
 إستدامة العاللات العامة
 

ًا  غُ ضطٛس ٚأطرف،ػٍُ جٌر١ثسفٟ  (جالعطذجِس)            ظٙش ِظطٍف   ٚجعغ  ِظطٍكح

 . جٌطؼ١ٍُ ِؿحي : ِٕٚٙح ؾ١ّؼٙحجٌٕطحق ١ٌشًّ جٌّؿحالش

ً ٚجالعطّشجس٠س ، ٚ فٟ ػٍُ جٌر١ثس ذأٔٙح (جالعطذجِس)         ٚضؼّشف  ٌّ  جٌمذسز ػٍٝ جٌطك

ِخطٍفس ِٕٚطؿس ِغ ِشٚس ٚ ،ئٌٝ ِذٜ ذمحء جٌٕظُ جٌر١ٌٛٛؾ١س ِطٕٛػس (جالعطذجِس)ضُش١ش 

ػٍٝ جٌٕظُ جٌر١ٌٛٛؾ١س ٚجلؼ١س أِػٍس د فحاسجػٟ جٌشؽرس ٚجٌظك١س ٚجٌلحذحش ضُغّ ،جٌٛلص

ٟ٘ ئِىح١ٔس جٌكفحظ  : (جالعطذجِس)٠مظذ ذـ ف،جٌّغطذجِس ،أِح ذحٌٕغرس ٌٍّٛجسد جٌرشش٠س

 . أذؼحد ذ١ث١س ٚجلطظحد٠س ٚجؾطّحػ١س ٌٗ ٚجٌزٞ ذذٚسٖ ٌّذز ؽ٠ٍٛس جالِذ، ػٍٝ جٌٛؾٛد 

 جٌمذسز ػٍٟ ضٍر١س جقط١حؾحش :ٜفٟ ِؿحي جٌطؼ١ٍُ ئي (جالعطذجِس)٠ش١ش ِظطٍف         ٚ

 1 ،(أقّذ د٠ٚذجس)ٖ جٌذوطٛس ٞيججٌكحػش ِٚططٍرحش جٌّغطمرً، ٕٚ٘حن ضؼش٠ف أشحس 

ؾً جٌط١ّٕس، ٚ أجعطخذجَ وً ِح ضٛفش ِٓ ِؼحسف ِٓ  " :ٟ٘ (جالعطذجِس)ْ ج :ٚ٘ٛ

، ٌٚٓ ٠طكمك رٌه ئال  "قفع ِح عرك ، ٚطمً ِح ٠أضٟ، ٚئػذجد جٌؼذز ٌٍّشقٍس جٌّمرٍس

ئرج ضٛجفش ضؼ١ٍُ رٚ ؾٛدز ػح١ٌس ، فٕظُ جٌطؼ١ٍُ جٌطم١ٍذ٠س جٌكح١ٌس ١ٌغص ِغطذجِس ئْ ٌُ 

 ٚػغ خطؾ شحٍِس ٚجعطشجض١ؿ١حش ٚجػكس إلطالـ ػٓ ؽش٠كضطل١ش ٚضطحذغ جٌططٛس 

 . ٚض١ّٕس جالعطػّحسجش جٌرشش٠س ٚغ١ش جٌرشش٠س،جٌّٕظِٛس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطم١ٍذ٠س

 ٚجالعطفحدز ِٕٙح ٌذػُ ،قغٓ جعطلالي جٌّٛجسد جٌّطحقس: ٔزوش (جالعطذجِس)ِٚٓ أشىحي 

 ، ع١ؿؼال جٌطؼ١ٍُ ػ١ٍّس ِغطّشزجْري جيِحجالذطىحس فٟ جٌطؼ١ٍُ، اْ جالذطىحس ٚجإلذذجع ٖ

  .ٚضذَٚ ٚضططٛس فٝ عر١ً ق١حز أفؼً ٌٍرشش٠س

 ّْ ًا،      ئ ًا غحذطح  ،ضطؼشع ٌؼٛجًِ ػذز ِطل١شزذً جٔٙح جٌّٕظِٛس جٌطؼ١ّ١ٍس ١ٌغص و١حٔح

 ٚػ١ٍٕح ِٛجؾٙس ِػً ٘زٖ جٌطكذ٠حش ، ، ٚضٛجؾٙٗ ضكذ٠حش وػ١شز، جٌطمذَ جٌطىٌٕٛٛؾٟ:ِػً

 (جالعطذجِس)فٟ جٌطؼ١ٍُ ٟ٘ جٌطٟ عطؼّٓ  (جالعطذجِس) شة ٘حَ ٚ٘ٛ أْ فؼال ػٓ٘زج 

 .  جٌمٛز جٌٛق١ذز جٌمحدسز ػٍٟ جٌطل١١ش، ٚجٌزٞ ٠ُؼّذ ذّػحذسفٟ ؾ١ّغ جٌّؿحالش اْ جٌطؼ١ٍُ

