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وظيفة العالقات العامة في برامج المسؤولية االجتماعية لشركة سوادتل لالتصاالت ودورها في  
 (  م2020- م2015)  المستدامةتحقيق التنمية  

                                                 2مد بشير منصورحم  ب.                                                     1موسي عبدالهادي عبدهللا عنقوبة أ.
  

 
 
 

 
 .جامعة الجزيرة )السودان( –كلية االعالم  –للحصول علي درجة الدكتوراه في االعالم موسي عبدالهادي عبدهللا باحث ودارس  1
 .جامعة الجزيرة )السودان( –أستاذ )بروفيسور( بكلية االعالم  –محمد بشير منصور صالح  2

 مستخلص 
ماعية لدى شركة االتصاالت هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور وظيفة العالقات العامة في تعزيز برامج المسؤولية االجت

السودانية "سوداتل"، والتعرف على الوسائل التي تستخدمها العالقات العامة في الترويج لبرامج العالقات العامة وكذلك التعرف 
التنمية  تحقيق  في  االجتماعية  بالمسؤولية  المتعلقة  والبرامج  األنشطة  دعم  في  لالتصاالت  السودانية  الشركة  إسهامات  على 

منالم االجتماعية  المسؤولية  بمحور  الشركات  اهتمام  تعاظم  من  اهميتها  الدراسة  وتكتسب  المجتمعات   ستدامة،  تنمية  ناحية 
الدراسة أن   أهم نتائج  الوصفي والتحليل، ومن  المنهج  الباحث على  المستدامة، وقد اعتمد  التنمية  المحلية والبيئة معا ألحداث 

%من  46بع وسائل االتصال واإلعالم المحلية بشكل دائم، كما كشفت الدراسة أيضا أن نسبة  أكثر من ثلثي عينة الدراسة ال تتا
عينة الدراسة ليس لديهم معرفة بمفهوم المسؤولية االجتماعية، أوصت الدراسة بضرورة أن تستخدم الشركة السودانيه لالتصاالت 

برامج عن  لإلعالم  الحديثة  اإلعالم  وسائل  العامة  العالقات  عن    دائرة  والترويج  الخاصة  الشركات  في  االجتماعية  المسؤولية 
الخاصة   المعلومات  بوصول  باالهتمام  لالتصاالت  السودانية  بالشركة  العامة  العالقات  إدارة  الدراسة  أوصت  وكذلك  نفسها 

 المسؤولية االجتماعية للجمهور.  بمشروعات 
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 المقدمة :   -1
ث وظيفة مهمة للمؤسسات والمنظمات  والدول وخاصة التي تمارس نشاطا أو تعتبر العالقات العامة في العصر الحدي

خدمة لها ارتباطا مباشرا مع الجمهور، كما تعتبر العالقات العامة  من العلوم التي لم تحظ باالهتمام الكافي من حيث 
مها تحرص علي وجود  م من أن معظغكان نشاطها، علي الر البحث والدراسة رغم أهميتها للمؤسسات والمنظمات أيا  

 . (3)ادارة خاصة بها ضمن هيكلها االداري 
تت نشاطا  العامة   العالقات  المؤسساتز وأصبحت  حياة  في  فعالياته  في ايد  يسهم  أداري  كنشاط  أهميتها  تجلت  حيث   ،

 .(4)وقدراته االتصاليةنجاح المؤسسات والمنظمات، سواء أكانت تجارية أم حكومية ولم تعد مجرد مجال لموهبة الفرد 
في العالقات العامة لتحقيق اهدافها الرئيسية باعتباره القناة التي تبث    وتلعب المهارات االتصالية دورا مهما واساسيا    

عبرها العالقات العامة التواصل واالتصال مع جمهورها الداخلي والخارجي علي السواء . لتحقق اهدافها االتصالية في  
تكنولوجيا االتصال وظهور مواقع التواصل االجتماعي كأسرع وسائل االتصااللت يمكن ان تحقق تجانسا ظل التقدم في  

 بين المؤسسات لالستفادة من االتصال والتواصل فيما بينهما.
المجتمعات        في  الحاصلة  للتطورات  حتمية  نتيجة  وذلك  مؤسسي  وعمل  اداري  كمفهوم  العامة  العالقات  وعرفت 

القوة المتزايدة للرأي العام ، وأصبحت العالقات العامة  بين االفراد في المنظمة أو بين المنظمة وجمهورها  الحديثة،  و 
الخارجي أحد أهم مقومات تطور المنظمة ونموها ويمكن توضيح أهمية العالقت العامة مع الجمهور الخارجي من خالل  

ذهنية الممتازة عنها لدي مختلف فئات المتعاملين معها،  علي  ما تؤديه من تكوين  السمعة الطيبة للمنظمة، والصورة ال 
الداخلي   بجمهورها  المؤسسة  يربط  الذي  الجهاز  هي  العامة  والعالقات  الصادقة.  والمعلومات  الحقائق  من  اساس 

الجم  .(5) والخارجي بين  المباشر  االتصال"   " الوظيفية  الهياكل  عمل  الجهاز من خالل  أهمية وفاعلية هذا  هور  وتكمن 
 الداخلي والخارجي للمؤسسة. 

من   شريحة  مع  تتعامل  التي  السودان،  في  االتصاالت  شركات  اهم  من  واحدة  لالتصاالت  السودانية  الشركة  وتعتبر 
 العمالء لها خصائصها وجمهور خارجي لها فلسفة معينة تجاهه. 

 وتمثل برامج المسؤلية المجتمعية جزاء مهما ومن العناصر المكونة لسمعة الشركات والقطاع الخاص كما اصبحت  
الشركات في تحقيق  المجتمعية من أولويات  فقد اصبحت المسؤلية  المهمة  العناصر  الربحية ليست من  مسألة تحقيق 
سمعة طيبة لها وأصبح همها في كيفية تعزيز هذه السمعة وذلك عبر برامج  المسؤلية المجتمعية التي تعدها وتشارك 

 بها المجتمع المحلي  والبيئة المحيطة بها.

 

 بدون ص.   م(2011منصور عثمان محمد زين، العالقات العامة في السودان) كلية االعالم ، جامعة امدرمان االسالمية،  ( 3)
 . 11ص م(،2001) القاهرة، دار الصحة للنشر والتوزيع، 2طمحمد منير حجاب، العالقات العامة في المؤسسات الحديثة،   ( 4)
دورة    (  5) الحكومية،  المؤسسات  في  العامة  العالقات  الدارات  الوظيفية  الهياكل  بعنوان  منشورة،  غير  علمية  ورقة  ابكر،  عباس 

جا والمراسم،  العامة  العالقات  في  الجامعي،  تدريبية  التطوير  مركز  الجزيرة،  والية  مراسم   ، االتصال  علوم  كلية   ، الجزيرة  معة 
 م. 2013
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الم والتزامها فأصبحت  المجتمعية  المسؤولية  دور  ان  كما  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  مهما   مطلبا  المجتمعية  سؤلية 
يادة االرباح واالنتاج  وتقليل الصراعات  والنزاعات ز المادي يعد نوع من ضروب االستثمار يعود علي هذه الشركات ب

مسؤولية تمثل جزء من أهداف المجتمعات  والدول وتطلعاتها ، فيما بينها والعاملين والمجتمعات التي تتعامل معها . فال
الشركات دور  مع  عديدة  بطرق  الجزئية  هذه  البيئة    وترتبط  بقضايا  باالهتمام  بها   المحيط  المجتمع  تنمية  تحقيق  في 

التنم  نحو  وتوصياتها  صحية  بطرق  المجتمع  بناء  في  يساهم  مما  والتعلم  الصحية  التوعية  وتعزيز  لها  ية حماية 
 المستدامة.

المسؤولية المجتمعية مصطلح يشوب طبيعة عمل شركة االتصاالت السودانية "سوداتل" بعض الغموض، وذلك بما   
في عمالئها والمجتمع والبيئة المحلية،  خصوصا مع زيادة  خاصة  ينعكس علي بناء الخطط والبرامج بشركة سوداتل ،  

لشركات خاصة  العاملة في مجال االتصاالت  نحو المسؤولية المجتمعية  والكثير من لتساؤالت حول دور ا  االنتقادات
تجاه المجتمع وتنميته المستدامة. نحو حوجة المجتمع السوداني للتنمية والمشاريع الخدمية من ) كهرباء، مياه، صحة، 

الميزانيات او االرباح الضخمة التي لم تتنزل من خ  (تعليم الل برامج ومحاور خصوصا في المجتمع الريفي في ظل 
 المسؤولية المجتمعية.

 : مشكلة الدراسة  -2
العلمية ودراستها من أهم خطوات البحث العلمي تمثل دعامته الرئيسية . فضال   تعتبر مشكلة خطوة تحديد  المشكلة 

ر الرئيسي في  علي انها تؤثر تأثيرا كبيرا في جميع الخطوات التي تليها. ومن هنا فان خطوة تحديد المشكلة تمثل العنص
 .(6) يسعي الكتشافه اجراء البحث. الن الباحث البد أن يعرف من الدراسة ما الذي

يأتي االحساس بالمشكلة البحثية من خالل متابعة الباحث المتواصلة والمستمرة لما هية توظيف العالقات العامة في    
السودانية خصوصا ش االتصاالت   لشركات  المجتمعية  المسؤولية  في برامج  ركة سوداني "سوداتل"  ومدي مساهمتها 

الخ   المياه ،  الثقافة،  التعليم،  المحورية )الصحة ،  المجتمع وتخدمه في قضاياه  التي تتعلق بتنمية  البرامج  انجاح تلك 
مجتماتها   تنمية  في  ودورها  القطاع  هذا  العاملة  العالمية  الشركات  لدي  البرامج  في  التسارع  الباحث  يجد  حيث   .)...

