -Yin" )2013،(18أجراها  ملسحية التيالدراسة ا -

(الثقة املتغيرات  من  مع   –اثنني  العالقات  إدارة  لعملية  تعد مدخالت  والتي  االلتزام)، 
إلى حتديد تأثير هذه   باإلضافةالعمالء)،    –اثنتني من جماعات املصالح (املستثمرين
التنظيمي األداء  مستوى  على  (املمارسات  عينة حجمها  على  بالتطبيق  وذلك   ،228 (

ال من  بالصنيمفردًة  الفندقي  القطاع  هناك  .عاملني يف  أن  عن  الدراسة  نتائج  كشفت 
تأثيًرا إيجابًيا لكال من متغير الثقة ومتغير االلتزام؛ باعتبارهما مدخالت لعملية إدارة  

ناك تأثيًرا أن هكما  .العالقات مع املستثمرين كإحدى جماعات املصالح محل الدراسة
م دون  فقط  الثقة  ملتغير  إدارة  إيجابًيا  لعملية  مدخالت  باعتبارهما  االلتزام؛  تغير 

ويف كلتا احلالتني هناك  .العالقات مع العمالء كإحدى جماعات املصالح محل الدراسة
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األداء  مستوى  على  املصالح  مع جماعات  العالقات  إدارة  لعملية  واضح  إيجابي  تأثير 
جابية بني مستوى رضا فهناك عالقة ارتباطية إي.مة ومستوى رضا العمالءاملالي للمنظ

  . العمالء ومستوى األداء املالي للمنظمة
-  ) كنعان"  على  قاسم،  أحمد  "سامر  أجراها  التي  املسحية   19)،  2018الدراسة 

العمالء وأبعادها وتأثير هذه األبعاد على   عالقاتواستهدفت دراسة واقع تطبيق إدارة  
الع   مؤشرات شكاوى  الربحية،  يف:  متثلت  والتي  مع األداء،  الوطيدة  العالقات  مالء، 

 ) عينة حجمها  على  بالتطبيق  وذلك  ووالئهم،  العمالء،  رضا  من  93العمالء،  مفردًة   (
) عدد  من11العاملني يف  والتي   محافظة اخلاصة يف املصارف  )  السورية،  الالذقية 

 كشفت نتائج الدراسة عن اهتمام.)2018  -2011تعرضت ألزمة خالل الفترة من (
التركيز  عالقات إدارة أبعاد  بتحقيق املدروسة  صةاخلا  املصارف أوًال:  وهي:  العمالء 

الدائم للتعرف على حاجات كبار    على العمالء املربحني بشكٍل جيٍد من خالل السعى
لهم وتقدمي خدمات مميزة  التن.العمالء  الهيكل  إن  التنظيمي حيث  الُبعد  ظيمي ثانًيا: 

املدروسة مصمم بشكٍل جيٍد حول   تتوافر اخلبرات يف مجال  للمصارف  كما  العمالء، 
العمالء عالقات  إدارة  يف  النجاح  لتحقيق  والتسويق؛  واملوارد  إدارة    ثالًثا:.املبيعات 

املعرفة حيث تتفهم هذه املصارف بشكٍل كبيٍر احتياجات كبار العمالء وتتوافر قنوات  
معهم تفاعلية  جيدٍ   اتصالية  املعدات .بشكٍل  وتوفير  التكنولوجي  التطوير  رابًعا: 

كما أوضحت نتائج الدراسة .والبرمجيات الالزمة خلدمة العمالء وتقدمي الدعم الفني
طية طردية ذات داللة إحصائية بني أبعاد إدارة عالقات العمالء أن هناك عالقة ارتبا

  . ومؤشرات مستوى أداء املصارف املدروسة
  الدراسات السابقة:   على ثة تعقيب الباح

أولهما  .العالقة بني املنظمة ومجموعات املصالح  لدراسة أن هناك مدخلني أساسيني    -
قة وتطورها وسلوك كل طرف نحو  يعتمد على حتليل مدركات طريف العالقة، عن العال

أما املدخل الثاني فيهتم بدراسة عالقات املنظمة باعتبارها ظاهرة مستقلة عن  .اآلخر
ونوع  مدر وشكل  الطرفني  بني  التفاعالت  تتبع  خالل  من  فيها،  املشاركني  كات 

بشكٍل .العالقة العالقة  بتحليل  ثالث  طرف  قيام  بإمكانية  الدراسات  بعض  أوصت  وقد 
أن مستقٍل  على  الدور  بهذا  وظيفي  مسمى  أي  حتت  االتصال  مسؤولو  يقوم  أن  فمثًال   ،

وهذا هو .نظمة مع مجموعات املصالحيتبنوا وجهة نظر موضوعية يف تقييم عالقات امل
  . املدخل الذي تبنته الباحثة
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املنظمات مع مجموعات املصالح   - اختبار عالقة  التي مت  التنظيمية  السياقات  تنوعت 
إطاره واجلامعات  يف  والبنوك  اجلنسية  متعددة  املنظمات  مقدمتها  يف  جاء  وإن  ا، 

احلكومية واألجهزة  متثي.واملرافق  الباحثة  راعت  يفلذلك  املنظمات  هذه  كافة  عينة    ل 
  . الدراسة

يف   - وجاء  معها،  املنظمات  عالقة  اختبار  مت  التي  املصالح  مجموعات  أيًضا  تعددت 
مع محدودية  .جة أقل املوردون واملوزعون واملساهمونمقدمتها العمالء والعاملون وبدر

  .الدراسات التي تناولت مجمل مجموعات املصالح يف نفس الدراسة
من الدراسات تناولت أبعاد العالقة وأمناطها واستراتيجياتها، ويليها    األكبربة  أن النس  -

امل عالقة  إدارة  يف  التفاعلية  الوسائل  استخدام  تناولت  التي  نظمات  الدراسات 
املصالح عالقات .بجماعات  إدارة  بني  االرتباط  تختبر  التي  تلك  هي  الدراسات  وأقل 

  . تركز عليه هذه الدراسة املنظمة واملتغيرات األخرى وهو ما سوف
مجموعات   - مع  املنظمات  عالقة  أبعاد  بني  واضح  بشكٍل  متيز  لم  الدراسات  بعض 

  . وهو ما حاولت الباحثة تداركه يف هذه الدراسةاملصالح وبني استراتيجيات إدارتها، 
محدودية الدراسات العربية واملصرية على وجه اخلصوص التي تناولت إدارة عالقة    -

بجماعات املصالح ككل، وإن كان هناك وفرة يف الدراسات املصرية والعربية  املنظمات  
إدار تتناول  مجموعات  التي  بإحدى  املنظمات  عالقة  مقدمتها والت  املصالحة  يف  ي 

  .العمالء وبفارق كبير وواضح العاملون
غالبية الدراسات مت إجراؤها بالتطبيق على املنظمات اآلسيوية (الصني، كوريا،...)،    -

  . العاملة يف أفريقيا املنظماتثم املنظمات األمريكية وبدرجة أقل 
املناهج البحثية التي اعتمدت عليها الدراسات التي تتناول    مقدمةجاء منهج املسح يف    -

احلالة دراسة  منهج  ويليه  املصالح،  مبجموعات  املنظمات  اعتمدت . عالقة  لذلك 
  . الباحثة أيًضا على منهج املسح يف هذه الدراسة

تعد املقابالت املتعمقة من أكثر أدوات جمع البيانات، التي اعتمدت عليها الدراسات   -
ثم    التي االستقصاء،  صحف  ويليها  املصالح،  بجماعات  املنظمات  عالقة  تتناول 

  .مجموعات املناقشة املركزة بدرجٍة محدودٍة جًدا
  .ظمات محل الدراسةاعتمدت معظم الدراسات على العينات االحتمالية يف اختيار املن -
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  التي تعتمد عليها الدراسة:  النظريةالنماذج 
  20) لتصنيف أمناط القيادة:  Burns and Bass )1985أوًال: نظرية 

(  Burnsقدم   عام  مرة  أول  النظرية  بتطويرها  1978هذه  قام  ثم   (Bass   عام
و1985(  (Sadler  )2003 هما رئيسني  نوعني  للقيادة  أن  على  النظرية  هذه  تقوم   (  :

  اآلتي:  القيادة التبادلية، والقيادة التحويلية، وذلك على النحو 
  :  التبادليةالقيادة 

القادة  بني  الصفقات  عقد  على  يقوم  القيادي  النمط  هذا  أن  الباحثان  أوضح 
القيادة والعاملني، فالقائد ميتلك    واملرؤوسني، مبعنى عمليات التبادل لشيء له قيمة بني 

القائد ؤوس، مقابل اخلدمات أو املهام التي يؤديها املرؤوس، ويقدم ويحكم يف ما يريده املر
يتسم هذا النوع من  .عند اإلخالل مبهامهم   ويعاقبهماملكافآت مقابل جهود األداء املرغوب  

 سلوكية:   أمناطالقيادة بأربعة  
 منط  

  القيادة
  صائص اخل  األبعاد 

  التبادلية 
  
  

قيادة املكافآت  
  املشروطة 

لوبة من املرؤوسني بدقة ويعقد اتفاًقا معهم بأنه  ديد املهام املطيقوم القائد بتح
  املطلوبة سيكافؤهم مادًيا أو معنوًيا.  عند إجناز املهام

قيادة اإلدارة  
  النشطة 

اكتشاف املشاكل  يتابع القائد بدقة سير عمل املرؤوسني باستمرار بهدف 
ظم للمراقبة  لقادة نميتلك ا.تواجه املرؤوسني عند التنفيذ واألخطاء التي قد

يعد هذا النمط سلبًيا يف  . مبكًرا لألخطاء توفر لهم معلومات دقيقة متثل إنذارًا 
  عدم حتفيزه العاملني على االبتكار واإلبداع. 

قيادة اإلدارة  
  الكامنة 

سلبي وقوع األخطاء واملشكالت من جانب املرؤوسني  القائد ينتظر بشكٍل 
فالقائد يهتم باألوضاع  . زمة ها إلى حد األاملشكلة ووصول ويتدخل بُعد حدوث

  متخًذا إجراءات تصحيحية. االستثنائية فقط معاقًبا املرؤوسني 

  القيادة املتسيبة 

وًدا  القائد الذي يتخلى عن املسؤولية ويتجنب اتخاذ القرارات أو يبذل جه
املرؤوسني يف إشباع احتياجاتهم فال يوجد تبادل للخبرات مع   محدودة ملساعدة

ملساعدتهم على التطور والنمو ونتيجة لذلك فإن التابعني   ملرؤوسني وال محاولة؛ا
يخص األدوار واملسؤوليات ويحاولون اغتصاب   يكونون غالًبا يف نزاع مع كل ما

  مكان يف املنظمة. دور القائد أو ينشدون التوجيه من أي

  التحويلية:   القيادة
وال القادة  فيها  يرتبط  التي  العملية  إلى وهي  اآلخر  منهما  كل  يرفع  بطريقة  تابعون 

  حيث تتمثل سمات القيادة التحويلية يف:  .مستويات عالية من التحفيز واألخالقيات
  ذات مخرجات  حتقيق  وأهمية  عملهم  بأهمية  املرؤوسني  واهتمام  وعي  مستوى  رفع 

  .قيمة
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 ظمة،  ملرؤوسني اخلاصة بتحقيق الصالح العام للمنربط أهداف ومصالح واهتمامات ا
حتقق الربط بني قيم وأهداف العاملني وقيم   وغالًبا ما يتم ذلك من خالل خلق رؤية

 . وأهداف املنظمة، وكذا تؤكد على ارتباط هوية العاملني بهوية املنظمة
 يةحتفيز املروؤسني على العمل اجلاد وحتقيق أداء عاٍل يفوق التوقعات العاد . 
 العالي الداخلية  االحتياجات  وإثارة  من رفع  ماسلو  هرم  على  للمرؤوسني  املستوى  ة 

الكفاءة  ورفع  الشخصي  والتطور  النمو  إلى  واالجتماعية  الفسيولوجية  االحتياجات 
 .الذاتية

 يتسم هذا النوع من القيادة بأربعة أمناط سلوكية:  

 منط

  القيادة 
  اخلصائص   األبعاد 

  التحويلية

القائد  

  الكاريزمي

ت، التي يصبح  شخصية وهي مجموعة الصفات والسلوكيايستمد تأثيره ونفوذه من جاذبيته ال

القائد مبقتضاها مثًال أعلى وأمنوذًجا يقتدى به من قبل املرؤوسني، ومن هذه السلوكيات التي 

ة وينقلها للمرؤوسني، يتبعها القائد أنه يشكل مجموعة واضحة من القيم واألخالقيات العالي

كما أنه يكون قادرًا على   هو يتصرف كقدوة لهم،توافقها مع أفعاله ف ويؤكد عليها من خالل

خلق رؤى ألوضاع املستقبل، وينقل هذه الرؤى بفعالية إلى املرؤوسني، ويرفع مستوى أهداف 

رؤوسني تقوم العاملني ويلهب حماسهم إلجناز هذه الرؤى، ويسعى القائد لبناء عالقة مع امل

  توجيهاته إلجناز مهام العمل. على اإلعجاب واالحترام والثقة لترغيبهم يف اتباع 

  القائد امللهم 

إذا كان القائد املثالي مسؤوًال عن خلق رؤية متفائلة للمستقبل، فإن القائد امللهم هو املسؤول 

عن نقل هذه الرؤية بفعالية للمرؤوسني من خالل االتصاالت القوية الفعالة التي يستخدمها 

اءات العاطفية وحتفيزهم إلجناز أداء أعلى من  القائد يف إثارة املرؤوسني باستخدام الند

ملتوقع من خالل تنمية الثقة الذاتية للمرؤوسني وتنمية اإلحساس بقيمة الذات، وكذا تنمية  ا

كما يستخدم االتصاالت الفعالة يف تأكيد التزامه .روح التحدى بتقدمي مهام صعبة للمرؤوسني

  بالرؤية واألهداف املشتركة. 

القائد املحفز 

  لى ع

  التفكير 

  على اإلبداع واالبتكار، وذلك بتدعيم قدرات املرؤوسني على حل يهدف إلى خلق بيئة عمل تقوم 

املشكالت الصعبة بطرق جديدة، وكذا إعادة النظر يف املشكالت القدمية والبحث عن أساليب  

  عمل غير تقليدية واملشاركة يف صنع القرارات. 

  القائد املهتم 

  باالعتبارات 

ية اإلنسان

  دية الفر

 درجة اهتمام واستماع القائد الحتياجات املرؤوسني واستجابته لها، معيشير هذا الُبعد إلى 

التأكيد على مراعاة الفروق واالختالفات الفردية بني العاملني، حيث يعطي القائد اهتماًما 

ئي بني شخصًيا لكل فرد، ويعمل على خلق بيئة عمل داعمة تقوم على االتصال واحلوار الثنا

ذاتًيا وتقدمي اإلرشادات حول الكيفية التي يؤدي بها العمل  الطرفني وتدريب العاملني 

  وتطويرهم ذاتًيا.
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القيادة   أن  الباحثني  بعض  حيث  التحويليةيرى  متكامالن،  التبادلية منطان  والقيادة   ،
بأمن يعرف  ما  وهو  التبادلية،  القيادة  أسس  نفس  على  التحويلية  القيادة  وذج  يقوم منط 

الكامل   إلى  .للقيادةاملدى  املرؤوسني  حاجات  مبستوى  يرتقي  أن  يستطيع  ال  فالقائد 
وهو ما يوضحه الشكل .21املستويات األعلى إال إذا استطاع إشباع احلاجات األساسية لهم 

  اآلتي:  
   املدى الكامل للقيادة أمنوذج     

 
من   ال  العرضيتضح  القيادة  بني  الرئيسة  الفروق  أن  التحويلية  السابق  والقيادة  تبادلية 
  تتمثل يف:  

  القيادة التحويلية   القيادة التبادلية 

  تركز على التبادالت االجتماعية واالقتصادية بني القادة  

واملرؤوسني باستخدام املكافآت املشروطة لتعزيز السلوكيات  

  . اإليجابية

اجلديدة  القيم  ونشر  القوية  العالقات  على  تركز 

  . ظمةية يف املن تغيرات جذر إلحداث

الالزمة   والقيم  اإلجبارية  والقوة  السلطة  نفوذ  على  تقوم 

  . لصيانة عالقات املصلحة فقط

الشخصي اجلاذبية  نفوذ  على  والقيم  تعتمد  ة 

  .واألخالقيات واخلبرة

هي   املدى،  قصيرة  واألهداف  اليومية  الشئون  على  تركز 

القائد   يصنع  حيث  الراهنة  األوضاع  لصيانة  قيادة  مجرد 

وإدارة   املنظمة  وهيكل  رسالة  يف  فقط  صغيرة  تعديالت 

  . املوارد البشرية يف ظل الثقافة القائمة

القضا على  وتركز  اليومية  الشئون  يا  تتجاوز 

حيث   التغيير  قيادة  هي  األمد،  طويلة  واألهداف 

  يقوم القائد بتغييرات كبيرة يف  

  . مجال قيم واجتاهات وسلوكيات املرؤوسني

م املرؤوسني  املكافآت  حتفز  خالل  إشباع  ن  و  احلاجات  املشروطة  إثارة  خالل  من  املرؤوسني  حتفز 
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ارجى    جه ال  ال

  .الداخلية العالية  . احلاجات احلالية األساسية لهم

من خالل   العمل  تسيير  بهدف  واتصاالت محدودة  تفاعالت 

  .والعقاب الثواب  

والهدف  واالتصاالت  التفاعالت  من  كبير  قدر 

  ة مع املرؤوسني خالل بناء عالقات قوي  اإلجناز من 

رة فردية بني  اتصاالتها أحادية االجتاه هابطة غالًبا تتم بصو

حدة القائد على  مرؤوس  بعض  .وكل  يف  بشك  إليها  ينظر 

  . األحيان

القائد  بني  تتم  االجتاهات  متعددة  اتصاالتها 

وتناقش   عامة  بصفة  املرؤوسني.وتقبل  وجميع 

  . بصراحة وصدق إذا لم تقبل 

  عة، اتخاذ اإلجراءات  طة: الرقابة واملتابهدف االتصاالت الهاب

  . التصحيحية، تعليم التابعني كيفية حتقيق األهداف

مستقبلية   رؤية  نقل  الهابطة:  االتصاالت  هدف 

األزمات،   إدارة  يف  املرؤوسني  إشراك  واقعية، 

  .تعزيز التطوير الذاتى

عابرة   واملرؤوسني  القائد  بني  قصيرة  العالقات  سطحية 

يسع حيث  وم األمد،  هدفه  حتقيق  إلى  طرف  كل  صلحته  ى 

  القادة واملرؤوسون بهدف مشترك   اخلاصة وال يرتبط

العالقات بني القائد واملرؤوسني باقية قوية طويلة  

أهداف   مع  املرؤوسني  أهداف  وتنصهر  األمد 

هدف  حتقيق  إلى  الطرفان  ويسعى  القادة 

  . مشترك

املتنافسة   القيم  إطار  يف  amework (CVFCompeting Values Frثانًيا:   (
  22للمنظمات محل الدراسة:   التنظيميةحتديد منط الثقافة 

" األمنوذج  هذا  (Quin and Rothrbaughقدم  طوره  1983"  ثم   ،(Quin"   "
كز على  ) من أجل تقييم ثقافة املنظمة وإدارة عملية التغيير الثقايف، وير1991وزمالؤه (

التي ميكن   التنظيمية  الثقافة  ومكونات  التنظيميةخصائص  بالفعالية  هذا .ربطها  يربط 
األمنوذج بني بُعدين، الُبعد األول: يعكس توجه املنظمة نحو البيئة الداخلية أو اخلارجية،  

باملنظمة املرونة  أو  السيطرة  مستوى  يعكس  الثاني:  هذين  .الُبعد  بني  الربط  عن  نتج 
 أربعة أمناط من الثقافات يوضحها الشكل اآلتي:  الُبعدين

  
  ونة وحرية التصرف رامل

  الثقافة املرنة 
adhocracy culture 

 

  ثقافة اجلماعة
clan culture 

  
  ثقافة السوق

market culture 
 

  الثقافة الهرمية
hierarchy culture 

 
  السيطرة والتحكم              

اخلي  جه ال  ال
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  سمات األمناط األربعة للثقافة التنظيمية 

أمناط الثقافة  

  التنظيمية 
  السمات

  لهرمية الثقافة ا

  تركز على البيئة الداخلية وعنصر التحكم أو السيطرة. -

ثقافة كالسيكية بيروقراطية تتميز بالنظام داخل مكان العمل واملركزية يف صنع   -

  القرارات، ووجود إجراءات وقواعد محددة لألفراد الذين يعملون يف إطارها.

لنمط، كما يقل وجود رجع  غالبية االتصاالت رسمية يف املنظمات التي تتبنى هذا ا -

 إمنا التركيز على العمليات. صدى، اليتم التركيز على النتائج 

يعد جزًءا ال يتجزأ من القيم  تطبق مفهوم األدوار التنظيمية والتسلسل الهرمي بقوة و -

 الثقافية. 

 تؤكد على الكفاءة الداخلية والتنسيق واالستقرار الداخلي للمنظمة.  -

أهمية من املعتقدات الشخصية واألفكار، ولذلك  قواعد واألوامر أكثر تعد اإلجراءات وال -

  ينخفض مستوى الدافعية والرضا لدى أعضاء املنظمة. 

ة التكيف مع التغير، كما أنها ال تشجع االبتكار أو تقدمي طرق  من الصعب مع هذه الثقاف -

  جديدة حلل املشكالت.

أن يكون منسًقا ومنظًما بشكٍل جيٍد   سمات القائد الفعال يف إطار هذه الثقافة هو -

وحذرًا ومتابًعا لنظام العمل داخل املنظمة، ومن أبرز املنظمات التي تتبنى هذا   ومحافًظا

  ة الهيئات احلكومية. النمط من الثقاف 

استخدم باحثون آخرون عدة مصطلحات لألشارة ألمناط ثقافية مشابهة للثقافة   -

افة العمليات، ثقافة الدور، ثقافة املراهنة، ثقافة القوة،  الهرمية ولها نفس السمات مثل: ثق

  الثقافة الدفاعية، ثقافة االتساق. 

  ثقافة اجلماعة 

  تتبنى هذا النمط من الثقافات على البيئة الداخلية وعنصر املرونة. تركز املنظمات التي   -

نظمات على  تؤكد على أهمية العمل اجلماعي، وبالتالي توضع نظم املكآفات يف هذه امل -

  أساس اإلجناز

  اجلماعي وليس الفردي. 

  تهتم ببرامج تنمية املوارد البشرية.  -

الشعور باملسؤولية املشتركة لدى  تطبق أسلوب املشاركة يف صنع القرارات خللق  -

  العاملني.

االتصاالت يف إطارها تهدف بشكٍل أساسي إلى زيادة انتماء العاملني من خالل رفع   -

فاالنتماء والثقة واملشاركة هي القيم  .لوظيفي وااللتزام التنظيمي مستوى الرضا ا

  حيث يتبنى أعضاء املنظمة أهدافا.اجلوهرية يف هذه الثقافة

  وتربطهم روابط اجتماعية قوية.  مشتركة 

القادة يف إطار هذه الثقافة يكونون مشاركني وميسرين للتفاعل من خالل تشجيع العمل   -

  اجلماعي. 
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طلحات لألشارة ألمناط ثقافية مشابهة لثقافة  ن آخرون عدة مص استخدم باحثو  -

  اجلماعة ولها نفس السمات

  ة التدعيم، الثقافة املجتمعية.مثل: ثقافة املشاركة، الثقافة الشخصية، ثقاف 

  ثقافة السوق 

تهتم املنظمات التي تتبنى تلك الثقافة ببيئتها اخلارجية أكثر من الداخلية وبعنصر   -

  االرتفاع مبستوى اإلنتاجية وحتقيق أرباح.  فها األساسيالتحكم وهد

  حتقيقها. تتميز تلك الثقافة بوجود رؤية واضحة ألهداف املنظمة ووسائل  -

يشكل املديرون يف هذه املنظمات سلوك العاملني من خالل التواصل معهم وتوضيح   -

  املطلوب إجنازها.  املهام واألهداف 

ويتحركون بسرعة  ا لهذه الثقافة أولويات واضحة يكون لدى أعضاء املنظمة وفقً  -

انوا غير  اخلارجية ويتم استبعاد األفراد منخفضي األداء إذا ك لالستجابة لألحداث

يطلب من أعضاء املنظمات التي تتبنى هذه   قادرين على حتسني مستوى أدائهم، حيث إنه 

  الثقافة أن يكونوا متفوقني وقادرين على املنافسة. 

  تتبنى هذا النمط حتقيق مكاسب قصيرة األجل.   نظمات التيتستهدف امل -

جعون على زيادة  يتصف قادة هذه املنظمات بأنهم مباشرون ومحققون لألهداف ومش  -

  اإلنتاج. 

استخدم باحثون آخرون عدة مصطلحات لألشارة ألمناط ثقافية مشابهة لثقافة السوق،   -

  ولها نفس السمات 

  ثقافة العدوانية. العقالنية، ثقافة اإلجناز، المثل: ثقافة الرسالة، الثقافة 

  الثقافة املرنة 

ببيئتها اخلارجية أكثر من الداخلية وبعنصر  تهتم املنظمات التي تتبنى تلك الثقافة  -

  املرونة. 

كما تتميز تلك املنظمات بالديناميكية، والقدرة على إدارة التغيير، والعمل اإلبداعى،   -

  وحتمل املخاطر، 

قيق النجاح خاصة يف حتقيق األهداف قصيرة املدى، جودة اإلنتاج وليس  ة على حتواملثابر

  كم اإلنتاج، 

  املستمر والتطوير 

متارس إدارة هذه املنظمات الرصد البيئي بحًثا عن أية تغيرات بيئية، وتختار االستجابة    -

  االتصالية واإلدارية

هم مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى  كما تشجع أعضاءها على العمل بكامل طاقات.املالئمة لها

  أدائهم 

  ومستوى رضائهم. 