 

 (لعاللات العامة)الشكل الرسمً الجدٌد لـ 

                                            

 
1
 "CIDA" مستشار ومراقب في المجال التعليمي في وكالة التنمية الدولية الكندي  



تالئم التسوٌك او ادارة  (العاللات العامة)ان كانت :     ٌستمر الجدل والنماش حول
 (العاللات العامة)الشركة او كالهما، فهنان إتفاق عرٌض على ان ممارسة 

 العصرٌة تحتاج ان تكون وظٌفة ادارة االنضباط داخل فرٌك االدارة الكلً للمنظمة،
تتطور من  (العاللات العامة)الى ان  (كرونن وكرابل و فٌبرت واخرون )إذ ٌشٌر 

دور تمنً، اي االتصال المركز على انتاج المعلومات وتوزٌعها الى 
حملة )االتصال الذي ٌركز فً بناء وصٌانة العاللات مع المساهمٌن (مدٌر)دور

 .(االسهم االساسٌٌن
ٌعتمد على الممارسٌن (مدٌر)الى(تمنً )من (العاللات العامة)       ان مدى تحول 

 المعاٌٌر، وتلبٌة االحتٌاجات والمتطلبات لالدارة االحترافٌة العصرٌة،: الذٌن ٌتبنون
ان تلبً هذه  (العاللات العامة)إذن ماهً تن المعاٌٌر والمتطلبات، وكٌؾ تستطٌع 

 االمور؟
 ان بٌئة االدارة فً المطاع العام او الخاص لد تطورت، وتحولت خالل العشرٌن 

عاما الماضٌة، وخالل العمد الماضً على وجه التخصٌص، ومع التطور والتؽٌٌر 
نمو المبول بالمحاسبٌة خالل : التكنولوجً، فإّن احدى الثورات الرئٌسة كانت تتطلب

العمد او العمدٌن الماضٌٌن ، والتً تبنت االدارة مختلؾ االنظمة المتنوعة، 
 :واالدوات المختلفة، وعملٌات المٌاس لتصل الى النتائج اآلتٌة

  ادارة االهداؾ(MBO.) 

  مؤشرات االداء الرئٌسة(KPIs.) 

  ادارة النوعٌة الكلٌة(TQM.) 

  ضمان النوعٌة(QA.) 

  ضمان النوعٌة االٌزو(ISQ9000.) 

 المعٌارٌة والمٌاس. 

 افضل ممارسات العالم وتطبٌماتها. 

 مماٌٌس رضا الزبون وتصنٌفاته. 

 موازنة النماط المسجلة. 

    وكجزء من هذه الستراتٌجٌات االدارٌة  والشركات والمنظمات والوكاالت 
فمد تُستخدم وبصورة متزاٌدة البحوث الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة لتمٌٌم . الحكومٌة



لتٌار نمو المحاسبٌة،  (العاللات العامة)المناطك الرئٌسة لعملٌاتها، ولد إستجابت 
 .وطلبات االدارة المتزاٌدة لعملٌة المٌاس

 
 

 العالقات العامة  تستخدم البحث من منظور تاريخي 
 الى ان المساهم الرئٌس 1983فً العام  (جٌمس كرونن  )         لمد انتهى العالم 

هو االفتمار الى الهدؾ  طرئك البحث لتمٌٌم  (العاللات العامة)لتصوٌر مشكلة  
ان اعظم خدمة منحت للعاللات العامة )ولد لال كرونن . (العاللات العامة)برنامج 

، (تمٌٌم برنامجها، إالّ أن االستعارات العلمٌة هً االكثر لربا لالستخدام الفعلً: هً
: لمد بدات اشعر اكثر فاكثرن مثل المس الذي ٌعمل ضد االثم، والفرق هو): واضاؾ

كما ٌفعل اي  (العاللات العامة)إننًّ لد أتبعت وتوجهت نحو التمٌٌم فً تطبٌك 
، الذٌن أتحدث ألٌهم (العاللات العامة)شخص ضد االثم لذلن فان معظم العاملٌن فً 

من الباحثٌن واالستشارٌٌن بجانب التمٌٌم أالّ أن الممارسٌن والعاملٌن فً مجال 
 .ٌواصلون ارتكاب اإلثم، وٌستمروا فً عدم عمل بحث التمٌٌم (العاللات العامة)

م، أٌضا بٌن 1983،والتً أجراها فً العام (لوٌد كٌرٌبان )وفً دراسة للدكتور
فً شٌكاؼو توصل الى اّن اكثر من  (لعاللات العامة)أعضاء الجمعٌة االمرٌكٌة لـ