مساهمة في التنمية المستدامة لديها. فلذلك فان مشكلة الدراسة تتمثل في التعرف علي دور وطبيعة العالقات العامة  وال
 في انجاح برامج المسؤولية المجتمعية لشركة االتصاالت السودانية "سوداتل"  تجاه قضايا التنمية المستدامة .

 : اهداف الدراسة -3
عل التعرف  الي  الدراسة  هذه  شركة تهدف  لدي  المجتمعية  المسؤولية  برامج  تعزيز  في  العامة  العالقات  وظيفة  دور  ي 

االتصاالت السودانية " سوداتل". والتعرف علي الوسائل االعالمية التي تستخدمها العالقات العامة في الترويج لبرامج  
في دعم االنشطة والبرامج المتعلقة  المسؤولية االجتماعية. وكذلك التعرف علي حجم المساهمة المالية واسهامات الشركة

االنشطة   علي  التعرف  وكذلك  المجتمعية،  المسؤولية  برامج  عبر  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  المجتمعية  بالمسؤولية 
المحلي ال المجتمع  تجاه  المجتمعية  المسؤولية  نطاق  في  العامة  العالقات  بها  تقوم  التي  التنموية  والخدمات  مجتمعية 

 

 . 69م( ص995، 2سمير محمد حسين، بحوث االعالم ) القاهرة: عالم الكتب، ط( 6)
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و   ، الرياضية  والبيئة  واالنشطة  العامة  العالقات  بها  تقوم  التي  المستدامة  التنمية  برامج  تنفيذ  كيفية  علي  اضا  التعرف 
التعرف علي   والثقافية واالجتماعية عبر برامج المسؤولية االجتماعية في شركة االتصاالت السودانية "سوداتل"، كذلك 

 بها  الشركة تجاه البيئة.دور العالقات العامة في االنشطة والبرامج التي تقوم 
 تساؤالت الدراسة:  -4

 تسعي هذه الدراسة  لالجابة علي التساؤالت االتية:          
السودانية   -1 االتصاالت  شركة  في  المجتمعية  المسؤولية  برامج  تعزيز  في  العامة  العالقات  وظيفة  أهمية  ما 

 "سوداتل"؟
تستخدمها   -2 التي  االعالمية  الوسائل  هي  لدي ما  المجتمعية  المسؤولية  برامج  الترويج  في  العامة  العالقات 

 الشركة السودانية لالتصاالت "سوداتل"؟ 
  أهمية الدراسة:  -5

المجتمعية علي   المسؤولية  العامة في تعزيز برامج  العالقات  المتعلقة بتوظيف  الدراسة أهمية في اطار الدراسات  لهذه 
 ة ، وذلك لالعتبارات االتية:مستوي شركات االتصاالت في السودان عام

تسعي هذه الدراسة الي معرفة الدور الذي تقوم به العالقات العامة من خالل  توظيف وظائفها االتصالية   -1
 في تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية لشركات االتصاالت السودانية )شركة سوداني ( نموذجا . 

ادوارها المنوط   ة لدي شركات االتصاالت انطالقا منتسعي الدراسة الي معرفة أهمية المسؤوية المجتمعي  -2
 بها في تنمية وبناء المجتمعات من خالل التنمية المستدامة. 

المهارات   -3 توظيف  عبر  المجتمعية  المسؤولية  برامج  تعزيز  واقع   علي  التعرف  الي  الدراسة  تسعي 
 ولية المجتمعية.االتصالية في العالقات العامة وذلك العطاء مؤشر مستقبلي لمكانة المسؤ 

في    -4 العامة  العالقات  ادارات  بها  تسترشد  ان  يمكن  التي  والمعايير  االسس  تقديم   في  الدراسة  تسهم 
الشركات الخاصة فيما يتعلق بتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية ومعالجة قضايا المجتمع والمساهمة في  

 تنميته.
العالقات   -5 بمحاور  تعني  التي  الدراسات  ومحدودية  المسؤولية  قلة  برامج  تعزيز  في  ودورها  العامة 

 المجتمعية. 
 منهج الدراسة: -6

اعتمد الباحث في اعداد هذه الدراسة علي االستفادة من امكانيات المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحقيق اهداف الدراسة  
    ظاهرة وتفسيرها.التي تستهدف مجمل ال  للدراسات الوصفية المسحية االعالمية وهما اكثر المناهج مالءمة

 كلمات مفتاحية:-7
 شركات االتصاالت. -المسؤولية المجتمعية–العالقات العامة  -توظيف

 هيكل الدراسة : -8
 -بعد  هذه المقدمة المنهجية تكونت الدراسة من أربعة مطالب هي:
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 التطور( –النشأة  –العالقات العامة ) المفهوم المطلب االول: 
 النشأة التطور(  -المسؤولية االجتماعية) المفهومالطلب الثاني: 

 شركة سوداني لالتصاالت –المسؤولية االجتماعية في الشركات المطلب الثالث: 
 نتائج الدراسة والتوصيات.المطلب الرابع: 
 المطلب االول: 

 المفهوم والنشأة واالهمية والتطور:   –العالقات العامة 
 مة :  مفهوم العالقات العا

هنالك عدة تعريفات للعالقات العامة تختلف حسب البيئات والخلفيات الثقافية  والسياسية  واالقتصادية، اذ يركز بعضها  
علي عناصر معينة ويفضل البعض االخر عناصر اخري فالباحث  المتخصص في مجال االتصاالت يتناول العالقات 

اتصاالت قضية  أو  اتصال  حالة  اساس  علي  أنها   ،العامة  اعتبار  علي  االدارة  في  المتخصص  اليها  ينظر  حين  في 
 هملية ادارية  وهكذا.  

( العامة  العالقات  عبارة  بين  public Relationتتكون  تقوم  واتصاالت  صالت   اي  عالقات    : هما  لفظين  من    )
الجمهور. وفي معني عامة البد طرفين أو أكثر، وهي عالقة تأثر، ولفظة )عامة( اي عامة الناس أو عموم الناس اي  

 من التمييز بين اربعة مفاهيم متقاربة هي: 
 Group الجماعة _  -1

تجمعهم،  التي  العضوية  بأهداف  تام  وعي  علي  وهم  بعضا،   بعضهم  يعرفون  االفراد  من  صغيرة  مجموعة  وهي 
أهداف مشتركة، مثل ويشتركون في كصلحة قيم مشتركة،  ومنظمة عالقات مستقرة عبر الزمن ويعملون علي تحقيق  

 طائفة دينية، حزب سياسي ، منظمة انسانية ناد ثقافي أو رياضي أو جمعية خيرية.
 -crowdالحشد -2

لكنه محدود في مساحة جغرافية يمكن مالحظتها،   الجماعة ،  العناصر  وهو قطاع اوسع من  وتشكيله مؤقت،  ومن 
 اجتماعي أو معنوي مؤقت،أو تنظيم  وللحشد بناء    لي المزاج،نفسها. وربما تجمع أفراده هوية واحدة لكنها تكون مبنية ع

معين،   حدث  الفعلنتيجة  علي  قادر  في والحشد  تظاهرة   ، المباريات  مشجعي  مثل  الطائفة،  الي  يستند  فعله  لكن   ،
 الشارع، موكب عزاء.

 publicالعامة  -3
أو حدث معين، هدفه تقديم رأي أو   وهو قطاع أعرض من الحشد،  مشتت وغير متجانس، يتكون حول قضية معينة

 الدفاع عن مصلحة، يسعي الي تغير ما هو ... مثل حملة انتخابية، تظاهرة احتجاجية، اضراب عام,
 Massالجمهور: -4

وهو قطاع أعرض من العامة  بدرجة كبيرة، أعضاؤه ال يعرف بعضهم بعضا ، ليس له درجة وعي بنفسه،  وهو غير  
 الفعل من خالله، مثل سكان مدينة أو حي أو قرية  أو شعب دولة. قادر علي الفعل ولكن يمكن 
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م، الذي شارك  1975من أهم التعريفات  لمفهوم العالقات العامة  هو تعريف معهد العالقات العامة  االمريكية في عام 
دارة المتميزة التي  العالقات العامة هي وظيفة اال  .(7)في وضعه خمسة وستون خبيرا في اعالقات العامة االمريكية، وهو

  ، عليها  والمحافظة  وجماهيلرها  المؤسسة  بين  والتعاون  والقبول  والفهم  االتصال  من  متبادلة  خطوط  بناء  في  تساعد 
العام   الرأي  اتجاهات  ابقاء االدارة علي اطالع حول  ادارة المشكالت  والقضايا،  والمساعدة في  الوظيفة  وتشمل هذه 