  لديهم رؤية مستقبلية.غالبية قادة هذه املنظمات قادة حتويليني  -

استخدم باحثون آخرون عدة مصطلحات لألشارة ألمناط ثقافية مشابهة للثقافة املرنة،   -

  ولها نفس السمات 

  تنموية، الثقافات البناءة، ثقافة املهمة. مثل: ثقافة العمل اجلاد، ثقافة التكيف، الثقافة ال
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  23:  ة توجهاتمن عد جماعات املصالح ملفهوم التاريخي التطورثالًثا: 
املصالح   جماعات  إلى املصلحة أن مصطلح  جذوره  هي:   رئيسة مجاالت أربعة متتد 

نظرية التخطيط االجتماعية االستراتيجي،  املسؤولية   والنظرية للشركات النظم، 
املساهمني،   "Igor Ansoff "فقدم  .التنظيمية من:  كًال  ليشمل  كتابه  يف  املصطلح  هذا 
املوردينالعاملني،   املحلي العمالء،  واملجتمع  تنبأ ويف.والبنوك   تايلور  برنار السبعينات 

وأكد أهمية يف املتوقع  باالنخفاض تأخذ ضرورة  على املساهمني،  يف   أن  املنظمات 
 واجتماعًيا (أي مربًحا مالًيا نشاط املنظمات ون يك املصالح حتى   جماعاتاحلسبان كل  

مصطلح   االنتقال استخدام  مصطلح    shareholdersمن  استخدام  إلى 
stakeholders"كما أشار ،("Russel Ackoff  مشاركة  أن النظم نظريات أدبيات يف 
 نظًما املنظمات باعتبارها الفعالة، وأن النظم  تصميم  يف أساسي أمر جماعات املصالح

 اعتبارها ميكن ال املنظمات، وبالتالي  على بدورها تؤثر  أكبر شبكات من جزء هي وحةمفت
مستقًال  األبحاث   من العديد ظهرت للمنظمات االجتماعية املسؤولية منظور  ومن.كياًنا 

احلركات وأدت  املصطلح  هذا  تتناول   والسبعينات الستينات يف- االجتماعية التي 
احلقوق يف والناشطة املناهضةدامل مجاالت:  حماية نية،  حمايةاملستهلكني للحروب،   ، 

والدفاع يف   دور يف التفكير إعادة يف كبيًرا دورًا  -املرأة حقوق  عن البيئة،  املنظمات 
املنظمات   بني  املتبادل  التفاعل  وضرورة  للمنظمات،  االجتماعية  واالستجابة  املجتمع، 

 Jeffrey Pfeffer et" وضعها يالت التنظيمية النظرية  وأخيًرا نصت.وجماعات املصالح
Richard Salanck" بني إدارة مطالب جماعات املصالح   مباشرة عالقة أن هناك على

  . التنظيمية الفعالية حتقيقو
لعام   Grunig and Huangاملنظمة وجماعات املصالح (   بني  العالقةأمنوذج دراسة  

2000 :(24  
  مراحل هي:   ثالثيتكون هذا األمنوذج من 

  أسباب الدخول يف العالقة:  األولى:  املرحلة -
وتتضمن العوامل التي ميكن أن يكون لها تأثير يف نتائج العالقة بني املنظمة وجماعات  

  . حسب املوقف والبيئة املحيطة باملنظمة وتتغير املصالح، وهي عوامل موقفية تتحدد 
  املرحلة الثانية: استراتيجيات إدارة العالقة:   -

مع تراتيجيات  عة من االسوهي مجمو وإدارة عالقة طيبة  لبناء  املنظمة  التي توظفها 
 . جماعات املصالح للحفاظ على استمرارها ألطول فترة ممكنة
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    املرحلة الثالثة: نتائج العالقة: -
، وتنطوى  ) الثقة1قدم الباحثان أربعة أبعاد تعد مؤشرات أساسية جلودة العالقة هي:  

االستعداد من  نوع  ا  على  بحسللمخاطرة  اآلخرين عتقاًدا  نية  محددات .ن  ثالث  وهناك 
بوجود   االعتقاد  النزاهة:  هي،  املصالح  وجماعات  املنظمة  بني  العالقة  مجال  يف  للثقة 
عدالة يف تعامالت املنظمة مع جماعات املصالح، القابلية لالعتماد: االعتقاد بأن املنظمة  

  ؤهلها لتنفيذ وعودها.قدرات التي تى املنظمة التلتزم بوعودها، الكفاءة: االعتقاد بأن لد
العالقة)  2(  التحكم يف  القرارات وحتديد توازن سلطة  اتخاذ  بها سلطة  واملقصود   :

الرضا:  )  3(.األهداف والسلوكيات بني طريف العالقة واتفاقهما على توزيع السلطة بينهما
سائر، حيث  وهي احلالة التي يصل إليها أطراف العالقة نتيجة زيادة املكتسبات عن اخل

ة التي يقوم بها كل طرف  يشعر أطراف العالقة بالرضا عند إدراكهم السلوكيات اإليجابي
وهو الدرجة  االلتزام:  )  4(.جتاه اآلخر؛ يف سبيل دعم العالقة واحلفاظ على استمرارها

بذل الطاقة يف سبيل احلفاظ    تستحقفا العالقة بأن هذه العالقة  التي يعتقد عندها طر
  .ارهاعلى استمر

األبعاد   هذه  بني  بالترابطتتميز  العالقة  جودة  لقياس  توظيفها  يتيح  الذي  األمر   ،
لتلك   املعرفية  اجلوانب  التحكم  سلطة  وتوازن  الثقة  بُعدا  ميثل  حيث  واجلمهور،  املنظمة 

األبعاد العاطفية، فيما يوضح بُعد االلتزام سلوكيات أطراف  العالقة فيما يعد الرضا من  
  .يخص مدى التزامهم بتبادل املوارد بينهما لذلك يعد بُعدا سلوكًياالعالقة فيما 

  25املنظمة بجماعات املصالح:   عالقةخطوات عملية إدارة 
 األولى: حتليل موقف العالقة:   اخلطوة 

ة بهدف الفهم املتعمق ألنواع مجموعات املصالح وتهدف هذه املرحلة إلى مراقبة البيئ
هذ مع  العالقات  طبيعة  وغير وحتديد  امللموسة  املوارد  استخدام  وإمكانية  املجموعات  ه 

ويف إطار هذه املرحلة يتم إجراء بحوث لتقييم بيئة املنظمة الداخلية  .امللموسة يف تنميتها
والف واملشكالت  والتهديدات  الفرص  لتحديد  املتنوعةواخلارجية  يتم  .ئات اجلماهيرية  ثم 

تؤ التي  املصالح  مبجموعات  مبدئية  قائمة  تتأثر  وضع  التي  تلك  أو  املنظمة  على  ثر 
مجموعات  .بها كل  متثيل  من  للتأكد  وأعضائها  املنظمة  إدارة  على  القائمة  هذه  تعرض 

يف   املصالح فيها، كما تعرض على ممثلني عن مجموعات املصالح ليكونوا مشاركني أيًضا
العملية احت.هذه  على  التعرف  يف  املتنوعة  البحثية  األساليب  تستخدم  ياجات وأخيًرا 

االت نقاط  لتحديد  العالقة  من  املصالح  ومجموعات  واالختالف املنظمة  فاق 
  .وتستخدم نتائج هذه البحوث يف حتليل موقف عالقة املنظمة مبجموعات املصالح.بينهما
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  العالقة:   ةإلداراخلطوة الثانية: التخطيط 
التنظيم األهداف  بني  جتمع  استراتيجية  خطة  وضع  إلى  املرحلة  هذه  ية وتهدف 

وحتديد االستراتيجيات االتصالية    املصالحومستويات وأمناط عالقات املنظمة بجماعات  
بينهما  العالقات  وتطوير  لبناء  املبادرات  .املناسبة  تصميم  يتم  املرحلة  هذه  إطار  ويف 

مفاهيم  على  والتأكيد  املصالح  مجموعات  مطالب  إلى  لالستجابة  الهادفة  التنظيمية 
ا الثقة  وبناء  البرامج.ملتبادلةاالنفتاح  لهذه  قبلية  اختبارات  إجراء  واملبادرات    ويتم 

  . االستراتيجية على عينة من مجموعات املصالح لتقدم رد فعل مبدئي حول هذه البرامج
  اخلطوة الثالثة: التنفيذ الفعلي لبرامج إدارة العالقات:  

البرامج   العالقات اإلي  االتصاليةحيث يتم تنفيذ  إلى تدعيم  القوية  التي تسعى  جابية 
  . ملرغوب عبر الوسائل االتصالية املختلفةإلى الوضع ا ودفع العالقات الضعيفة

  اخلطوة الرابعة: متابعة برامج إدارة العالقات:  
وسلوكيات  مدركات  على  االتصالية  البرامج  تأثير  تتبع  إلى  املرحلة  هذه  وتهدف 

ذه البرامج تلبي احتياجات مجموعات املصالح نحو عالقاتهم باملنظمة، والتأكد من أن ه
العالقة  مع  وتستخد.طريف  يتفق  مبا  العالقات  إدارة  برامج  تعديل  يف  املعلومات  هذه  م 

  . االستجابات املقترحة
  إدارة العالقات:   برامجاخلطوة اخلامسة: تقييم 

إدارة   أساليب  يف حتديد  السابقة  املراحل  نتائج  من  اإلفادة  إلى  املرحلة  هذه  تهدف 
مع   األالعالقات  باستخدام  وذلك  مستقبًال،  املصالح  املتنوعة  مجموعات  البحثية  ساليب 

املصالح   مجموعات  مستوى  على  وتعميمها  البرامج  هذه  نتائج  عن  دورية  تقارير  وإعداد 
  .الداخلية واخلارجية

 مع جماعات مصالح املنظمة:   العالقاتاالستراتيجيات االتصالية إلدارة 
ية التي تقوم بها املنظمة  قات بأنها "تلك اجلهود السلوكتعرف استراتيجيات إدارة العال

املرغوبة   العالقات  استمرارية  على  املصالح"  بينهاللحفاظ  تقسيم .وبني جماعات  وميكن 
  هذه االستراتيجيات إلى:  

  :  متناسقةاستراتيجيات ) 1( 
بني  التوازن  إحداث  تسهم يف  التي  االتصالية  والبرامج  األنشطة  استخدام   وتعبر عن 

إدارة   يف  أفضل  نتائج  يحقق  مما  املصالح؛  جماعات  واهتمامات  املنظمة،  اهتمامات 
  27وتتمثل هذه االستراتيجيات يف:  26. عالقات املنظمة
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  ية القيادة الواعية):  استراتيجية الوصول أو االقتراب، كما يطلق عليها (استراتيج -
ات املصالح بقنوات اتصال  بها درجة اجلهد الذي تبذله املنظمة إلمداد مجموع  املقصود  

تساعدهم منافذ  أو  إليها  وتفاعل  الوصول  بني  .على  مباشر  تفاعل  وجود  إلى  وتشير 
قادة املنظمة وممثليها وبني أعضاء هذه املجموعات الذين يتمكنون بذلك من الوصول  

املراسالت  إلى عم الهاتفية،  املكاملات  املباشرة يف  بتوفير عنصر  القرار؛  ليات صناعة 
أو البري األسئلة  لتوجيه  مباشرة؛  اآلخر  إلى  كل طرف  يلجأ  بحيث  اإللكترونية  أو  دية 

سارات حول العالقة بدًال من االعتماد على وسطاء وتتأكد استراتيجية الوصول  االستف
الرجوع  بأن يصبح معروًفا لدى مجموعات   الذين ميكنهم  املصالح من هم األشخاص 

مع العالقة  يخص  ما  كل  يف  مباشرة  مشاركة  . املنظمة  إليهم  ضرورة  يف  تتمثل  كما 
املسؤولون  يقدم  بحيث  املصالح  مجموعات  إلى  الوصول  برامج  يف  العليا  اإلدارة 

واالستج للجمهور  لالستماع  واللقاءات  االجتماعات  ويحضرون  املعلومات  ابة بأنفسهم 
  . له

  ، كما يطلق عليها (استراتيجية التوجيه):  اإليجابية االستراتيجية  -
املنظمة    بها  املقصود تبذلها  التي  اجلهود  من  املصالح  أعضاء مجموعات  إفادة  درجة 

وتشير إلى أي عمل أو سلوك تتخذه املنظمة  .جلعل العالقات معهم أكثر رضاًء وإيجابية
جلعل العالقة ُمرضية للطرفني، فتسعى املنظمة ألن تصبح مرجعية للجمهور يف املعلومات 

ا موقعها  تصمم  كما  العالقة،  هذا إللكحول  على  وخدماتها  اإلخبارية  وبياناتها  تروني 
مهمة  .األساس إلجناز  العامة  اخلطوط  وحتديد  املشورة  وإسداء  والدعم  النصح  وتقدمي 

معينة أو للمساعدة يف اتخاذ القرار وتقدمي املعلومات بحيث تقوم املنظمة بدور املصدر  
  .ار جديدةأفك(أو املرجعية) التي يعتمد عليها اجلمهور يف احلصول على 

  استراتيجية االنفتاح، كما يطلق عليها (احلوار املستمر):   -
باملعلومات حول طبيعتها وأنشطتها وما  املنظمة إلمداد اجلمهور  تبذلها  التي  اجلهود 

وتشير إلى التبادل الصريح والواضح لألفكار واالجتاهات بني أطراف  .تقوم به من أعمال
االن.العالقة استراتيجية  للمشاركة  وتؤكد  املصالح  ملجموعات  الفرصة  إتاحة  فتاحية 

واالندماج يف عملية صناعة القرار التنظيمي وليس مجرد إقناع اجلمهور أو كسب تأييده، 
الفرصة   وإتاحة  سلبية)  أو  (إيجابية  الكاملة  املعلومات  تقدمي  خالل  من  ذلك  ويتحقق 

و وقراراتها  املنظمة  نحو  ومستقل  واٍع  حكم  بهاللجمهور إلصدار  هذه .عالقاته  وتتضمن 
املنظمة   بني  العالقة  يف  التحكم  سلطة  بتفاوت  املتعلقة  اجلدليات  مناقشة  االستراتيجية 

كما أنها تتسم باحلوار املتواصل مع مجموعات املصالح املختلفة مبا  .ومجموعات املصالح
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لزمن  ا  اريؤكد بناء عالقة مفتوحة حتظى باحترام وتقدير الطرفني؛ تأكيدا ملفهوم استثم
  . يف تنمية العالقة اإليجابية

  استراتيجية تأكيد الشرعية، كما يطلق عليها (استراتيجية اليقظة واالنتباه)  -
بعني   تؤخذ  اهتماماتهم  أن  املصالح  ملجموعات  لتؤكد  املنظمة  تبذلها  التي  اجلهود 

  نظمة امل  وتعبر عن تأكيد شرعية اهتمامات ومصالح كل من .االعتبار يف كل عمل تقوم به
باملحافظة على   التزامه  العالقة  إلى إعالن كل طرف يف  ومجموعات املصالح، باإلضافة 

باآلخر مجموعات  .عالقته  كل  عن  تصدر  التي  والسلوكيات  األعمال  لكل  املنظمة  فتنتبه 
بني   العالقات  تدعم  التي  املتناسقة  التفاعالت  ممارسة  يف  أهميتها  وتتضح  املصالح 

  . الطرفني
  ، كما يطلق عليها (استراتيجية املشاركة يف املهام):  الشبكاتناء يجية باسترات -

درجة اجلهد الذي تبذله املنظمة لبناء شبكات عمل أو الدخول يف حتالفات املقصود  
املصالح" فيها أعضاء مجموعات  التي يشترك  وتقييم .مع نفس اجلماعات  توثيق  وميكن 

االتصا توثيق  خالل  من  الشبكات  بناء  الت جهود  التي  نظيمية  الت  اخلارجية  اجلهات  مع 
االحتادات   أو  النشطة  اجلماعات  مثل  املصالح  مجموعات  أعضاء  فيها  يشارك 

فهي اجلهود التي تقوم بها املنظمة للمشاركة يف العمل حول املشروعات املشتركة  .التجارية
املص مجموعات  مع  املتبادل  االهتمام  ذات  املشكالت  تعاوني حلل  مدخل  مثل وتبني  الح 

  . جتمع املحلي، تقدمي فرص العمل، حتقيق األرباح، التقدم على املنافسنيقضايا امل 
  العالقات الشخصية، كما يطلق عليها (االلتزام باملعايير الثقافية):   تنميةاستراتيجية   -

بناء عالقات مباشرة وشخصية بني ممثلي املنظمة وبني أعضاء مجموعات املصالح،  
املجت  التي وبخاصة يف  ثق  معات  املباشرةتعتمد  العالقات  بناء  مثلما هو احلال  .افتها على 

تقوم   الشرقية  الثقافة  ألن  الغربية؛  بالثقافات  مقارنة  الشرقية  الثقافات  ذات  الدول  يف 
  . على احترام القيم واملعايير السائدة يف املجتمع

  تجابة):  ، كما يطلق عليها (استراتيجية االساالحتراماستراتيجية تأكيد  -
عمل كيتأ كاستراتيجية  املصالح  مجموعات  نظر  لوجهات  املنظمة  أعضاء  احترام  د 

واقعية، مبا يعنى التكيف واالستجابة لكافة السلوكيات وأمناط االتصال والتفاعل مع هذه 
فترغب املنظمة يف مساعدة مجموعات املصالح وتقدمي اخلدمة اجليدة لهم،  . املجموعات

اال إعطاء  يتضمن  باهتممبا  مب نطباع  املنظمة  الفورية  ام  واالستجابة  اجلمهور  صالح 
 .لشكاواه واستفساراته واملثابرة يف التفاعل معه
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  غير املتناسقة:   االستراتيجيات) 2( 
حتقق املنفعة للمنظمة بشكٍل أساسي حيث ال تسعى املنظمة   محاوالت تنمية عالقات

ما حتاول إقناع مجموعات  من خاللها إلى تغيير سلوكها لتحسني جودة هذه العالقة، بين
هذه  مصلحة  يف  أيًضا  هي  املنظمة  فيها  ترغب  التي  العالقة  بأن  املصالح 

  29وتتمثل هذه االستراتيجيات يف: 28. املجموعات
  استراتيجية التفاوض الفردي أو أحادي االجتاه:  -

محاولة فرض موقف أحد األطراف على الطرف اآلخر دون مراعاة مصلحته، عن طريق  
  .األسئلة العدائية وإبراز أخطاء الطرف اآلخر وحتى التهديد املباشراستخدام 

  بالرأي:   التمسكاستراتيجية   -
  . اع مجموعات املصالح بتقبل مواقفها ووجهات نظرها بشتى الطرقإقن 
  :  التجنباستراتيجية   -

لك صراع مع اجلماهير سواًء واقعًيا (مكانًيا) أو نفسًيا، وبذ  يفتفادي املنظمة الدخول  
م أو تتعاون معهم وال تهتم  تتحاشى املنظمة التفاعل مع مجموعات املصالح فال تتصل به 

  .تركة مع هذه املجموعات بوجود مصالح مش
  التوفيق:    استراتيجية -

  . عن مواقفها وبعض مصاحلها وطموحاتها الستمرار العالقة جزئًياتنازل املنظمة  
  استراتيجية املساومة:  -

اهتمامات تلتقى  اهتما  أن  مع  الطريق املنظمة  منتصف  يف  املصالح  مجموعات    مات 
  (حل وسط)، ولكن املنظمة  

  . ال تكون راضية متاًما عن النتائج املتحققة
  أهمية الدراسة: 

  تنبع أهمية هذه الدراسة من ما يلي:  
محدودية الدراسات العربية التي تناولت إدارة عالقات املنظمة بجماعات املصالح، فقد 

باحثة أن الدراسات املصرية التي تناولته اقتصرت على توصيف هذه العملية  رصدت ال
ربطه تناوله    دون  إمكانية  الباحثة  رأت  لذا  منها؛  التنظيمية  خاصة  أخرى  مبتغيرات 

أيًضا من منظور تنظيمى كمدخل جديد لدراسته ميكن تضمينه ضمن أساليب اإلدارة  
  . اعات مصاحلهااملتقدمة يف تعزيز العالقة بني املنظمة وجم

العامل للمنظمات  والتكنولوجية  والسياسية  االقتصادية  الظروف  ة يف مصر حالًيا، تغير 
أهم   من  باعتبارهم  املنظمات  هذه  مصالح  بجماعات  االهتمام  ضرورة  على  يحفز 
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وتخطي  األداء  مستوى  وتطوير  التنظيمية،  الفاعلية  مستوى  على  املؤثرة  العوامل 
 .حدوثها  القضايا واألزمات املحتمل

قات مع جماعات وتتمثل األهمية التطبيقية للدراسة يف تعريف املسؤولني عن إدارة العال 
 . املصالح مبجمل العوامل املؤثرة على هذه العملية ليستطيعوا إدارتها بنجاح

باإلضافة إلى محاولة تطوير أمنوذج نظري يربط بني اتصاالت إدارة عالقات املنظمات  
وأمن املصالح  املنظمات  بجماعات  كافة  ويالئم  التنظيمية،  والقيادات  الثقافات  اط 

 . العاملة يف مصر
 هداف الدراسة:  أ

  إلي حتقيق مجموعة من األهداف تتمثل فيما يلي:  الدراسةتسعي هذه 
التي تعزز العالقات بني املنظمات  - الثقافات والقيادات التنظيمية  التعرف على أمناط 

وانعكاسات ذلك علي االرتقاء مبستوى إدارة هذه محل الدراسة وجماعات مصاحلها،  
  .العملية باملنظمات

 .حتديد أهم الفئات اجلماهيرية للمنظمات ومحددات ذلك -
من   - العالقات)  هذه  جودة  وأبعاد  (مستوياتها  العالقات  إدارة  عملية  طبيعة  توصيف 

 .منظور القائمني على إدارتها باملنظمات العاملة يف مصر 
دارة عالقات املنظمة بجماعات مصاحلها بعينة  جيات االتصالية إلاستكشاف االستراتي -

 . الدراسة، ومدى تأثرها باملتغيرات التنظيمية املختلفة
املنظمات   - تعزيز عالقات  العاملة يف مصر علي  املنظمات  القرار يف  مساعدة متخذي 

 . بجماعات مصاحلها، وكيفية اإلفادة من االتصاالت املؤسسية يف حتقيق ذلك
 للدراسة:   املنهجىار اإلط

  :  الدراسةفروض 
  الفرض الرئيس: 

القيادة  - منط  نشاطها،  طبيعة  املنظمات،  ملكية  (منط  التنظيمية  املتغيرات  تؤثر 
عالقة   إدارة  عملية  طبيعة  على  بها)  السائدة  التنظيمية  الثقافة  منط  التنظيمية، 

  .املنظمات محل الدراسة بجماعات املصالح 
  الفرعية:  الفروض

ظمات محل الدراسة ق ذات داللة إحصائية يف حتديد جماعات مصالح املنفرو  هناك -
  . تبًعا للمتغيرات التنظيمية لهذه املنظمات
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املنظمات  - بني  العالقة  أبعاد جودة  أهمية  ترتيب  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  هناك 
  .محل الدراسة وجماعات املصالح تبًعا للمتغيرات التنظيمية لهذه املنظمات

العالقفرو  هناك - مستويات  أمناط  بني  إحصائية  داللة  ذات  محل ق  املنظمات  بني  ة 
 . الدراسة وجماعات املصالح تبًعا للمتغيرات التنظيمية لهذه املنظمات

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني معدل استخدام املنظمات محل الدراسة للوسائل  -
مصاحله بجماعات  عالقتها  إدارة  يف  املتنوعة  التنظيمية االتصالية  للمتغيرات  تبًعا  ا 

 .لهذه املنظمات 
االتصالية  هنا - االستراتيجيات  اختيار  معايير  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ك 

تبًعا  مصاحلها  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقات  إدارة  يف  املستخدمة 
 . املتغيرات التنظيمية لهذه املنظمات

است - معدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  االتصالية هناك  االستراتيجيات  خدام 
سقة /غير املتناسقة) يف إدارة عالقة املنظمات محل الدراسة بجماعات ملتنااملتنوعة (ا

 . مصاحلها تبًعا للمتغيرات التنظيمية لهذه املنظمات
 الدراسة:  منهج

ولتحقيق هدف الدراسة يف التعرف على منط القيادة والثقافة التنظيمية السائدة يف 
االتصالية املنظما االستراتيجيات  حتديد  على  تأثيرها  ومدى  مصر،  يف  العاملة  ت 

إدارة  يف  وانعكاسات   املستخدمة  مصاحلها،  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقات 
هذه العالقات واإلفادة من وجودها يف املستوى    ذلك على مدى قدرة املنظمة على تطوير

التنظيمية؛ اس الفاعلية  الذي يعد جهًدا املطلوب يف حتقيق  املسح  الباحثة منهج  تخدمت 
  . وصاف عن الظاهرةعلمًيا منظًما للحصول على بيانات ومعلومات وأ

  :  الدراسة مجتمع
والتابعة  مصر  يف  العاملة  واخلدمية  اإلنتاجية  املنظمات  يف  الدراسة  مجتمع  يتمثل 

املصري األجنبى،  لقطاع األعمال العام والقطاع االستثماري (شركات االستثمار املصري، و
  . واملصري العربي)

  :  الدراسةعينة 
املنظمات  ) منظمةً من  60على عينة متاحة مكونة من (  الدراسةقامت الباحثة بتطبيق  

؛ اإلنتاجية واخلدمية العاملة يف مصر والتابعة لقطاع األعمال العام والقطاع االستثماري
ظمات وأمناط ملكيتها وتنوع أمناط  يف محاولة لتمثيل كافة القطاعات التي تعمل بها املن

 .التنظيمية ثقافتها وقياداتها
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  امللكية  منط      
 طبيعة 
  النشاط 

  خدمي
  

  إنتاجي 
  

  املنظمات التابعة 
  لقطاع األعمال  
  العام  

  مستشفي القصر العيني التعليمي اجلديد 
  بتروجاس  
  بنك مصر 

  البنك األهلي املصري 
  بنك ناصر  

  الدلتا للتأمني  
  تأمني  سويس للقناة ال

  النصر للتعدين  
  أنبى للبترول  

  بتروجيت  
  مصر للسياحة  
  مصر للطيران  

  املقاولون العرب  
  النصر للمقاوالت  

  القابضة ملياه الشرب

  بسكو مصر  
  الشركة املصرية لألدوية  

  النصر لصناعة السيارات  
  مصر للزيوت والصابون  
  مصر لأللبان واألغذية  

  الشركية القومية لألسمنت  
  السويس لألسمنت  
  األهرام للمشروبات  

  أدفينا لألغذية املحفوظة  
  مصر للغزل والنسيج

  سيماف للدواء  
  الوطنية للصناعات الغذائية  

  أبوقير لألسمدة والصناعات الكيماوية  
  شركة احلديد والصلب املصرية  

  الدلتا الصناعية إيديال
  

  املنظمات التابعة 
 للقطاع االستثماري  

 بنك عودة 
  تشفي السالم الدولي سم

  مستشفي الصفا
  cibبنك 

 فودافون 
  اتصاالت 

  رويال للتأمني 
  أليانز إيجيبت 

 سونستا
  كايرو كونكورد 

  ماركيور
  طلعت مصطفي 

  سوديك 
  فالكون 

  مكسيم تورز 

 نابلسى شاهني  
  شركة تنمية مصانع الرشيدي امليزان 

  نستلة مصر للصناعات الغذائية  
  كوكا كوال  

  ئية  جهينة للصناعات الغذا
  ايفا فارما  

  فاركو لألدوية  
  حلو الشام للصناعات الغذائية  

  املصريني لصناعة األلبان  
  فيتراك للصناعات الغذائية  

  سيراميكا كيلوباترا
  دانون مصر  

  فريش اليكتريك  
  العربي جروب 

  شويبس للمشروبات
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 أدوات جمع البيانات:  
عالقات مع جماعات مصالح االستقصاء والتي طبقت مع املسؤول عن إدارة    صحيفة

  .سةباملنظمات محل الدرا
  الصدق والثبات:   اختبارا

  الصدق والثبات يف صحيفة االستقصاء قامت الباحثة مبا يلي:   لتحقيق

البيانات   - يفيد يف حتديد  للبحث مبا  املطروحة  والتساؤالت  البحثية  املشكلة  مراجعة 
  .طلوب جمعهاامل

ا، بحيث يغطي كتقسيم األسئلة إلى أجزاء متتابع  - ل جزء نقطة معينة يف ة تتابًعا منطقّيً
اجلزء األول: يتعلق باجلوانب املتنوعة يف عملية إدارة العالقات  .البحث ويفي بأهدافها

منظور   من  للمنظمة  الرئيسة)  اجلماهير  (فئات  املصالح  مجموعات  أهم  وهي 
الو  املنظمااملمارسني،  إدارة عالقات  املسؤولة عن  اإلدارية  املصالح، حدة  بجماعات  ت 

نظمات وجماعات مصاحلها، خصائص (مستويات) العالقة  أبعاد جودة العالقة بني امل 
عالقة   إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية  الوسائل  مصاحلها،  وجماعات  املنظمات  بني 

الخت املحددة  العوامل  مصاحلها،  بجماعات  االتصالية املنظمات  االستراتيجيات  يار 
ستخدمة يف إدارة  ع جماعات املصالح، االستراتيجيات االتصالية امل إلدارة العالقات م

  عالقة املنظمات بجماعات مصاحلها. 
مقياس   - باستخدام  التنظيمية  القيادة  بتحديد منط  يتعلق  االستمارة  من  الثاني  اجلزء 

Burns and Bass"". " واملقياس املعدل ل"Bass and Avolio . 
ف تبًعا إلطار تحديد منط الثقافة التنظيمية املصناجلزء الثالث من االستمارة يتعلق ب -

القيم املتنافسة إلى ثقافة هرمية، ثقافة مرنة، ثقافة السوق، ثقافة اجلماعة حيث مت 
الرقابة   (حجم  منها  والتي  التنظيمية،  الثقافة  أبعاد  عن  تعبر  جمل  عدة  صياغة 

باواإلشرا القرارات  اتخاذ  أسلوب  املنظمة،  أعضاء  على  املباشر  طبيعة  ف  ملنظمة، 
ا الوظيفي ألعضاء املنظمة، مدى وطبيعة االتصاالت التنظيمية وهدفها، مستوى الرض
  . األهداف التنظيمية، وعالقة املنظمة بالبيئة)

الو - (املسمى  للمبحوثني  الشخصية  بالبيانات  يتعلق  االستمارة  من  ظيفي،  اجلزءالرابع 
  . (منط ملكيتها، وطبيعة نشاطها) عدد سنوات اخلبرة)، وبيانات تتعلق باملنظمة ذاتها

أساتذة   - على  وعرضها  األولية،  صورتها  يف  االستقصاء  صحيفة  من  نسخ  إعداد 
متغيرات   قياسها  يف  القياس  أداة  صدق  من  للتأكد  البحث  ومناهج  اإلعالم 
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قاييس باإلضافة، واحلذف، وإعادة الصياغة  وأجرت الباحثة التعديالت يف امل .الدراسة
  .ات األساتذة املحكمني بُعد جتميع مالحظ

 .وضع بعض األسئلة التأكيدية والتأكد من صدق إجابة املبحوثني عليها  -
% من  10) منظماٍت؛ أي 6إجراء اختبار قبلي لصحيفة االستقصاء على عينة قوامها (  -

كان هناك تعديالت يف بعض األسئلة، فضًال عن العينة املختارة، وذلك لتعرُّف ما إذا  
فهم   مدى  ودرجة  تعرُّف  الصحيفة،  يف  املستخدمة  واأللفاظ  لألسئلة  املبحوثني 

وحها، والوقت الذي تستغرقه عملية جمع البيانات واملالحظات والتعليقات املختلفة  وض
وانب  على جميع جوانب الصحيفة؛ وذلك للتأكد من صدقها وصالحيتها يف قياس اجل

 .املختلفة التي ُوضعت الصحيفة لقياسها
  : الدراسة نتائج 

أوًال: توصيف السمات التنظيمية للمنظمات محل الدراسة (منط ملكية املنظمات، طبيعة  
محل  املنظمات  يف  السائدة  التنظيمية  والقيادة  التنظيمية  الثقافة  منط  نشاطها، 