 .نصؾ الممارسٌن لد عبروا عن مخاوفهم من إجراء المٌاس علٌهم 
جٌمس  )م، علك كل من 1984الصادرة فً العام  (العاللات العامة)    وفً مجلة 

ان ؼالبٌة الممارسٌن مازالوا ٌتطٌرون من استخدام : )بماٌلً (كرنن وتود هانت
 .(العاللات العامة)االجراءات العملٌة لحل مشكالت 

  (العاللات العامة)     لمد اجرت جامعة سٌراكوز االمرٌكٌة دراسة لام بها مدرس 
 - (العاللات العامة)، والذي عمد بها الى اجراء ممارنة  (جودي فان سالٌن)

، ولد توصل الى ان (علما ؼٌر ناضج وؼٌر فعال)بِعدِّه - بانموذج جٌروم رافٌتٌز
 .تناسب هذا االنموذج (العاللات العامة)

م، فً دراسة 1986فً العام  (جٌمس بٌسٌالند )    ولمد توصل البروفٌسور
؛ (العاللات العامة)انه فً الولت الذي ازدادت فٌه تمٌٌم برامج : (لعاللات العامة)لـ

 .كانت نوعٌة البحث ال ترتمً للجودة 
العاللات العامة؛ مالذي )م، فً كتابِه عن 1987فً العام  (جون بافلن )   ولدعلك 

بانه ُمحٌر وؼامض، : لد أثبت( العاللات العامة)لٌاس فعالٌة )بأن  (ٌخبرنا به البحث
 .(مثل البحث عن الكأس الممدسة

 



 
 

 

  (العالقات العامة)تغييروجهات النظر ازاء بحث 
 

من كٌتشٌوم فً العام  (والتر لندٌمان )    فً دراسة رائدة  لام بها الدكتور 

ممارس فً الوالٌات المتحدة، وتوصل الى  (945)م، والذي اجرى مسحا لـ1988

كانت عرضٌة وؼٌر رسمٌة بدال من ان تكون  (العاللات العامة)معظم بحوث ): ان

حالٌا تجرى من ِلبَل افراد تدربوا  (العاللات العامة)علمٌة ودلٌمة، ومعظم بحوث 

بدال من افراد تدربوا على انهم باحثون، ولد بٌنت دراسة  (العاللات العامة)على

المشمولٌن  (253)من الُمستجٌبٌن البالػ عددهم % 54بان  (معهد كٌتشٌوم)لـ

بخصوص التمٌٌم والتمٌٌس  (العاللات العامة)بالمسح اتفموا بشدة على ان بحوث 

ستنمو خالل مدة التسعٌنات، ووافك تسعة من عشرة ممارسٌن فً المسح على اّن 

تحتاج  ان تكون اكثر دلة وعلمٌة مما كانت علٌه، وفً  (العاللات العامة)بحوث 

م، تم التوصل 1991فً انكلترا فً العام  (ادوارد والمبرت )دراسة اخرى اجراها 

من الممارسٌن اتفموا على ان هنان حاجة متزاٌدة للتأكٌد على  (%83)الى ان 

 .التخطٌط والتمٌٌس حول فعالٌة نشاط االتصاالت 

وفً مسح أجرته اكادٌمٌة المستشارٌن للجمعٌة االمرٌكٌة للعاللات العامة فً العام 

الطلب على )من الؾ عنصر شخصوا  (%70) تم التوصل الى ان 1992

 .(المحاسبٌة المماسة بِعدّها إحدى التحدٌات الصناعٌة الرئٌسة 

م، بإعادة مسح 1993من جامعة سدنً التكنولوجٌة فً العام  (كاٌل ووكر )ولد لام 

من الممارسٌن عبروا عن اعتمادهم بان  (%90)لندمان فً استرالٌا، ووجد ان 



البحوث هً ممبولة حالٌا ِبعدّها ضرورة وجزءا مكمال من التخطٌط، وبرنامج 

 .التطوٌر، وعملٌة التمٌٌم

فً  (لندمان)الدولٌة باستخدام جزء من مسح  (العاللات العامة)ولامت جمعٌة 

، واكدت على االعتراؾ العرٌض بأهمٌة (العاللات العامة)التراع دولً لممارسً 

 .البحوث الُممدمة للتمٌٌم والتمٌٌس 

ؼربً استرالٌا بدراسة، (كوون  )من جامعة (كاٌل سنوٌت )    وفً العام نفسه لام 

، (العاللات العامة)توصل عن طرٌمها الى ان من بٌن المسائل المهمة التً تواجه 

العاللات )فً الدرجة االولى فً  (التمٌٌم)والتً ٌجب االهتمام بها تأتً عملٌة 

، وهكذا أصبحت مسألة التمٌٌم إحدى اسخن الموضوعات فً مؤتمرات (العامة

 .والندوات فً معظم اسواق العمل المتمدمة خالل العمد الماضً (العاللات العامة)