االدارة مواكبة التغييرات  واالدارة منها  لية االدارة في خدمة مصالح الجماهير وتأكيدها،  واالستجابة لها، وتحديد مسؤو 
النتبؤ بالتجاهات والميول، وتستخدم اساليب أخالقية فعالة.   انذار مبكر للمساعدة في  بصورة فعالة، كما تعمل كنظام 

 كما تستخدم االساليب البحثية واالتصالية وادواتها االساسية. 
عام    وهناك ✓ المكسيك  اجتماع  قدمه  المختصة  1978تعريف  والجمعيات  المنظمات  من  العديد  فيه  شارك  م 

 بالعالقات العامة، وجاء فيه: 
العامة في ممارستها تعد فنا وعلما اجتماعيا يهدف الي تحليل االتجاهات والميول، والتنبؤ بتائجها وتقديم  " العالقات 

 لمصالح المؤسسة والجمهور.خدمة  تنفيذهارامج وفقا للخطط الموضوعة المشورة لرؤساء المؤسسات، واعداد الب
أما معهد العالقات العامة البريطاني فقد عرف العالقات العامة بأنها: جهود متعددة ومخططة ودائمة تهدف الي بناء 

 حالة من الفهم المشترك بين المؤسسة وجمورها، والمحافظة علي عليها.
) المكسيكي(   اعتبار انها وظيفة ادارية بينما التعريف  االمريكي( ينظر الي العالقات العامة عليان التعريف األول )

يعتبرها فنا وعلما اجتماعيا، في حين ينظر التعريف الثالث )البريطاني( الي العالقات العامة علي انها جهود مقصودة 
ان وظيفة العالقات العامة هي اقامة عالقة مبنية علي التفاهم بين المؤسسة  التعريفات علي  هذه  ونمطية ودائمة، وتتفق  

 وجمهورها. وهناك تعريفات أخري مثل:
العامة هي جهود مخططة تسعي الي ا  - ✓ تأثير في أراء واتجاهات الجمهور من خالل أداء يتسم لالعالقات 

 ؤسسة. بالمسؤولية االجتماعية وعلي أساس اتصال متبادل بين الجمهور والم
الي ضمان تحقيق    - ✓ فلسفة اجتماعية لالدارة تصاغ في شكل سياسات وافعال تهدف  العامة هي  العالقات 

 الثقة والفهم  المتبادل بين المؤسسة والجمهور المعني من خالل عملية اتصالية متبادلة. 
ويم وتفسير اتجاهات العالقات العامة هي ممارسة تطبيقية للعلوم االجتماعية والسلوكية تتضمن قياس وتق  - ✓

وميول جمهور المؤسسة، المؤسسة وجماهيرها، اقامة حالة من التوازن بين اهداف المؤسسة  ومصالحها من  
 .( 8)جهة ، وأهداف الجماهير ومصالحها واحتياجاتها من جهة اخري 

 تعريف الجمعية الفرنسية:
ف الي اقامة عالقات مفعمة بالثقة والمحافظة عليها " العالقات لعامة هي طريقة للسلوك وأسلوب لالعالم واالتصال يهد

 .(9)بين المنظمة  والفئات المختلفة من الجماهير داخل المؤسسة وخارجها التي تتأثر بنشاط تلك المؤسسة"
 

    33، ص(2010)بيروت للنشر، مقدمة في العالقات العامة واإلعالم اإلسالمي، منتدي المعارف: صالح عبدالرازق ( 7)
 .35صالح عبد الرازق مرجع سابق ص  ( 8)
 . 174ص  ،م( 1997،  )عمان، المجلد االول، دار سحر ،محمد جودت ناصر، الدعاية واالعالن والعالقات العامة ( 9)
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تعريف جمعية العالقات العامة الفرنسية والذي اخذت به معظم دول االتحاد االوربي للعالقات العامة ، وهو يجمع بين 
. كما أنه يعطي فكرة واضحة عن المقصود بجمهور المنظمة ولكن اليزال ينقصه االشارة الي ومي العمل االعالممفه

 الجانب النظري للمصطلح.  
 تعريف جمعية العالقات العامة  الدولية: 

الدو  العامة  العالقات  جمعية  توصلت  القد  االدارة  وظيفة  هي  العامة  العالقات   " التالي:  التعريف  الي  لمستمرة  ية 
والمخططة والتي تسعي بها المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة لكسب تفاهم وتعاطف وتأييد الجماهير التي تهمها، 
والحفاظ علي استمرار هذا التفاهم والتأييد وذلك من خالل قياس الرأي العام لضمان توافقه قدر االمكان مع سياساتها،  

الج بانها  العامة  العالقات  عرفت  لبناء ولقد  والموجهة  والهادفة  ولمستمرة  والمدروسة  المخططة  الخالقة  االدارية  هود 
عالقات سليمة ومجدية قائمة علي اساس التفاعل واالقناع واالتصال المتبادل بين مؤسسة ما  وجمهورها لتحقيق اهداف  

 . (10) والبيئي بينهااالجتماعي ومصالح االطراف المعنية ولتحقيق االنسجام 
 العالقات العامة:مفاهيم 

واالجتماعية   واالدارية  االتصالية  العلوم  ميدان  في  شائعا  أصبح  العامة(  )العالقات  مصطلح  ان  من  الرغم  علي 
مضمونه    أوبساطة  مفهومه  وضوح  علي  اليدل  ذلك  ان  اال  اليومية  الحياة  مناحي  كل  في  بل  والسياسية  واالقتصادية 

تخصص  واخر  وفئة واخري حتي ان خبراء العالقات العامة انفسهم لم  فهناك اشكالية في مفهوم هذا المصطلح بين  
يتوصلوا الي تعريف محدد يتفقوا عليه فالعالقات العامة تمارس كنشاط عملي تحت أسماء عديدة منها الشؤون العامة،  

لعامة ، بل نتيجة طبيعية ، الدعاية، وهذا ال يقلل من أهمية العالقات ا المعلومات العامة، االعالم، النشر، االستعالمات
العامة  ظاهرة حديثة بدأت تتبلور في مطلع القرن العشرين اضافة الي انها فرعا من العلوم االجماعية  لكون العالقات  

التطبيقية التي يصعب وضع تعريف لها يصلح لكل مكان وزمان وذلك نظرا لتعلق تطبيقها بالفرد والجماعة والمجتمع 
 .(11) عوما يسود فيه من أوضا

فمهوم العالقات العامة  ظل يحيط  به لعديد من الغموض في الواليات المتحدة االمريكية في الخمسينيات من القرن 
اخري من العالم حتي االن ورغم تفسير الشؤون   العشرين كما أنه اليزال يعاني من بعض التفسيرات الخاطئة في أجزاء

عامة اال أنه وفي بعض االحيان يستخدم كمترادف لها ومن الواضح  ان  العامة قد انتشر كجزء من وظيفة العالقات ال
العامة ينصب علي المسؤوليات االجتماعية الي منكظمة ازاء جمهورها  العام ومشكالت في المجتمع  الشؤون  مفهوم  

  .(12)العالقات العامة  ويندرج تحت اشراف ادارتها المعني وهذا يدخل في اطار
لشؤون العامة خمسة انشطة هي العالقات العامة بالحكومة وتشجع االنشطة السياسية للمستخدمين ويتضمن برامج ا    

 والتربية السياسية واالقتصادية وخدمة المجتمع  وحل مشكالت البيئة.

 

 بدون ص.   م(2011) كلية االعالم، جامعة ام درمان االسالمية ،  منصور عثمان محمد زين، العالقات العامة في السودان( 10)
 . 12م( ، ص1986فخري جاسم سليمان،واخرون ، العالقات العامة،)العراق: ت: دن،   (11)
(12 )  25.-Lesly.philip. publicRelations.HandBook.NJ.Englewood cliffs.1971.pp.21 
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ان     اليجب  العامة  العالقات  مستشار  ان  في  تشايلذر  هارولد  اليه  ذهب  ما  علي  الباحث  أو   يكون   ويوافق  ناشرا 
اجتماعيا قادرا علي توجيه النصح لالدارة فيما يتعلق بالبيئة التي   سب بل اكثر من لك فالبد ان يكون عالما احصائيا وح

 .(13)تعمل فيها المنظمة
 :نشأة العالقات العامة وتطورها ❖

 العالقات العامة في العصور القديمة: 
رة في كل مجتمع بشري وتطورت بتطور  العالقات العامة هي ظاهرة اجتماعية وجدت بوجود االنسان  ونشأت بالضرو 

  .(14) المجتمعات
غيره في اطار    على ذلك ان االنسان كائن اجتماعي بطبعه  ومن الضروري ان يعيش في مجتمع ادمي ويتواصل    

وتبادل المنافع، فتاريخ العالقات العامة     ، وهو ما تفترضه حتمية المصالحالبشرية االخري مجتمعه الصغير والمجتمعات  
يمن مارسوا نوعا من العالقات العامة في حياتهم من خالل نشر  يين في الي مصر والسبف قديم قدم البشرية، فالفراعنة  

والمراسالت والمخاطبات التي تمت بين الملكة )بلقيس( ملكة اليمن    .(15)والمعلومات عن الدولة المصرية القديمة  االنباء
الثابت   أنه من  اال  سليمان  هللا  لم تخضع  ونبي  القديمة  العصور  الوظيفة خالل  بقدر للتقنين  ان ممارسة هذه  العلمي 

  .(16) اعتمادها علي المهارة الشخصية لممارستها والتي كانت تنجح حينا وتفشل احيانا أخري 
الي     المهمة  انقلبت هذه  ثم  افرادها،  بين  العالقات  الذي يسوس  االنسانية هو  المجتمعات  االسرة منذ نشأة  كان رب 

ابالغ  الناس  حول اخبار الحروب  ومراسم الزواج والعمل وذلك    رئيس القبيلة أو العشيرة، وهذه العالقات تدور حول
 عن طريق استخدام وسائل بدائية تمثلت في قرع الطبول والرقص واستعمال ألوان المالبس محددة.

