
1 

 

 جبهعت بببل كليت االدارة واالقتصبد

 1029-1028الكورس الثبني للعبم الدراسي –قسن ادارة البيئت /الورحلت االولى 

 هببدئ االدارة /تدريسي الوبدة ثنبء عبدالكرينالوحبضرة الثبنيت عشر / 

 (الوظبئف االداريت السبندةعنواى الوحبضرة )

 الوظائف االدارية الساندة

االعمال الكثٌر من الوظائف الجوهرٌة الساندة ولكن ابرزها ادارة البحث  تمارس فً منظمات

 والتطوٌر وادارة العالقات العامة.

 اوال" :ادارة البحث والتطوير

ٌعرف نشاط البحث والتطوٌر))بأنه العمل االبداعً المنظم الذي ٌهدف الى زٌادة المخزون بما 

خدامه لخلق واٌجاد تطبٌقات جدٌدة مفٌدة للبشرٌة((.فٌه معرفة االنسان ، الثقافة، المجتمع، واست  

ففً ظل التنافسٌة المحتدمة بٌن منظمات االعمال وعلم ٌتغٌر بسرعة مذهلة ،قد بات من 

الضروري التركٌز على نشاط البحث والتطوٌر بغرض مراجعة وتنقٌح التصامٌم والتقنٌات 

تجات القائمة ،وابتكار منتجات جدٌدة من المتوافرة وزٌادة كفاءة عملٌات االنتاج ،وتحسٌن المن

 اجل مواجهة المنافسٌن ومتابعة التغٌٌرات المستمرة فً حاجات ورغبات الزبائن.

 تصنيف نشاط البحث والتطوير

غالبا" ما تتفق المؤسسات والمراكز والمعاهد العلمٌة على تصنٌف نشاط البحث والتطوٌر 

االتٌٌن:المعنٌة بها منظمات االعمال على النوعٌن   

البحث: -1  

ٌعرف البحث بأنه السعً المخطط الهادف الى اكتشاف او اٌجاد معرفة جدٌدة ٌؤمل ان تكون 

مفٌدة لتطوٌر سلعة او خدمة جدٌدة او عملٌة مبتكرة او تقنٌة متطورة او تحسٌنات فنٌة لمنتج 

 موجود او عملٌة قائمة.

التطوير : -2  

ث او تحوٌل المعرفة المتحققة الى خطة تصمٌم منتج ٌعرف التطوٌر بأنه ترجمة نتائج البحو

جدٌد او عملٌة تحسٌن مهمة للمنتج او االسلوب او الخدمة او العملٌة القائمة المعدة للبٌع او 

 االستخدام .

 اهداف نشاط البحث والتطوير

 ٌلبً نشاط البحث والتطوٌر فً منظمات االعمال تحقٌق اهداف كثٌرة من بٌنها:
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المخزون المعرفً للمجتمعات ككل وتطوٌر ثقافة االنسان داخلها واستخدام ذلك  زٌادة رصٌد-1

 ألغراض تولٌد افكار ومفاهٌم جدٌدة او ابتكار تطبٌقات جدٌدة لخدمتها.

ٌجعل منظمات االعمال تدٌم وتحافظ على قدراتها التنافسٌة وتخلق الوالء العالً للزبائن -2

خالل تطوٌر قدرات صادراتها . تجاهها ،وتحقٌق المٌزة التنافسٌة من  

ٌفٌد فً وضع تصامٌم لمنتجات جدٌدة او انتاج منتجات جدٌدة ،ووضع مناهج متطورة -3

 للتسوٌق ،بشكل ٌجعل منظمات االعمال مبتكرة ومبدعة ورٌادٌة.

ٌساعد منظمات االعمال على تغٌٌر او احالل تقنٌات تساعد على استخدام موارد اكثر وفرة -4

تصب فً تقلٌص كلف االنتاج وزٌادة حجمه وتحسٌن نوعٌة المنتجات لتكون  وارخص سعرا"

 اكثر قدرة على التنافسٌة.