  الدراسة):  
  منط ملكية املنظمات محل الدراسة وطبيعة نشاطها:    حتديد)  1( 

  نشاط املنظمات محل الدراسة ) يوضح منط ملكية وطبيعة 1جدول رقم (
  %  ك  السمات التنظيمية 

  نشاط الشركة 

 50 30 إنتاجي 

 50  30 خدمي

  100  60 اإلجمالي 

  منط امللكية 

 50 30  قطاع األعمال العام

 50  30 القطاع االستثماري

  100  60 اإلجمالي 

التنظيمية 2(  الثقافة  أمناط  من  منط  كل  أبعاد  عن  تعبر  جمل  عدة  صياغة  مت   (  
القيم   تبًعا إلطار  املصنفة  الهرمية،    املتنافسة األربعة  الثقافة  األربعة هي:  األمناط  وهذه 

  الثقافة املرنة، ثقافة السوق، ثقافة اجلماعة فجاءت النتائج على النحو اآلتي:  
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) يوضح األوزان النسبية ملتغير منط الثقافة التنظيمية يف املنظمات عينة الدراسة 2جدول رقم (      

  ) 60ن=(
 الوزن النسبي   املتوسط احلسابي   منط الثقافة التنظيمية

 % 53,6 11,25 ثقافة اجلماعة 

 %53  14,17 الثقافة الهرمية 

 %52,3  10,98  الثقافة املرنة 

 %51,8 9,72 ثقافة السوق 

 ) 60) اجتاهات املبحوثني نحو العبارات التي تعبر عن ثقافة اجلماعة (ن=1  -3جدول رقم (

  االجتاه
  عباراتلا

 معارض  محايد   موافق
 املتوسط

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي

ب انتماء االتصاالت  زيادة  هدفها  الشركة 
 أعضائها وثقتهم يف اإلدارة

13 21,7 % 14 23,3 % 33 55 % 1,67 55, 6 % 

تطبق إدارة الشركة أسلوب املشاركة يف صنع 
املشتركة  باملسؤولية  شعور  خللق  القرارات 

 لدى أعضائها 
14 23,3 % 11 18,3 % 35 58,4 % 1,65 55 % 

املوارد  تنمية  ببرامج  الشركة  إدارة  تهتم 
 البشرية 

13 21,7 % 11 18,3 % 36 60 % 1,62 53,9 % 

بالشركة  للعاملني  الوظيفي  الرضا  مستوى 
 مرتفع نسبيا 

14 23,3 % 8 13,3 % 38 63,4 % 1,60 53,3 % 

الداخلية  البيئة  على  الشركة  إدارة  تركز 
 لكن بدون إحكام السيطرة عليها  للمنظمة و

12 20 %  11 18,3 % 37 61,7 % 1,58 52,8 % 

العمل  مبدأ  بتطبيق  الشركة  إدارة  تهتم 
 اجلماعي 

17 28,3 % 1 1,7 % 42 70 % 1,58 52,8 % 

للمكافأت نظام  الشركة  إدارة  على   تضع 
وليس  اجلماعي  اإلجناز  معدل  أساس 

 الفردي  
14 23,3 % 5 8,3 % 41 68,4 % 1,55 51,7 % 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:   

) وهذه 53,6أن الوزن النسبي لثقافة اجلماعة يف إجمالي املنظمات عينة الدراسة (
أن  بالترتيب:  هي  السمات  وهذه  اجلماعة  ثقافة  سمات  ثقافتها  على  ينطبق  املنظمات 

والثقة االنتماء  مستوى  رفع  هدفها  واألعضاء  املنظمات  إدارة  بني  اإلدارة    االتصاالت  يف 
) نسبي  بوزن  ولذ55,6وذلك  صنع  )،  يف  املشاركة  أسلوب  املنظمات  إدارة  تطبق  لك 

)، كما تهتم  55القرارات خللق شعور باملسؤولية املشتركة لدى أعضائهاوذلك بوزن نسبي (
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)، ويرتفع مستوى  53,9املنظمات ببرامج تنمية املوارد البشرية وذلك بوزن نسبي (  إدارة
الوظيفي (  الرضا  بوزن نسبي  وذلك  بها  بتطبيق مبدأ  53,3للعاملني  تهتم  أيًضا  )، ألنها 

الر على  اجلماعي،  بدون العمل  ولكن  للمنظمة،  الداخلية  البيئة  على  تركز  أنها  من  غم 
وذلك   عليها  السيطرة  (إحكام  نسبي  هذه 52,8بوزن  إدارة  تضع  وأخيًرا  لكالهما،   (

جناز اجلماعي وليس الفردي وذلك بوزن  املنظمات نظام للمكافآت على أساس معدل اإل
  . )51,7نسبي (
  ) 60) اجتاهات املبحوثني نحو العبارات التي تعبر عن الثقافة الهرمية (ن=2 -3جدول رقم (         

  االجتاه
  العبارات

  معارض  يدمحا  موافق 
  املتوسط 

الوزن  
 %  ك %  ك % ك  النسبي 

الرضا الوظيفي لدى   ينخفض مستوى 
  شركة العاملني بال

15   25 % 8 13,3 % 37 61,7 % 1,63 54,4 % 

مفهوم  بقوة  الشركة  إدارة  تطبق 
 األدوار التنظيمية والتسلسل الوظيفي

14 23,3 % 9 15 % 37 61,7 % 1,62 53,9 % 

بأسلوب   قراراتها  الشركة  إدارة  تتخذ 
 مركزي  

15  25 % 7 11,7 % 38 63,3 % 1,62 53,9 % 

أو   االبتكار  الشركة  إدارة  تشجع  ال 
  طرق جديدة حلل املشكالت  تقدمي

14  23,3 % 9 15 % 37  61,7 % 1,62 53,9 % 

النظام  على  الشركة  إدارة  حتافظ 
إجراءات   ووجود  العمل  مكان  داخل 

 محددة لعمل األفراد وقواعد 
15 25 % 6 10 % 39 65 % 1,60 53,3 % 

البيئة   على  الشركة  إدارة  تركز 
السيطرة   وحتكم  للمنظمة  الداخلية 

 استقرارها   عليها للحفاظ على
15 25 % 3 5 % 42 70 % 1,55 51,7 % 

غالبية االتصاالت بالشركة ذات طابع  
والعكس  للعاملني  اإلدارة  من  رسمي 

 غير صحيح  
15 25 % -  - 45  75 % 1,50  50 % 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:   

هذه %)، و53أن الوزن النسبي للثقافة الهرمية يف إجمالي املنظمات بعينة الدراسة (
بالترت هي  السمات  وهذه  الهرمية  الثقافة  سمات  ثقافتها  على  ينطبق  من املنظمات  يب 

منظور املبحوثني بالعينة: انخفاض مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هذه املنظمات وذلك 
 ) نسبي  أسلوب54,4بوزن  وأن  الطابع   )،  عليه  يغلب  املنظمات  هذه  القرارات يف  اتخاذ 

ولذلك   إدااملركزي؛  امل لتشجع  هذه  االبتكار  رة  حلل    أو نظمات  جديدة  طرق  تقدمي 
التنظيمية والتسلسل الوظيفي وذلك بوزن    املشكالت، كما أنها تطبق بقوة مفهوم األدوار 

) منهم،  53,9نسبي  لكٍل  املنظمات  )  هذه  إدارة  مكان  وأيًضا حتافظ  داخل  النظام  على 
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ب االفراد وذلك  لعمل  إجراءات وقواعد محددة  (العمل ووجود  )، وتركز  53,3وزن نسبي 
حفاظ على استقرارها وذلك بوزن  على البيئة الداخلية للمنظمة وحتكم السيطرة عليها لل 

املنظمات رسمية يف اجتاه واحد من    )، وأخيًرا51,7نسبي ( غالبية االتصاالت يف هذه 
  .)50ظمة إلى اجلمهور وليس العكس وذلك بوزن نسبي ( املن

  ) 60ي تعبر عن الثقافة املرنة (ن=ملبحوثني نحو العبارات الت) اجتاهات ا3  -3جدول رقم (

  االجتاه

  العبارات

  معارض  محايد  موافق 
  املتوسط 

الوزن  

 %  ك %  ك % ك النسبي 

إدارة   ببيئتها  تهتم  الشركة 

إحكام   بدون  ولكن  اخلارجية 

  السيطرة عليها 

10 16,7% 17 28,3% 33 55% 1,62 53,9% 

الشر إدارة  اهتمام  جودة  محور  كة 

 م اإلنتاج  اإلنتاج وليس ك
15  25% 6 10% 39 65% 1,60  53,3% 

تغيرات   أية  الشركة  إدارة  ترصد 

املالئمة   االستجابة  وتختار  بيئية 

 لها 

12 20% 12 20% 36 60% 1,60 53,3% 

أعضاءها   الشركة  إدارة  تشجع 

مما   طاقاتهم  بكامل  العمل  على 

 يؤدي إلى ارتفاع مستوى أدائهم  

15 25% 5 8,3% 40 66,7% 1,58 52,8% 

على   القدرة  الشركة  إدارة  لدى 

 إدارة عمليات التغيير  
13 21,7% 7 11,7% 40 66,6% 1,55 51,7% 

ألعضاء   الوظيفي  الرضا  مستوى 

 الشركة مرتفع جًدا  
14 23,3% 5 8,3% 41 68,4% 1,55 51,7% 

العمل   الشركة  إدارة  تشجع 

 اإلبداعى واالبتكار  
12  20% 5 8,3% 43 71,7% 1,48 49,4%  

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  

) الدراسة  بعينة  املنظمات  إجمالي  يف  املرنة  للثقافة  النسبي  الوزن  وهذه 52,3أن   (
االهتمام املنظمات ينطبق على ثقافتها سمات الثقافة املرنة وهذه السمات هي بالترتيب:  

)، ولذلك 53,9يها، وذلك بوزن نسبي (ببيئتها اخلارجية ولكن بدون إحكام السيطرة عل
ت أية تغيرات بيئية، وتختار االستجابة املالئمة لها، كما أن محور  نظماترصد إدارة هذه امل

) 53,3اهتمام إدارة هذه املنظمات هو جودة اإلنتاج وليس كم اإلنتاج وذلك بوزن نسبي (
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العمل   على  أعضاءها  املنظمات  هذه  إدارة  تشجع  وأيًضا  مما كالهما،  طاقاتهم؛  بكامل 
بوز وذلك  أدائهم  مستوى  ارتفاع  إلى  ( يؤدي  نسبي  رضائهم  52,8ن  مستوى  أن  كما   ،(

بوزن   وذلك  التغيير،  عمليات  إدارة  من  املنظمات  هذه  ميكن  مما  جًدا،  مرتفع  الوظيفي 
) بوزن  51,7نسبي  اإلبداعى واالبتكار، وذلك  للعمل  ) لكالهما، ويرتبط بذلك تشجيعها 
 . )49,4نسبي (
  ) 60) اجتاهات املبحوثني نحو العبارات التي تعبر عن الثقافة السوق (ن=4 -3جدول رقم (  

  االجتاه

  العبارات

  معارض محايد  موافق 
 املتوسط 

الوزن  

 %  ك % ك % ك النسبي 

توضيح   هدفها  بالشركة  االتصاالت 

إجنازها   املطلوب  واألهداف  املهام 

 ألعضائها

14 23,3 % 9 15 % 37 61,7 % 1,62 53,9 % 

رؤية   الشركة  إدارة  لدى  تتوافر 

يف   واملتمثلة  ألهدافها  واضحة 

اإلنتاجية واألرباح   االرتفاع مبستوى 

 املتحققة  

15 25 % 4 6,7 % 41 68,3 % 1,57 52,2 % 

حتقيق  الشركة  إدارة  تستهدف 

 أهداف قصيرة املدى 
12 20 % 8 13,3 % 40 66,7 % 1,53 51,1 % 

إدارة   البيئتركز  على  ة  الشركة 

للمنظ وإحكام  اخلارجية  مة 

 السيطرة عليها

15 25 % 2 3,3 % 43  71,7 % 1,53 51,1 % 

بأن   الشركة أعضاءها  إدارة  تطالب 

على   وقادرين  متفوقني  يكونوا 

 املنافسة وإال يتم استبعادهم 

15  25 %  1 1,7 %  44  73,3 % 1,52 50,6 % 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  

ال لثقافة  النسبي  الوزن  بعأن  املنظمات  إجمالي  (سوق يف  الدراسة  وهذه 51,8ينة   (
السمات هي بالترتيب: أن هدف   وهذهاملنظمات ينطبق على ثقافتها سمات ثقافة السوق  

توضيح   املنظمات هو  املطلوب إجنازها ألعضائها،اتصاالت هذه  واألهداف  وذلك   املهام 
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 ) نسبي  ألهدافه53,9بوزن  واضحة  رؤية  لديها  يتوافر  وأنه  االرتفاع  )،  يف  واملتمثلة  ا 
و املتحققة  واألرباح  اإلنتاجية  (مبستوى  نسبي  بوزن  تستهدف 52,2ذلك  فإنها  لذلك   ،(

املدى،    حتقيق قصيرة  السيطرة وأهداف  وإحكام  للمنظمات  اخلارجية  البيئة  على  تركز 
 ) نسبي  بوزن  وذلك  بان 51,1عليها،  أعضاءها  تطالب  أنها  عليه  ترتب  لكالهما، مما   (

  .)50,6متفوقني وقادرين على املنافسة وإال يتم استبعادهم، وذلك بوزن نسبي ( يكونوا
  ما يلى:  اتضح  3وبإدخال متغير منط امللكية على نتائج جدول رقم 

) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة بحسب منط امللكية يف منط الثقافة  4جدول رقم (

  ) 60التنظيمية (ن=

  العدد  املتغيرات 
املتوسط  

  احلسابي 

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 الثقافة الهرمية 
 0,968 20,40 30 أعمال عام

50,478 58 0,000 
 0,944 7,93 30 استثماري 

 ثقافة اجلماعة 
 1,117 7,83 30 أعمال عام

- 6,397 58 0,000 
 5,744 14,67 30 استثماري 

 ثقافة السوق 
 0,874 7,17 30 مأعمال عا

- 14,473 58 0,000 
 1,721 12,27 30 استثماري 

 الثقافة املرنة 
 0,915 7,70 30 أعمال عام

- 5,932 58 0,000 
 5,994 14,27 30 استثماري 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  

ملكيتها  أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات بعينة الدراسة تبًعا لنمط  
وى املعنوية، حيث  يف منط الثقافة التنظيمية السائدة بها وهو ما توضحه قيمة (ت) ومست

إن غالبية املنظمات التابعة لقطاع األعمال العام بعينة الدراسة يغلب على ثقافتها سمات 
الهرمي الدراسةالثقافة  بعينة  االستثمارية  باملنظمات  مقارنة  املنظمات  ,ة  غالبية  حني  يف 
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بعيالت االستثماري  للقطاع  اجلماعة  ابعة  ثقافة  سمات  ثقافتها  على  يغلب  الدراسة  نة 
  .والثقافة املرنة وثقافة السوق مقارنة باملنظمات التابعة لقطاع األعمال العام

  ) اتضح ما يلى:  3على النتائج يف جدول رقم ( النشاطوبإدخال متغير طبيعة 
منط  نظمات محل الدراسة بحسب طبيعة النشاط يف ) يوضح معنوية الفروق بني امل5جدول رقم (

  ) 60الثقافة التنظيمية (ن=

  العدد  املتغيرات 
املتوسط  

  احلسابي 

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

الثقافة  

 الهرمية

 6,585 14,43 30 إنتاجي 
0,322 58 0,748 

 6,222 13,90 30 خدمي

ثقافة  

 اجلماعة 

  - 1,946 8,27 30 إنتاجي 

5,169 
58 0,000 

 6,015 14,23 30 خدمي

 ثقافة السوق 
 2,914 9,83 30 إنتاجي 

0,309 58 0,759 
 2,943 9,60 30 خدمي

 الثقافة املرنة 
 6,562 13,67 30 إنتاجي 

4,423 58 0,000 
 1,055 8,30 30 خدمي

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
ذات    - فروًقا  هناك  امل أن  بني  إحصائية  لطبيعة داللة  تبًعا  الدراسة  بعينة  نظمات 

ومستوى   (ت)  قيمة  توضحه  ما  وهو  بها  السائدة  التنظيمية  الثقافة  منط  يف  نشاطها 
حيث إن غالبية املنظمات التابعة  ,املعنوية فيما يتعلق بثقافة اجلماعة والثقافة املرنة فقط 

اجلماعة مقارنة  لى ثقافتها سمات ثقافة  ة بعينة الدراسة يغلب ع لقطاع املنظمات اخلدمي
الدراسة بعينة  اإلنتاجية  املنظمات  لقطاع  التابعة  املنظمات  ,باملنظمات  غالبية  حني  يف 

التابعة لقطاع املنظمات اإلنتاجية بعينة الدراسة يغلب على ثقافتها سمات الثقافة املرنة  
  .ملنظمات اخلدميةمقارنة باملنظمات التابعة لقطاع ا

ة عدة جمل تعبر عن أبعاد كل منط من أمناط القيادة التنظيمية املصنفة   صياغ) مت 3( 
والذي   Bass and Avolioواملقياس املعدل ل    ,  Burns and Bassباستخدام مقياس  
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على   النتائج  فجاءت  حتويلية  وقيادة  تبادلية  قيادة  إلى  التنظيمية  القيادة  أمناط  صنف 
  تي:  النحو اآل 

ير منط القيادة التنظيمية يف املنظمات عينة الدراسة  ألوزان النسبية ملتغ ) يوضح ا6جدول رقم (

  ) 60(ن=

  املتغيرات 
املتوسط  

  احلسابي 

الوزن  

 النسبي 

 % 67,9  30,55 القيادة التبادلية 

 % 63,2  30,33 القيادة التحويلية 

ادة التبادلية ) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على منط القي1-7جدول رقم (

 ) 60(ن=

  االجتاه
  العبارات

  معارض  محايد  موافق 
 املتوسط 

الوزن  
 %  ك %  ك % ك النسبي 

أحادية   املنظمة  إدارة  اتصاالت 
  االجتاه هابطة غالًبا

26 43,3% 15 25% 19 31,7% 2,12 70,6% 

بني   واالتصاالت  التفاعالت 
من   محدودة  واملرؤوسني  اإلدارة 

 أجل تسيير العمل 
28 46,7% 11 18,3% 21 35% 2,12 70,6% 

الشئون   املنظمة علي  إدارة  تركز 
 اليومية واألهداف قصيرة املدى 

27 45% 13 21,7% 20 33,3% 2,12 70,6% 

املنظمة   إدارة  بني  العالقة 
عابرة   عالقة  واملرؤوسني 

 سطحية قصيرة األمد
28 46,7% 10 16,7% 22 36,6% 2,10 70,0% 

جه املنظمة  إدارة  وًدا  تبذل 
امل ملساعدة  يف  ضعيفة  رؤوسني 

 إشباع احتياجاتهم
28 46,7% 9 15% 23 38,3% 2,08 69,4% 

ما   غالًبا  املنظمة  إدارة  سلوك 
بني   صراع  خلق  إلى  يؤدي 
أدوارهم   حول  املرؤوسني 

 ومسؤولياتهم

26 43,3% 12 20% 22 36,7% 2,07 68,9% 

ينظر املرؤوسني التصاالت إدارة  
 ية األحيان املنظمة بشك يف غالب

26 43,3% 11 18,3% 23 38,4% 2,05 68,3% 

قيادة   إال  هي  ما  املنظمة  إدارة 
 لصيانة األوضاع الراهنة 

24 40% 14 23,3% 22 36,7% 2,03 67,8% 



               687 

  االجتاه
  العبارات

  معارض  محايد  موافق 
 املتوسط 

الوزن  
 %  ك %  ك % ك النسبي 

إحكام   على  املنظمة  إدارة  تعمل 
 الرقابة على املرؤوسني 

28 46,7% 5 8,3% 27 45% 2,02 67,2% 

مع   اتفاًقا  املنظمة  إدارة  تعقد 
إجنازهم   عند  بأنه  املرؤوسني 

مادًيا  لأل تكافؤهم  املطلوب  داء 
 ,معنوًيا/

30  50% -   -  30  50% 2,00 66,7% 

تتدخل إدارة املنظمة بُعد حدوث  
حد   إلى  ووصولها  املشكالت 

 األزمة معاقبة املرؤوسني 
29 48,3% 2 3,4% 29 48,3% 2,00 66,7% 

اتخاذ   املنظمة  إدارة  تتجنب 
  ها القرارات أو تؤخر 

26 43,3% 8 13,3% 26 43,3% 2,00 66,7% 

إدارة املنظمة ال تتبادل اخلبرات  
تساعدهم   وال  املرؤوسني  مع 

 على تطوير مستوى أدائهم 
26 43,3% 8 13,3% 26 43,3% 2,00 66,7% 

إدارة املنظمة حتفز العاملني من  
احتياجاتهم  خالل   إشباع 

 األساسية احلالية
23 38,3% 10 16,7% 27 45% 1,93 64,4% 

بشكٍل   املنظمة  إدارة  تنتظر 
واملشكالت   األخطاء  وقوع  سلبي 

 املرؤوسنيمن جانب 
25 41,7% 5 8,3% 30 50% 1,92 63,9% 

 اجلدول السابق ما يلى:    بياناتتوضح  
الدراسة   - - بعينة  املنظمات  إجمالي  يف  التبادلية  القيادة  لنمط  النسبي  الوزن  أن 

ى سلوكيات قياداتها سمات القيادة التبادلية وهذه ) وهذه املنظمات ينطبق عل67,9(
  السمات هي بالترتيب:  

األولى واخلامسة، ومتثلت من حيث   - املرتبة  التبادلني، فشغلت  القادة  اتصاالت  طبيعة 
اتصا أجل شكل  من  محدودة  غالًبا،  هابطة  االجتاه  أحادية  بأنها  القادة  هؤالء  الت 

هد أو  املضمون  حيث  من  أما  العمل،  الشئون  تسيير  على  تركز  فهي  االتصاالت  ف 
قبل  من  األحيان  غالبية  يف  بشك  لها  وينظر  املدى،  قصيرة  واألهداف  اليومية 

  . التوالي) لكل منهم على 68,3، 70,6رؤوسني، وذلك بوزن نسبي (امل
الثانية   - املرتبة  التبادلية  القيادة  إطار  يف  املتسيبة  بالقيادة  اخلاصة  السلوكيات  شغلت 

ومتثلت يف أن العالقة بني قيادة املنظمة واملرؤوسني عالقة    رابعة والثامنة،والثالثة وال
إشباع  يف  املرؤوسني  ملساعدة  محدودة  جهوًدا  ويبذل  األمد،  قصيرة  سطحية  عابرة 
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هم، كما أنه يتخلى عن املسؤولية ويتجنب اتخاذ القرارات، وال يتبادل اخلبرات  احتياجات
ة ملساعدتهم على التطور والنمو، ونتيجة لذلك فإن مع املرؤوسني وال يبذل أية محاول

واملس األدوار  يخص  ما  كل  مع  نزاع  يف  غالًبا  يكونون  إدارة  التابعني  أن  إال  ؤوليات، 
شكالت ووصولها إلى حد األزمة معاقبة املرؤوسني الذين املنظمة تتدخل بُعد حدوث امل 

ن يف املنظمة، وذلك بوزن  يحاولون اغتصاب دور القائد أو ينشدون التوجيه من أي مكا
  .) لكٍل منهم على التوالي66,7، 68,9، 69,4،  70نسبي (

نشطة  جاء يف املرتبة السادسة والسابعة والعاشرة، السلوكيات اخلاصة بقيادة اإلدارة ال -
والكامنة يف إطار القيادة التبادلية، حيث تعمل إدارة املنظمة على إحكام الرقابة على  

بد وتتابع  سلبي املرؤوسني  بشكٍل  وذلك  ولكن  باستمرار،  املرؤوسني  عمل  سير  قة 
ني، فإدارة املنظمة ما هي إال  انتظارًا منها لوقوع األخطاء واملشكالت من جانب املرؤوس

األو لصيانة  الراهنةقيادة  على  ,ضاع  العاملني  سلبًيا يف عدم حتفيزه  النمط  هذا  يعد 
  ,) لكٍل منهم على الترتيب 63,9، 67,2، 67,8االبتكار واإلبداع، وذلك بوزن نسبي (

من   - املطلوبة  املهام  بتحديد  اخلاص  الُبعد  جاء  املبحوثني  نظر  وجهة  من  وأخيًرا 
از املهام املطلوبة ستتم مكافأتهم مادًيا املرؤوسني بدقة وعقد اتفاًقا معهم بأنه عند إجن

إطا يف  املشروطة  املكأفات  قيادة  املسمى  السلوكي  النمط  وهو  معنوًيا،  القيادة  أو  ر 
  .)64,4التبادلية، وذلك يف املرتبة التاسعة بوزن نسبي (

يلية ) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحوالعبارات الدالة على منط القيادة التحو2-7جدول رقم (

  ) 60(ن=

  االجتاه
  العبارات

 معارض  محايد  موافق 
  املتوسط 

الوزن  
 % ك %  ك % ك النسبي 

امل العإدارة  حتفز  من  نظمة  املني 
الداخلية    خالل احتياجاتهم  إثارة 

 العالية 
25 41,7% 12 20% 23 38,3% 2,03 67,8% 

رفع   على  قادرة  املنظمة  إدارة 
العاملني   أهداف  مستوى 
رؤيتها   إلجناز  وحتفيزهم 

 للمستقبل

21 35% 16 26,7% 23 38,3% 1,97 65,6% 

إدارة   وسلوكيات  املنظمة  صفات 
يقتد وأمنوذًجا  أعلى  به  مثًال  ى 

 من قبل املرؤوسني 
28 46,7% 1  1,7% 31 51,7% 1,95 65,0% 

القضايا   على  املنظمة  إدارة  تركز 
 واألهداف طويلة املدى

26 43,3% 5 8,3% 29 48,3% 1,95 65,0% 
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  االجتاه
  العبارات

 معارض  محايد  موافق 
  املتوسط 

الوزن  
 % ك %  ك % ك النسبي 

مع   عالقة  تقيم  املنظمة  إدارة 
االحترام   على  تقوم  املرؤوسني 
والثقة لترغب املرؤوسني يف اتباع  

 م العملتوجيهاتها إلجناز مها

22 36,7% 12 20% 26 43,3% 1,93 64,4% 

اهتماًما   املنظمة  إدارة  تعطي 
 شخصًيا لكل فرد من املرؤوسني 

22 36,7% 11 18,3% 27 45% 1,92 63,9% 

إرشادات   املنظمة  إدارة  تقدم 
التي   الكيفية  حول  للمرؤوسني 

 يؤدون بها العمل 
20 33,3% 15 25% 25 41,7% 1,92 63,9% 

املرؤ اتصااليتقبل  إدارة  وسني  ت 
وتناقش   عامة  بصفة  املنظمة 

 بصراحة وصدق إذا لم تقبل 
21 35% 13 21,7% 26 43,3% 1,92 63,9% 

رفع   على  املنظمة  إدارة  تعمل 
األخالقية   املسؤولية  مستوى 
للمرؤوسني وحتفزهم على جتاوز  
سبيل   يف  الشخصية  مصلحتهم 

 الصالح العام 

20 33,3% 14 23,3% 26 43,4% 1,90 63,3% 

خلق   على  قادرة  املنظمة  إدارة 
ونقلها   املستقبل  ألوضاع  رؤى 

 بفعالية للمرؤوسني 
20 33,3% 13 21,7% 27 45% 1,88 62,8% 

قدرات   املنظمة  إدارة  تدعم 
املشكالت   حل  على  املرؤوسني 
وإعادة   جديدة  بطرق  الصعبة 
القدمية   املشكالت  يف  النظر 
 والبحث عن أساليب عمل مبتكرة 

20 33,3% 12 20% 28 46,7% 1,87 62,2% 

يشعر   مناًخا  املنظمة  إدارة  تهيئ 
وعدم   باألمان  األعضاء  فيه 

 اخلوف من املشاركة
20 33,3% 11 18,3% 29 48,3% 1,85 61,7% 

التحدي   روح  تنمي  املنظمة  إدارة 
مهام   بتقدمي  املرؤوسني  لدى 

 صعبة لهم
21  35% 9 15% 30 50% 1,85 61,7% 

املنظمة  إدارة  وتستمع    تهتم 
وتستجيب  الحتياجات   املرؤوسني 

 لها 
21 35% 8 13,3% 31 51,7% 1,83 61,1% 

التفاعل   من  كبير  قدر  هناك 
واملرؤوسني   اإلدارة  بني  واالتصال 

18 30% 12 20% 30 50% 1,80 60,0% 
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  االجتاه
  العبارات

 معارض  محايد  موافق 
  املتوسط 

الوزن  
 % ك %  ك % ك النسبي 

بناء   خالل  من  اإلجناز  بهدف 
 عالقات قوية بينهم

إدارة املنظمة هي قيادة التغييرات  
 الكبيرة

16 26,7% 14 23,3% 30 50% 1,77 58,9% 

 ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول  -
) 63,2أن الوزن النسبي لنمط القيادة التحويلية يف إجمالي املنظمات بعينة الدراسة ( -