وتطورت العالقات العامة بصورة واضحة عندما استخدم رؤساء الفبائل والسحرة واالطباء ممن يجيدون فنون التعبير     
ائية ووالمتمثلة في االنشاد، أما في الحضارة الفرعونية كان الكهنة هم الواسطة التي تتولي االتصاالت بين الفرعون  البد

الشعب،   خالل  وأفراد  في  من  للشعب  المعلومات  لنشر  البردي  أوراق  واستخدموا  المعابد  في  تعقد  التي  االجتماعات 
وفيض الحصاد  كمواسم  والدينية  الشعبية  حوائط المناسبات  علي  فرعون  لكل  المهمة  االعمال  بتسجيل  وقاموا  النيل  ان 

الكبيرة   المعابد  الحربية  وأعمدة  لمعارك  الشعب، فوضعوا  لدي  خاص  باهتمام  التي كانت تحظي  المقابر  داخل  وكذلك 
اعجاب  الناس  وعرضوا االنتصارات الكبري وشرحوا االصالحات المختلفة التي تم انجازها  والموافق الدينية التي تثير  

   .(17)وتضمن كسب ثتهم وتأييدهم كان هدفهم من ذلك تفخيم الحكام والترويج لهم

 

(13 )  Simon.Ramond in perspectives in public Relations.op.cit. 
 . 23ص  م(، 1988،) القاهرة مكتبة االنجلو المصرية(، )2العامة واالعالم،طابراهيم امام ، فن العالقات ( 14)
 . 76حسن محمد خير الدين، العالقات العامة : المبادئ والتطبيق،) القاهرة: مكتبة عين شمس(، ص( 15)
ط(  16) التأمين،  وشركات  والبنوك  المالية  المنشأت  في  العامة  العالقات   ، عجوة  الكت 1علي  عالم  القاخرة،   (  ،( م(،  1995ب(، 

 .1ص
(17  )( والتوزيع(،  النشر  دار  القاهرة:   ( العامة،  للعالقات  االساسية  المداخل  وهبي،  محمد  وسحر  حجاب  منير    م(، 1882محمد 

 . 17-15ص
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وادرك البابليون  واالشوريون بعض مفاهيم العالقات العامة ، فقد كان للبابليون صحف تسجل فيها الحوادث يوما بعد   
واهتموا باخبار الوقت المناسب للحملة االعالمية    ةيوم  وتوجه التعليمات واالشارات ، كمك يفعل خبراء العالقات العام

وسجلوا    االشوريون اهمية االعالم من خالل النشرات الحجرية،  وهذا يعد من أسس فن العالقات العامة الحديثة وادرك
 عليها حوادث انتصاراتهم وصور اسراهم وكانوا يعرضونها  في قصورهم وشوارعهم العامة،  وال شك انها كانت تعمل

الملصقات   العالقات  عمل  مجال  في  اسهاماتها   والرومانية  االغريقية  الحضارة  قدمت  كما  هذا،  يومنا  في  والالفتات 
وغيرهم ممن نسميهم  العامة، فقد كانت االضواء تسلط  علي بعض القادة واعضاء مجالس الشيوخ والشعراء والفنانين  

ال قيمة  الرومان  وأدرك  وأدرك  العامة،  الرأي  الشعراء بقادة  كتبات  خالل  من  فيه  التأثير  وضرورة  وأهميته  العام  رأي 
، ومن ممارسات اليونان والرومان يمكن ان ندرك االتجاه الي تمجيد بعض القيم وازدراء بعض السلوكيات من واالدباء

  .(18)خالل مضامين تشبه برامج رفع الروح المعنوية حاليا
العامة  لوحة منقوشة واجهة معبد هيبس ومن الوثائق المهمة التي تبين مدي ا     القدماء بالعالقات  هتمام المصريين 

المصرية   المدن  العدالة، كما وجد في طيبة  وبعض  لتحقيق  الحاكم والمحكوم   الذي يجب ان يراه   القانون  تضمنت 
   .(19) القديمة برديان نشر عليها قانون يحرم البغاء ويعرض طرق مقاومة الحكومة له ومعاقية مرتكبيه

 العالقات العامة عند اليونان الرومان: ▪
أهتم اليونان  والرومان  بالعالقات العامة  مع  الشعب وقد سعوا في االنشطة الن حضارتها كانت تعتمد علي ثقافة  
الديمقراطية وخاصة في   أفراد الشعب وتأييده حيث كانو يعرفون الكثير عن ادارة الشعب الحر بظهور بعض المبادئ 
المدن اليونانية حيث أخذت العالقات  تنمو وتهتم باالتجهات السائدة أو ميول الناس وكانت االضواء تسلط علي أعمال  

 الملوك واالفراد والكهنة كما كانت الدعاية توجه الي الطبقات االرستقراطية.
ات اليومية عن أعمال مجلس  وكان يستخدمون العديد من الوسائل منها القصائد الشعرية مثل اشعار هوميروس والنشر 

 االشراف لعتريف الشعب. 
 العالقات العامة  في االسالم:  ▪

الفرد   رأي  احترام  الي  تدعو  اجتماعية  فلسفة  كونها  هو  األول:  أساسين  معنيين  تتضمن  العامة  العالقات  كل  ان  في 
ا المنظمة. والثاني: نشاط اعالمي متخصص يتمثل في  العالقات  ساليب وتطبيقات  أعمال  متعددة االشكال، ورغم ان 

 .(20)العامة لم تعرف بهذا االسم قديما اال جدت فكرا وتطبيقا في التراث العربي وبصورة خاصة في العصور االسالمية
ال تخفي االطراف التي    فالعالقات العامة كفلسفة ترتبط بوجود االنسان العربي وبطبيعته المرتبطة بالصحراء المترامية

شيئا والتي طبعت صاحبها علي الصراحة والحرية في التعبير عما في النفوس، ولو كان  في ذلك شقاؤهم كما في حالة  
االجتماعية  لمناسبات  يخلقون  كانوا  لذلك  حياتهم  طبيعة  وبسبب  اشعارهم،  بسبب  االضاد  يالقون  كانوا  الذين  الشعراء 

مية ومن ذلك الحج الي الكعبة في موسم  بأواصر اعالر لربط بيئتهم الشاسعة  االفكا  وتبادللالجتماع وتداول االخبار  
 

 . 41ص ،م( 2004)القاهرة: مركز جامعة جامعة القاهرة للتعليم الفني(،) القات العامة،عمصطفي، مقدمة في ال محمود يوسف(18)
 . 43سه، صالمرجع نف ( 19)
 . 11م(، ص1997محمود الجوهري، اتجاهات حديثة في العالقات العامة،) القاهرة: مكتبة االنجلو(، ) ( 20)
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السواق االدبية التي كان يستمع فيها الناس الي الشعراء واجراء المناقشات التي تؤدي الي التعارف والتقارب بين امعين و 
اعتبرت االشعار السجل الذي دون فيه   الفئات والقبائل المختلفة، ولعب الشعر والشعراء دورا مهما في تاريخ العرب حيث

 تاريخهم وم فيه من احداث وكان للشاعر وظائف اعالمية واضحة في اثارة الحماس في نفوس المقاتلين.
ثم جاء االسالم فأسهم مساهمة كبيرة في تطوير العالقات العامة بمفهومها الفكري والتطبيقي، فقد طبق االسالم مبدأ  

اتيع اسلوب الحجة واالقناع ال القسر واالرهاب  وان قوة الدعوة االسالمية تكمن في شورية    احترام الفرد وفكيره حيث
االمر(،   في  ) وشاورهم  بينهم(  ) وأمرهم شوري  االسالمي  اليوم، الدين  ديمقراطيات  عنه كل  بلت مستوي تعجز  التي 

 قات العامة. واعترف االسالم بأهمية الرأي العام مما يعتبر اليوم من أهم مبادئ العال
ان   الناس  بين   ) واذا حكمتم  الكريم  في كتابه  تعالي  قال  الناس حيث  في معاملة  المطلقة  العدالة  الي  دعا  واالسالم 

هللا كان سميعا بصيرا(، والي   ان  نعما يعظكمبه  هللا  ان  بالعدل  الناس سواسية  اتحكموا  المعاملة الن  تلك  في  لمساواة 
ي اعجمي اال بالتقوي(، كما حث االسالم علي التمسك بالنزاهة ومبادئ االخالق ثم لعربي عل، ال فضل  كأسنان المشط

لتامل التجاري، وهذا هو احد المبادئ االساسية للعالقات العامة اليوم  والتي سبقها االسالم بقرون عديدة، فقد جاء في  ا
 ) فأفوا الكيل وال تبخسوا الناس  أشياءهم(.  القرأن الكريم

، أن القرأن الكريم  ارة االسالمية في تطبيقات العالقات العامة فهي أكثر من ان يتسع لها هذا المجالأما مساهمة الحض
التأثير واتساعه مالم تبلغه أي وسيلة   التعبير وقوة   الكلمة وبالغة  أثر اعالمي من حيث فصاحة  اكبر  كان وال يزال 

اختالف اجناسهم وحضارتهم ووحد بين  قلوبهم ومشاعرهم اعالمية عرفها البشر، فقد جمع بين الماليين من الناس علي 
وأهدافهم بكل تعجز عنه وسائل االعالم في العصر الحديث وال عجب فهذه من صنع البشر والقران والكريم هم كالم هللا  

 تعالي وتبارك. 
االقناع والتأثير علي  بل ان انتشار الدعوة االسالمية في شرق االرض وغربها المر جدير بالتأمل والدراسة في مجال  

األفكار، ان من الحقائق الثابتة اليوم في العالقات العامة ان اقناع الشخص بتغيير فكره قائمة من اصعب المهام علي  
 االعالم، فكيف يحمله علي اعتناق دين جديد. 