  فوائد استخدام تقييم البحوث

الفوائد الرئٌسة و عن طرٌمها بحٌث ٌعرض  (العاللات العامة)بحوث  تمٌٌم ان  
لمالحمة و مواصلة المهنٌة، و لبولها كجزء من   (العاللات العامة)االمل لممارسً 
(نٌل شوٌبرٌج) ٌمول الكاتب المختص بالتسوٌك االدارة الرئٌسة،

2
حتى ٌمكن )  :

داة تسوٌمٌة جادة نحتاج الى تطوٌر طرق جدٌدة الثبات أن (العاللات العامة)لبول 
من ( دافٌد دوزٌٌر)، و ٌمول البروفسور (ها لابلة للحسابل و جعل اعما،لٌمتها

  هنالنأن منظور السٌطرة على الموة ٌمترح أن ٌكون): جامعة والٌة سأن دٌٌؽو
فً الصراع السٌاسً – أو ربما كسالح – داة أ (العاللات العامة)برنامج ل اًا بحث

، و النجاح فً .... فً اتخاذ المرار سهامو اإل (العاللات العامة)لتوضٌح اثر برامج 
، و سلطة (العاللات العامة)موارد مالٌة و شخصٌة اكبر لوحدة : هذا الصراع ٌعنً

. اكبر على لرارات  التحالؾ السائد

                                            
    2
 1989عام الفً استرالٌا، بعموده فً الجرٌدة االسبوعٌة بٌزنس رفٌو فً نٌسالن من   

 

 



 بتطوٌرها بروفسورٌة االدارة ا هً نظرٌة لامة     أن نظرٌة التحالؾ السائد
فً جامعة بٌتسبرغ بحٌث وفرا (بول كوودمان )و  (جوهانس بٌننكز)الصناعٌة 

: نموذجا فعاال لرؤٌةإ
  

 ووضع السٌاسة فً المنظمات بعٌدة عن المركز؟ ،تخاذ المراراتإلماذا تكون عملٌة 
  

االمرٌكٌة، و  (العاللات العامة)عضاء جمعٌة ، أل1985    وفً مسح العام 
فً الوالٌات المتحدة و  (آي أي بً سً)الجمعٌة الدولٌة لمتصلً االعمال التجارٌة، 

اإلسهام فً بكندا كشؾ هذا المسح عن أّن فحص البحوث  مرتبط بشكل اٌجابً 
 و العضوٌة فً التحالؾ السائد، ففً المسوحات التً جرت ،تخاذ المراراتإإدارة 

 (العاللات العامة)من جمعٌة عضو  ( 208( ل(1985)و(1979 )فً العامً 
الى أّن  ( و دافٌد دوزٌٌر،ؼلٌن برووم) البروفسور  كل مناالمرٌكٌة توصل

 فً أنشطة التمٌم االجمالً للبحوث مرتبط باالسهام المتزاٌد فً  الحاصلةالزٌادات
 .إدارة إتخاذ المرارات

ن تمٌٌم الُمدخالت و الُمخرجات و النتائج فً عملٌة متواصلة و مندمجة من      ا
أولى المراحل للتخطٌط باستخدام مدى واسع من الطرق الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة 

 بسٌط  وجودستراتٌجً، و ذي لٌمة اكثر لالدارة من مجرداٌؤدي الى تمٌٌم والذي 
لما حدث فً الماضً، و هو ٌصبح اداة للتخطٌط ،و تملٌل الخسارة، و ٌحسن 

 .الفعالٌة، و حتى أنه ٌوفر المال
لعاللات ) و مالحمة االستجابة تسمح لـ، المسوحات: مثل،     أن ادوات البحث

 بتنفٌذ الممٌاس المعٌاري، و ٌمكن استخدام الدراسات المٌدانٌة لمرالبة (العامة
 تمكن الممارسٌن ، والتً و الُمخرجات و النتائجالُمدخالت، و فهم (افضل تطبٌك)

فً خط  (العاللات العامة)من تأسٌس مفتاح مؤشرات االداء لكل مرحلة بحٌث تضع 
. (عصر المابلٌة للحساب ) االدارة، و التولعات فً تإستراتٌجٌاواحد مع 

 

 

  (العالقات العامة)تقييم 

     الٌمكن ان ٌكون التمٌٌم مثمرا ان كان البحث بطرٌمة واحدة منفردة لتمٌٌم 

من ان ٌتم ضمن مدى واسع  (العاللات العامة)فال بد لتمٌٌم  (العاللات العامة)



االعداد، والتنفٌذ، )وعرٌض من االتصاالت والعاللات، وهذه الخطوات الثالث هً 

 .(واالثر

 