وهذه املنظمات ينطبق على سلوكيات قياداتها سمات القيادة التحويلية وهذه السمات 
  هي بالترتيب:  

السلوكي - األمناط  الكشغلت  بالقائد  اخلاصة  القادة   –اريزمية  أبعاد  أحد  وهو 
املبحوثني    –التحويلني نظر  وجهة  من  والسابعة،  والسادسة  والرابعة  الثالثة  املرتبة 

) نسبي  بوزن  وذلك  تأثيره  62,8،  63,3،  64,4،  65بالعينة،  القائد  هذا  يستمد   ،(
تي يصبح القائد الصفات والسلوكيات الونفوذه من جاذبيته الشخصية، وهي مجموعة  

اها مثًال أعلى وأمنوذًجا يقتدى به من قبل املرؤوسني ومن هذه السلوكيات التي مبقتض
واالحترام   اإلعجاب  على  تقوم  املرؤوسني  مع  عالقة  لبناء  يسعى  انه  القائد  يتبعها 

و العمل، ويشكل مجموعة  توجيهاته إلجناز مهام  اتباع  لترغيبهم يف  اضحة من والثقة 
واألخال وينقلهالقيم  العالية  مع قيات  توافقها  خالل  من  عليها  ويؤكد  للمرؤوسني،  ا 

  .أفعاله فهو يتصرف كقدوة لهم، كما أنه يكون قادرًا على خلق رؤى ألوضاع املستقبل
والتاسعة والثانية   - الثانية  املرتبة  امللهم فشغلت  بالقائد  السلوكية اخلاصة  أما األمناط 

د املثالي /الكاريزمي ) فإذا كان القائ58,9  ،61,7،  65,6وزن نسبي (عشر، وذلك ب 
رفع  عن  املسؤول  هو  امللهم  القائد  فإن  للمستقبل،  متفائلة  رؤية  خلق  عن  مسؤوًال 
روح   تنمية  خالل  من  للمستقبل  رؤيتها  إلجناز  وحتفيزهم  العاملني  أهداف  مستوى 

ي حيث  لهم،  صعبة  مهام  بتقدمي  املرؤوسني  لدى  من التحدي  النمط  هذا  علي  طلق 
  . ات الكبيرةالقيادة قيادة التغيير

الترتيب   - يف  التفكير  على  املحفز  بالقائد  اخلاصة  السلوكية  األمناط  جاءت  حني  يف 
)، يهدف هذا القائد إلى خلق بيئة  61,7،  62,2الثامن والتاسع، وذلك بوزن نسبي (

وذ اخلوف،  وعدم  واألمان  واالبتكار  اإلبداع  على  تقوم  قدرات عمل  بتدعيم  لك 
ال املرؤو املشكالت  املشكالت  سني على حل  النظر يف  إعادة  وكذا  بطرق جديدة  صعبة 

  . القدمية والبحث عن أساليب عمل غير تقليدية واملشاركة يف صنع القرارات
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األولى  - املرتبة  اإلنسانية  باالعتبارات  املهتم  بالقائد  اخلاصة  السلوكية  األمناط  شغلت 
والعاشرة (واخلامسة  نسبي  بوزن  وذلك  يشير  61,1،  63,9  ،67,8،  حيث  هذا )، 

القائد  يحفز  حيث  العاملني  بني  الفردية  واالختالفات  الفروق  مراعاة  إلى  الُبعد 
القائد اهتماًما شخصًيا  العليا، ويعطي  الداخلية  إثارة احتياجاتهم  العاملني من خالل 

  . خلوف من املشاركةلكل فرد ويهيء مناًخا يشعر فيه األعضاء باألمان وعدم ا 
اتصاالت القادة التحويلني فشغلت املرتبة الثالثة واخلامسة واحلادية عشر  بيعة  أما ط -

)، حيث تتصف اتصاالت هؤالء القادة بأنها تركز على  60،  63,9،  65بوزن نسبي ( 
القضايا واألهداف طويلة املدى، وهذه االتصاالت يتقبلها املرؤوسون بصفة عامة؛ ألن 

قدرً  واالهناك  التفاعل  من  كبيًرا  املا  وبني  اإلدارة  بني  تقدمي تصال  بهدف  رؤوسني، 
  .إرشادات حول كيفية أداء مهام العمل

  اتضح ما يلى:    7وبإدخال متغير منط امللكية على النتائج بجدول رقم  -
دة ) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة بحسب منط امللكية يف منط القيا8جدول رقم (  

  ) 60التنظيمية (ن=

  العدد ت غيرااملت
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ت
درجة  
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

القيادة  
 التبادلية 

أعمال  
 عام

30 43,30 2,168 
50,132 58 0,000 

 1,750 17,80 30 استثماري 

القيادة  
 التحويلية 

أعمال  
 عام

30 18,07 2,392 
19,775 58 0,000 

 6,360 42,60 30 استثماري 

 بيانات اجلدول السابق ما يلى:    ضحتو
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات بعينة الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها  
يف منط القيادة التنظيمية السائد بها وهو ما توضحه قيمة (ت) ومستوى املعنوية؛ حيث  

على قيادتها سمات   إن غالبية املنظمات التابعة لقطاع األعمال العام بعينة الدراسة يغلب 
التبادل  الدراسةالقيادة  بعينة  االستثمارية  باملنظمات  مقارنة  املنظمات  ,ية  غالبية  يف حني 

التحويلية   القيادة  سمات  قيادتها  على  يغلب  الدراسة  بعينة  االستثماري  للقطاع  التابعة 
  .مقارنة باملنظمات التابعة لقطاع األعمال العام

 اتضح ما يلى:   7ج بجدول رقم  لى النتائالنشاط ع طبيعةوبإدخال متغير 
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) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة بحسب طبيعة النشاط يف منط  9جدول رقم (

  ) 60القيادة التنظيمية (ن=

 العدد  املتغيرات 
املتوسط  

  احلسابي 

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

القيادة  

 التبادلية 

 13,727 31,17 30 إنتاجي 
0,365 58 0,717 

 12,446 29,93 30 خدمي

القيادة  

 التحويلية 

 14,195 30,57 30 إنتاجي 
0,135 58 0,893 

 12,485 30,10 30 خدمي

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املنظمات بعينة الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها يف  

  . القيادة التنظيمية السائد بها وهو ما توضحه قيمة (ت) ومستوى املعنوية منط 
  ثانًيا: توصيف طبيعة عملية إدارة عالقات املنظمات محل الدراسة بجماعات املصالح:   
  املسؤولة عن عملية إدارة عالقة املنظمات بجماعات املصالح:   اإلدارية) الوحدة 1( 

القة املنظمات بجماعات املصالح يف  ارية املسؤولة عن عملية إدارة ع) يوضح الوحدة اإلد10جدول رقم (

  عينة الدراسة 
  %  ك  الوحدة اإلدارية املسؤولة

 26,7  16  إدارة املوارد البشرية 

 63,3 38 إدارة العالقات العامة

 5 3 إدارة الشئون القانونية 

 3,3 2 إدارة التدريب 

 1,7 1 إدارة العمليات

 100  60 اإلجمالي 

  توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
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%) أوضحوا أن إدارة العالقات العامة هي 63,3(  الدراسةأن غالبية املبحوثني بعينة  
بعينة   املنظمات  مجمل  املصالح يف  بجماعات  املنظمات  إدارة عالقة  عملية  تتولى  التي 

(,الدراسة الدراسة  بعينة  املبحوثني  ربع  يقرب من  ما  أن  أن %) أ26,7يف حني  وضحوا 
دود من املبحوثني إلدارات  وأشار عدد مح,إدارة املوارد البشرية هي املنوطة بهذه العملية

) القانونية  الشئون  إدارة  ومنها:  املهمة  هذه  تتولى  (5أخرى  التدريب  إدارة   ،(%3,3  ،(%
) العمليات  إدارة  ,%)1,7إدارة  عمل  صميم  من  املهمة  هذه  أن  بالفعل  يعكس  ما  وهو 

  . عامة ومدى وعي إدارات املنظمات بعينة الدراسة بذلكالعالقات ال
منط   نشاطها،  طبيعة  املنظمات،  ملكية  (منط  األربعة  التنظيمية  املتغيرات  وبإدخال 

ما التنظيميةالقيادة   اتضح  السابقة  النتائج  على  السائدة)  التنظيمية  الثقافة  منط   ،
  يلى:  

  حل الدراسة تبًعا للمتغيرات التنظيمية يف حتديد ) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات م11جدول رقم (

  ) 60حدة اإلدارية املسؤولة عن إدارة عالقات املنظمة بجماعات املصالح (ن=الو

 العدد  املتغيرات 
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

إحصائي  
  االختبار 

درجة  
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

طبيعة 
 النشاط 

 1,234 2,17 30  إنتاجي 
 0,099 58 1,676ت=

 430, 1,77 30 خدمي

منط  
 امللكية 

أعمال  
  عام

30 2,17 1,234 
 0,099 58 1,676ت=

 0,430 1,77 30 استثماري 

منط  
 القيادة

 1,234 2,17 30 تبادلية
 0,099 58 1,676ت=

 430, 1,77 30 حتويلية 

منط  
 الثقافة 

 1,595 2,60 15 هرمية 

 0,023 56 3,433ف=
 414, 1,80 15 جماعة 
 458, 1,73 15 سوق 

 458, 1,73 15 مرنة 

 ما يلى:  توضح بيانات اجلدول السابق 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املنظمات بعينة الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها 

السائد التنظيمية  القيادة  ومنط  ملكيتها  املسؤولة   ومنط  اإلدارية  الوحدة  بها يف حتديد 
إدا توضعن  ما  وهو  املصالح،  بجماعات  املنظمات  عالقة  ومستوى  رة  (ت)  قيمة  حه 
منط  ,املعنوية تبًعا  الدراسة  بعينة  املنظمات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ولكن 

عن   املسؤولة  اإلدارية  الوحدة  حتديد  يف  بها  السائدة  التنظيمية  عالقة  الثقافة  إدارة 
  .ضحه قيمة (ف) ومستوى املعنويةاملنظمات بجماعات املصالح وهو ما تو
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) أهم جماعات مصالح املنظمات محل الدراسة وترتيبهم من منظور املبحوثني بعينة  2( 

  الدراسة: 

) يوضح أهم جماعات مصالح (فئات اجلماهير الرئيسة) للمنظمات محل الدراسة 12جدول رقم (

  ) 60(ن=
  رتيبالت

مجموعات 
  املصالح 

ول 
األ

ني   
لثا

ا
ث   

ثال
ال

  

بع 
را

ال
س   

ام
خل

ا
س   

اد
س

ال
  

بع 
سا

ال
  

من
لثا

ا
سع  

لتا
ا

شر   
عا

ال
  

جح 
ملر

ن ا
وز

ال
  

العمالء/ 
املستهلك

  ين

  -  -  - 9 18 3  -  - 11  19 ك 

13% 
% 

31,7
% 

18,3
% 

-  -  5% 30% 15% -  -  -  

وسائل 
 اإلعالم 

  - 2 1 1 9 12 5 5 17  8 ك 
13,1

% % 
13,3

% 

28,3
% 

8,3% 8,3% 20% 15% 1,7% 1,7% 3,3% -  

 وك بنال
12,7  - 5  -  - 1 12 5 33 3  1 ك 

% % 1,7% 5% 55% 8,3% 20% 1,7% -  -  8,3% -  

شركات 
 التأمني

 40 8 10 1  -  -  - 1  -   - ك 

3% 
% -  -  1,7% -  -  -  1,7% 16,7% 

13,3
% 

66,7
% 

 العاملني 
  -  -  - 15 12 3  -  - 19  11 ك 

12,6
% % 

18,3
% 

31,7
% 

-  -  5% 20% 25% -  -  -  

الهيئات  
التشريعي 

 ة 

 1 6 13 8 2 4 15 11  -   - ك 

9,4% 
% -  -  

18,3
% 

25% 6,7% 3,3% 13,3% 21,7% 10% 1,7% 

الهيئات  
القضائية 

 13 11 5 3  - 10 11 3 3  1 ك 

7,8% 
% 1,7% 5% 5% 

18,3
% 

16,7
% 

-  5% 8,3% 
18,3

% 

21,7
% 

الهيئات  
احلكومية

  - 3  - 2  - 1 18 8 7  21 ك 
14,6

% % 35% 
11,7

% 

13,3
% 

30% 1,7% -  3,3% -  5% -  

االحتادا 
ت 

التجارية 

 1 13 12 6 9 13 4 1 1   - ك 

7,7% 
% -  1,7% 1,7% 6,7% 

21,7
% 

15% 10% 20% 
21,7

% 
1,7% 

النقابات 
 العمالية 

 3 12 19 16 8 1 1  -  -   -  ك 

6,1% 
% -  -   -  1,7%  1,7% 

13,3
% 

26,7
% 

31,7
% 

20% 5%  

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
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املنظمات    - بها  تهتم  التي  املصالح  مجموعات  مقدمة  جاءت يف  احلكومية  الهيئات  أن 
%)، جاءت وسائل اإلعالم يف املرتبة الثانية يف 14,6محل الدراسة وذلك بوزن مرجح (

مرج بوزن  وذلك  الدراسة  محل  للمنظمات  املهمة  املصالح  جماعات  ح  ترتيب 
يف املرتبة الثالثة لترتيب جماعات املصالح أما العمالء /املستهلكني فجاءوا  ,%)13,1(

محل   للمنظمات  (  الدراسةاملهمة  مرجح  البنوك  13بوزن  وشغلت  الرابعة    املرتبة %)، 
) مرجح  بوزن  الدراسة  محل  للمنظمات  املهمة  املصالح  جماعات  %)،  12,7لترتيب 

اخلا املرتبة  يف  العاملون  ( ويليها  مرجح  ووزن  بسيط  بفارق  مقارنة  ,%)12,6مسة 
على   والسابعة  السادسة  املرتبة  شغال  حيث  القضائية  والهيئات  التشريعية  بالهيئات 
مرجح   وبوزن  الدراسة  محل  للمنظمات  املهمة  املصالح  جماعات  لترتيب  التوالي 

التوالي%7,8،  9,4( على  باعتب,%)  العمالية  والنقابات  التجارية  االحتادات  ارهما أما 
الترت يف  فجاءا  النشطة  املنظمات  املهمة  من  املصالح  جلماعات  والتاسع  الثامن  يب 
يف املرتبة  ,%) لكالهما على الترتيب 6,1%،  7,7للمنظمات محل الدراسة بوزن مرجح (

جاءت  الدراسة  محل  للمنظمات  املهمة  املصالح  جماعات  لترتيب  واألخيرة  العاشرة 
  .%) 3( شركات التأمني بوزن مرجح محدود

املتغيرات   منط    التنظيميةوبإدخال  نشاطها،  طبيعة  املنظمات،  ملكية  (منط  األربعة 
ما  اتضح  السابقة  النتائج  على  السائدة)  التنظيمية  الثقافة  منط  التنظيمية،  القيادة 

  يلى:  
  ) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها 13جدول رقم (  

  ) 60حوثني بعينة الدراسة (ن=الح املهمة من منظور املبماعات املصيف ترتيب ج

 العدد  املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ت
درجة 
  احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 العمالء/ املستهلكني
 610, 6,20 30 استثماري

33,822 58 0,000 
 490, 1,37 30 أعمال عام 

 وسائل اإلعالم
 - 809, 1,97 30 استثماري

11,918 
58 0,000 

 1,408 5,50 30 أعمال عام 

 البنوك 
 2,196 4,27 30 استثماري

1,359 58 0,179 
 1,299 3,63 30 أعمال عام 

 شركات التأمني
 1,317 9,70 30 استثماري

2,267 58 0,027 
 928, 9,03 30 أعمال عام 

 العاملني 
 675, 6,40 30 استثماري

31,308 58 0,000 
 490, 1,63 30 أعمال عام 

 0,000 58 - 679, 3,77 30 استثماري الهيئات التشريعية 
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 العدد  املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ت
درجة 
  احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 19,406 937, 7,87 30 أعمال عام 

 الهيئات القضائية 
 - 1,476 4,40 30 استثماري

10,952 
58 0,000 

 1,721 8,93 30 أعمال عام 

 الهيئات احلكومية 
 1,501 1,57 30 استثماري

- 6,946 58 0,000 
 1,583 4,33 30 أعمال عام 

 االحتادات التجارية 
 740, 8,27 30 استثماري

10,753 58 0,000 
 1,357 5,23 30 أعمال عام 

 النقابات العمالية 
 844, 8,33 30 استثماري

5,135 58 0,000 
 1,189 6,97 30 أعمال عام 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   فروًقا ذاتأن هناك    -

املصالح املهمة وهو ما توضحه قيمة (ت) ومستوى املعنوية    جماعاتيف ترتيب غالبية  
بوسائل  تهتم  الدراسة  بعينة  العام  األعمال  لقطاع  التابعة  املنظمات  غالبية  إن  حيث 

الهيئا  الهيئاتاإلعالم،   الهيئاالتشريعية،  القضائية،  املراتب  ت  وتأتي يف  ت احلكومية، 
املصا جماعات  من  باعتبارها  لها  بالنسبة  باملنظمات  األولى  مقارنة  املهمة  لح 

االستثماري   للقطاع  التابعة  املنظمات  غالبية  أن  الدراسة، يف حني  بعينة  االستثمارية 
واالحتا والعاملني،  /املستهلكني،  بالعمالء  تهتم  الدراسة  النقابات  بعينة  التجارية،  دات 

امل من جماعات  باعتبارها  لها  بالنسبة  األولى  املراتب  وتأتي يف  املهمة  العمالية  صالح 
  .األعمال العام لقطاعمقارنة باملنظمات التابعة 

الدراسة    - املنظمات محل  كما أن هناك فروًقاا، ولكن ليست ذات داللة إحصائية بني 
اثن ترتيب  ملكيتها يف  لنمط  التأمني)،  تبًعا  (البنوك، شركات  املصالح  من جماعات  ني 

احلسابي املتوسط  قيمة  توضحه  ما  غا,وهو  إن  للقطاع حيث  التابعة  املنظمات  لبية 
جماعات   من  باعتبارهما  التأمني  وشركات  بالبنوك  تهتم  الدراسة  بعينة  االستثماري 

  .ل العاماملصالح املهمة بالنسبة لها مقارنة باملنظمات التابعة لقطاع األعما
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  ها) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاط14جدول رقم (

  ) 60يف ترتيب جماعات املصالح املهمة من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

  العدد  املتغيرات 
املتوسط  

  احلسابي 

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 تهلكني العمالء/ املس 
 2,402 3,77 30 إنتاجي 

-,051 58 0,959 
 2,631 3,80 30 خدمي

 اإلعالم وسائل  
 2,090 3,67 30 إنتاجي 

-,242 58 0,809 
 2,172 3,80 30 خدمي

 البنوك 
 1,721 3,73 30 إنتاجي 

-,922 58 0,360 
 1,913 4,17 30 خدمي

 شركات التأمني 
 890, 9,37 30 إنتاجي 

,000 58 1,000 
 1,426 9,37 30 خدمي

 العاملني
 2,553 3,97 30 إنتاجي 

-,155 58 0,877 
 2,434 4,07 30 خدمي

 الهيئات التشريعية 
 2,399 5,97 30 إنتاجي 

,520 58 0,605 
 2,057 5,67 30 خدمي

 الهيئات القضائية 
 2,990 6,60 30 إنتاجي 

-,184 58 0,855 
 2,612 6,73 30 خدمي

 ئات احلكومية هيال
 2,515 3,43 30 إنتاجي 

1,845 58 0,070 
 1,383 2,47 30 خدمي

 االحتادات التجارية
 1,860 6,70 30 إنتاجي 

-,205 58 0,838 
 1,919 6,80 30 خدمي

 النقابات العمالية
 1,196 7,50 30 إنتاجي 

-,942 58 0,350 
 1,270 7,80 30 خدمي

 ق ما يلى:  سابال اجلدولتوضح بيانات  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املنظمات بعينة الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها 
قيمة   ما توضحه  وهو  بالعينة  املبحوثني  نظر  املهمة من وجهة  املصالح  وترتيب جماعات 

  . (ت) ومستوى املعنوية
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ا لنمط القيادة التنظيمية السائد  ) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبعً 15جدول رقم (

  )  60همة من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=بها يف ترتيب جماعات املصالح امل

  العدد  املتغيرات 
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ت
درجة  
  احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 العمالء/ املستهلكني 
 0,610 6,20 30 حتويلية 

33,822 58 0,000 
 0,490 1,37 30 تبادلية  

 وسائل اإلعالم 
  - 0,809 1,97 30 حتويلية 

11,918 
58 0,000 

 1,408 5,50 30 تبادلية  

 البنوك 
 2,196 4,27 30 حتويلية 

1,359 58 0,179 
 1,299 3,63 30 تبادلية  

 شركات التأمني 
 1,317 9,70 30 حتويلية 

2,267 58 0,027 
 0,928 9,03 30 تبادلية  

 عاملنيلا
 0,675 6,40 30 حتويلية 

31,308 58 0,000 
 0,490 1,63 30 تبادلية  

 الهيئات التشريعية 
  - 0,679 3,77 30 حتويلية 

19,406 
58 0,000 

 0,937 7,87 30 تبادلية  

 الهيئات القضائية 
  - 1,476 4,40 30 حتويلية 

10,952 
58 0,000 

 1,721 8,93 30 تبادلية  

 احلكومية الهيئات 
  - 1,501 1,57 30 حتويلية 

6,946 
58 0,000 

 1,583 4,33 30 تبادلية  

 االحتادات التجارية
 0,740 8,27 30 حتويلية 

10,753 58 0,000 
 1,357 5,23 30 تبادلية  

 النقابات العمالية
 0,844 8,33 30  حتويلية 

5,135 58 0,000 
 1,189 6,97 30 تبادلية  

 السابق ما يلى:   ات اجلدولتوضح بيان

القيادة   - أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط 
التنظيمية السائد بها يف ترتيب غالبية جماعات املصالح املهمة وهو ما توضحه قيمة  

ادلية (ت) ومستوى املعنوية، حيث إن غالبية املنظمات التي يسود بها منط القيادة التب
ب تهتم  الدراسة  الهيئات  بعينة  القضائية،  الهيئات  التشريعية،  الهيئات  اإلعالم،  وسائل 

احلكومية وتأتي يف املراتب األولى بالنسبة لها باعتبارها من جماعات املصالح املهمة  
أن  الدراسة، يف حني  بعينة  التحويلية  القيادة  بها منط  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة 

املنظ القيغالبية  بها منط  يسود  التي  بالعمالء مات  تهتم  الدراسة  بعينة  التحويلية  ادة 
املراتب  / يف  وتأتي  العمالية  النقابات  التجارية،  واالحتادات  والعاملني،  املستهلكني، 
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من جماعات املصالح املهمة مقارنة باملنظمات التي يسود   باعتبارها األولى بالنسبة لها  
  . عينة الدراسةبها منط القيادة التبادلية ب

هن  - أن  الدراسة كما  املنظمات محل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  اك 
تبًعا لنمط القيادة التنظيمية السائد بها يف ترتيب اثنني من جماعات املصالح (البنوك،  
شركات التأمني) وهو ما توضحه قيمة املتوسط احلسابي، حيث إن غالبية املنظمات  

به يسود  بالتي  التحويلية  القيادة  التأمني  ا منط  وشركات  بالبنوك  تهتم  الدراسة  عينة 
باعتبارهما من جماعات املصالح املهمة بالنسبة لها مقارنة باملنظمات التي يسود بها  

  .منط القيادة التبادلية
) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة التنظيمية 16جدول رقم (

  ) 60ات املصالح املهمة من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=لسائدة بها يف ترتيب جماعا

 العدد  املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ف
درجة 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 العمالء/ املستهلكني 

 594, 6,07 15 جماعة  

387,20 56 0,000 
 458, 1,27 15 هرمية 

 617, 6,33 15 مرنة 

 516, 1,47 15 سوق 

 وسائل اإلعالم 

 834, 1,87 15 جماعة  

45,996 56 0,000 
 1,642 5,53 15 هرمية 

 799, 2,07 15 مرنة 

 1,187 5,47 15 سوق 

 البنوك 

 2,282 4,27 15 جماعة  

1,187 56 0,323 
 1,668 4,07 15 هرمية 

 2,187 4,27 15 مرنة 

 561, 3,20 15 سوق 

 شركات التأمني 

 516, 9,87 15 جماعة  

2,114 56 0,109 
 941, 9,20 15 هرمية 

 1,807 9,53 15 مرنة 

 915, 8,87 15 سوق 

 العاملني

 737, 6,40 15 جماعة  

320,51 56 0,000 
 458, 1,73 15 هرمية 

 632, 6,40 15 مرنة 

 516, 1,53 15 سوق 

 عية التشري الهيئات
 594, 3,73 15 جماعة  

134,48 56 0,000 
 834, 7,53 15 هرمية 
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 العدد  املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ف
درجة 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 775, 3,80 15 مرنة 

 941, 8,20 15 سوق 

 الهيئات القضائية 

 1,496 4,33 15 جماعة  

38,705 56 0,000 
 926, 9,00 15 هرمية 

 1,506 4,47 15 مرنة 

 2,295 8,87 15 سوق 

 مية الهيئات احلكو

 2,052 1,93 15 جماعة  

19,644 56 0,000 
 594, 3,73 15 هرمية 

 414, 1,20 15 مرنة 

 2,017 4,93 15 سوق 

 االحتادات التجارية

 816, 8,33 15 جماعة  

38,003 56 0,000 
 1,724 5,40 15 هرمية 

 676, 8,20 15 مرنة 

 884, 5,07 15 سوق 

 النقابات العمالية

 632, 8,40 15 جماعة  

10,454 56 0,000 
 1,345 7,33 15 هرمية 

 1,033 8,27 15 مرنة 

 910, 6,60 15 سوق 

 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة    -

جماعات املصالح املهمة وهو ما توضحه قيمة  بية  غال  ترتيبالتنظيمية السائدة بها يف  
املعنوية الهرمية ,(ت) ومستوى  الثقافة  بها منط  التي يسود  املنظمات  إن غالبية  حيث 

ال بعينة  السوق  الهيئات وثقافة  التشريعية،  الهيئات  اإلعالم،  بوسائل  تهتم  دراسة 
ل بالنسبة  األولى  املراتب  يف  وتأتي  احلكومية  الهيئات  من  القضائية،  باعتبارها  ها 

اجلماعة   ثقافة  منط  بها  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  املهمة  املصالح  جماعات 
الدرا  بعينة  املرنة  املنظما,سةوالثقافة  غالبية  أن  حني  ثقافة  يف  بها  يسود  التي  ت 

والعاملني،  /املستهلكني،  بالعمالء  تهتم  الدراسة  بعينة  املرنة  والثقافة  اجلماعة 
ية، النقابات العمالية وتأتي يف املراتب األولى بالنسبة لها باعتبارها واالحتادات التجار

التي   باملنظمات  مقارنة  املهمة  املصالح  جماعات  الهرممن  الثقافة  بها منط  ية يسود 
  .وثقافة السوق بعينة الدراسة 
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الدراسة   - املنظمات محل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  كما 
لنم املصالح تبًعا  جماعات  من  اثنني  ترتيب  يف  بها  السائدة  التنظيمية  الثقافة  ط 

التأ املتوسط احلسابي(البنوك، شركات  إن غالبية  ،  مني) وهو ما توضحه قيمة  حيث 
تهتم  امل الدراسة  بعينة  املرنة  والثقافة  اجلماعة  ثقافة  منط  بها  يسود  التي  نظمات 

املصالح املهمة بالنسبة لها مقارنة    بالبنوك وشركات التأمني باعتبارهما من جماعات
  .منط الثقافة الهرمية وثقافة السوق  بهاباملنظمات التي يسود  

إثبات  خاللمن   مت  قد  يكون  للنتائج  السابق  األول    العرض  الفرعي  الفرض  صحة 
  للدراسة بشكٍل جزئى وهو:  
داللة   ذات  فروق  الدرا  إحصائية"هناك  محل  املنظمات  مصالح  جماعات  حتديد  سة  يف 

  , ية لهذه املنظمات"ميتبًعا للمتغيرات التنظ
بني  3(  العالقة  جودة  أبعاد  منظور    املنظمات)  من  املصالح  وجماعات  الدراسة  محل 

  املبحوثني:  
محل   املنظمات  بني  العالقة  جودة  أبعاد  من  بُعد  كل  عن  تعبر  جمل  عدة  صياغة  مت 

بني الطرفني    العالقةالدراسة وجماعات املصالح وهذه األبعاد األربعة هي بُعد الثقة يف  
ب  العالقة  يف  األمانة  بُعد  هي  أبعاد  ثالث  عنها  يف  (ويتفرع  االعتمادية  بُعد  الطرفني،  ني 