الغاية       الفتح لم يكن  بل كان بين الحين والخر وسيلة لنشر الدين فقد أعطي االسالم الفرصة لالمم المجاورة    ان 
التي كانت تئن من ظلم حكامها واستبدادهم وفساد سياساتهم مختارين افواجا افواجا. وفي خطاب الرسول عليه افضل  

اق االسالم في رسائله الي هرقل ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة  الصلوات والتسليم الي المقوقس عظيم القبط العتن
 .(21)اقوي الشواهد علي ذلك

 
 
 

 

ط(  21) العامة،  العالقات  مبادئ  السالم،  عبد  هللا  عبد  وعبدالغفور   ، الشرمان  محمد  للنشر 1زياد  صفاء  دار  ،)عمان: 
 . 24-22م، ص2001والتويع(،
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وقد اعتمد الخلفاء المسلمون فيما بعد  نفس االسلوب في السعي لتبادل عالقات الفرد وحسن الجوار وفي تبادل الرسل   
اولت الحكومات االسالمية عناية كبيرة في كتابة   والهدايا  كما حدث بين هارون الرشيد وشارلمان امبراطور الروم، كما

الخطابات   صياغة  لتتولي  الخصة  لدواوين  انشئت  حيث  الدواوين  الرسائل  تلك  في  الكتاب  صفوة  وعينت  ادبية  صياة 
 يعرفون بتمرسهم في فنون الكتابة وثقافتهم الواسعة اضافة الي والئهم للخليفة. 

ب التأثير علي االفكار فقد كان الخطباء دائما يقمون الي جانب االرشاد الديني وتعتبر الخطب الدينية اسلوبا من اسالي
علي بعضهم   المسلمون  فيها  يتعارف  اجتماعات شعبية  تزال  الجمعة وال  صالة  فكانت  االجتماعي والسياسي  بالتوجيه 

 البعض ويتداولون شؤونهم.
بصورة واضحة في محاولة كل طرف لجذب الناس    وعندما انقسم المسلمون الي شيعا ومذاهب نشطت اساليب االعالم

االذاعة  ،  اليه مقام  يقوم  بذلك  فكان  الجيوش  تحرزها  التي  االنتارات  تسجيل  في  الكبير  بالدور  ايضا  الشعراء  قام  وقد 
 والصحافة في اليوم. 

 العالقات العامة في العصر الحديث:  ▪
العامة كعلم للعالقات  العنان  المفتوحة  السموات  عصر  في خطط االتصال واشكاله وأنماطه ،    أطلق  ابدع  وفن حتي 

ل رسائل جعلت من العالقات العامة قوة  الحداث تأثيرات فاعلة باستخدام أساليب اقناعية كسبا لثقة الجماهير من خال
هائلة  في المجتمعات الحديثة، وأصبحت من اهم العلوم التي اليستطيع رجال االعمال ان تؤدي اجل الخدمات وفي  

ختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها. وذلك انها تعمل علي تحقيق التفاهم االنساني بين المنشأت ن
 . (22) وجماهيرها

ان العالقات العامة كنشاط هي قديم قدم البشر فقد مارسها االنسان منذ أقدم العصور كوسيلة  لتحقيق التفاهم والتعاون 
  الذي يعيش فيه، علي مر التأريخ فقد تفهم القادة والزعماء مدي أهمية التأثير علي الرأي العام مع باقي أفراد المجتمع  

عام قبل الميالد ينقشون نشراتهم 1800الجمهور( من خالل اقناعهم بافكارهم وارائهم فقد كان أهل العراق قبل حوالي  )
سائل الحصاد وهذا يشبه الي حد كبير ما تقوم به  لي الحجارة حتي يتمكن المزارعين من االطالع عليها وتعلم اخر و 

 الدوائر الحكومية في هذه االيام  من اصدار النشرات  االرشادية للمزارعين. 
واستمر وأفكارهم  بارائهم  الجمهور  اقناع  علي  القدرة  اليونان  لزعماء  كان  ذلك  تم   وبعد  حيث  االسلوب  بنفس  الرومان 

 نذاك وقد ظهر في تلك الفترة أمثال ميسود ومارك وانطونيو. اختيارهم لممثلين للشعب في البرلمان ا
أماا لعالقات العامة العامة في العصر الحيث فيمكن القول انها نشأت في الواليات المتحدة االمريكية  في بداية  القرن  

ات العامة   م ثم تحول الي مستشار للعالق1903( والذي بدأ حياته بالعمل كمراسل صحفي  Evyleeالعشرين علي يد )
االنترااسايت   فحم  صناعة  مؤسسات  احدي  عن 1906في  باضرابهم  المناجم  عمال  قام  ان  حدث  االثناء  تلك  وفي  م 

( ونجح  مطالبهم  الي  االدارة  تستجيب  حتي  بكافة  EvyLeeالعمل  الصحافة  موقفه  بتغيير  المصنع  مدير  اقناع  في   )
وافكاره في اعالن مبادئ وزعها علي الصحف وجاء في ذلك االعالن  ( ارائه  EvyLeeالمعلومات المطلوبة وقد وضح ) 

 

 11م(، ص1997مكتبة االنجلو، )   :محود الجوهري، اتجاهات حديثة غيفي العالقات العامة، القاهرة  ( 22)
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ليس هذا مكتبا سريا للصحافة  فكل اعماله  نقوم بها في وضح النهار اننا نزودكم باالخبر  وهذه ليست وكالة اعالن  
 .(23)ان خطتنا واضحة وهي تزويد الصحافة والجمهور بالمعلومات  الصحيحة  االقتصادية واالجتماعية

ان احدي تحديات االعالم في القرن الجديد هو فهم اللغة الحالية التي يتحدث بها قادة مجتمعنا من بيل الي ماريا       
كاري الي جماعة دوتانغ وازاء النهاية تقدم العبارات المعجمية التي قد تصبح أو ال تصبح  قديمة في الوقت الذي تقوم  

 ( 24) بقرائتها
    :NoDiggiyهذه هي الحقيقة 

 :Props احترام
 :Peeps اصدقاء
 :Shorty صديقة

 :Paya haterشخص غيور من نجاح شخص اخر 
 : Floss تبجح ومغااله

التي   والعوائل  المجتمع.  علي  يهيمنون  وهم  الخمسين   في  اليوم  اصبحوا  قد  االطفال  المزدهر  االقتصاد  اصحاب  ان 
سرع نموا من السوق االستهالكية في امريكا سيطرت هذه سنة هم الشريحة اال  55تسيطر عليها اناس بعمر اكثر من  

 المجموعة علي نسبة متزايدة من جميع الدخل الشخصي. 
ومع         الشركات   البدء  في  ممكنا  يعد  لم  الحياة  مدي  فالعمل  ابدا"  يبقي  شئ  ال  أنه"  هو  للعمل  الجديد  الواقع  ان 

في   الشركات  تستمر  الوظيفي  لتصبحتدريب  الترشيق  عميق   موظفيها  ومعنوياتهم  العمال  علي  واالثر  تناسقا  اكثر 
 والحاجة لالعالم الداخلي الجيد مهمة.

الثمانينات ثم عادت    مسؤولية الشركات: ▪ الكلمة السحرية في الستينيات والسبعينيات والتي اختفت في  ان هذه 
 في الظهور في التسعينيات لتصبح اكثر أهمية في مطلع االلفية الجديدة.