 تطوير التقييم 

فً إحدى االطارٌح المنشورة فً مجلة  (العاللات العامة)لمهنة  (هٌل)    أوضح 

الدولٌة فً  (العاللات العامة) م، وجمعٌة 1992الدولٌة فً العام  (العاللات العامة)

: بتمٌٌز مشارٌع االتصال والبرامج من حٌث: م والتً أوصت1994العام 

الُمدخالت والُمخرجات والنتائج، واكدت على انه ٌجب ان تمٌٌم كل مرحلة من 

 .المراحل مما ادى الى تطوٌر برنامج عمل لنظام التمٌٌم

  التكاليف 

. المال والولت، والتً ٌمكن ان تكون عائمًاا لبُالة التمٌٌم: تأتً التكالٌؾ بمعنى

 .ولكنها لٌست باالهمٌة التً ٌعتمدها معظم الممارسٌن

العاللات ) ان طرق التمٌٌم للكلفة المنخفضة او بؽٌرالكلفة لد وفرت لممارسً 

حتى وان كانت المٌزانٌة : اداة فعالة وجٌدة، ولدوكان االلتراح هو (العامة

والولت متوفرٌٌن، فإّن التمٌٌم ؼٌر ممكن اذا ماكانت االهداؾ ؼامضة 

وضبابٌة وؼٌر دلٌمة، او اذا لم ٌفهم الممارسون طرق البحث المتوفرة، وٌُعّد 

مبالؽة  (العاللات العامة)من المستحٌل، وامرا مخٌب لآلمال اذا ماكانت خطة 

 .فً الوعد، وتحاول لهر المستحٌل

 أنواع التقييم 



      البد من إعطاء رؤٌة واضحة النواع التمٌٌم ضمن الستراتٌجٌات الرئٌسة، 

 :والتً ٌمكن أجمالها باآلتً

تُشٌر البٌانات الثانوٌة الى اّن المعلومات المستخلصة من  :البٌانات الثانوٌة- اوال

 .من البحث  (ولكنها جدٌدة. اي اصلٌة)مصادر ؼٌر رئٌسة 

 لمد تم اجراء العدٌد من دراسات البحوث، ولد ُنشرت علنا بحٌث تستطٌع ان تسند 

، وتشمل هذه البحوث االجتماعٌة المنشورة فً (العاللات العامة)وتدعم ممارسً 

وسائل االعالم او التً اطلمتها شركات البحوث وتمارٌر البحوث المتوفرة على 

والخدمات التجارٌة على : الجمعٌة الدولٌة التصاالت االعمال التجارٌة: الشبكة، مثل

 الشبكة

ٌمكن جمع الدراسات المٌدانٌة بسهولة، كما ٌمكن استخدامها :دراسات مٌدانٌة - ثانٌا

للممارنة بِعدّها إنموذح  نتبعه على سبٌل المثال، حٌث تموم احدى المنظمات بتؽٌٌر 

إسمها، وهً تفتمر الى المٌزانٌة إلجراء البحوث لتشخٌص وتحدٌد وجهات نظر 

وحاجات الجمهور، وكذلن تموم بجمع دراسات مٌدانٌة  لعدد من المنظمات التً 

لامت باإلجراء نفسه ثم توصلت الى إستراتٌجٌات أدت الى بروزها وتطورها، 

 .والدراسات المٌدانٌة ٌمكن ان تُستخدم لتشخٌص التطبٌك االمثل واالفضل

 

ًا لتمدٌر  :االختبارات المابلة للمراءة-ثالثا ان االختبارات المابلة للمراءة تُعّد إِنموذجا

عدد سنوات التعلٌم  التً ٌحتاجها الماريء لكً ٌفهم النص، وبطرق تشتمل على 

، او االجراءات المؽلمة او (دٌل جول )، وطرٌمة (فلش)، وصٌؽة (كونن فون)دلٌل 

تمنٌات الولوؾ الفردي، وهذه هً طرق بسٌطة وٌمكن فهمها ببساطة من ِلبَل 

 .مع للٌل من التدرٌب، وبدون كلفة (العاللات العامة)ممارسً 



 

 (العاللات العامة)ان الشكل االكثر شٌوعا فً تمٌٌم :مرالبة وسائل االتصال- رابعا

ٌكمن فً مرالبة وسائل االتصال، ؼٌر ان لصاصات الصحؾ والجرائد والنصوص 

، فهً تُبٌّن كمٌة (التمٌٌم الكمً)الخطٌة او االشرطة االلكترونٌة لالذاعات توفر فمط 

، فهذه الطرٌمة ال (الكٌلو ؼرام)التؽطٌة التً جرت وتحممت، وتسمى عادةًا المٌاس بـ

 .تكشؾ وال تبٌن نوعٌة التؽطٌة الجارٌة

        ففً الولت الذي تكون فٌه النصوص الخطٌة ولصاصات الصحؾ والمجالت 

مفٌدة، فإنّها تؤدي دورا محدودا فً لٌاس المخرجات أنها مجموعة جوهرٌة من 

البٌانات، وهذه هً بداٌة البحث، فمصاصات الصحؾ واألشرطة والمخطوطات 

 :ٌمكن أن تؤدي الى تضلٌلنا لعدة أسباب منها

 لد تتضمن التؽطٌة معلومات سلبٌة ومحاٌدة للمعلومات االٌجابٌة. 