، بُعد كفاءة العالقة بني الطرفني)، بُعد االلتزام يف العالقة (ويتفرع  العالقة بني الطرفني
منه بُعدان االلتزام الشخصي، وااللتزام البنائي)، ثم بُعد الرضا عن العالقة، وأخيًرا بُعد 

  وجاءت النتائج على النحو اآلتي:  ,توازن طريف العالقة
القة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات ) يوضح األوزان النسبية ألبعاد جودة الع17جدول رقم (

  ) 60املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

  املتغيرات 
الوزن  
  النسبي 

 % 70,6  االلتزام البنائي 

  % 70,6 الكفاءة

 % 68,4 االلتزام الشخصي 

 % 67,3 املنظمة وجماعات املصالح الرضا عن العالقة بني  

 % 66,9 وجماعات املصالح توازن طريف العالقة بني املنظمة 

 % 66,7 االعتمادية 

  % 65 األمانة 
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة عن بُعد االلتزام البنائي املتفرع 1 -18جدول رقم (

من بُعد االلتزام كأحد أبعاد جودة العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور 

  ) 60العينة (ن=املبحوثني ب
  االجتاه

  العبارات

  معارض  محايد  موافق

  املتوسط
الوزن 

  النسبي 
  %  ك   %  ك   %  ك 

تقدير  املصالح    يزداد  جماعات 

علموا   كلما  باملنظمة  لعالقتهم 

مع   األخرى  املنظمات  مبمارسات 

  جماعات مصاحلها 

30  50% 8  13,3% 22 36,7% 2,13 71,1%  

من   بأي  املصالح  جماعات  ارتباط 

نظمات املنافسة ال ميكن أن يلبي  امل

من   أفضل  بشكٍل  احتياجاتهم 

 املنظمة  

31 51,7% 5 8,3% 24 40% 2,12  70,6% 

جماعات   عالقة  إنهاء  الصعب  من 

استبدالها  أو  باملنظمة  املصالح 

 بأخرى  

29 48,4% 8 13,3% 23 38,3% 2,10 70% 

 اجلدول السابق ما يلى:    بياناتتوضح  
كأح االلتزام  بُعد  وجماعات  أن  الدراسة  محل  املنظمات  بني  العالقة  جودة  أبعاد  د 

) نسبي  بوزن  وذلك  بينهم  العالقة  أبعاد جودة  مقدمة  ويتفرع  69,5املصالح جاء يف   ،(%
) نسبي  بوزن  املقدمة  االلتزام يف  أمناط  كأحد  البنائي  االلتزام  بُعد  %)، حيث  70,6منه 

أنه املبحوثون  املصالحيزداد    أوضح  جماعات  الدراسة    باملنظماتلعالقتهم    تقدير  محل 
نسبي   بوزن  وذلك  مصاحلها  جماعات  مع  األخرى  املنظمات  مبمارسات  علموا  كلما 

يلبي  71,1( أن  ميكن  ال  املنافسة  املنظمات  من  بأي  املصالح  جماعات  ارتباط  وأن   ،(%
%)، لذلك 70,6ي (احتياجاتهم بشكٍل أفضل من املنظمات محل الدراسة وذلك بوزن نسب 

لصعب إنهاؤهم لعالقتهم باملنظمات محل الدراسة أو استبدالها بأخرى وذلك بوزن  من ا
  . %)70نسبي (



               703 

) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على بُعد االلتزام الشخصي 2 -18جدول رقم (

ات املصالح من مات محل الدراسة وجماعاملتفرع من بُعد االلتزام كأحد أبعاد جودة العالقة بني املنظ

  ) 60منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  االجتاه
  العبارات

  معارض  محايد  موافق 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

املنظ االلتزام حتاول  دائًما  مة 
جماعات   مع  مستمرة  بعالقة 

  املصالح 
35 58,3% 1 1,7% 24 40% 2,18  72,8% 

باملنظمة   املصالح  جماعات  عالقة 
 األفضلتتطور نحو 

33 55% 5 8,3% 22 36,7% 2,18 72,8% 

للحفاظ   جهدها  كل  املنظمة  تبذل 
بجماعات   عالقتها  قوة  على 

 املصالح 
31 51,7% 8 13,3% 21 35% 2,17 72,2% 

عالقة   انتهت  إذا  كثيًرا  أنزعج 
 إحدى جماعات املصالح باملنظمة  

32 53,3% 5 8,3% 23 38,3% 2,15 71,7% 

جماعات   من  أي  تندم  املصالح  ال 
 على دخولها يف عالقة مع املنظمة 

31  51,7% 5  8,3% 24  40% 2,12  70,6%  

  :  يلىتوضح بيانات اجلدول السابق ما 
وجماعات   الدراسة  محل  املنظمات  بني  العالقة  جودة  أبعاد  كأحد  االلتزام  بُعد  أن 

) نسبي  بوزن  وذلك  بينهم  العالقة  أبعاد جودة  مقدمة  ويت69,5املصالح جاء يف  فرع  %)، 
%) حيث  68,4منه بُعد االلتزام الشخصي كأحد أمناط االلتزام يف املقدمة بوزن نسبي (

أن املبحوثون  الدراسة  املنظمات    أوضح  مع   حتاولمحل  مستمرة  بعالقة  االلتزام  دائًما 
 ) نسبي  بوزن  وذلك  األفضل  نحو  تتطور  عالقتهم  وأن  املصالح،  %) 72,8جماعات 

م املنظمات  تبذل  حيث  عالقتها  لكالهما،  قوة  على  للحفاظ  جهدها  كل  الدراسة  حل 
قة إحدى  %)، لذلك من املزعج أن تنتهي عال72,2بجماعات املصالح وذلك بوزن نسبي (

) نسبي  بوزن  وذلك  باملنظمات  املصالح  من 71,7جماعات  أي  أن  املبحوثون  ويعتقد   ،(%
م املنظمات  مع  عالقة  يف  دخولها  على  بالندم  تشعر  ال  املصالح  الدراسة جماعات  حل 

 . %)70,6وذلك بوزن نسبي (
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عد الكفاءة املتفرع من بُعد  ) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة عن بُ 3 -18جدول رقم (

الثقة كأحد أبعاد جودة العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني 

  ) 60بالعينة (ن=

  االجتاه
  تالعبارا

  معارض  محايد  موافق 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

مسؤولي   عن  املعروف  من 
تنفيذ   على  قدرتهم  املنظمة 

  برامجها بفاعلية 
37  61,7% 7  11,7% 16 26,7% 2,35 78,3%  

تساعد   املنظمة  إمكانات 
بوعودهم   الوفاء  على  إداراتها 

 جلماعات املصالح  
38 63,3% 4 6,7% 18 30% 2,33  77,8% 

املنظمة   مسؤولي  قدرات 
 متكنهم من إدارتها بكفاءة  

36 60% 8 13,3% 16 26,7% 2,33 77,8% 

 بيانات اجلدول السابق ما يلى:    توضح
أن بُعد الثقة كأحد أبعاد جودة العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح 

بينهم   العالقة  جودة  أبعاد  ترتيب  يف  الثانية  املرتبة  بالعينة  يشغل  املبحوثني  منظور  من 
الثقة يف  67,4وذلك بوزن نسبي ( املعبرة عن  الكفاءة كأحد األبعاد  بُعد  %)، ويتفرع منه 

املنظمات محل الدراسة من  إدارة%) حيث أوضح املبحوثون أن 70,6سبي (املقدمة بوزن ن 
) نسبي  بوزن  وذلك  بفاعلية  برامجها  تنفيذ  على  قدرتها  عنها  ن وأ%)،  78,3املعروف 

إمكانات   وأيًضا  بكفاءة،  إدارتها  من  متكنهم  الدراسة  محل  املنظمات  مسؤولي  قدرات 
الو على  إداراتها  تساعد  الدراسة  محل  وذلك املنظمات  املصالح  بوعودهم جلماعات  فاء 

  .%) لكالهما77,8بوزن نسبي ( 
 من أن بُعد)  2012تتفق النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة إجني أبوسريع (

 30. الثقة هو أهم األبعاد املؤثرة يف جودة العالقة
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة عن بُعد االعتمادية املتفرع من 4 -18جدول رقم (

بُعد الثقة كأحد أبعاد جودة العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني 

  ) 60بالعينة (ن=
  االجتاه 

  العبارات 

  معارض  محايد  موافق
  املتوسط

الوزن 

  النسبي 
  %  ك   %  ك   %  ك 

اليجب مراقبة املنظمة ألنها ال تستغل  

  جماعات املصالح 
36 60% 8 13,3% 16 26,7% 2,33 77,8% 

املصالح   جماعات  تصدق  عادة 

 التصريحات الصادرة عن املنظمة
37 61,7% 6 10% 17 28,3% 2,33 77,8% 

سعي  ال يف  املصالح  جماعات  تشك   

يف   قرارات  اتخاذ  نحو  املنظمة 

 مصلحتهم 

37  61,7% 5  8,3% 18 30% 2,32  77,2%  

بوعودها جلماعات   املنظمة  تفي  عادة 

 املصالح 
37 61,7% 5 8,3% 18 30% 2,32  77,2% 

 اجلدول السابق ما يلى:    بياناتتوضح  
ظمات محل الدراسة وجماعات املصالح أن بُعد الثقة كأحد أبعاد جودة العالقة بني املن

بالعينة   املبحوثني  منظور  من  بينهم  العالقة  جودة  أبعاد  ترتيب  الثانية يف  املرتبة  جاء يف 
الثقة  67,4وذلك بوزن نسبي ( املعبرة عن  بُعد االعتمادية كأحد األبعاد  %)، ويتفرع منه 

نظمات محل الدراسة ه ال يجب مراقبة امل%) حيث أوضح املبحوثون أن66,7بوزن نسبي ( 
املصالح تستغل جماعات  ال  لذلك  ألنها  التصريحات  ،  املصالح  ما تصدق جماعات  عادة 

عادة ما تفي  كما أنها  %) لكالهما،  77,8الصادرة عن هذه املنظمات وذلك بوزن نسبي (
جماعات املصالح يف سعي هذه املنظمات  بوعودها جلماعات املصالح، وبالتالي ال تشك  

 .%) لكالهما77,2رارات يف مصلحتهم وذلك بوزن نسبي (نحو اتخاذ ق 
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة عن بُعد األمانة املتفرع من بُعد 5 -18جدول رقم (

الثقة كأحد أبعاد جودة العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني 

  ) 60بالعينة (ن=
  االجتاه 

  العبارات 

  معارض  محايد  موافق
  املتوسط

الوزن 

  النسبي 
  %  ك   %  ك   %  ك 

املنظم املصالح تهتم  جماعات  بآراء  ة 

  عندما تتخذ قرارا مهًما
39 65% -  - 21  35% 2,30  76,7% 

جماعات  تضليل  املنظمة  حتاول  ال 

 املصالح  
37 61,7% 4 6,7% 19 31,7% 2,30 76,7% 

املنظم مسؤولو  بتقدمي يلتزم  ة 

 , احلقائق 
37 61,7% 2 3,3% 21 35% 2,27 75,6% 

املصالح  جماعات  تشعر  عامة  بصفة 

 بالثقة يف املنظمة  
32 53,3% 10 16,7% 18 30% 2,23 74,4% 

تأثير   اعتبارها  يف  املنظمة  تضع 

 قراراتها على جماعات املصالح  
20 33,3% 3 5,0% 37 61,7% 1,72 57,2% 

 سابق ما يلى:  توضح بيانات اجلدول ال
أن بُعد الثقة كأحد أبعاد جودة العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح 
بالعينة   املبحوثني  منظور  من  بينهم  العالقة  جودة  أبعاد  ترتيب  يف  الثانية  املرتبة  يشغل 

ن  %)، ويتفرع منه بُعد األمانة كأحد األبعاد املعبرة عن الثقة بوز67,4وذلك بوزن نسبي (
ال حتاول تضليل جماعات حيث ذكر املبحوثون أن املنظمات محل الدراسة  %)،  65نسبي (

وذلك   مهًما  قرارًا  تتخذ  عندما  بآراءهم  تهتم  العكس  على  بل  نسبي    بوزن املصالح، 
%)، كما يلتزم مسؤولو املنظمات محل الدراسة بتقدمي احلقائق وذلك بوزن نسبي 76,7(
اعات املصالح بالثقة يف املنظمات محل الدراسة وذلك %)، وبصفة عامة تشعر جم75,6(

%)، كما تضع املنظمات محل الدراسة يف اعتبارها تأثير قراراتها على  74,4بوزن نسبي ( 
 .%)57,2ك بوزن نسبي (جماعات املصالح وذل
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بعاد ) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة عن بُعد الرضا كأحد أ 6 -18جدول رقم (

  )60جودة العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  االجتاه 

  العبارات 

  معارض  محايد  موافق
  املتوسط

الوزن 

  النسبي 
  %  ك   %  ك   %  ك 

مع  لعالقتها  املنظمة  إدارة  أسلوب 

  جماعات املصالح يلبي احتياجاتهم 
40 66,7% 2 3,3% 18 30% 2,37 78,9% 

جماعات   عالقة  عن  متاًما  راٍض  أنا 

 املصالح املنظمة  
37 61,7% 7 11,7% 16 26,7% 2,35 78,3% 

املصالح  ال توجد شكاوى من جماعات  

 نتيجة سوء معامالت املنظمة معهم 
39 65% 1 1,7% 20 33,3% 2,32 77,2% 

تعامل   أسلوب  عن  متاًما  راٍض  أنا 

 املنظمة مع جماعات املصالح 
38 63,3% 2 3,3% 20 33,3% 2,30 76,7% 

املنظمة  عالقة  يف  مشكالت  توجد  ال 

 بجماعات مصاحلها 
35 58,3% 7 11,7% 18 30% 2,28 76,1% 

مت  قيمة  أشياء  هناك  أن  أعتقد 

بجماعات  املنظمة  عالقة  يف  إجنازها 

 املصالح  

36 60% 4 6,7% 20 33,3% 2,27 75,6% 

 ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول 
وجماعات  أ الدراسة  محل  املنظمات  بني  العالقة  جودة  أبعاد  كأحد  الرضا  بُعد  ن 

املبحوثني   العالقة بينهم من منظور  أبعاد جودة  الثالثة يف ترتيب  املرتبة  املصالح جاء يف 
 ) نسبي  بوزن  وذلك  أن  67,3بالعينة  املبحوثون  أوضح  حيث  املنظمات  %)،  إدارة  أسلوب 

جم مع  لعالقتها  الدراسة  نسبي امحل  بوزن  وذلك  احتياجاتهم  يلبي  املصالح  عات 
الدراسة 78,9( محل  باملنظمات  املصالح  جماعات  عالقة  عن  متاًما  راضون  وأنهم   ،(%

%)، والدليل على ذلك أنه ال توجد شكاوى من جماعات املصالح  78,3وذلك بوزن نسبي (
) نسبي  بوزن  وذلك  معهم  الدراسة  محل  املنظمات  معاملة  سوء  وأكدوا 77,2نتيجة   ،(%

أيًضا أنهم راضون متاًما عن أسلوب تعامل املنظمات محل الدراسة مع جماعات املصالح  
%)، وأنه ال توجد مشكالت يف عالقة املنظمات محل الدراسة 76,7وذلك بوزن نسبي (
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%)، وأخيًرا أنهم يعتقدون أن هناك أشياء  76,1بجماعات مصاحلها وذلك بوزن نسبي (
عالقة املنظمات محل الدراسة بجماعات املصالح وذلك بوزن نسبي   قيمة مت إجنازها يف

)75,6(% ,  
) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة عن بُعد توزان طريف العالقة 7 -18جدول رقم (

كأحد أبعاد جودة العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة 

  ) 60=(ن

  االجتاه 

  العبارات 

  معارض  محايد  موافق
  املتوسط

الوزن 

  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

تعد املنظمة جماعات املصالح شريكًا 

  إيجابًيا يف العالقة معها 
28 46,7% 9 15% 23 38,3% 2,08 69,4% 

سيطرتها   فرض  املنظمة  حتاول  ال 

 على جماعات مصاحلها 
30 50% 2 3,3% 28 46,7% 2,03 67,8% 

من   كل  من  متبادل  اهتمام  هناك 

مبا  مصاحلها  وجماعات  املنظمة 

 يقوله الطرف اآلخر 

27 45% 8 13,3% 25 41,7% 2,03 67,8% 

آراء  بقياس  املنظمة  إدارة  تهتم 

 جماعات املصالح 
28 46,7% 5 8,3% 27 45% 2,02 67,2% 

املصالح   جلماعات  املنظمة  تسمح 

صنع   عملية  يف  بآرائهم  باملشاركة 

 رالقرا

27 45% 7 11,7% 26 43,3% 2,02 67,2% 

تؤثر  أنها  املصالح  جماعات  تشعر 

 على قرارات املنظمة وسياساتها
23  38,3% 11  18,3% 26 43,3% 1,95 65%  

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  

كأحد   الطرفني  بني  العالقة  توازن  بُعد  محل أن  املنظمات  بني  العالقة  جودة  أبعاد 
عات املصالح شغل املرتبة الرابعة يف ترتيب أبعاد جودة العالقة بينهم من الدراسة وجما

املنظمات    %)، حيث أوضح املبحوثون أن66,9منظور املبحوثني بالعينة وذلك بوزن نسبي (
مع العالقة  إيجابًيا يف  املصالح شريكًا  تعد جماعات  الدراسة  نسبي محل  بوزن  وذلك  ها 

املنظم69,4( حتاول  ال  ولذلك  جماعات %)،  على  سيطرتها  فرض  الدراسة  محل  ات 
الدراسة وجماعات   كما أن هناكمصاحلها،   اهتماًما متبادًال بني كل من املنظمات محل 

) نسبي  بوزن  وذلك  اآلخر  الطرف  يقوله  مبا  تسمح  67,8املصالح  كما  لكالهما،   (%
تهتم  و  لقرارجلماعات املصالح باملشاركة بآرائهم يف عملية صنع ااملنظمات محل الدراسة  

) نسبي  بوزن  وذلك  آرائهم  جماعات 67,2بقياس  أن  ذلك  على  وترتب  لكالهما،   (%
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بوزن   وذلك  وسياساتها  الدراسة  محل  املنظمات  قرارات  على  تؤثر  أنها  تشعر  املصالح 
  . %)65نسبي (

التنظيمية   املتغيرات  منط    األربعةوبإدخال  نشاطها،  طبيعة  املنظمات،  ملكية  (منط 
  يمية، منط القيادة التنظيمية السائدة) على النتائج السابقة اتضح ما يلى:  الثقافة التنظ

) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها يف ترتيب أبعاد 19جدول رقم (  

  ) 60ة العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=جود

 العدد  غيرات املت
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ت
درجة  
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 األمانة 
 0,640 9,27 30 أعمال عام

4,946 58 0,000 
 0,858 10,23 30 استثماري 

 االعتمادية 
 0,320 7,97 30 أعمال عام

0,372 58 0,711 
 0,928 8,03 30 استثماري 

 الكفاءة
 - 1,062 5,90 30 أعمال عام

3,935 
58 0,000 

 0,664 6,80 30 استثماري 

بني   العالقة  عن  الرضا 
ومجموعات   املنظمة 

 املصالح 

 0,765 12,03 30 أعمال عام
- 

1,008 
58 0,317 

 0,484 12,20 30 استثماري 

 االلتزام الشخصي 
 - 1,117 9,83 30 أعمال عام

3,343 
58 0,001 

 0,877 10,70 30 استثماري 

 االلتزام البنائي 
 - 2,801 5,53 30 أعمال عام

2,410 
58 0,019 

 2,437 7,17 30 استثماري 

بني   العالقة  طريف  توازن 
وجماعات   املنظمة 

 املصالح 

 1,741 11,73 30 أعمال عام
- 

1,388 
58 0,170 

 1,605 12,33 30 استثماري 

 اجلدول السابق ما يلى:    بياناتتوضح  
وًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها أن هناك فر  -

ما  وهو  املصالح  وجماعات  املنظمات  هذه  بني  العالقة  جودة  أبعاد  بعض  أهمية  يف 
للقطاع   التابعة  املنظمات  غالبية  إن  حيث  املعنوية  ومستوى  (ت)  قيمة  توضحه 

نة، الكفاءة فقط، كأبعاد فرعية لُبعد الثقة (األمااالستثماري بعينة الدراسة تهتم بُبعد  
بجماعات   عالقتها  جلودة  كأبعاد  والشخصي)  (البنائي  االلتزام  وبُعد   املصالح الثقة) 

  .مقارنة باملنظمات التابعة لقطاع األعمال العام بعينة الدراسة
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الد  - املنظمات محل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  راسة كما 
لن أبعاد  تبًعا  املنظمات وجماعات    جودةمط ملكيتها يف أهمية بعض  العالقة بني هذه 

الفرعي  الُبعد  يف  ممثلة  الثقة  العالقة،  طريف  توزان  العالقة،  عن  (الرضا  املصالح 
املتوسط احلسابي املنظمات  ,االعتمادية فقط) وهو ما توضحه قيمة  إن غالبية  حيث 

تهتم بهذه األبعاد جلودة عالقتها بجماعات    بعينة الدراسة  التابعة للقطاع االستثماري
  .املصالح مقارنة باملنظمات التابعة لقطاع األعمال العام

) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها يف ترتيب أبعاد 20جدول رقم (

  ) 60نة الدراسة (ن=ر املبحوثني بعيجودة العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح من منظو

 العدد  املتغيرات 
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ت
درجة  
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 األمانة 
 0,961 9,80 30 إنتاجي 

0,430 58 0,669 
 0,837 9,70 30 خدمي

 االعتمادية 
 - 0,785 7,93 30 إنتاجي 

0,747 
58 0,458 

 0,583 8,07 30 خدمي

 الكفاءة
 - 1,081 6,27 30 إنتاجي 

0,650 
58 0,518 

 0,898 6,43 30 خدمي

بني   العالقة  عن  الرضا 
ومجموعات   املنظمة 

 املصالح 

 0,803 12,10 30 إنتاجي 
- 

0,200 
58 0,842 

 0,434 12,13 30 خدمي

 االلتزام الشخصي 
 - 1,029 10,10 30 إنتاجي 

1,192 
58 0,238 

 1,135 10,43 30 خدمي

 م البنائي االلتزا
 - 2,734 5,80 30 إنتاجي 

1,580 
58 0,119 

 2,657 6,90 30 خدمي

بني   العالقة  طريف  توازن 
وجماعات   املنظمة 

 املصالح 

 1,695 11,77 30 إنتاجي 
- 

1,230 
58 0,224 

 1,664 12,30 30 خدمي

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
ا بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  نشاطها  ال  لطبيعة  تبًعا  الدراسة  بعينة  ملنظمات 

نظر   وجهة  من  املصالح  وجماعات  املنظمات  هذه  بني  العالقة  جودة  أبعاد  وأهمية 
  . املبحوثني بالعينة وهو ما توضحه قيمة (ت) ومستوى املعنوية
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السائد   ) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط القيادة التنظيمية21جدول رقم (

بها يف ترتيب أبعاد جودة العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة  

  ) 60الدراسة (ن=

 العدد  املتغيرات 
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ت
  درجة
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 األمانة 
 0,858 10,23 30 تبادلية

4,946 58 0,000 
 0,640 9,27 30 حتويلية 

 االعتمادية 
 0,928 8,03 30 تبادلية

0,372 58 0,711 
 0,320 7,97 30 حتويلية 

 الكفاءة
 - 1,062 5,90 30 تبادلية

3,935 
58 0,000 

 0,664 6,80 30 حتويلية 

الرضا عن العالقة بني  
املنظمة ومجموعات  

 املصالح 

 0,765 12,03 30 تبادلية
- 

1,008 
58 0,317 

 0,484 12,20 30 ية حتويل

 االلتزام الشخصي 
 - 1,117 9,83 30 تبادلية

3,343 
58 0,001 

 0,877 10,70 30 حتويلية 

 االلتزام البنائي 
 - 2,801 5,53 30 تبادلية

2,410 
58 0,019 

 2,437 7,17 30 حتويلية 

توازن طريف العالقة بني  
املنظمة وجماعات  

 املصالح 

 1,741 11,73 30 تبادلية
- 

1,388 
58 0,170 

 1,605 12,33 30 حتويلية 

 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
القيادة   - أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط 

التنظيمية السائد بها يف أهمية بعض أبعاد جودة العالقة بني هذه املنظمات وجماعات 
ما وهو  التي   املصالح  املنظمات  غالبية  إن  املعنوية حيث  ومستوى  (ت)  قيمة  توضحه 

التب القيادة  بها منط  كُبعد يسود  (األمانة فقط،  الثقة  بُبعد  تهتم  الدراسة  بعينة  ادلية 
فرعي من أبعاد الثقة) مقارنة باملنظمات التي يسود بها منط القيادة التحويلية بعينة  

املنظمات  ,الدراسة غالبية  أن  حني  بعينة  يف  التحويلية  القيادة  منط  بها  يسود  التي 
كبُ  فقط،  (الكفاءة  الثقة  بُبعد  تهتم  االلتزام الدراسة  وبُعد  الثقة)  أبعاد  من  فرعي  عد 

بعينة   التبادلية  القيادة  منط  بها  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  والشخصي)  (البنائي 
  .الدراسة
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إحصائ   - داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  الدراسة كما  املنظمات محل  بني  ية 
عاد جودة العالقة بني هذه تبًعا لنمط القيادة التنظيمية السائد بها يف أهمية بعض أب

املنظمات وجماعات املصالح (الرضا عن العالقة، توزان طريف العالقة، الثقة ممثلة يف 
حيث   احلسابي،  املتوسط  قيمة  توضحه  ما  وهو  فقط)  االعتمادية  الفرعي  إن الُبعد 

بُبعدي  تهتم  الدراسة  بعينة  التحويلية  القيادة  منط  بها  يسود  التي  املنظمات  غالبية 
املصالح ال بجماعات  عالقتها  جلودة  كأبعاد  العالقة  طريف  توزان  العالقة،  عن  رضا 

التبادلية القيادة  التي يسود بها منط  التي  ,مقارنة باملنظمات  كما أن غالبية املنظمات 
التبادلية بعينة الدراسة تهتم بُبعد الثقة ممثًال يف الُبعد الفرعي   يسود بها منط القيادة

أحد أبعاد جلودة عالقتها بجماعات املصالح مقارنة باملنظمات التي االعتمادية فقط ك
  . يسود بها منط القيادة التحويلية

تنظيمية ) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة ال22جدول رقم ( 
من منظور املبحوثني السائدة بها يف ترتيب أبعاد جودة العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح 

  ) 60بعينة الدراسة (ن=

 العدد   املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ف
درجتي 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 األمانة 

 0,961 10,27 15 هرمية

8,007 56 0,000  
 0,561 9,20 15  جماعة 

 0,775 10,20 15 سوق 

 0,724 9,33 15 مرنة

 االعتمادية 

 1,060 7,87 15 هرمية

0,644 56 0,590  
 0,258 7,93 15  جماعة 

 0,775 8,20 15 سوق 

 0,378 8,00 15 مرنة

 الكفاءة 

 1,100 5,73 15 هرمية

5,426 56 0,392  
 0,561 6,80 15  جماعة 

 1,033 6,07 15 ق سو

 0,775 6,80 15 مرنة

الرضا عن العالقة بني 
 املنظمة ومجموعات املصالح 

 1,060 12,13 15 هرمية

1,017 
 
56  

0,008  
 0,488 12,33 15  جماعة 

 0,258 11,93 15 سوق 

 0,458 12,07 15 مرنة

 االلتزام الشخصي 

 0,910 9,60 15 هرمية

4,358 56 0,046  
 0,862 10,80 15  جماعة 

 1,280 10,07 15 سوق 

 0,910 10,60 15 مرنة
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 العدد   املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ف
درجتي 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 االلتزام البنائي 

 2,591 5,00 15 هرمية

2,847 56 0,341  
 2,052 7,73 15  جماعة 

 2,987 6,07 15 سوق 

 2,720 6,60 15 مرنة

توازن طريف العالقة بني  
 املنظمة وجماعات املصالح 

 1,685 11,47 15 هرمية

1,140 56 0,341  
 1,502 12,60 15  جماعة 

 1,813 12,00 15 سوق 

 1,710 12,07 15 مرنة

 ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول 
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة    -

أبعاد بعض  أهمية  يف  بها  السائدة  املنظمات    التنظيمية  هذه  بني  العالقة  جودة 
غالبية  إن  حيث  املعنوية،  ومستوى  (ف)  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  وجماعات 

تهتم بُبعد   الدراسةهرمية وثقافة السوق بعينة  املنظمات التي يسود بها منط الثقافة ال 
ب  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  الثقة)  أبعاد  من  فرعي  كُبعد  فقط،  (األمانة  ها  الثقة 

الدراسة بعينة  وثقافة اجلماعة  املرنة  الثقافة  التي  ,منط  املنظمات  أن غالبية  يف حني 
اسة تهتم بُبعد الرضا عن  يسود بها منط ثقافة اجلماعة والثقافة الهرمية بعينة الدر