التدخين الي التحرش  ويصبح ذلك بشكل خاص عندما اخذت الشركات المسائل القانونية واالخالقية تبرز كقضايا في  
 الجنسي الي االيدز الي الديمقراطية الي التعامل المناسب مع البيئة. 
 المطلب الثاني: المسؤولية االجتماعية ) المفهموم النشأة والتطور(  

 مفهوم المسؤولية االجتماعية: ▪
 تعريف المسؤولية لغة: 

  (25) المسؤولية: )حال أو صفة من يسأل عن امر  تقع عليه تبعته(

 

 24-25محفوظ احمد جودت ، مرجع سابق، ص  ( 23)
م(  2007) فلسطين: دار الكتاب الجامعي،    فريزر بي ستيل ترجمة سعد الحسني، احمد نوري، مستقبل العالقات العامة،    (  24)

 .292، ص1ط
 قاموس المعاني (25)
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بانها االستعداد الفطري الذي جبل  هللا تعالي عليه االنسان ليصلح للقيام برعاية من    عرفها الشافعيأما اصطالحا: فقد  
كلفه هللا به من أمور تتعلق بدينه ودنياه فان وفي ما عليه من الرعاية حصل له الثواب وان كان غير ذلك حصل له  

 العقاب.
 تعريف المسؤولية االجتماعية  لغويا:

 .(26)نسان مسؤال ومطالبا عن أموال أو أفعال أتاهامايكون به  اال
 :تعريف المسؤولية االجتماعية

 ال يوجد تعريف موحد للمسؤولية االجتماعية، فيما يلي نورد بعضا منها:  
المساهمة بمجموعة من   ❖ عن طريق  فيه وذلك  الذي تعمل  المجمتع  االعمال تجاه  التزام علي منشأة  هي 

عمل  االنشطة   فرص  التلوث. وخلق  الصحية ومكافحة  الخدمات  الفقر وتحسين  االجتماعية مثل محاربة 
 .(27)وحل مشكلة االسكان وغيرها

من  ❖ المستدامة  التنمية  في  بالمساهمة  االقتصادية  النشاطات  اصحاب  )التزام  بانها  الدولي  البنك  يعرفها 
لوب يخدم االقتصاد والتنمية في ان واحد،  خالل العمل مع المجتمع المحلي لتحسين مستوي المعيشة بأس

ذاتية من  دفع  داخلية وقوة  بمبادرة  أن يكون  الخاص يجب  القطاع  به  يقوم  الذي  التنموي  الدور  ان  كما 
 داخل صناع القرار في المؤسسة(.

وا المستهلكين  توقعات  في  التغير  الي  الشركات  ادارة  استجابة  بانها  االمريكين  االداريين  جمعية  العام  تعرفها  الهتمام 
 . (28) بالمجمتع  واالستمرار بانجاز المساهمات الفريدة لالنشطة التجارية الهادفة  الي خلق الثروة االقتصادية

التقليل  ❖ المسؤولية االجتماعية للشركات مفهوم يعني،في جوهره.جميع القرارات واالجراءات الموجهة نحو 
ويتأرجح بين طرفين: مسؤولية واحد يقلل من هذه المسؤولية للحصول  من االثار الخارجية المفهوم متباينا  

 .  (29) علي االرباح. واالخر يمدد المسؤولية  لجميع الجهات التي لها مصلحة مع المؤسسة.
 
 
 
 

 

 المنجد في اللغة واالعالم.( 26)
نظام (  27) وشفافية  االعمال  لمنظمات  االجتماعية  المسؤولية  العامري،  محسن  مهدي  وصالح  الغالبي  منصور  محسن  طاهر 

 المعلومات، مجلة وقائع المنظمة العربية للتنمية االدارية.
ا(  28) دار  لالدارة،  االجتماعية  المسؤولية  الصيرفي،  الطبع محمد  مصر  االسكندرية  والنشر،  للطباعة  لدين   لوفاء 

 . 17م،ص2007االولي،
)29(Asyraf Wajdi Dsuki.”What dose Islam say about C0rporate Social Responsibility” review of 
Islamic economics:vol.12.No1.2008.p:12 
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تحمل  ❖ خالل  من  المجتمع  مصالح  في  النظر  علي  تشجع  التي  المنظمات  بخصوص  تبلور  مفهوم  هو 
والموظفين والمساهمين والمجتمعات والبيئة في جميع علي الزبائن    المسؤولية عن تأثير انشطة المنظمة

جوانب عملياتها. هذا االلتزام يعتبر التزامات قانونية عن المجتمع المحلي والمجتمع ككل وهي المشاركة 
لتحسين  الخطوات  من  لمزيد  اتخاذ  طوعا  المنظمات  وتري  التشريعات  الحكام  باالمتثال  ملزمة  المنظمة 

ال المنظمة  نوعية  المشاركة  وهي  ككل  والمجتمع  المحلي  المجتمع  عن  فضال  وأسرهم  للعاملين  حياة 
والمستدامة من الشركات في التنمية والتطوير الشامل للمجتمعات في مسارات متعددة وبجهد متساو قدر  

 . (30) االمكان
االجتماعية: ❖ المسؤولية  الي ان  االوربية  المفوضية  ا   تذهب  في ضوئه  تقوم  لشركات والمؤسسات "مفهوم 

بادماج االهتمام بالمجتمع والبيئة  ضمن عملياتها  ووظائفها التجارية  في تعاملها مع المتعاونين معها 
 . (31) وزبائنها علي اساس طوعي

 تعريف المسؤولية االجتماعية للشركات:  ❖
ل هذه المسؤولية. فالبعض يراها ثمة تعريفات أو وجهات نظر متباينة ل)المسؤولية االجتماعية للشركات( وفي تحديد شك

بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها ازاء مجتمعها الذي تنتسب اليه، يبنما يري البعض االخر ان مقتضي هذه 
ويري  المجتمع  تجاه  المنفردة  بارادتها  الشأن  صاحبة  الشركات  بها  تقوم  اختيارية  مبادرات  مجرد  يتجاوز  ال  المسؤولية 

 ورة من صور المالءمة االجتماعية الواجبة علي الشركات. ص اخرون انها
فطبقا    ، الدولية  والهيئات  والمنظمات  االبحاث  من  العديد  قبل  من  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  عرفت  الواقع  وفي 

بانها   الدولي تعرف  الللبنك  المستدامة من خالل  التنمية  في  بالمساهمة  التجارية  النشاطات  اصحاب  التزام  عمل مع  " 
مع ككل لتحسين مستوي معيشة الناس باسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية تموظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمج

 في ان واحد"
   أما بالنسبة للمجلس العالمي للتنمية المستدامة فيعرفها بأنها:

في   والمساهمة  اخالقيا  بالتصرف  الشركات  جانب  من  المستمر  االلتزام  تحسين  "  علي  والعمل  االقتصادية   التنمية 
 الظروف المعيشية لحياة القوي العاملة وأسرها، والمجتمع المحلي والمجتمع عموما.

 كما عرفتها الغرفة التجارية العالمية للمسؤولية االجتماعية: 
 واجتماعية"  " علي انها جميع الحاالت التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات اخالقية

تها ونشاطا  "مسؤولية المنظمة هي ترجمة لقرار   تري بأن  عند تعريفها للمسؤولية االجتماعية.26000أما مواصفة االيزو  
 تجاه المجتمع والبيئة من خالل تبني سلوك شفاف واخالقي : 

 

)30(http\\ar.Wikipedia.org\Wiki\D8.13 هذا التعريف أوردته الموسوعة الحرة 
)31(EUROpean commission: 2001”promoting aEuropean framework for corporate social 
responsibility” Green Paper. 264 Final.Brusseis.Belgum. 
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 يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك الصحة والرفاه في المجتمع. ▪
 توقعات أصحاب المصالح .  ريأخذ في االعتبا ▪
يدمج في المنظمة ككل ويتم ممارسته وتطبيقه في مستوياتها االدارية المختلفة. ونالحظ ان هذا التعريف أكثر   ▪

وكذا  المجتمع،  في  والتنمية  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  المنظمة  دور  علي  فيه  التركيز  يتم  حيث  شموال، 
كم المصلحة،  أصحاب  لتطلعات  ادارة االستجابة  في  االجتماعية  المسؤولية  دمج  أهمية  الي  التعريف  يشير  ا 

 المنظمة.
 نشأة وتطور المسؤولية االجتماعية: 

البيئة العربية عام ) النفسية االجتماعية في  الدراسات  م( حينما قدم سيد 1971ظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية في 
االهتمام ، الفهم، والمشاركةن ثم اخذ يوسع هذا التصور ويذيد في   عثمان تصوره عنها، حيث اوضح عناصرها وهي  

عام   ففي  تالية،  دراسات  في  عناصر  1973تفاصيله  عن  فبحث  تصوره،  وعمق  الجتماعية  للمسؤلية  نظريته  وسع  م 
وفي  .ية االتقانمسؤولية الهداية، مسؤول، : مسؤلية الرعايةالمسؤلية في االسالم ، وحدد لها ثالثة اركان تقوم عليها وهي

م قدم دراسة بعنوان "المسؤولية االجتماعية في الشخصية المسلمة" بحث فيها عن تربية المسؤولية  1979دراسته عام  
  (32)في الشخصية المسلمة.