  ،تاتً التؽطٌة من وسائل اتصال ؼٌر مهمة، وكذلن من المطبوعات المؤثرة

 .الرئٌسة والبرامج

 تشمل التؽطٌة المعلومات الماضٌة للمنظمة، ومنتوجاتها او خدماتها. 

 المنافسٌن فً التؽطٌة، وفً بعض الحاالت تتلمى المنظمة المزٌد : ولد تشمل

 .من ذكرها بدال من مراجعة المنظمة

 لد تنالش المواد مسائل فرعٌة. 

 واالهم من كل ذلن لد ال تشمل التؽطٌة الرسائل الرئٌسة للمنظمة . 

                 

 تحديات تقييم العالقات العامة 



، وهً ذات طبٌعة متعددة (العاللات العامة)هنالن تحدٌات رئٌسة فً تمٌٌم 

وفروعها المتنوعة، مثل الشئون  (العاللات العامة)ومنضبطة عند التطبٌك، ؾ

الخ ، والتً تتألؾ من عدد من المجموعات ...العامة، والعاللات بٌن الشركات 

عاللات وسائل االتصال، وعاللات المستخدمٌن، وعاللات المجتمع، : الفرعٌة، مثل

وعاللات الحكومة، وعاللات حملة االسهم، وهكذا دوالٌن، وكذلن فإّن التطبٌك 

االعالن، والدعاٌة، ): ٌستخدم شبكة عرٌضة من ادوات االتصال او المنوات بضمنها

السمعً، وبرامج الفدٌو، واالحداث، وموالع الشبكة، - والمطبوعات، والبصري

 .الخ للتواصل مع الجمهوربِعّدِه الهدؾ.... وااللتزامات

  

  ادارة الموارد البشرية دمج
      

ستراتٌجً و متماسن بؽض النظر ا مدخل ين ادارة الموارد البشرٌة ه        ا  

عن طبٌعتها أو حجمها الدارة االصول الممٌمة للمنظمة، و بافضل طرٌمة فعالة و 

منتجة عن طرٌك الناس سواء اكأن ذلن فردٌا أم جماعٌا عن طرٌك تعاونهم مع 

التكنولوجٌا و الموارد لتحمٌك أهدافها، و التأكٌد على االدارة الستراتٌجٌة للناس 

، و سٌاسات االستخدام، و التطبٌمات (العاللات العامة)لؤلندماج مع ستراتٌجٌة 

الصحٌحة، و   ن االلتزام مع الموارد امحممة أداءا عالٌا عن طرٌك الناس، و ضم

ذ تموم المنظمة بتحمٌك اهدافها عن طرٌك أخذ ا، 3دعم سبل و طرق التعبٌر

، 4 والدعم عن كل المسائل المتعلمة بمستخدمٌها،المبادرات، و توفٌر االرشاد

                                            
3
 (Storey,1995) 

4
(2003أرمسترونػ )   



ومساعدة الناس على استثمار    والصلة الجٌدة الموجودة بٌن االدارة والموة العاملة، 

.   واالستفادة منها فً منظمتهم،واستؽالل لابلٌاتهم، وتحمٌك امكاناتهم

والٌوم نحن نعٌش فً مجتمع تسٌطر علٌه االعالنات التجارٌة و الدعاٌة،         

ذ  تمول لنا الدعاٌات و إ ،(االعالن)وهو عصر جدٌد ٌمكن أن نسمٌه عصر 

  لمد أوضح ؟ما هو الضروري، و ما هو ؼٌر الضروري: االعالنات التجارٌة

 بأن : (هل هنان أي امل فً االعالن ؟)فً كتابِه المعنون  (هاورد لون ؼوساج)