وثقافة  املرنة  الثقافة  منط  بها  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  الطرفني  بني  العالقة 
الدراسة بعينة  اجلماعة  ,السوق  ثقافة  منط  بها  يسود  التي  املنظمات  غالبية  أن  كما 

ُبعد والثقافة املرنة بعينة الدراسة تهتم بُبعد االلتزام الشخصي كأحد األبعاد الفرعية ل 
  . االلتزام مقارنة باملنظمات التي يسود بها منط ثقافة السوق والثقافة الهرمية

داللة    - ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  الدراسة كما  املنظمات محل  بني  إحصائية 
تبًعا لنمط الثقافة التنظيمية السائدة بها يف أهمية بعض أبعاد جودة العالقة بني هذه 

امل  وجماعات  االلتزام، املنظمات  لُبعد  الفرعية  األبعاد  كأحد  البنائي  (االلتزام  صالح 
االعتمادية الفرعني  الُبعدين  يف  ممثلة  الثقة  العالقة،  طريف  ما   توزان  وهو  والكفاءة) 

توضحه قيمة املتوسط احلسابي، حيث إن غالبية املنظمات التي يسود بها منط ثقافة  
تهت الدراسة  بعينة  املرنة  والثقافة  وااللتزام اجلماعة  العالقة،  طريف  توزان  بُبعدي  م 

لُبعد االلتزام كأبعاد جلودة عالقتها بجماعات املصالح  الفرعية  البنائي كأحد األبعاد 
الهرميةمق والثقافة  السوق  ثقافة  بها منط  يسود  التي  باملنظمات  غالبية ,ارنة  أن  كما 

بعينة الدراسة تهتم بُبعد املنظمات التي يسود بها منط ثقافة اجلماعة والثقافة املرنة  
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بجماعات  عالقتها  جلودة  أبعاد  كأحد  فقط  الكفاءة  الفرعي  الُبعد  يف  ممثًال  الثقة 
وأخيًرا  ,ت التي يسود بها منط ثقافة السوق والثقافة الهرميةاملصالح مقارنة باملنظما

الدر بعينة  املرنة  والثقافة  السوق  ثقافة  بها منط  التي يسود  املنظمات  غالبية  اسة أن 
االعتمادية فقط، كأحد أبعاد جلودة عالقتها    الفرعيتهتم بُبعد الثقة ممثًال يف الُبعد  

التي   باملنظمات  مقارنة  املصالح  والثقافة بجماعات  اجلماعة  ثقافة  منط  بها  يسود 
  . الهرمية

الثاني  الفرعي  الفرض  صحة  إثبات  مت  قد  يكون  للنتائج  السابق  العرض  خالل  من 
  : وهوئى للدراسة بشكٍل جز

املنظمات  بني  العالقة  جودة  أبعاد  أهمية  ترتيب  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  "هناك 
  ,رات التنظيمية لهذه املنظمات"محل الدراسة وجماعات املصالح تبًعا للمتغي

منظور  4(  من  املصالح  وجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  بني  العالقة  مستويات   (
 املبحوثني:  

املنظمات محل مت صياغة عدة جمل   العالقة بني  تعبر عن كل مستوى من مستويات 
وجماعات   املستوى    املصالح الدراسة  الشخصي،  املستوى  هي  الثالث  املستويات  وهذه 

  وجاءت النتائج على النحو اآلتي:  ,املهني، املستوى املجتمعي
) يوضح األوزان النسبية ملستويات العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات  23جدول رقم (

  ) 60املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

  املتغيرات 
الوزن  

  النسبي 

  % 70,2  املستوى الشخصي للعالقة

  % 67,4  جتمعي للعالقةاملستوى امل

 % 65,8  املستوى املهني للعالقة 
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة عن املستوى الشخصي كأحد 1-24جدول رقم (

  ) 60مستويات العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن= 

  االجتاه
  العبارات

  معارض  محايد  افق مو
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

جماعات   بإعالم  املنظمة  تهتم 
  مصاحلها بخططها املستقبلية

32 53,3 % 4 6,7 % 24 40 % 2,13 71,1 % 

املصالح   جماعات  املنظمة  تعامل 
مكانة   ذوي  أشخاص  باعتبارهم 

 متميزة 
31 51,6 % 4  6,7 % 25 41,7 % 2,10 70 %  

جم تشعر  عامة  اعات  بصفة 
إيجابية   عالقة  بوجود  املصالح 

 وبني املنظمة بينها 
28  46,7 % 9  15 % 23 38,3 % 2,08 69,4 % 

  توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  

أن املستوى الشخصي كأحد مستويات العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات 
حيث  ,%)70,2بي (املصالح جاء يف مقدمة أمناط مستويات العالقة بينهم وذلك بوزن نس
جماعات   بإعالم  تهتم  الدراسة  محل  املنظمات  أن  املبحوثون  بخططها   مصاحلهاأوضح 

وتعاملهم باعتبارهم أشخاص ذوي مكانة متميزة    %)،71,1املستقبلية وذلك بوزن نسبي (
) نسبي  بوزن  إيجابية  70وذلك  بوجود عالقة  املصالح  تشعر جماعات  عامة  وبصفة   ،(%

  .%)69,4ت محل الدراسة وذلك بوزن نسبي (بينها وبني املنظما
) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة عن املستوى املجتمعي كأحد 2 -24جدول رقم (

  ) 60مستويات العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن= 

  االجتاه
  العبارات

  معارض  محايد  موافق 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

مهًما   دورًا  تؤدي  املنظمة  أن  أعتقد 
  يف مجال األنشطة املجتمعية  

32  53,3 % 9 15 % 19 31,7 % 2,22 73,9 % 

الفئات   دعم  يف  املنظمة  تسهم 
يف   بالرعاية  األولى  اجلماهيرية 

  املجتمع  
32 53,3 % 6 10 % 22 36,7 % 2,17 72,2 % 

برعاي املنظمة  حتوذ  تقوم  أنشطة  ة 
 على اهتمام جماعات مصاحلها

29 48,3 % 9 15 % 22 36,7 % 2,12 70,6 % 

 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
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أن املستوى املجتمعي كأحد مستويات العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات  
بوزن نسبي    املصالح جاء يف املرتبة الثانية يف ترتيب أمناط مستويات العالقة بينهم وذلك

أنهم  ,%)67,4( املبحوثون  أوضح  دورًا حيث  تؤدي  الدراسة  محل  املنظمات  أن  يعتقدون 
%)، كما أنها تسهم يف دعم  73,9ملجتمعية وذلك بوزن نسبي ( مهًما يف مجال األنشطة ا

) نسبي  بوزن  وذلك  املجتمع  يف  بالرعاية  األولى  اجلماهيرية  وتقوم  72,2الفئات   ،(%
  . %)70,6على اهتمام جماعات مصاحلها وذلك بوزن نسبي (برعاية أنشطة حتوذ 

ت الدالة عن املستوى املهني كأحد ) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارا 3 -24جدول رقم (

  ) 60مستويات العالقة بني املنظمات محل الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن= 

  االجتاه
  العبارات

  معارض  حايدم  موافق 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

مصاحلها  إلى  املنظمة  تنظر 
اجلماهيرية   اجلماعات  ومصالح 

  بنفس املنظور  
37 61,7 % 1  1,7 % 22 36,7 % 2,25 75 % 

يف   أمينة  املنظمة  أن  أعتقد 
 تعامالتها مع جماعات مصاحلها

31 51,7 % 9 15 % 20 33,3 % 2,18 72,8 % 

تياجات جماعات  تتفهم املنظمة اح 
 املصالح  

29 48,3 % 12 20 % 19 31,7 % 2,17 72,2 % 

التي   املشكالت  املنظمة بحل  تبادر 
 تواجه جماعات مصاحلها 

31  51,7 % 8 13,3 % 21 35 % 2,17 72,2 % 

  ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول 
وجماعات   الدراسة  محل  املنظمات  بني  العالقة  مستويات  كأحد  املهني  املستوى  أن 
املصالح جاء يف املرتبة الثالثة يف ترتيب أمناط مستويات العالقة بينهم وذلك بوزن نسبي 

مصاحلها  ,%)65,8( إلى  تنظر  الدراسة  محل  املنظمات  أن  املبحوثون  أوضح  حيث 
كما أنها أمينة %)،  75املنظور وذلك بوزن نسبي (ومصالح اجلماعات اجلماهيرية بنفس  

مصاحل جماعات  مع  تعامالتها  (يف  نسبي  بوزن  وذلك  احتياجات 72,8ها  وتتفهم   ،(%
) نسبي  بوزن  وذلك  تواجههم  التي  املشكالت  بحل  وتبادر  املصالح،  %)  72,2جماعات 

  .لكالهما
ط املنظمات،  ملكية  (منط  األربعة  التنظيمية  املتغيرات  منط  وبإدخال  نشاطها،  بيعة 

  تائج السابقة اتضح ما يلى:  القيادة التنظيمية، منط الثقافة التنظيمية السائدة) على الن
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) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها يف حتديد أهمية 25جدول رقم (

أمناط مستويات العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة  

  ) 60(ن=

 العدد  املتغيرات 
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ت
درجة  
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

الشخصي   املستوى 
 للعالقة

  - 2,909 5,43 30 أعمال عام
2,586 

58 0,012 
 2,355 7,20 30 استثماري 

 املستوى املهني للعالقة 
 0,868 7,93 30 أعمال عام

0,306 58 0,761 
 0,819 7,87 30 استثماري 

املجتمعي   املستوى 
 للعالقة

  - 1,062 5,90 30 مأعمال عا
1,210 

58 0,231 
 1,073 6,23 30 استثماري 

 ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول 
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   -

يف حتديد أهمية أحد أمناط مستويات العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح 
توضحه قيمة (ت) ومستوى املعنوية حيث إن غالبية املنظمات التابعة للقطاع   وهو ما

ته الدراسة  بعينة  املصالح االستثماري  بجماعات  عالقتها  يف  الشخصي  باملستوى  تم 
  .مقارنة باملنظمات التابعة لقطاع األعمال العام بعينة الدراسة

بني  - إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  الدراسة   كما  املنظمات محل 
أمناط مستويات العالقة بني هذه املنظمات    بعضتبًعا لنمط ملكيتها يف حتديد أهمية  

املتوسط   قيمة  توضحه  ما  وهو  واملجتمعي)  املهني  (املستوى  املصالح  وجماعات 
الت,احلسابي املنظمات  غالبية  إن  تهتم  حيث  الدراسة  بعينة  االستثماري  للقطاع  ابعة 

امل  لقطاع  باملستوى  التابعة  باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات  عالقتها  يف  جتمعي 
كما أن غالبية املنظمات التابعة لقطاع األعمال العام بعينة الدراسة تهتم  ,األعمال العام

بامل  مقارنة  املصالح  بجماعات  عالقتها  يف  املهني  للقطاع  باملستوى  التابعة  نظمات 
 . االستثماري بعينة الدراسة
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) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها يف حتديد أهمية أمناط  26ول رقم (جد

  )  60مستويات العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد   املتغيرات 
املتوسط 

  احلسابي 

االنحراف 

 املعياري 
  ت

درجة 

 احلرية 

  مستوى

  املعنوية 

 املستوى الشخصي للعالقة
 - 2,905 5,90 30 إنتاجي 

1,168 
58 0,247 

 2,612 6,73 30 خدمي

 املستوى املهني للعالقة
 0,868 8,07 30 إنتاجي 

1,560 58 0,124 
 0,785 7,73 30 ٍخدمي

 املستوى املجتمعي للعالقة 
 - 1,114 6,00 30 إنتاجي 

0,479 
58 0,634 

 1,042 6,13 30 خدمي

 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
لطبيعة نشاطها    - تبًعا  الدراسة  بعينة  املنظمات  بني  داللة إحصائية  ذات  توجد فروق  ال 

أهمية أمناط مستويات العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح من وجهة    وحتديد
  . املعنوية نظر املبحوثني بالعينة وهو ما توضحه قيمة (ت) ومستوى 

إال أن هناك فروًقا، ولكن ليست ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا    -
لطبيعة نشاطها يف حتديد أهمية أمناط مستويات العالقة بني هذه املنظمات وجماعات 
التابعة   املنظمات  غالبية  إن  حيث  احلسابي،  املتوسط  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح 

ب اخلدمي  الدراللقطاع  عالقتها  عينة  يف  واملجتمعي  الشخصي  باملستوى  تهتم  سة 
اإلنتاجي للقطاع  التابعة  باملنظمات  مقارنة  املصالح  املنظمات  ,بجماعات  غالبية  أن  كما 

بجماعات  عالقتها  يف  املهني  باملستوى  تهتم  الدراسة  بعينة  اإلنتاجي  للقطاع  التابعة 
  .الدراسة  دمي بعينةاملصالح مقارنة باملنظمات التابعة للقطاع اخل

) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط القيادة التنظيمية السائد بها يف حتديد أهمية 27جدول رقم (

  )  60أمناط مستويات العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد   املتغيرات 
املتوسط 

  ابي احلس
االنحراف 

 املعياري 
  ت

درجة 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 املستوى الشخصي للعالقة
  
  

 2,909 5,43 30 تبادلية 
- 

2,586 
58 0,012 

 2,355 7,20 30 حتويلية

 املستوى املهني للعالقة
 0,868 7,93 30 تبادلية 

0,306 58 0,761 
 0,819 7,87 30 حتويلية

 املستوى املجتمعي للعالقة 
 - 1,062 5,90 30 تبادلية 

1,210 
58 0,231 

 1,073 6,23 30 حتويلية
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 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
القيادة   - لنمط  تبًعا  الدراسة  محل  املنظمات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروًقا  هناك  أن 

ظمات  أهمية أحد أمناط مستويات العالقة بني هذه املن  حتديدالتنظيمية السائد بها يف  
غالبية  إن  حيث  املعنوية،  ومستوى  (ت)  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  وجماعات 

قيادة التحويلية بعينة الدراسة تهتم باملستوى الشخصي  املنظمات التي يسود بها منط ال
التبادلية  القيادة  بها منط  التي يسود  باملنظمات  املصالح مقارنة  يف عالقتها بجماعات 

  .بعينة الدراسة 
ن هناك فروًقا، ولكن ليست ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا كما أ  -

لنمط القيادة التنظيمية السائد بها يف حتديد أهمية بعض أمناط مستويات العالقة بني  
قيمة   توضحه  ما  وهو  واملجتمعي)  املهني  (املستوى  املصالح  وجماعات  املنظمات  هذه 

املنظمات التي يسود بها منط القيادة التبادلية بعينة    ن غالبيةحيث إ,املتوسط احلسابي
التي   باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات  عالقتها  يف  املهني  باملستوى  تهتم  الدراسة 
القيادة  التي يسود بها منط  التحويلية، كما أن غالبية املنظمات  القيادة  يسود بها منط 

ي يف عالقتها بجماعات املصالح مقارنة  املجتمع  التحويلية بعينة الدراسة تهتم باملستوى
  .باملنظمات التي يسود بها منط القيادة التبادلية بعينة الدراسة

) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة التنظيمية 28جدول رقم (   

عات املصالح من منظور السائدة بهايف حتديد أهمية أمناط مستويات العالقة بني هذه املنظمات وجما

  ) 60املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد   املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 عياري امل

  ف
درجتي 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 املستوى الشخصي للعالقة

 2,928 5,00 15 هرمية

2,700 56 0,054  
 1,993 7,60 15  جماعة 

 2,924 5,87 15 سوق 

 2,678 6,80 15 مرنة

 املستوى املهني للعالقة

 0,926 8,00 15 هرمية

1,115 56 0,351  
 0,737 7,60 15  جماعة 

 0,834 7,87 15 سوق 

 0,834 8,13 15 مرنة

 املستوى املجتمعي للعالقة 

 1,125 5,87 15 هرمية

0,568 56 0,638  
 1,047 6,33 15  جماعة 

 1,033 5,93 15 سوق 

 1,125 6,13 15 مرنة
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 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة    -

هذه  بني  العالقة  مستويات  أمناط  أحد  أهمية  حتديد  يف  بها  السائدة  التنظيمية 
املصالح   وجماعات  ومستوى    وهواملنظمات  (ف)  قيمة  توضحه  إن ما  حيث  املعنوية، 

ث منط  بها  يسود  التي  املنظمات  اجلماعة  غالبية  الدراسة   والثقافةقافة  بعينة  املرنة 
تهتم باملستوى الشخصي يف عالقتها بجماعات املصالح مقارنة باملنظمات التي يسود 

  . بها منط ثقافة السوق والثقافة الهرمية بعينة الدراسة
ذا  - ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  الدراسة كما  املنظمات محل  بني  إحصائية  داللة  ت 

القيادة   لنمط  مستويات    التنظيميةتبًعا  أمناط  بعض  أهمية  حتديد  يف  بها  السائد 
ما  وهو  واملجتمعي)  املهني  (املستوى  املصالح  وجماعات  املنظمات  هذه  بني  العالقة 

الثقافة    ن غالبية املنظمات التي يسود بها منطحيث إ,توضحه قيمة املتوسط احلسابي
بجماعات  عالقتها  يف  املهني  باملستوى  تهتم  الدراسة  بعينة  الهرمية  والثقافة  املرنة 

التي يسود بها منط ثقافة السوق وثقافة اجلماعة كما أن ,املصالح مقارنة باملنظمات 
والثقافة اجلماعة  ثقافة  منط  بها  يسود  التي  املنظمات  الدراسة   غالبية  بعينة  املرنة 

باملستوى   التي يسود  تهتم  باملنظمات  املصالح مقارنة  املجتمعي يف عالقتها بجماعات 
  . بها منط ثقافة السوق والثقافة الهرمية بعينة الدراسة

الثالث  الفرعي  الفرض  صحة  إثبات  مت  قد  يكون  للنتائج  السابق  العرض  خالل  من 
  للدراسة جزئًيا وهو:  

ذا" فروق  العهناك  مستويات  أمناط  بني  إحصائية  داللة  محل ت  املنظمات  بني  القة 
  , الدراسة وجماعات املصالح تبًعا للمتغيرات التنظيمية لهذه املنظمات"

املستخدمة يف إدارة عالقة املنظمات محل الدراسة بجماعات    االتصالية) الوسائل  5( 
 من منظور املبحوثني:   املصالح

االتصالية   الوسائل  أنواع  من  نوع  كل  عن  تعبر  وسائل  عدة  اختيار  املستخدمة يف  مت 
املنظمات   عالقة  الوسائل   محل إدارة  هي  الوسائل  وهذه  املصالح  بجماعات  الدراسة 

وجاءت النتائج ,املسموعة املرئية، الوسائل املطبوعة، األحداث اخلاصة، الوسائل التفاعلية
 على النحو اآلتي:  
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إدارة عالقة املنظمات محل ) يوضح األوزان النسبية للوسائل االتصالية املستخدمة يف 29ل رقم (جدو

  ) 60الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

  الوسائل 
الوزن  

  النسبي 

 % 69,2 األحداث اخلاصة 

 % 65,4 الوسائل التفاعلية 

  % 64,6 الوسائل املسموعة املرئية 

  % 62,6  الوسائل املطبوعة 

 ) رقم  استخدام  1  -30جدول  معدل  املنظمات  اخل  األحداث)  عالقة  إدارة  يف  اصة 
 ) 60ن=محل الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (

  املعدل
  الوسائل 

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

 % 71,1 2,13 % 50 3 % 76,7 46 % 18,3 11  املعارض 
 % 69,4 2,08 % 5 3 % 81,7 49 % 13,3 8 االحتفاالت 

 % 68,9 2,07 % 5 3 % 83,3 50 % 11,7 7 جانات املهر
 % 68,9 2,07 % 8,3 5 % 76,7 46 % 15  9 الزيارات 

 % 67,8 2,03 % 6,7 4 % 83,3 50 % 10  6 املؤمترات 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  

أن األحداث اخلاصة تأتي يف مقدمة الوسائل االتصالية املستخدمة من قبل املنظمات   -
إ يف  الدراسة  املبحوثني  محل  منظور  من  املصالح  جماعات  وبني  بينها  العالقة  دارة 

 ) نسبي  بوزن  وذلك  املبحوثون 69,2بالعينة  وأوضح  األحداث    %)،  هذه  مقدمة  أن يف 
نسبي  بوزن  وذلك  للمعارض  الدراسة  محل  املنظمات  استخدام  معدل  يرتفع  اخلاصة 

انات والزيارات بوزن %)، ثم املهرج69,4%)، ثم االحتفاالت وذلك بوزن نسبي (71,1(
  . %)67,8%) لكالهما، وأخيًرا املؤمترات وذلك بوزن نسبي (68,9نسبي (
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) معدل استخدام الوسائل التفاعلية يف إدارة عالقة املنظمات محل الدراسة  2 -30جدول رقم (

  ) 60بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  املعدل
  الوسائل 

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  وسط املت

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

 % 66,1 1,98 % 43,3  26 % 15 9 % 41,7 25  رسائل التليفون املحمول
 % 65,6 1,97 % 50  30 % 3,3  2 % 46,7  28 املوقع اإللكتروني للمنظمة  

شبكات   على  املنظمة  صفحة 
 التواصل االجتماعي  

28 46,7 % - - 32 53,3 % 1,93 64,4 % 

 ما يلى:   السابق اجلدولتوضح بيانات  
أن الوسائل التفاعلية تأتي يف املرتبة الثانية لترتيب الوسائل االتصالية املستخدمة من   -

بينها وبني جماعات املصالح من منظور    العالقةقبل املنظمات محل الدراسة يف إدارة  
) بوزن نسبي  وذلك  بالعينة  أن يف مقدمة هذه 65,4املبحوثني  املبحوثون  وأوضح   ،(%

ال يرالوسائل  التليفون تفاعلية  لرسائل  الدراسة  محل  املنظمات  استخدام  معدل  تفع 
) نسبي  بوزن  وذلك  بوزن 66,1املحمول  وذلك  للمنظمات  اإللكترونية  املواقع  ثم   ،(%

%)، ثم صفحات املنظمات على شبكات التواصل االجتماعي بوزن نسبي 65,6نسبي (
)64,4(% .  

ملسموعة املرئية يف إدارة عالقة املنظمات محل الدراسة  ) معدل استخدام الوسائل ا3 -30جدول رقم (

  ) 60بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  املعدل
  العبارات

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

 % 65 1,95 % 11,7  7 % 81,6  49 % 6,7  4  اإلعالنات التليفزيونية   
 % 65 1,95 % 11,7 7 % 81,6 49 % 6,7 4 اإلعالنات اإلذاعية  
 % 63,9 1,92 % 15  9 % 78,3  47 % 6,7  4 األفالم التسجيلية  

 ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول 
االتصالية  الوسائل  لترتيب  الثالثة  املرتبة  يف  تأتي  املرئية  املسموعة  الوسائل  أن 

ا وبني جماعات املصالح بينه  العالقةاملستخدمة من قبل املنظمات محل الدراسة يف إدارة  
%)، وأوضح املبحوثون أن يف مقدمة 64,6من منظور املبحوثني بالعينة وذلك بوزن نسبي (

ة املرئية يرتفع معدل استخدام املنظمات محل الدراسة لإلعالنات  هذه الوسائل املسموع
ذلك %)، ثم األفالم التسجيلية للمنظمات و65التليفزيونية واإلذاعية وذلك بوزن نسبي ( 

  .%)63,9بوزن نسبي ( 
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) معدل استخدام الوسائل املطبوعة يف إدارة عالقة املنظمات محل الدراسة  4 -30جدول رقم (

  ) 60لح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=بجماعات املصا

 املعدل
  الوسائل 

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

 % 66,7 2,00 % 10 6 % 80 48 % 10  6  اإلعالنات الصحفية  
 % 62,8 1,88 % 48,3 29 % 15 9 % 36,7  22 النشرات  

 % 62,2 1,87 % 41,7 25 % 30 18 % 28,3 17 البيانات الصحفية  
 % 61,1 1,83 % 50 30 % 16,7 10 % 33,3  20 املطويات  
 % 60 1,80 % 48,4 29 % 23,3 14 % 28,3 17 الكتيبات  

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
وسائل املطبوعة تأتي يف املرتبة الرابعة لترتيب الوسائل االتصالية املستخدمة من أن ال

منظور   من  املصالح  جماعات  وبني  بينها  العالقة  إدارة  يف  الدراسة  محل  املنظمات  قبل 
) نسبي  بوزن  وذلك  بالعينة  هذه 62,6املبحوثني  مقدمة  يف  أن  املبحوثون  وأوضح   ،(%

يرتفع   املطبوعة  الصحفية  معدل  الوسائل  لإلعالنات  الدراسة  محل  املنظمات  استخدام 
) نسبي  بوزن  (66,7وذلك  نسبي  بوزن  وذلك  النشرات  ثم  البيانات %62,8)،  ثم   ،(%

%)، ثم الكتيبات 61,1%)، ثم املطويات بوزن نسبي (62,2وذلك بوزن نسبي (  الصحفية 
  .%60بوزن نسبي ( 

(منط األربعة  التنظيمية  املتغيرات  منط    ملكية  وبإدخال  نشاطها،  طبيعة  املنظمات، 
  ) على النتائج السابقة اتضح ما يلى:  السائدةالقيادة التنظيمية، منط الثقافة التنظيمية  

) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها يف حتديد معدل 31جدول رقم (

هذه املنظمات بجماعات املصالح من منظور  الوسائل االتصالية املتنوعة يف إدارة عالقة استخدام

  ) 60املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد   املتغيرات 
املتوسط 

  احلسابي 

االنحراف 

 املعياري 
  ت

درجة 

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 مسموعة مرئية
 - 1,51620 5,6667 30 أعمال عام 

0,979 
58 0,331 

 71840, 5,9667 30 استثماري

 تفاعلية
 - 58329, 3,2667 30 ام أعمال ع

20,03 
58 0,000 

 1,30648 8,5000 30  استثماري

 أحداث خاصة 
 2,51798 10,9333 30 أعمال عام 

2,218 58 0,031 
 1,01992 9,8333 30 استثماري

 مطبوعة
 2,39828 12,2000 30 أعمال عام 

11,24 58 0,000 
 1,33089 6,5667 30 استثماري



 

 
724 724 

 دول السابق ما يلى:  توضح بيانات اجل
املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني 
املنظمات   هذه  عالقة  إدارة  يف  االتصالية  الوسائل  بعض  استخدام  معدل  حتديد  يف 
معدل  يرتفع  حيث  املعنوية  ومستوى  (ت)  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  بجماعات 

 الدراسة مات التابعة للقطاع االستثماري بعينة  لتفاعلية من قبل املنظاستخدام الوسائل ا
يف إدارة عالقتها بجماعات املصالح مقارنة باملنظمات التابعة لقطاع األعمال العام بعينة  

كما يرتفع معدل استخدام الوسائل املطبوعة وتنظيم األحداث اخلاصة من قبل ,الدراسة
العام بعينة الدراسة يف إدارة عالقتها بجماعات املصالح    املنظمات التابعة لقطاع األعمال

  .ملنظمات التابعة للقطاع االستثماري بعينة الدراسةمقارنة با 
) من تفوق 2012عنه نتائج دراسة إجني أبو سريع (  كشفتتتفق هذه النتيجة مع ما  

التواصل   شبكات  مثل  األحدث  اإللكترونية  الوسائل  توظيف  يف  األجنبية  الشركات 
ما توصلت إليه دراسة وأيًضا مع    31,االجتماعي يف تنمية العالقات احلوارية مع العمالء

Mervi Vuori  )2012  (32 الشبكات تستخدم  اجلنسية  متعددة  الشركات  أن  من 
العمالء  مع  وللحوار  التجارية  بالعالمة  املتعلقة  االتصاالت  تعزيز  يف  االجتماعية 

  .ات املصالح املتنوعةاملستهلكني، ولبناء العالقات مع جماع/
) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها يف حتديد  32جدول رقم (

نوعة يف إدارة عالقة هذه املنظمات بجماعات املصالح من منظور معدل استخدام الوسائل االتصالية املت

  ) 60املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد  املتغيرات 
  املتوسط
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ت
درجة  
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 مسموعة مرئية 
 83666, 6,3000 30 إنتاجي 

3,433 58 0,001 
 1,29544 5,3333 30 خدمي

 تفاعلية 
 2,71564 6,0667 30 إنتاجي 

0,500 58 0,619 
 2,96124 5,7000 30 خدمي

 أحداث خاصة 
 1,57896 10,7000 30 إنتاجي 

1,242 58 0,219 
 2,30342 10,0667 30 خدمي

 مطبوعة 
 3,54024 9,4667 30 إنتاجي 

0,187 58 0,853 
 3,37486 9,3000 30 خدمي

 بيانات اجلدول السابق ما يلى:    توضح
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها    -

إح  معدليف حتديد   املنظمات  استخدام  هذه  عالقة  إدارة  يف  االتصالية  الوسائل  دى 
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معدل  يرتفع  حيث  املعنوية،  ومستوى  (ت)  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  بجماعات 
بعينة   اإلنتاجي  للقطاع  التابعة  املنظمات  قبل  من  املرئية  املسموعة  الوسائل  استخدام 