مفهوم   وتطور  لنشاة  دقيقة  لمراحل  االشارة  لغرض  زمنية  فترات  بين  فاصل  حد  وضع  بمكان  الصعوبة  من  ولكن 
االجتما هذه  المسؤولية  به  تتسم  وما  ناحية،  من  المفهوم  هذا  في  المتبادلة  وتأثيراتها  االحداث  تذاخل  بسبب  وذلك  عية 

وتطور وديناميكية،  واقعية  من  والسياسية،    المسؤلية  االقتصادية  التغيرات  وبحسب  مصالحها،  وفق  بسرعة  تتوءام  كي 
 (33)واالجتماعية والتكنولوجيا من ناحية أخري 

 السودانية لالتصاالت "سوداتل"الشركة  ▪
م وكانت الجهود تتلخص في طلب الحكومة باقتاع شركة أو 1988بدأت جهود تطور االتصاالت بالسودان من العام  

سودانية   جهات  مع  شراكة  في  بالسودان،سواء  االتصاالت  مرفق  لتطوير  االتصاالت  مجال  في  عاملة  كبري  شركات 
ه االتصاالت في اتجاهين: اتجاه مع شركة )ريتش تليكوم( بتمويل من السعودية حكومية أو خاصة منفردة وقد سارت هذ

لو ال المتغيات السيلسية بعد قيام ثورة االنقاذ الوطنية. وأددت هذه التيات السياسية الي تحفظات بريطانيا وبالتالي تردد  
 شركتي )ريتش تليكوم، البريطانية( والسعودية. 

االت مع شركات نرويجية وامريكية كما شملت الجهود اقناع المسؤولين في البنك  م كانت هناك اتص1991وفي عام  
الالزم   الغطاء  واعطائه  المشروع   لقبول  المالية  للخدمات  والغرب  الشرق  شركة  مسؤولي  وكذلك  النرويج  وفي  الدولي 

 

الحدي    (  32) الجامعي  المكتب  االسكندرية   ، المامول  الواقع  بين  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  عنيم،  عبدالرازق  ط رنا    1ث، 
 . 22، ص2015

االسكندرية، المكتب الجامعي    ،محمد سيد فهمي ، المسؤولية االجتماعية للشركات بين تعظيم االرباح والتنمية المستدامة   (  33)
 م. 1،2014الحديث، ط
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تصاالت السلكية والالسلكية الي  للقبول به كمشروع عالميا والقبول المالي للمولين قامت فكرة تحويل المؤسسة العامة  لال
 شركات مساهمة عامة كبري تجمع بين مستثمرين اجانب وسودانيين مع وجود حكومي.

مع ذلك كان البد من اقناع شركة اتصاالت عالمية كبري لتتبني مشروع الشركة الوليدة وتتولي ادارته ويعطي وجودها 
 ا يعطيهم االطمئنان من حيث االدارة الجيدة.االطمئنان للمستثمرين الجانب من حيث االستثمار. كم

التأسيس، وعقد أول اجتماع للمؤسسين   م  1992/ 5/11بدأت الشركة بسبعة وثالثين مؤسسا كما يظهر ذلك في عقد 
جتماعاتها  إوتقرر فيه لجنة لتسهيل وتسريع االجراءات لتسجيل الشركة فور تشكيل اللجنة باشرت اعمالها وظلت توالي  

 .ومية دافعها في ذلك  الحرص علي انجاز كل المهام الموكل اليها في اسرع وقت ممكنبصورة شبه ي
وتعتبر مجموعة سوداتل لالتصاالت احدي كبري شركات  االتصاالت في المنطقة جاءت لتلبية احتياجات العمالء في  

في سبتمر   تأسيسها  فمنذ  لالنتقا1993السودان وافريقيا  ثابتة  الي  م، خطت سوداتل بخطوات  المحلية  االسواق  ل من 
االسواق العالمية لتضرب مثاال يحتذي به في توجيهات الدولة نحو سياسة الخصخصة، وتشكل سوداتل جسرا لتالقح  
االتصاالت بين العالم العربي  واالفريقي وبقية ارجاء العالم، حيث تصل السودان بالمملكة العربية السعودية عن طريق 

العالم في مجال االتصاالت الكيبل البحري، في نقل   الصوت والبيانات والصورة باحدث التقنيانات  التي توصل اليها 
 "  4G" ومؤخرا"NGN" والجيل التالي "3Gوالمعلومات عبر شبكات الجيل الثالث "

داتل  وتوسعت خدمات سوداتل لتعم المدن والمناطق الريفية لتشكل بذلك حضورا كبيرا وتطية وتنسجم البنية التحتية لسو 
وتتكامل جيدا مع كافة عناصر االتصاالت الحديثة سواء فيما يتعلق ببكات االلياف البصرية أو الشبكات النحاسية أو  
الالسكلية لكي تنطلق كافة هذه الشبكات من قاعدة تقنية مشتركة هي االفضل واالحدث في مجال االتصاالت وتتولي  

دول افريقية؛) موريتانيا، السنغال، غانا، وغينيا( في مجاالت الهاتف  سوداتل حاليا تشغيل اعمال االتصاالت في اربع  
 . (34) المحمول، والهاتف الثابت ، واالنترت وخدمات السعات العريضة

  وتسعي سوداتل الي تحقيق االهداف االتية:     
االنتشار .1 لزيادة  المتطورة  التقنيات  للشركات    استخدام  التشغيلية  الكفاءة  موار ورفع  كفاءة وبناء  ذات  بشرية  د 

 عالية. 
 التحول كناقل للحركة  االقليمية بين افريقيا والعالم العربي .  .2
 االرتقاء بالشركة الستمرار نجاحها وتحقييق وتوسيع الربحية والمنافسة عالميا.  .3
 .(35)توسيع قاعدة الخدمات الي المناطق النائية استخدام التقنية  الفضائية .4

 
 
 خطوات نحو النجاح: ❖

 

 م. 1994\ 10\19بتاريخاضيفت هذه الفقرة بموجب القرار الخاص الصادر من الجمعية العمومية   ( 34)
 م 2016موقع سوداتل   ( 35)
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فبراير في  للحركة  كناقل  عملها  سوداتل  قطاع 1994باشرت  في  المتسارعة  التقنيات  الشركة  واكبت  انطالقها  ومنذ  م، 
االتصاالت وظلت تعمل باستمرار في تجيد شبكاتها وتوطين التقنيات االتصالية الحديثة حتي تاخذ البالد موقعها الالئق 

ها، ووصلت سيرتها الميمونة تحقق النجاح تلو النجاح ليس علي  في عالم أصبحت فيه المعلومة اقوي االسلحة وامضا
حيث ،  م بل علي المستوي االقليمي2001في العام    المستوي المحلي الذي نالت فيه نجمة االنجازمن رئاسة الجمهورية

تحول كما انها تمكنت في فترة وجيزة من ال  شهادة االيزو في العالم العربي، اصبحت ثاني شركة اتصاالت تحوز علي
 من االنظمة التماثلية الي االنظمة الرقمية كأول شركة علي مستوي الشرق االوسط.

 ( Social Responsibility-SRبرامج المسؤولية االجتماعية في سوداتل) ❖
برنامج المسؤولية المجتمعية هو برنامج طوعي داخلي يوجد لدي الكثير من الشركات والمؤسسات ، ويقوم حول فلسفة  

النجاح في علم االعمال  لم يعد يقاس بمقدار االنتاج والمكاسب المالية المباشرة التي تتحصل عليها هذه الشركات   ان  
وال يتوقف عند تقييد هذه الشركات  والمؤسسات بلوائح وقواعد االمن والسالمة والحفاظ علي البيئة فحسب، وانما يتعداه  

 مات تنموية وتطويرية للمجتمعات التي توجد بها وتعمل فيها. الي ما تقدمه هذه الشركات والمؤسسات من خد
كما ان بعض الشركات والمؤسسات قد صارت اليوم تدعم قضايا مجتمعية متقدمة، ولها ابعاد عالمية، كقضايا حقوق  

 . (36)االنسان، ورفع الفقر، وغيرها
م، وكان هدفها هو )كيف تجعل 1997ن بها سنة  بدأت سوداتل برامج المسؤولية المجتمعية بالمسؤولية الداخلية للعاملي

م قام  1998من موظف سوداتل قيمة(، وفي ذلك الوقت لم تكن للمسؤولية االجتماعية قسم منفصل ولكن بحلول عام  
مليون دوالر( توجهالي اعمال  2مدير سوداتل بانشاء قسم باسم )المساحة المجتمعية( حيث أفرد من ارباح المساهمين)

تدامة من تعليم ، مياه، صحة، وقضايا الشباب. ويعد العامل االولي لنجاح المسؤولية االجتماعية وقتها أن  التنمية المس
مدير حيث سوداتل كان ملما بالمسؤولية االجتماعية جيدا، وكذلك كان شديد االهتمام بالمسؤولية االجتماعية الداخلية   

  (37)وال من نشر المسؤولية االجتماعية بين العاملينسم مسؤ قحيث كانت تتبع لقسم ) ثقافة الشركة( وكان ال
عام   لجنة  2016وفي  تديرها  فكانت  المستدامة  التنمية  مشروعات  أم  االجتماعية  بالمسؤولية  مختص  قسم  انشاء  تم  م 

(  2012-2007مختصة من مجلس ادارة واالدارة التنفيذية المالك، وكان المدراء قدوة في هذا المجال، أما في عام )
االجتماعيةأص المسؤولية  الي مشاريع  التي توجه  الميزانية  )عبد    4)  بحت  الدكتور  الي  الفضل  دوالر(، ويرجع  مليون 

العزيز عثمان( الذي قام بادخال المسؤولية االجتماعية بشركة سزداتل ألدبه الخاص واحتكاكه بالتجارب الخارجية وكان  
الميزانية   ان  وبما  قيمة،  سوداتل  من  يخلق  ان  يتم هدفه  لم  اذ  محددة  للشركة  المجتمعية  المسؤولية  لبرامج  السنوية 

بالطبع تتغير نسبة  استخدامها كاملة، تتنتقل الي السنة التالية، وفي اغلب االحيان  تحتاج الشركة الي ميزانية اضافية  
   (38)  الميزانية السنوية للمسؤولية االجتماعية حسب اوضاع الشركة وارباحها.