 ،هنان اعالنات و دعاٌات تجارٌة فً كل مكأن حولنا، و لن ٌكون هنان أي مهرب

 و اعالنات ،تخٌل عالما افضل، حٌث ٌكون هنان اعالنات اللأأنا  ): وٌضٌؾ

 لالعالنات المضببةننا كلنا نتمنى ذلن، و ازالة الصورة ا :محفزة اكثر، و افترض

تكاد ان  لمد ازدهرت االعالنات التجارٌة، فهً .(بحٌث تصبح اسهل على الفهم

، و عندما تضرب، فال مفر و ال مهرب منها، و ال نستطٌع (الفاٌروس)اشبه بـتكون 

ازالة االثر الذي تتركه، فهً تخلك هذه الصورة الضبابٌة المحٌرة كما ٌمول 

: ، فمعظم الناس ال ٌستطٌعون اٌجاد الحمٌمة االصلٌة الكامنة وراء المنتوج(ؼوساج)

هل هو مفٌد او ال ؟ 

إّن االعالنات تدفع المستهلكٌن الى شراء المنتجات بتالعب بارع ٌجعل      

الوالع بإنّها جٌدة لهم،فً حٌن هً ب :المستهلكٌن ٌشترون الُمنتتجات التً ٌعتمدون

لٌست كذلن، و هم ٌمومون بذلن بدافع من رؼباتهم الداخلٌة، و المعلنون ٌدركون 

جٌدا هذا االمر، أي الحاجة للمبول، و تململ الناس؛ و لذلن ٌستؽلون هذه الرؼبات 

. اللناع الناس بشراء منتجاتهم

 

  (االتصال الموقعي)نظرية 



وبرامجها  (العاللات العامة)     لكً نضع اهداؾ لابلة للتحمٌك، ونوصل نصٌحة 

، فالبد ان ٌكون لدٌهم على االلل فهم لنظرٌة (العاللات العامة)الفعالة لممارسً 

، وان االفتراضات حول ماٌمكن ان ٌحممه االتصال لد ادى الى سوء (االتصال)

، حٌث تجعل (العاللات العامة)التوجٌه، وادعاءات مبالؽة بالتفاؤل فً بعض خطط 

: فً تعلٌمه على هذا االمر (بانلن)وٌمول . من التمٌٌم عملٌة خطرة، وذات مشكالت

التً صممت لتحمٌك االهداؾ المطروحة فٌها  (العاللات العامة)ان كثٌرا من جهود 

لكن ٌمكن  (االتصال)هً ؼٌر والعٌة، وهنا الٌمكن إجراء مراجعة شاملة لنظرٌة 

العاللات )مالحظة بعض التطورات المهمة والرئٌسة التً تؤثر مباشرة فً برامج 

 ، وكٌفٌة تمٌٌمها ؟(العامة

      لمد تطورت نظرٌة االتصال من انموذج عملٌة معلومات بسٌطة مبكرة بِعدّها 

بان هذه العملٌة تفترض : وآخرون (فالي)مصدرا ورسالة ولناة ومستلم، وكما آشار 

ًا الى تؽٌرات فً وجهات النظر، ومن ثم  تؽٌٌرات فً المعرفة، وتؤدي تلمائٌا

 .تؽٌٌرات فً السلون

هً نظرٌة  (العاللات العامة)     ان المساهمة االخٌرة المهمة فً نظرٌة 

البسٌطة،  (دومٌنوز)، وهً على الضد من نظرٌة (كرونن)المولعً لـ (االتصال)

، ووجهات النظر والسلون، (الوعً)والتً تتمسن تلن النظرٌة بالعاللة بٌن المعرفة 

اربعة مفاتٌح  (كرونن)ولد وضع . وهذه النظرٌة مرتبطة بعدد من عوامل المكان

 خاصة لهذه العوامل؛هً

 .مستوى تمٌٌز المشكلة  .1

هل ٌرى الشخص المسالةاو المشكلة ضمن سٌطرته ):مستوى تمٌٌز المعوق .2

 .(او المدرة على فعل شًء؟ 



 .وجود المعٌار الُمشار إلٌه .3

 .مستوى التورط .4

 

 

 نظرية تريز االبداعية 

 ٚص٠حدز قذز جٌطٕحفظ ،فٟ ظً جٌطمذَ جٌؼٍّٟ ٚجٌطىٌٕٛٛؾٟ جٌّطغحسع       

 ٚجٌزٞ ٠غطذػٟ جٌغشػس ٚجإلذذجع فٟ قً جٌّشىالش ،جٌؼحٌّٟ ذ١ٓ جٌششوحش

ٚضط٠ٛش ٚجذطىحس ِٕطؿحش ٚخذِحش ذألً ضىٍفس ٚأوػش وفحءز، ضغؼٝ جٌذٚي 

ٚجٌششوحش جٌؼح١ٌّس ئٌٝ ضض٠ٚذ وٛجدس٘ح جٌرشش٠س ذٙزٖ ج١ٌ٢حش ٚجالعطشجض١ؿ١حش 

جٌطٟ ضغحػذ ػٍٝ ضٕغ١ك ٚضٕظ١ُ ٚئدجسز ٚجٌؿذ٠ذز ٌٍركع ٚجٌطط٠ٛش ٚجالذطىحس، 

 .جٌطفى١ش جٌفشدٞ ٚجٌؿّحػٟ ٌٍٛطٛي ئٌٝ قٍٛي ئذذجػ١س ذألظش ٚلص ِّىٓ

 