مقارنة املصالح  بجماعات  عالقتها  إدارة  يف  للقطاع باملنظمات    الدراسة  التابعة 
  .اخلدمي بعينة الدراسة

الدراسة   - املنظمات محل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  كما 
إدارة   األخرى يف  االتصالية  الوسائل  استخدام  معدل  نشاطها يف حتديد  لطبيعة  تبًعا 
احلسابي املتوسط  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  بجماعات  املنظمات  هذه  ،  عالقة 

التف الوسائل  استخدام  معدل  يرتفع  قبل حيث  من  اخلاصة  األحداث  وتنظيم  اعلية 
املنظمات التابعة للقطاع اإلنتاجي بعينة الدراسة يف إدارة عالقتها بجماعات املصالح 

  ,مقارنة باملنظمات التابعة للقطاع اخلدمي
دراسة   إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  (تختلف  الالوندي  أن   33)  2013مروة  من 

األد كافة  توفر  املصرية  بينها وبني عمالئها من خالل  البنوك  التي تسهل فتح حوار  وات 
  . مواقعها اإللكترونية

) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط القيادة التنظيمية السائد  33جدول رقم (

إدارة عالقة هذه املنظمات بجماعات  بها يف حتديد معدل استخدام الوسائل االتصالية املتنوعة يف 

  ) 60ملصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=ا

 العدد  املتغيرات 
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ت
درجة  
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 مسموعة مرئية 
 - 1,51620 5,6667 30 تبادلية

0,979 
58 0,331 

 71840, 5,9667 30 حتويلية 

 تفاعلية 
 - 58329, 3,2667 30 تبادلية

20,03 
58 0,000 

 1,30648 8,5000 30 حتويلية 

 أحداث خاصة 
 2,51798 10,9333 30 تبادلية

2,218 58 0,031 
 1,01992 9,8333 30 حتويلية 

 مطبوعة 
 2,39828 12,2000 30 تبادلية

11,24 58 0,000 
 1,33089 6,5667 30 حتويلية 

 دول السابق ما يلى:  توضح بيانات اجل
القيادة   - أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط 

التنظيمية السائد بها يف حتديد معدل استخدام بعض الوسائل االتصالية املتنوعة يف 
املنظمات   هذه  عالقة  وم  بجماعاتإدارة  (ت)  قيمة  توضحه  ما  وهو  ستوى  املصالح 

حيث يرتفع معدل استخدام الوسائل املطبوعة وتنظيم األحداث اخلاصة من املعنوية،  
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إدارة عالقتها   الدراسة يف  بعينة  التبادلية  القيادة  بها منط  التي يسود  املنظمات  قبل 
بعينة   التحويلية  القيادة  منط  بها  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات 

ئل التفاعلية من قبل املنظمات التي يسود بها  دل استخدام الوساكما يرتفع مع,الدراسة
مقارنة   املصالح  بجماعات  عالقتها  إدارة  يف  الدراسة  بعينة  التحويلية  القيادة  منط 

  .باملنظمات التي يسود بها منط القيادة التبادلية بعينة الدراسة
الدراسة   - املنظمات محل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  كما 

ًعا لنمط القيادة السائد بها يف حتديد معدل استخدام أحد أنواع الوسائل االتصالية  تب
ما   وهو  املصالح  بجماعات  املنظمات  هذه  عالقة  إدارة  املتوسط    توضحهيف  قيمة 

استخدام معدل  يرتفع  حيث  املنظمات    احلسابي،  قبل  من  املرئية  املسموعة  الوسائل 
التحويلية  القيادة  منط  بها  يسود  بجماعات   التي  عالقتها  إدارة  يف  الدراسة  بعينة 

  .املصالح مقارنة باملنظمات التي يسود بها منط القيادة التبادلية
التنظيمية  ) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة34جدول رقم (

رة عالقة هذه املنظمات السائدة بها يف حتديد معدل استخدام الوسائل االتصالية املتنوعة يف إدا

  ) 60بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد  املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ف
درجتي 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 مسموعة مرئية

 1,12122 6,6000 15 هرمية

9,260 56 0,000  
 1,03280 5,9333 15  جماعة 

 1,27988 4,7333 15 سوق 

 00000, 6,0000 15 مرنة

 تفاعلية

 74322, 3,4667 15 مرنة

134,4 56 0,000  
 1,79947 8,3333 15 سوق 

 25820, 3,0667 15 هرمية

 48795, 8,6667 15 جماعة 

 أحداث خاصة 

 1,88478 11,5333 15 سوق 

2,663 56 0,057  

 1,42428 9,8000 15 هرمية
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 العدد  املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ف
درجتي 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 2,96808 10,3333 15 جماعة 

 35187, 9,8667 15 مرنة

 مطبوعة

 1,70992 12,7333 15 هرمية

44,359 56 0,000  
 1,79151 6,9333 15 جماعة 

 2,89499 11,6667 15 مرنة

 41404, 6,2000 15 سوق 

 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
امل الثقافة  أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني  تبًعا لنمط  الدراسة  نظمات محل 

إدارة   يف  املتنوعة  االتصالية  الوسائل  استخدام  معدل  يف حتديد  بها  السائدة  التنظيمية 
املعنوية،   ومستوى  (ف)  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  بجماعات  املنظمات  هذه  عالقة 

ال استخدام  معدل  يرتفع  املرئيحيث  املسموعة  والوسائل  املطبوعة  قبل  وسائل  من  ة 
إدارة   يف  الدراسة  بعينة  املرنة  والثقافة  الهرمية  الثقافة  منط  بها  يسود  التي  املنظمات 
عالقتها بجماعات املصالح مقارنة باملنظمات التي يسود بها منط ثقافة اجلماعة وثقافة 

الدراسة بعينة  ال,السوق  استخدام  معدل  يرتفع  األحداث كما  وتنظيم  التفاعلية  وسائل 
من  بعينة    اخلاصة  اجلماعة  وثقافة  السوق  ثقافة  منط  بها  يسود  التي  املنظمات  قبل 

منط   بها  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات  عالقتها  إدارة  يف  الدراسة 
  .املرنة بعينة الدراسة والثقافةالثقافة الهرمية 

السابق   العرض  خالل  الراب  جللنتائمن  الفرعي  الفرض  صحة  إثبات  مت  قد  ع  يكون 
  للدراسة جزئًيا وهو:  

"هناك فروق ذات داللة إحصائية بني معدل استخدام املنظمات محل الدراسة للوسائل  
مصاحلها تبًعا للمتغيرات التنظيمية لهذه    بجماعاتاالتصالية املتنوعة يف إدارة عالقتها  

  . املنظمات"
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اختيار  6(  معايير  عال  االستراتيجيات)  إدارة  يف  املستخدمة  املنظمات  االتصالية  قة 
  محل الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني:  

) يوضح األوزان النسبية ملعايير اختيار االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة  35جدول رقم (

  ) 60صالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=عالقة املنظمات محل الدراسة بجماعات امل

  املعدل 
  املعايير 

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط

الوزن 
  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

 %72,2 2,17 %25 15 %33,3 20 %41,7  25  طبيعة الفئة اجلماهيرية 

املنظمة  بني  املثار  املوقف  طبيعة 
 وجماعات املصالح  

26 43,3% 16 26,7% 18 30% 2,13 71,1% 

 %67,8 2,03 %48,3 29  -   - %51,7  31 منط القيادة باملنظمة

إدارة  بها  تؤمن  التي  والقيم  املبادئ 
 املنظمة 

30 50% 1 1,7% 29 48,3% 2,02 67,2% 

 ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول 
االتصالية    - االستراتيجيات  اختيار  معايير  مقدمة  يف  جاءت  املوضوعية  املعايير  أن 

م املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف  منظور  املستخدمة  ن 
ذاتها وذلك   اجلماهيريةاملبحوثني بعينة الدراسة ومتثلت هذه املعايير يف: طبيعة الفئة  

 ) نسبي  ا72,2بوزن  وطبيعة  وجماعات  %)،  الدراسة  محل  املنظمات  بني  املثار  ملوقف 
  .%)71,1املصالح وذلك بوزن نسبي ( 

معايير   - لترتيب  الثانية  املرتبة  التنظيمية جاءت يف  املعايير  االستراتيجيات   أن  اختيار 
االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة املنظمات محل الدراسة بجماعات املصالح من 

نة الدراسة ومتثلت هذه املعايير يف: منط القيادة التنظيمية وذلك منظور املبحوثني بعي
 ) إدارة  67,8بوزن نسبي  بها  تؤمن  التي  والقيم  (املبادئ  التنظيمية  الثقافة  %)، ومنط 

  .%)67,2املنظمة) وذلك بوزن نسبي ( 
منط   نشاطها،  طبيعة  املنظمات،  ملكية  (منط  األربعة  التنظيمية  املتغيرات  وبإدخال 

ما   القيادة اتضح  السابقة  النتائج  على  السائدة)  التنظيمية  الثقافة  منط  التنظيمية، 
  يلى:  
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لنمط ملكيتها يف حتديد معايير ) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا 36جدول رقم (

ن منظور اختيار االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة هذه املنظمات بجماعات املصالح م

  ) 60املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد  منط امللكية 
املتوسط  

  احلسابي 

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 0,885 8,90 30 أعمال عام
4,919 58 0,000 

 0,847 7,80 30 استثماري 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  

املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني 
هذه  عالقة  إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات  اختيار  معايير  حتديد  يف 

امل بجماعات  يرتفع  املنظمات  حيث  املعنوية،  ومستوى  (ت)  قيمة  توضحه  ما  وهو  صالح 
امل املعايير  على  االعتماد  االستثماري  معدل  للقطاع  التابعة  املنظمات  قبل  من  وضوعية 

عالقتها   إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات  اختيار  يف  الدراسة  بعينة 
ا لقطاع  التابعة  باملنظمات  مقارنة  املصالح  الدراسةبجماعات  بعينة  العام  كما  ,ألعمال 

املنظم التنظيمية من قبل  املعايير  العام يرتفع معدل استخدام  التابعة لقطاع األعمال  ات 
عالقتها   إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات  اختيار  يف  الدراسة  بعينة 

  .راسةبجماعات املصالح مقارنة باملنظمات التابعة للقطاع االستثماري بعينة الد
يف حتديد  ها بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاط) يوضح معنوية الفروق 37جدول رقم (

االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة هذه املنظمات بجماعات املصالح من   معايير اختيار

  )60(ن= منظور املبحوثني بعينة الدراسة

 العدد  طبيعة النشاط 
املتوسط  

  سابي احل

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 0,828 8,27 30 إنتاجي 
- 0,628 58 0,532 

 1,194 8,43 30 خدمي

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها 

االستر اختيار  معايير  حتديد  هذه يف  عالقة  إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية  اتيجيات 
  .املنظمات بجماعات املصالح وهو ما توضحه قيمة (ت) ومستوى املعنوية
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) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط القيادة التنظيمية السائد  38جدول رقم (

املستخدمة يف إدارة عالقة هذه املنظمات بها يف حتديد معايير اختيار االستراتيجيات االتصالية 

  ) 60بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

  دالعد  منط القيادة 
املتوسط  

  احلسابي 

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 0,885 8,90 30 تبادلية
4,919 58 0,000 

 0,847 7,80 30 حتويلية 

 دول السابق ما يلى:  توضح بيانات اجل
القيادة   لنمط  تبًعا  الدراسة  املنظمات محل  أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني 
التنظيمية السائد بها يف حتديد معايير اختيار االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف  
ومستوى   (ت)  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  بجماعات  املنظمات  هذه  عالقة  إدارة 

عتماد على املعايير املوضوعية من قبل املنظمات التي يسود  ، حيث يرتفع معدل االاملعنوية
بها منط القيادة التحويلية بعينة الدراسة يف اختيار االستراتيجيات االتصالية املستخدمة 
القيادة  منط  بها  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات  عالقتها  إدارة  يف 

الدرا بعينة  ا ,سةالتبادلية  معدل  يرتفع  املنظمات  كما  قبل  من  التنظيمية  املعايير  ستخدام 
التي يسود بها منط القيادة التبادلية بعينة الدراسة يف اختيار االستراتيجيات االتصالية 
بها منط   يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات  عالقتها  إدارة  يف  املستخدمة 

  .القيادة التحويلية بعينة الدراسة
) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة التنظيمية 39جدول رقم (

السائدة بها يف حتديد معايير اختيار االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة هذه  

  ) 60املنظمات بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 ددالع  منط الثقافة 
املتوسط  
  احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

  ف
درجتي  
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 0,775 8,80 15 هرمية 

8,055 56 0,000  
 1,125 7,87 15  جماعة 

 1,000 9,00 15 سوق 

 0,458 7,73 15 مرنة 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
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املنظمات مح  الثقافة  أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني  تبًعا لنمط  الدراسة  ل 
التنظيمية السائدة بها يف حتديد معايير اختيار االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف 
ومستوى   (ف)  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  بجماعات  املنظمات  هذه  عالقة  إدارة 

تي يسود  عتماد على املعايير املوضوعية من قبل املنظمات الاملعنوية، حيث يرتفع معدل اال
االستراتيجيات  اختيار  يف  الدراسة  بعينة  املرنة  والثقافة  اجلماعة  ثقافة  منط  بها 
التي يسود   باملنظمات  إدارة عالقتها بجماعات املصالح مقارنة  االتصالية املستخدمة يف 

كما يرتفع معدل استخدام املعايير  , لدراسةبها منط الثقافة الهرمية وثقافة السوق بعينة ا
بعينة    التنظيمية السوق  وثقافة  الهرمية  الثقافة  منط  بها  يسود  التي  املنظمات  قبل  من 

بجماعات  عالقتها  إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات  اختيار  يف  الدراسة 
وال اجلماعة  ثقافة  منط  بها  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  بعينة  املصالح  املرنة  ثقافة 

  .الدراسة
السابق   العرض  خالل  قد مت  من  يكون  اخلامس   إثباتللنتائج  الفرعي  الفرض  صحة 

  للدراسة جزئًيا وهو:  
معايير  " يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  االتصالية    اختيارهناك  االستراتيجيات 

تبعً  مصاحلها  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقات  إدارة  يف  املتغيرات املستخدمة  ا 
  ، التنظيمية لهذه املنظمات"

االستر7(  االتصالية  )  الدراسة   املستخدمةاتيجيات  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف 
 بجماعات املصالح من منظور املبحوثني:  

استراتيجية   كل  عن  تعبر  جمل  عدة  صياغة  االتصالية    منمت  االستراتيجيات 
وهذه  املصالح،  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف  املستخدمة 

الو تنمية  االستراتيجيات هي:  الشبكات،  بناء  الشرعية،  تأكيد  االنفتاح،  اإليجابية،  صول، 
التجنب،   بالرأي،  التمسك  الفردي،  التفاوض  االحترام،  تأكيد  الشخصية،  العالقات 

  وجاءت النتائج على النحو اآلتي:  ، املساومة التوفيق،
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املتنوعة يف إدارة    ) يوضح األوزان النسبية ملعدل استخدام االستراتيجيات االتصالية40جدول رقم (

  ) 60عالقة املنظمات محل الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

  املتغيرات 
الوزن  

  النسبي 

 % 76,9 استراتيجية تأكيد االحترام  

 % 75,7 استراتيجية تأكيد الشرعية  

 % 71,9 استراتيجية تنمية العالقات الشخصية  

 % 68,8   استراتيجية اإليجابية

 % 67,9 استراتيجية االنفتاح  

 % 67,8 استراتيجية بناء الشبكات  

  % 67,5 استراتيجية الوصول  

 % 67,2 الفردي أو أحادي االجتاهاستراتيجية التفاوض 

 % 66,7 استراتيجية التمسك بالرأي 

 % 66,7 استراتيجية التجنب

 % 66,7 استراتيجية التوفيق

 % 66,7 استراتيجية املساومة

) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على معدل استخدام 1 -41دول رقم (ج

استراتيجية تأكيد االحترام كإحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة املنظمات محل  

 ) 60الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  املعدل
  العبارات

  منخفض   متوسط   ع مرتف 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

تتميز املنظمة باالستجابة السريعة  
  ملشكالت جماعات املصالح 

28 46,7 % 24 40 % 8 13,3 % 2,33 77,8 % 

حتترم املنظمة وجهات نظر  
جماعات املصالح حتى وإن  

 اختلفت مع توجهاتها 
26 43,3 % 25  41,7 % 9 15 % 2,28 76,1 % 

 اجلدول السابق ما يلى:    تبياناتوضح  
أن استراتيجية تأكيد االحترام جاءت يف مقدمة االستراتيجيات االتصالية املستخدمة 
وذلك   املبحوثني  منظور  من  املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف 

) نسبي  تتميز  76,9بوزن  الدراسة  محل  املنظمات  أن  املبحوثون  أوضح  حيث   ،(%
تو  باالستجابة التي  للمشكالت  وذلك  السريعة  املصالح  جماعات  نسبي   بوزناجه 
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%)، كما أنها حتترم وجهات نظر جماعات املصالح حتى وإن اختلفت مع توجهاتها  77,8(
  . %)76,1وذلك بوزن نسبي (

) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على معدل استخدام 2 -41جدول رقم (

اتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة املنظمات محل  كيد الشرعية كإحدى االستراستراتيجية تأ

  )60الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  املعدل
  العبارات

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

وردود   املواقف  لكل  املنظمة  تنتبه 
الصاد جماعات  األفعال  عن  رة 

  املصالح 
25 41,7% 27 45% 8 13,3% 2,28 76,1% 

ممارستها   كل  يف  املنظمة  تلتزم 
جلماعات   القانونية  باحلقوق 

 املصالح 
25 41,7% 26  43,3% 9 15% 2,27 75,6% 

االلتزام   على  املنظمة  حترص 
جلماعات   الشرعية  باملطالب 

 املصالح 
25 41,7% 26 43,3% 9 15% 2,27 75,6% 

 بيانات اجلدول السابق ما يلى:  توضح  
االستراتيجيات   ترتيب  يف  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  الشرعية  تأكيد  استراتيجية  أن 

عالقة   إدارة  يف  املستخدمة  من    املنظمات االتصالية  املصالح  بجماعات  الدراسة  محل 
أن املنظمات محل   %)، حيث أوضح املبحوثون 75,7منظور املبحوثني وذلك بوزن نسبي (

بوزن  ا وذلك  املصالح  جماعات  عن  الصادرة  األفعال  وردود  املواقف  لكل  تنتبه  لدراسة 
%)، كما أنها تلتزم يف كل ممارستها باحلقوق القانونية جلماعات املصالح،  76,1نسبي (

  .%) لكالهما75,6وحترص على االلتزام باملطالب الشرعية لهم وذلك بوزن نسبي (
ني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على معدل استخدام ) اجتاه املبحوث3 -41جدول رقم (

استراتيجية تنمية العالقات الشخصية كإحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة 

  ) 60املنظمات محل الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  املعدل 

  العبارات 

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط

الوزن 

  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

العالقات  املنظمة على تدعيم  حترص 

  بني كافة جماعات املصالح 
20 33,3% 30 50% 10 16,7% 2,17 72,2% 

حتترم سياسات وأعمال املنظمة القيم 

 السائدة يف املجتمع
19 31,7% 31 51,6% 10 16,7% 2,15 71,7% 
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 :  يلىتوضح بيانات اجلدول السابق ما 
ا ترتيب  أن  يف  الثالثة  املرتبة  يف  جاءت  الشخصية  العالقات  تنمية  ستراتيجية 

االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة املنظمات محل الدراسة بجماعات 
) نسبي  بوزن  وذلك  املبحوثني  منظور  من  أن   حيث%)،  71,9املصالح  املبحوثون  أوضح 

القات بني كافة جماعات املصالح وذلك الع  املنظمات محل الدراسة حترص على تدعيم
 ) نسبي  القيم 72,2بوزن  حتترم  الدراسة  محل  املنظمات  وأعمال  سياسات  أن  كما   ،(%

 . %)71,7السائدة يف املجتمع وذلك بوزن نسبي (
) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على معدل استخدام 4 -41جدول رقم (

ابية كإحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة املنظمات محل االستراتيجية اإليج

  ) 60الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

العبارات     
  عدل امل       

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط

الوزن 
  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

انتقادات   مع  املنظمة  تتجاوب 
  جماعات املصالح 

31 51,7% 20 33,3% 9 15% 2,37 78,9% 

بني   منتظمة  اتصاالت  هناك 
 املنظمة وجماعات مصاحلها

25 41,7% 24 40% 11 18,3% 2,23 74,4% 

أن   املنظمة  مع  حتاول  تتفاعل 
مرٍض   بشكٍل  مصاحلها  جماعات 

 للطرفني 
24 40% 24 40% 12 20% 2,20 73,3% 

مصاحلها   جماعات  املنظمة  توجه 
أفكار   لتطوير  لتقدمي  جديدة 

 اخلدمة املقدمة لهم
24 40% 23 38,3% 13 21,7% 2,18 72,8% 

 ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول 
االستراتيجيات  ترتيب  يف  الرابعة  املرتبة  يف  جاءت  اإليجابية  االستراتيجية  أن 
من   املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية 

%)، حيث أوضح املبحوثون أن املنظمات محل 68,8ر املبحوثني وذلك بوزن نسبي (منظو
جماعات انتقادات  مع  تتجاوب  (  الدراسة  نسبي  بوزن  وذلك  أن 78,9املصالح  كما   ،(%

بوزن   وذلك  مصاحلها  وجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  بني  منتظمة  اتصاالت  هناك 
عل مع جماعات مصاحلها بشكٍل مرٍض  %)، وحتاول هذه املنظمات أن تتفا74,4نسبي (

دة كما توجه جماعات مصاحلها لتقدمي أفكار جدي%)،  73,3للطرفني وذلك بوزن نسبي ( 
 . %)72,8لتطوير اخلدمة املقدمة لهم وذلك بوزن نسبي (
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على معدل استخدام 5 -41جدول رقم (

ة االنفتاح كإحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة املنظمات محل استراتيجي

  ) 60الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  املعدل
  العبارات

  منخفض   سط متو  مرتفع 
  املتوسط 

الوزن  
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

بالصراحة   املنظمة  اتصاالت  تتسم 
املعلوم تبادل  جماعات  يف  مع  ات 

  املصالح  
34 56,7% 17 28,3% 9 15% 2,42 80,6% 

يف   الشفافية  مبدأ  املنظمة  تتبع 
 نقل املعلومات جلماعات املصالح  

25 41,6% 22 36,7% 13 21,7% 2,20 73,3% 

لقاءات   عقد  على  املنظمة  حترص 
للتعرف على   املصالح  مع جماعات 

 آرائهم ومقترحاتهم
25 41,7% 21 35% 14 23,3% 2,18 72,8% 

حوار   إدارة  على  املنظمة  حترص 
 بناء مع جماعات املصالح 

25 41,7% 21 35% 14 23,3% 2,18 72,8% 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
أن استراتيجية االنفتاح جاءت يف املرتبة اخلامسة يف ترتيب االستراتيجيات االتصالية 

ا محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف  منظور  املستخدمة  من  املصالح  بجماعات  لدراسة 
) نسبي  بوزن  وذلك  املنظمات  67,9املبحوثني  اتصاالت  أن  املبحوثون  أوضح  حيث   ،(%

دل املعلومات مع جماعات املصالح وذلك بوزن نسبي محل الدراسة تتسم بالصراحة يف تبا
املصالح  %)، كما أن هذه املنظمات تتبع مبدأ الشفافية يف نقل املعلومات جلماعات  80,6(

) نسبي  بوزن  للتعرف  73,3وذلك  املصالح  جماعات  مع  لقاءات  عقد  على  وحترص   ،(%
  .%) لكالهما72,8( على ارائهم ومقترحاتهم، وإدارة حوار بناء معهم وذلك بوزن نسبي
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على معدل استخدام 6 -41جدول رقم (

ية بناء الشبكات كإحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة عالقة املنظمات محل استراتيج

  ) 60الدراسة بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

 املعدل
  العبارات

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط

الوزن 
  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

جماعات   مع  املنظمة  تتحاور 
ح إليجاد  للمشكالت  املصالح  لول 

  ,التي تواجههم
25 41,7% 21 35% 14 23,3% 2,18 72,8% 

بها   تهتم  التي  املوضوعات  تتشابه 
بها   تهتم  والتي  املصالح  جماعات 

 املنظمة 
24 40% 22 36,7% 14 23,3% 2,17 72,2% 

مع   املنظمة  حتالفات  حتقق 
األخرى   املجتمعية  املؤسسات 

 فوائد جلماعات املصالح
16 26,7% 20  33,3% 24 40% 1,87 62,2% 

ال تتعاون املنظمة مع اجلهات التي  
 تؤثر على مصالح جمهورها  

11 18,3% 17 28,3% 32 53,4% 1,65 55,0% 

 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
االستراتيجيات   ترتيب  يف  السادسة  املرتبة  يف  جاءت  الشبكات  بناء  استراتيجية  أن 

إدارة يف  املستخدمة  من    االتصالية  املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة 
%)، حيث أوضح املبحوثون أن املنظمات محل 67,8منظور املبحوثني وذلك بوزن نسبي (

تواجههم وذلك بوزن    التيمع جماعات املصالح إليجاد حلول للمشكالت  الدراسة تتحاور  
عات املصالح والتي تهتم  %)، كما أن تشابه يف املوضوعات التي تهتم بها جما72,8نسبي (

%)، كما أن حتالفات املنظمات محل 72,2بها املنظمات محل الدراسة وذلك بوزن نسبي (
فو حتقق  املجتمعية  املؤسسات  مع  نسبي الدراسة  بوزن  وذلك  املصالح  جلماعات  ائد 

مصالح  62,2( على  تؤثر  التي  اجلهات  مع  تتعاون  ال  الدراسة  محل  فاملنظمات   ،(%
 . %)55بوزن نسبي (جمهورها وذلك 
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على استراتيجية الوصول 7 -41جدول رقم (

باعتبارها إحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة العالقة بني املنظمات محل الدراسة 

  ) 60وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  دلاملع

  العبارات

  منخفض   سط متو  مرتفع 
  املتوسط 

الوزن  

  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

ال جتد جماعات املصالح صعوبة يف  

  توصيل شكواها إلدارة املنظمة  
25 41,7% 25 41,7% 10 16,6% 2,25 75% 

أسئلة   على  باإلجابة  املنظمة  تبادر 

 واستفسارات جماعات املصالح 
21 35% 26 43,3% 13 21,7% 2,13 71,1% 

متكن  تيسر   أساليب  املنظمة 

مع   التواصل  من  املصالح  جماعات 

 مسؤوليها 

21 35% 25 41,7% 14 23,3% 2,12 70,6% 

على   العليا  اإلدارة  مسؤولو  يحرص 

جماعات   مع  اللقاءات  يف  املشاركة 

 مصالح املنظمة 

20 33,3% 26 43,4% 14 23,3% 2,10 70% 

 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
استراتيجية الوصول جاءت يف املرتبة السابعة يف ترتيب االستراتيجيات االتصالية أن  

منظور   من  املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف  املستخدمة 
) نسبي  بوزن  وذلك  ال  67,5املبحوثني  املصالح  جماعات  أن  املبحوثون  أوضح  حيث   ،(%

%)،  75نظمات محل الدراسة وذلك بوزن نسبي (املجتد صعوبة يف توصيل شكواها إلدارة  
كما أن هذه املنظمات تبادر باإلجابة على أسئلة واستفسارات جماعات وذلك بوزن نسبي 

%)، وتيسر املنظمات محل الدراسة أساليب متكن جماعات املصالح من التواصل 71,1(
على املشاركة  يا  %)، ويحرص مسؤولو اإلدارة العل70,6مع مسؤوليها وذلك بوزن نسبي (

 . %)70يف اللقاءات مع جماعات مصالح املنظمات محل الدراسة وذلك بوزن نسبي (
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على استراتيجية التفاوض  8 -41جدول رقم ( 

املنظمات محل بني الفردي باعتبارها إحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة العالقة 

  ) 60الدراسة وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=
  املعدل

  العبارات

  منخفض   متوسط   مرتفع 

  املتوسط
الوزن 

  النسبي 
  %  ك   %  ك   %  ك 

من   مكاسب  املنظمة  حتقق 

تراعي   أن  دون  املصالح  جماعات 

  مصاحلهم

30 50% 1  1,7% 29 48,3% 2,02 67,2% 

 السابق ما يلى:   اجلدولتوضح بيانات  
االستراتيجيات   ترتيب  يف  الثامنة  املرتبة  يف  جاءت  الفردي  التفاوض  استراتيجية  أن 
من   املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية 

محل   %)، حيث أوضح املبحوثون أن املنظمات67,2منظور املبحوثني وذلك بوزن نسبي (
  . مصاحلهم تراعيكاسب من جماعات املصالح دون أن الدراسة حتقق م

) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على استراتيجية التمسك 9 -41جدول رقم (