 

 م 2016موقع سوداتل   ( 36)
 م. 2016مصطفي مؤيد   ( 37)
 م. 2016عصام بابكر ( 38)
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سو  تبدأ  التنظيمات  وعندما  معها  تستصحب  اجتماعية  مسؤولية  بمشروع  القيام  في  داتل  المؤهلة  والشركات  الصغيرة 
ومؤهلة   ومدربة  قادرة  وطنية  منظمات  تأهيل  هو)  هذا  من  سوداتل  وهدف  االجتماعية،  مسؤولياتها  من  كجزء  المجال 

( من  أكثر  مع  سوداتل  تعمل  كذلك  االجتماعية  المسؤولية  عمليات  في  في 70لالشتراك  البرامج  بهذه  للقيام  منظمة   )
 مختلف المجاالت، وما يميز سوداتل عن بقية الشركات.

 نتائج الدراسة والتوصيات:
 نتائج الدراسة: 

 -توصلت الدراسة الي عدد من  النتائج تتمثل في االتي:
ان نسبة   .1 الدراسة  المحلية بشكل 64.4توصلت  االتصال واالعالم  يتابع وسائل  الجمهور ال  %من 

 دائم.
النسبة   .2 أن  الدراسة  المسؤولية  46.3كشفت  بمفهوم  معرفة  لديهم  ليس  المبحوثة  العينة  %من 

 االجتماعية ويعكس ذلك ويدل علي عدم وضوح فكرة المسؤلية االجتماعية لديهم بصورة كافية..
ثم .3 االذاعة  ثم  التلفاز  هي  برامجها  عن  لالعالن  سوداتل  تستخدمها  وسيلة  اكثر  ان  الدراسة   بينت 

الصحافة وال تستخدم وسائل االتصاالت الحديثة مثل الفيس بوك واليوتيوب مما يؤكد اعتماد االدارة 
 . العالقات العامة علي وسائل معينة

بينت الدراسة ان علي شركة  االتصاالت السودانية سوداتل تقوم بمسؤولياتها االجتماعية في تقديم  .4
 %.83منتجها بنسبة نجاح تصل الي 

بها   .5 قامت  التي  البرامج  عن  معلومة  لديهم  ليس  المبحوثين  من  االكبر  النسبة  ان  الدراسة   كشفت 
 سوداتل في مجال المسؤولية االجتماعية في جميع المجاالت.

 توصيات الدراسة: 
 -اشارة للنتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي باالتي:

برامج   .1 عن  لالعالم  الحيثة  االعالم  وسائل  سوداني  شركة  في  العامة  العالقات  ادارة  تستخدم  ان  ضرورة 
 المسؤلية االجتماعية وللترويج عن نفسها.    

ادارة العالقات العامة بالشركة باالهتمام بوصول المعلومات الخاصة بمشروعات المسؤولية االجتماعية نوصي  .2
 . ورللشركة للجمه

مشروعات التنمية شركة سوداتل ان تهتم  في برامج المسؤولية االجتماعية المناطق التي تحتاج    يجب علي .3
 المستدامة.

علي مسؤولي العالقات العامة بالشركة االهتمام بارفاق المعلومات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية في موقع   .4
   .الشركة االلكتروني

هتمام بقسم العالقات العامة ودعم البحوث الدراسات والباحثين  علي الشركة السودانية لالتصاالت سوداتل اال .5
 في مجال المسؤولية االجتماعية. 



 Sudan A. Journal Research and                          ة السودان األكاديمية للبحوث والعلوممجل

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): August 2022       2022  أغسطس (2( العدد) 12لد)المج                                                    

                                                                                      

98 
 

 المصادر والمراجع:
 م( 1988،) القاهرة مكتبة االنجلو المصرية(، ) 2ابراهيم امام ، فن العالقات العامة واالعالم،ط •
 لقاهرة: مكتبة عين شمس(،حسن محمد خير الدين، العالقات العامة : المبادئ والتطبيق،) ا •
الجامعي   • المكتب  االسكندرية   ، المامول  الواقع  بين  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  عنيم،  عبدالرازق  رنا 

 . 2015 1الحديث،ط
ط • العامة،  العالقات  مبادئ  السالم،  عبد  هللا  عبد  وعبدالغفور   ، الشرمان  محمد  صفاء 1زياد  دار  ،)عمان: 

 م 2001للنشر والتويع(،
 م( 995،  2محمد حسين، بحوث االعالم ) القاهرة: عالم الكتب، طسمير  •
 ( 2010صالح عبدالرازق مقدمة في العالقات العامة واإلعالم اإلسالمي، منتدي المعارف)بيروت للنشر، •
االعمال  • لمنظمات  االجتماعية  المسؤولية  العامري،  محسن  مهدي  وصالح  الغالبي  منصور  محسن  طاهر 

 ز مجلة وقائع المنظمة العربية للتنمية االدارية.وشفافية نظام المعلومات
المؤسسات  • في  العامة  العالقات  الدارات  الوظيفية  الهياكل  بعنوان  منشورة،  غير  علمية  ورقة  ابكر،  عباس 

والية  مراسم   ، علوماالتصال  كلية   ، الجزيرة  جامعة  والمراسم،  العامة  العالقات  في  تدريبية  دورة  الحكومية، 
 م. 2013تطوير الجامعي، الجزيرة، مركز ال

، ) القاخرة، عالم الكتب(، 1علي عجوة ، العالقات العامة في المنشأت المالية والبنوك وشركات التأمين، ط •
 م( 1995)

 م(  1986فخري جاسم سليمان،واخرون ، العالقات العامة،)العراق: ت: دن،  •
العالقات العامة،) فلسطين: دار الكتابالجامعي، فريزر بي ستيل ترجمة سعد الحسني، احمد نوري، مستقبل   •

 . 1م(ط2007
 م. 1997،) القاهرة، زهران للنشر( 4محفوظ احمد جودة، العالقات العامة) مفهوم وممارسات(،ط •
الطبع  • مصر  االسكندرية  والنشر،  للطباعة  لدين  الوفاء  دار  لالدارة،  االجتماعية  المسؤولية  الصيرفي،  محمد 

 م. 2007االولي،
 م( . 1997ودت ناصر، الدعاية واالعالن والعالقات العامة ،)عمان، المجلد االول، دار سحر ،  محمد ج •
االسكندرية،   • المستدامةن  والتنمية  االرباح  تعظيم  بين  للشركات  االجتماعية  المسؤولية   ، فهمي  سيد  محمد 

 م.  1،2014المكتب الجامعي الحديث ط
 م( 1988المبادئ والتطبيق، ) بيروت، دار المغارة للنشر،محمد فريد الصحن ، العالقات العامة،  •
محمد منير حجاب وسحر محمد وهبي، المداخل االساسية للعالقات العامة، ) القاهرة:دار النشر والتوزيع(،   •

 م(. 1882)
منير • الحديثة  حجاب،  محمد  المؤسسات  في  العامة  طالعالقات  للنشر  2،  الصحة  دار  القاهرة،   (

 م(. 2001والتوزيع،



 Sudan A. Journal Research and                          ة السودان األكاديمية للبحوث والعلوممجل

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): August 2022       2022  أغسطس (2( العدد) 12لد)المج                                                    

                                                                                      

99 
 

 م(، 1997مود الجوهري، اتجاهات حديثة في العالقات العامة،) القاهرة: مكتبة االنجلو(، )مح •
ال • في  مقدمة  مصطفي،  يوسف  العامة،عمحمود  للتعليم   القات  القاهرة  جامعة  جامعة  مركز  )القاهرة: 

 م(. 2004الفني(،)
ام • جامعة   ، االعالم  كلية  السودان)  في  العامة  العالقات  زين،  محمد  عثمان  االسالمية، منصور  درمان 

 م( بدون ص. 2011
 م 2016موقع سوداتل  •
 م 2016موقع سوداتل  •
 قاموس المعاني •
 2016مصطفي مؤيد  •
 م. 2016عصام بابكر  •

Asyraf Wajdi Dsuki.”What dose Islam say about C0rporate Social Responsibility” review 
of Islamic economics:vol.12.No1.2008.p:12 

EUROpean commission: 2001”promoting aEuropean framework for corporate social 
responsibility” Green Paper. 264 Final.Brusseis.Belgum. 

http\\ar.Wikipedia.org\Wiki\D8 13هذا التعريف أوردته الموسوعة الحرة . 
Lesly.philip. publicRelations.HandBook.NJ.Englewood cliffs.1971.pp.21-25. 

Simon.Ramond in perspectives in public Relations.op.cit.  
 