 ثانيا"ادارة العالقات العامة  :

وظٌفة العالقات العامة  اهمٌة بالغة فً منظمات االعمال ،من حٌث ما تقدمه من منتجات  تحتل

تفاعل نشطة داخلها وخارجها.وخدمات للبٌئة الخارجٌة فهً تشكل حلقة اتصال واداة   

وتعرف العالقات العامة)) بأنها ذلك النشاط الذى تقوم به اإلدارة للحصول على ثقة الجمهور 

 بتعرٌفه سٌاستها عن طرٌق شرح المعلومات المتعلقة بها بوسائل االتصال المناسبة((.  

 

المعاصرة:االسباب التي تحدد اهمية العالقات العامة لمنظمات االعمال   

لقد اضحت اقسام العالقات العامة فً الوقت الحاضر من اهم االدارات الساندة والداعمة فً 

 الهٌكل التنظٌمً لمنظمات االعمال المعاصرة وذلك طبقا" لألسباب المبٌنة ادناه :

تشابك وتداخل مصالح االفراد والجماعات وتزاٌد حاجاتهم وتباٌن رغباتهم وزٌادة التفاعالت -1

لمتبادلة بٌن المنظمات نفسها الموجودة فً البٌئة المحلٌة والعالمٌة.ا  

تعاظم مواقف قوة رأي الزبائن ،ووجود الضرورة الملحة لفهم دوافعهم وطلباتهم فضال" عن -2

كسب تأٌٌدهم وتعاونهم وثقتهم بقناعة واعتبار ذلك جزء من العمل الٌومً للمدراء فً منظمات 

 االعمال.

اقامة عالقات طٌبة بٌن المنظمة وزبائنها الى افراد مهنٌٌن ومتخصصٌن ٌعملون اسناد مهمة -3

 فً مجال ادارة العالقات االنسانٌة والسلوكٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة.

نقل الصورة الطٌبة عن منظمة االعمال الى الجمهور سعٌا" للنجاح فً تحقٌق كفاءة االداء -4

 وزٌادة العائدات المالٌة.

 

 اهداف العالقات العامة 
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 :التً تسعى ادارة العالقات العامة الى تحقٌقها وهً مجموعه من االهدافتشٌر الدراسات الى 

 اوال": اهداف ذات صلة بالمنظمة:

 تحقٌق الفهم المشترك والثقة المتبادلة مع الجمهور.-1

 االعالم عن اهداف ونشاطات المنظمة-2

 تً تقدمها المنظمةالتروٌج ألهمٌة المنتجات والخدمات ال-3

 تعزٌز مكانة المنظمة فً اذهان الجمهور-4

 خلق القناعة بالترابط بٌن اهداف المنظمة واهداف الجمهور-5

 دعم الصلة والعالقة المتمٌزة مع اجهزة االعالم المختلفة ،صحافة ، اذاعة ،.....-6

 حماٌة المنظمة من االشاعات الضارة واالخبار الكاذبة-7

 المنظمة برد فعل سٌاساتها  لدى الجمهور توعٌة ادارة-8

 ثانيا" اهداف ذات صلة بالعاملين في المنظمة )الجمهور الداخلي(

كسب ثقة العاملٌن فً المنظمة وتأٌٌدهم لمؤسستهم بأمدادهم بالمعلومات الصحٌحة والحقائق -1

 الالزمة عن سٌاساتها وانشطتها وظروفها

اعً للعاملٌن فً المنظمةاالرتقاء بالمستوى الثقافً واالجتم-2  

نشر الوعً المهنً وتنمٌة االحساس بالمسؤولٌة وااللتزام لدى العاملٌن-3  

تنمٌة العالقات االجتماعٌة االٌجابٌة بٌن العاملٌن وخلق روح التعاون والتفاهم-4  

رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن بغرض زٌادة انتمائهم المؤسسً ورفع كفاءتهم االنتاجٌة-5  

تبصٌر العاملٌن بأنسب الوسائل لزٌادة الكفاٌة االنتاجٌة -6  
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