بالرأي باعتبارها إحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة العالقة بني املنظمات محل 

  ) 60املبحوثني بالعينة (ن= عات املصالح من منظورالدراسة وجما

  املعدل

  العبارات

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط

الوزن 

  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

املصالح   جماعات  مع  التفاعل  يف 

بوجهة   اقناعهم  املنظمة  حتاول 

  نظرها بشتى الطرق

30 50%    30 50% 2,00 66,7% 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
التمسك استراتيجية  االستراتيجيات    أن  ترتيب  يف  التاسعة  املرتبة  يف  جاءت  بالرأي 

من   املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية 
محل %)، حيث أوضح املبحوثون أن املنظمات  66,7منظور املبحوثني وذلك بوزن نسبي (

 بوجهة نظرها بشتى الطرق. الدراسة عند التفاعل مع جماعات املصالح حتاول اقناعهم
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) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على استراتيجية التجنب 10 -41جدول رقم (

باعتبارها إحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة العالقة بني املنظمات محل الدراسة 

  ) 60وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  املعدل

  العبارات

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط

الوزن 

  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

يف   الدخول  املنظمة  تتجنب 

مع   مباشرة  اتصاالت  أو  تفاعالت 

  جماعات املصالح 

30 50% - - 30 50% 2,00 66,7% 

 :  يلىتوضح بيانات اجلدول السابق ما 
ترتيب االستراتيجيات االتصالية   أن استراتيجية التجنب جاءت يف املرتبة العاشرة يف

منظور   من  املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة  يف  املستخدمة 
%)، حيث أوضح املبحوثون أن املنظمات محل الدراسة 66,7املبحوثني وذلك بوزن نسبي (

  . االت مباشرة مع جماعات املصالحتتجنب الدخول يف تفاعالت أو اتص
) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة على استراتيجية التوفيق 11 -41جدول رقم (

باعتبارها إحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة العالقة بني املنظمات محل الدراسة 

  ) 60(ن= وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة
  املعدل 

  العبارات 

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  سطاملتو

الوزن 

  النسبي 
  %  ك   %  ك   %  ك 

من   جزء  عن  املنظمة  تتنازل  قد 

  مصاحلها إلرضاء جماعات املصالح  
30 50% -  -  30 50% 2,00 66,7% 

 اجلدول السابق ما يلى:   بيانات توضح  
االستراتيجيات   ترتيب  يف  عشر  احلادية  املرتبة  يف  جاءت  التوفيق  استراتيجية  أن 

يف   املستخدمة  من  االتصالية  املصالح  بجماعات  الدراسة  محل  املنظمات  عالقة  إدارة 
%)، حيث أوضح املبحوثون أن املنظمات محل 66,7منظور املبحوثني وذلك بوزن نسبي (

 . ها إلرضاء جماعات املصالحالدراسة قد تتنازل عن جزء من مصاحل
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على استراتيجية املساومة  ) اجتاه املبحوثني بعينة الدراسة نحو العبارات الدالة 12 -41جدول رقم (

باعتبارها إحدى االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة العالقة بني املنظمات محل الدراسة 

  ) 60وجماعات املصالح من منظور املبحوثني بالعينة (ن=

  املعدل

  العبارات

  منخفض   متوسط   مرتفع 
  املتوسط 

الوزن  

  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

الوص املنظمة  حللول  حتاول  ول 

جماعات   مع  مشكالتها  يف  وسط 

  املصالح 

30 50 %   30 50 % 2,00 66,7 % 

 ما يلى:   السابقتوضح بيانات اجلدول 
ترتيب  يف  واألخيرة  عشر  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  املساومة  استراتيجية  أن 

عالقة املنظمات محل الدراسة بجماعات   إدارةاالستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف  
(امل نسبي  بوزن  وذلك  املبحوثني  منظور  من  أن 66,7صالح  املبحوثون  أوضح  حيث   ،(%

  ,لول وسط يف مشكالتها مع جماعات املصالحاملنظمات محل الدراسة حتاول الوصول حل
 Eyun- Jung Ki and Lindaتختلف النتائج السابقة مع ما توصلت إليه دراسة  

Childers Hon  )2006  (34  نفتاحية تأتي يف املرتبة األولى من  من أن استراتيجية اال
املرتب  يف  الوصول  استراتيجية  ثم  الدراسة،  محل  املنظمات  بني  االستخدام  ة  حيث 

بعرض  ,الثانية الدراسة  هذه  يف  عرفت  التي  املهام  مشاركة  الستراتيجية  بالنسبة  أما 
يف ترغب  ال  املنظمات  أن  النتائج  كشفت  فقد  للمنظمة،  االجتماعية  املسؤولية    أنشطة 

والتعليمية واملجتمعية  البيئية  مشاركتها  الشبكات ,عرض  بناء  استراتيجية  كانت  وأخيًرا 
حي  من  استراتيجية  محل أقل  للمنظمات  اإللكترونية  املواقع  عبر  االستخدام  معدل  ث 

دراسة  ,الدراسة نتائج  مع  التي    Tiffany Derville Gallicano  )2009  (35وأيًضا 
االستراتيجيات أبرز  أن  عن  أعضاء   كشفت  مع  العالقات  لبناء  املستخدمة  االتصالية 

األقرا ربط  املهام،  مشاركة  املباشر،  االرتباط  هي:  العالقات  املنظمة  يف  االستثمار  ن، 
 Julieومع نتائج دراسة  ,املحلية، استهداف الوعي باجلهود املتنوعة، اخلطاب التأسيسي

O’Neil  )2014  (36    تاح والوصول واإليجابية كشفت عن كل من استراتيجية االنفوالتي
الربح   لتحقيق  الهادفة  املنظمات  قبل  من  استخدًما  األكثر  االستراتيجيات  هي  بالترتيب 

الربح حتقيق  إلى  الهادفة  غير  أقل  , وتلك  فهي  املهام  يف  املشاركة  استراتيجية  أما 
  دفة إلى حتقيق الربح واستراتيجية االستراتيجيات استخداًما من قبل املنظمات غير الها

من قبل املنظمات الهادفة إلى حتقيق   استخداًمابناء الشبكات فهي أقل االستراتيجيات  
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وبإدخال املتغيرات التنظيمية األربعة (منط ملكية املنظمات، طبيعة نشاطها، منط  ،  الربح
  السابقة اتضح ما يلى:  القيادة التنظيمية، منط الثقافة التنظيمية السائدة) على النتائج 

) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها يف حتديد معدل 42جدول رقم (

استخدام  االستراتيجيات االتصالية املتنوعة يف إدارة عالقة هذه املنظمات بجماعات املصالح من  

  ) 60منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد   املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 ي املعيار

  ت
درجة 
  احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 استراتيجية الوصول  
 - 1,464 6,83 30 أعمال عام

8,005 
58 0,000 

 0,928 9,37 30 استثماري 

 استراتيجية اإليجابية  
 - 1,185 6,90 30 أعمال عام

10,290 
58 0,000 

 0,814 9,60 30 استثماري 

 استراتيجية االنفتاح  
 - 1,326 6,63 30 أعمال عام

10,879 
58 0,000 

 0,758 9,67 30 استثماري 

 استراتيجية تأكيد الشرعية  
 - 1,358 5,13 30 أعمال عام

10,412 
58 0,000 

 1,137 8,50 30 استثماري 

 استراتيجية بناء الشبكات  
 - 1,273 6,63 30 أعمال عام

11,067 
58 0,000 

 0,765 9,63 30 استثماري 

تن العالقات  استراتيجية  مية 
 الشخصية 

 - 0,932 3,40 30 أعمال عام
6,948 

58 0,000 
 1,104 5,23 30 استثماري 

 استراتيجية تأكيد االحترام  
 - 1,040 3,57 30 أعمال عام

8,937 
58 0,000 

 0,758 5,67 30 استثماري 

التفاوض   استراتيجية 
 الفردي  

 0,000 3,00 30 أعمال عام
59,000 58 0,000 

 0,183 1,03 30 استثماري 

 استراتيجية التمسك بالرأي 
 000, 3,00 30 أعمال عام

- - - 
 000, 1,00 30 استثماري 

  استراتيجية التجنب
 000, 3,00 30 أعمال عام

-  - - 
 000, 1,00 30 استثماري 

  استراتيجية التوفيق
 000, 3,00 30 أعمال عام

-  - - 
 000, 1,00 30 استثماري 

  استراتيجية املساومة
 000, 3,00 30 أعمال عام

-  - - 
 000, 1,00 30 استثماري 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   -

إد  يف  املتنوعة  االتصالية  االستراتيجيات  استخدام  معدل  حتديد  هذه يف  عالقة  ارة 
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املنظمات بجماعات املصالح وهو ما توضحه قيمة (ت) ومستوى املعنوية، حيث يرتفع  
االستراتيجي كافة  استخدام  (االنفتاح،  معدل  بالترتيب:  وهي  املتناسقة  االتصالية  ات 

العالقات   تنمية  االحترام،  تأكيد  الشرعية،  تأكيد  الوصول،  اإليجابية،  الشبكات،  بناء 
من   إدارة  الشخصية)  يف  الدراسة  بعينة  االستثماري  للقطاع  التابعة  املنظمات  قبل 

لقطاع   التابعة  باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات  بعينة  عالقتها  العام  األعمال 
املتناسقة ,الدراسة غير  االتصالية  االستراتيجيات  إحدى  استخدام  معدل  يرتفع  كما 

لقطا التابعة  املنظمات  الفردي) من قبل  الدراسة يف (التفاوض  بعينة  العام  ع األعمال 
بعينة   االستثماري  للقطاع  التابعة  باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات  إدارة عالقتها 

  .اسةالدر
الدراسة   - املنظمات محل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن  كما 

الية غير املتناسقة تبًعا لنمط ملكيتها يف حتديد معدل استخدام االستراتيجيات االتص
عالقة   إدارة  يف  اخلصوص  وجه  على  املساومة)  التوفيق،  التجنب،  بالرأي،  (التمسك 

صالح وهو ما توضحه قيمة املتوسط احلسابي حيث يرتفع  هذه املنظمات بجماعات امل 
العام  األعمال  لقطاع  التابعة  املنظمات  قبل  من  االستراتيجيات  هذه  استخدام  معدل 

الدراسة يف للقطاع   بعينة  التابعة  باملنظمات  مقارنة  املصالح  إدارة عالقتها بجماعات 
  . االستثماري

د   - إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه   Chun- Ju Flora Hungراسة  وتختلف 
الصينية  37)  2009( املنظمات  قبل  من  تستخدم  التي  االستراتيجيات  أكثر  أن  من 

استر هي  بجمهورها  عالقتها  إدارة  يف  اجلنسية  املتبادلة،  متعددة  املشاركة  اتيجية 
استراتيجية   التالعب،  استراتيجية  التكافل،  استراتيجية  التعاقد،  استراتيجية 

 .االستغالل
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ق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها يف حتديد  ) يوضح معنوية الفرو43جدول رقم (

ة عالقة هذه املنظمات بجماعات املصالح من  معدل استخدام  االستراتيجيات االتصالية املتنوعة يف إدار

  ) 60منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد   املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ت
درجة 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 استراتيجية الوصول  
 - 1,911 7,73 30 إنتاجي 

1,634 
58 0,108 

 1,548 8,47 30 خدمي

 ابية  استراتيجية اإليج
 - 1,829 8,03 30 إنتاجي 

0,991 
58 0,326 

 1,548 8,47 30 خدمي

 استراتيجية االنفتاح  
 - 2,090 7,90 30 إنتاجي 

1,038 
58 0,304 

 1,610 8,40 30 خدمي

 استراتيجية تأكيد الشرعية  
 2,167 6,83 30 إنتاجي 

0,061 58 0,952 
 2,074 6,80 30 خدمي

 الشبكات  استراتيجية بناء 
 - 2,019 7,83 30 إنتاجي 

1,272 
58 0,208 

 1,612 8,43 30 خدمي

العالقات   تنمية  استراتيجية 
 الشخصية  

 - 1,437 4,07 30 إنتاجي 
1,424 

58 0,160 
 1,278 4,57 30 خدمي

 استراتيجية تأكيد االحترام  
 - 1,478 4,57 30 إنتاجي 

0,276 
58 0,783 

 1,322 4,67 30 خدمي

 استراتيجية التفاوض الفردي  
 - 1,017 2,00 30 إنتاجي 

0,128 
58 0,899 

 999, 2,03 30 خدمي

 استراتيجية التمسك بالرأي 
 1,017 2,00 30 إنتاجي 

0,000 58 1,000 
 1,017 2,00 30 خدمي

 استراتيجية التجنب
 1,017 2,00 30 إنتاجي 

0,000 58 1,000 
 1,017 2,00 30 خدمي

 استراتيجية التوفيق
 1,017 2,00 30 إنتاجي 

0,000 58 1,000 
 1,017 2,00 30 خدمي

 استراتيجية املساومة
 1,017 2,00 30 إنتاجي 

0,000 58 1,000 
 1,017 2,00 30 خدمي

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
ًعا لطبيعة نشاطها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تب

هذه  عالقة  إدارة  يف  املتنوعة  االتصالية  االستراتيجيات  استخدام  معدل  حتديد  يف 
  .املنظمات بجماعات املصالح وهو ما توضحه قيمة (ت) ومستوى املعنوية
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) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط القيادة التنظيمية السائد  44جدول رقم (

حتديد معدل استخدام االستراتيجيات االتصالية املتنوعة يف إدارة عالقة هذه املنظمات   بها يف

  ) 60بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة الدراسة (ن=

 العدد املتغيرات 
توسط  امل 

  احلسابي 

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

القيادة   الوصول  استراتيجية 

 الواعية 

 1,464 6,83 30 ليةتباد
- 

8,005 
58 0,000 

 0,928 9,37 30 حتويلية 

اإليجابية   استراتيجية 

 التوجيه 

 1,185 6,90 30 تبادلية
- 

10,290 
58 0,000 

 0,814 9,60 30 حتويلية 

احلوار   االنفتاح  استراتيجية 

 املستمر 

 1,326 6,63 30 تبادلية
- 

10,879 
58 0,000 

 0,758 9,67 30 حتويلية 

الشرعية   تأكيد  استراتيجية 

 اليقظة أو االنتباه 

 1,358 5,13 30 تبادلية
- 

10,412 
58 0,000 

 1,137 8,50 30 حتويلية 

الشبكات   بناء  استراتيجية 

 املشاركة يف املهام

 1,273 6,63 30 تبادلية
- 

11,067 
58 0,000 

 0,765 9,63 30 حتويلية 

العالقات   تنمية  استراتيجية 

باملعايير   االلتزام  الشخصية 

 الثقافية 

 0,932 3,40 30 تبادلية
- 

6,948 
58 0,000 

 1,104 5,23 30 حتويلية 

االحترام   تأكيد  استراتيجية 

 االستجابة 

 1,040 3,57 30 تبادلية
- 

8,937 
58 0,000 

 0,758 5,67 30 حتويلية 

التفاوض    0,000 58 59,000 0,000 3,00 30 تبادليةاستراتيجية 
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 العدد املتغيرات 
توسط  امل 

  احلسابي 

االنحراف  

 املعياري
  ت

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 0,183 1,03 30 حتويلية  الفردي أو أحادي االجتاه

 استراتيجية التمسك بالرأي 
 0,000 3,00 30 تبادلية

- 

8,005  
58 0,000 

 0,000 1,00 30 حتويلية 

  استراتيجية التجنب
 0,000 3,00 30 تبادلية

- 

10,290  
58 0,000 

 0,000 1,00 30 حتويلية 

  استراتيجية التوفيق
 0,000 3,00 30 تبادلية

- 

10,879  
58 0,000 

 0,000 1,00 30 حتويلية 

  استراتيجية املساومة
 000, 3,00 30 تبادلية

- 

10,412  
58 0,000 

 000, 1,00 30 حتويلية 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
القيادة أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا ل  - نمط 

التنظيمية السائد بها يف حتديد معدل استخدام االستراتيجيات االتصالية املتنوعة يف 
ومستوى   (ت)  قيمة  توضحه  ما  وهو  املصالح  بجماعات  املنظمات  هذه  عالقة  إدارة 

است معدل  يرتفع  حيث  وهي املعنوية،  املتناسقة  االتصالية  االستراتيجيات  كافة  خدام 
(االنفتاح تأكيد  بالترتيب:  الشرعية،  تأكيد  الوصول،  اإليجابية،  الشبكات،  بناء   ،

القيادة  بها منط  يسود  التي  املنظمات  قبل  الشخصية) من  العالقات  تنمية  االحترام، 
املصالح   إدارة عالقتها بجماعات  الدراسة يف  بعينة  التي التحويلية  باملنظمات  مقارنة 

الدراسة بعينة  التبادلية  القيادة  منط  بها  استخدام ,يسود  معدل  يرتفع  كما 
االستراتيجيات االتصالية غير املتناسقة (التفاوض الفردي، التمسك بالرأي، التجنب،  
بعينة   التبادلية  القيادة  منط  بها  يسود  التي  املنظمات  قبل  من  املساومة)  التوفيق، 

بها منط    الدراسة يف يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  املصالح  بجماعات  إدارة عالقتها 
  .قيادة التحويلية بعينة الدراسةال
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) يوضح معنوية الفروق بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة التنظيمية 45جدول رقم (

إدارة عالقة هذه املنظمات   السائدة بها يف حتديد معدل استخدام االستراتيجيات االتصالية املتنوعة يف

  ) 60دراسة (ن=بجماعات املصالح من منظور املبحوثني بعينة ال

 العدد   املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ف
درجتي 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 استراتيجية الوصول  

 1,767 6,47 15 هرمية 

24,632 56 0,000  
 0,704 9,73 15  جماعة 

 1,014 7,20 15 سوق 

 1,000 9,00 15 مرنة 

 استراتيجية اإليجابية  

 1,298 6,60 15 هرمية 

37,086 56 0,000  
 0,704 9,73 15  جماعة 

 1,014 7,20 15 سوق 

 0,915 9,47 15 مرنة 

 استراتيجية االنفتاح  

 1,474 6,20 15 هرمية 

43,383 56 0,000  
 0,704 9,73 15  جماعة 

 1,033 7,07 15 سوق 

 0,828 9,60 15 مرنة 

 استراتيجية تأكيد الشرعية  

 1,387 5,07 15 ية هرم

35,144 56 0,000  
 1,242 8,40 15  جماعة 

 1,373 5,20 15 سوق 

 1,056 8,60 15 مرنة 

 استراتيجية بناء الشبكات  

 1,373 6,20 15 هرمية 

45,952 56 0,000  
 0,561 9,80 15  جماعة 

 1,033 7,07 15 سوق 

 915, 9,47 15 مرنة 

تنمية   العالقات  استراتيجية 
 الشخصية  

 1,014 3,20 15 هرمية 

17,893 56 0,000  
 0,834 5,53 15  جماعة 

 0,828 3,60 15 سوق 

 1,280 4,93 15 مرنة 

 استراتيجية تأكيد االحترام  

 1,246 3,53 15 هرمية 

25,862 56 0,000  
 0,704 5,73 15  جماعة 

 0,828 3,60 15 سوق 

 0,828 5,60 15 مرنة 

 استراتيجية التفاوض الفردي  
 0,000 3,00 15 هرمية 

1161 56 0,000  
 0,258 1,07 15  جماعة 
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 العدد   املتغيرات 
املتوسط 
  احلسابي 

االنحراف 
 املعياري 

  ف
درجتي 
 احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

 0,000 3,00 15 سوق 

 0,000 1,00 15 مرنة 

 استراتيجية التمسك بالرأي 

 0,000 3,00 15 هرمية 

- - -  
 0,000 1,00 15  جماعة 

 0,000 3,00 15 سوق 

 0,000 1,00 15 مرنة 

 استراتيجية التجنب

 0,000 3,00 15 هرمية 

- - -  
 0,000 1,00 15  جماعة 

 0,000 3,00 15 سوق 

 0,000 1,00 15 مرنة 

 استراتيجية التوفيق

 0,000 3,00 15 هرمية 

- - -  
 0,000 1,00 15  جماعة 

 0,000 3,00 15 سوق 

 0,000 1,00 15 مرنة 

 ملساومةاستراتيجية ا 

 0,000 3,00 15 هرمية 

- - -  
 0,000 1,00 15  جماعة 

 0,000 3,00 15 سوق 

 0,000 1,00 15 مرنة 

 توضح بيانات اجلدول السابق ما يلى:  
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط الثقافة    -

معدل بها يف حتديد  السائدة  املتنوعة    التنظيمية  االتصالية  االستراتيجيات  استخدام 
يف إدارة عالقة هذه املنظمات بجماعات املصالح وهو ما توضحه قيمة (ف) ومستوى  

اس معدل  يرتفع  حيث  وهي املعنوية،  املتناسقة  االتصالية  االستراتيجيات  كافة  تخدام 
الشرع تأكيد  الوصول،  اإليجابية،  الشبكات،  بناء  (االنفتاح،  تأكيد  بالترتيب:  ية، 

ثقافة   منط  بها  يسود  التي  املنظمات  قبل  من  الشخصية)  العالقات  تنمية  االحترام، 
بجم عالقتها  إدارة  يف  الدراسة  بعينة  املرنة  والثقافة  مقارنة  اجلماعة  املصالح  اعات 

كما يرتفع  ,باملنظمات التي يسود بها منط الثقافة الهرمية وثقافة السوق بعينة الدراسة
إحدى االستراتيجيات االتصالية غير املتناسقة (التفاوض الفردي) من  معدل استخدام  

الدراسة يف  بعينة  السوق  وثقافة  الهرمية  الثقافة  بها منط  يسود  التي  املنظمات  قبل 
دارة عالقتها بجماعات املصالح مقارنة باملنظمات التي يسود بها منط ثقافة اجلماعة  إ

  .والثقافة املرنة بعينة الدراسة
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الدراسة كما    - املنظمات محل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكن  فروًقا،  هناك  أن 
االسترات استخدام  معدل  بها يف حتديد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  لنمط  يجيات  تبًعا 

وجه   على  املساومة)  التوفيق،  التجنب،  بالرأي،  (التمسك  املتناسقة  غير  االتصالية 
املنظمات   هذه  عالقة  إدارة  يف  قيمة  اخلصوص  توضحه  ما  وهو  املصالح  بجماعات 

املتوسط احلسابي حيث يرتفع معدل استخدام هذه االستراتيجيات من قبل املنظمات 
الهرمية  الثقافة  بها منط  يسود  إدارة عالقتها    التي  الدراسة يف  بعينة  السوق  وثقافة 

والثقا اجلماعة  ثقافة  منط  بها  يسود  التي  باملنظمات  مقارنة  املصالح  فة بجماعات 
  . املرنة

العرض   خالل  قد    السابقمن  يكون  السادس    متللنتائج  الفرعي  الفرض  صحة  إثبات 
  جزئًيا وهو:  للدراسة 

إحصائية بني معدل استخدام االستراتيجيات االتصالية املتنوعة   "هناك فروق ذات داللة 
ها الدراسة بجماعات مصاحل  محل (املتناسقة /غير املتناسقة) يف إدارة عالقة املنظمات  

  .تبًعا للمتغيرات التنظيمية لهذه املنظمات"
  : والتوصياتملخص نتائج الدراسة 

ن قد مت إثبات صحة الفرض الرئيس من خالل العرض السابق لكافة نتائج الدراسة يكو
  للدراسة جزئًيا وهو:  

القيادة  منط  نشاطها،  طبيعة  املنظمات،  ملكية  (منط  التنظيمية  املتغيرات  "تؤثر 
عالقة    التنظيمية، إدارة  عملية  طبيعة  على  بها)  السائدة  التنظيمية  الثقافة  منط 

  حيث:  "، املنظمات محل الدراسة بجماعات املصالح 
وًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها أن هناك فر  -

يف   بها  السائدة  التنظيمية  والثقافة  القيادة  جماعات  ولنمط  غالبية  املصالح ترتيب 
تبًعا ,املهمة  الدراسة  بعينة  املنظمات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  ولكن 

  . لطبيعة نشاطها وترتيب جماعات املصالح املهمة من وجهة نظر املبحوثني بالعينة
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   -

أبعاد جودة العالقة بني  ة السائدة بها يف أهمية بعض  افة التنظيميولنمط القيادة والثق
املصالح وجماعات  املنظمات  بالعينة  هذه  املبحوثني  منظور  فروق ,من  توجد  ال  ولكن 

أبعاد  وأهمية  نشاطها  لطبيعة  تبًعا  الدراسة  بعينة  املنظمات  بني  إحصائية  داللة  ذات 
  .نظر املبحوثني بالعينة   الح من وجهةجودة العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املص
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أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   -
مستويات  ولنمط القيادة والثقافة التنظيمية السائدة بها يف حتديد أهمية أحد أمناط  

ية لة إحصائكما ال توجد فروق ذات دال,املصالح  وجماعاتالعالقة بني هذه املنظمات  
مستويات   أمناط  أهمية  وحتديد  نشاطها  لطبيعة  تبًعا  الدراسة  بعينة  املنظمات  بني 

  . العالقة بني هذه املنظمات وجماعات املصالح من وجهة نظر املبحوثني بالعينة
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   -

والثق القيادة  التنولنمط  غالبية افة  استخدام  معدل  حتديد  يف  بها  السائدة  ظيمية 
املصالح،   بجماعات  املنظمات  هذه  عالقة  إدارة  يف  االتصالية  هناك  الوسائل  أن  كما 

فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها يف حتديد 
عال  إدارة  يف  االتصالية  الوسائل  إحدى  استخدام  هذه  معدل  بجماعات  قة  املنظمات 

  . املصالح
أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا لنمط ملكيتها   -

حتديد   يف  بها  السائدة  التنظيمية  والثقافة  القيادة  اختيار  ولنمط  معايير 
هذه   عالقة  إدارة  يف  املستخدمة  االتصالية  بجماعات   املنظماتاالستراتيجيات 

تبًعا   إال,لحاملصا الدراسة  املنظمات محل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  أنه ال 
يف  املستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات  اختيار  معايير  حتديد  يف  نشاطها  لطبيعة 

  .إدارة عالقة هذه املنظمات بجماعات املصالح
لكيتها نمط مأن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني املنظمات محل الدراسة تبًعا ل  -

حتديد   يف  بها  السائدة  التنظيمية  والثقافة  القيادة  استخدام ولنمط  معدل 
املنظمات   هذه  عالقة  إدارة  يف  املتناسقة)  وغير  (املتناسقة  االتصالية  االستراتيجيات 

املصالح محل ,بجماعات  املنظمات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  إال 
نشاطه لطبيعة  تبًعا  يفالدراسة  االتصالية   ا  االستراتيجيات  استخدام  معدل  حتديد 

  .املتنوعة يف إدارة عالقة هذه املنظمات بجماعات املصالح 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املنظمات بعينة الدراسة تبًعا لطبيعة نشاطها    -

ولة  سؤ الوحدة اإلدارية املومنط ملكيتها ومنط القيادة التنظيمية السائد بها يف حتديد  
املصالح بجماعات  املنظمات  إدارة عالقة  إحصائية ,عن  داللة  ذات  فروق  توجد  ولكن 

حتديد  يف  بها  السائدة  التنظيمية  الثقافة  منط  تبًعا  الدراسة  بعينة  املنظمات  بني 
  . الوحدة اإلدارية املسؤولة عن إدارة عالقة املنظمات بجماعات املصالح

  احثة مبا يلى:  بال توصيوبناًء على النتائج السابقة 
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أن يراعي املسؤولون عن إدارة عالقات املنظمات بجماعات املصالح حتليل وإدارة هذه   -
فال ميكن أن يتم إدارة  ,العالقات، يف ضوء كونهم فروًعا ضمن عملية أساسية متكاملة

  . عالقة مع أحد أمناط هذه اجلماعات دون اآلخر
مراعاة عدة عناصر منها: دعم أبعاد جودة    أن يتم تقييم كفاءة هذه العملية من خالل  -

طريف  بني  والتوازن  والرضا  وااللتزام  الثقة  من  أساس  على  لتتشكل  العالقة،  هذه 
عن ،  العالقة العالقة،  لهذه  املميزة  واملجتمعية  والشخصية  املهنية  املستويات  وتدعيم 

  , ملصالحا طريق تكرار التفاعالت املباشرة وغير املباشرة بني املنظمات ومجموعات
إدارة    - يف  اخلصوص  وجه  على  املتناسقة  االستراتيجيات  من  متنوع  مدى  استخدام 

وسائل  استخدام  االستراتيجيات  هذه  إطار  ويف  املصالح،  بجماعات  املنظمات  عالقة 
  . اتصالية متنوعة يأتى يف مقدمتها الوسائل التفاعلية

حتد  - يف  التنظيمية  املتغيرات  سيطرة  يف  املبالغة  طعدم  عالقة  يد  إدارة  عملية  بيعة 
يف  العلمية  والدراسات  املوضوعية  املتغيرات  وتغليب  املصالح  بجماعات  املنظمات 

  .حتديد طبيعة هذه العملية
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