 ٚقً جٌّشىالش جٌطٟ أغرطص ،ِٓ جٌٕظش٠حش ٚجالعطشجض١ؿ١حش جٌخحطس ذحإلذذجعٚ

  ِٓ جٌؼحَ  ٚضُ جػطّحد٘ح ػح١ٌّح فٟ ذذج٠س ضغؼ١ٕحش جٌمشْ جٌّحػٟ،ؾذٚج٘ح

جٌطٟ لحَ ذٛػؼٙح ، ٚ TRIZ ٔظش٠س قً جٌّشىالش ذطشق ئذذجػ١س ،(1992)

ذؼذ دسجعس ِىػفس اوػش ِٓ ( ٌطشٌٛش جٕ٘شٞ )جٌّخطشع جٌشٚعٟ جٌّٕٙذط 

  ٚٔط١ؿس ٌطأغ١ش ٘زٖ جٌٕظش٠س ٚفحػ١ٍطٙح لحِص ششوس ،١ٍِْٛ ذشجءز جخطشجع ػحٌّٟ

 (LG)  ٓفٕٟ ِٚطخظض 2000ٌإلٌىطش١ٔٚحش ِػال ذطذس٠د ِح ٠ض٠ذ ػ 



 & Procter) ، ٚوزٌه ػٍّص ششوس TRIZٌذ٠ٙح ػٍٝ جعطؼّحي 

Gamble) ِٛطخظض ػٍٝ  )6000 (جٌؼح١ٌّس ػٍٝ ضذس٠د ٔك 

 ٘زٖ جٌٕظش٠س ذحٌؼذ٠ذ ِٓ ِشجقً ٚلذ ِّشش. زجعطؼّحي آ١ٌحش ٚأدٚجش ٘زٖ جٌٕظشٞ

جٌطط٠ٛش ٚجٌطؼذ٠ً ِٓ لِرًَ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌششوحش جٌّطخظظس ذرشجِؽ جٌطفى١ش 

 ٚقً جٌّشىالش، قطٝ أطركص ِٓ جٌرشجِؽ ، ٚٔظُ ئدجسز جافىحس،جإلذذجػٟ

، جٌطذس٠ر١س جاوػش فحػ١ٍس فٟ ص٠حدز جإلٔطحؾ١س جإلذذجػ١س ٌذٜ جافشجد ٚجٌششوحش

 ِٓ أُ٘ جٌششوحش جٌؼح١ٌّس جٌطٟ ضغطؼًّ ِخشؾحش ٔظش٠س ٚ

(TRIZ) ًجٌرشش٠سِالوحضٙح ٌطذس٠د ٚضأ١٘: 

Boeing, Douglas, NASA, Rockwell, Samsung, 

 LG Electronics, Ford, Toyota, IBM, Mitsubishi, 

Motorola, Siemens, Shell, General Motors ، ٚغ١ش٘ح

 .جٌىػ١ش

جعططحع  TRIZ) صضشٞ) ذطمذ٠ُ ٔظش٠س (ٕ٘شٞ جٌطشٍش)ذؼذ أْ لحَ       ٚ

 ِٚٓ غُ جعطخالص ِؿّٛػس ،فش٠ك ِٓ جٌؼٍّحء ٚجٌرحقػ١ٓ أْ ٠طٛسٚج جٌٕظش٠س

 ٚجأّحؽ ٚجٌّرحدب جاعحع١س ٌٍطفى١ش جإلذذجػٟ ،ِٓ ج١ٌ٢حش ٚجافىحس جإلذذجػ١س

ٚجالذطىحسٞ جٌطٟ ضإدٞ ئٌٝ أفىحس ٚقٍٛي ِرطىشز، ٚضُ ضؼ١ُّ ٚط١حغس ٚضٕظ١ُ 

١٘ٚىٍس ٘زٖ جٌّرحدب ٚجأّحؽ ذكغد ِططٍرحش جٌكً جإلذذجػٟ، ذك١ع ٠ّىٓ 

جالعطفحدز ِٓ خرشجش جاؾ١حي جٌغحذمس ِٓ جٌؼٍّحء ٚجٌّخطشػ١ٓ ٚجٌّفىش٠ٓ فٟ 



ٚلذ ضر١ٓ ِٓ .  ٚض١ٌٛذ قٍٛي ئذذجػ١س ؾذ٠ذز،ئغشجء ٚدػُ جٌمذسز ػٍٝ جٌطفى١ش

أٔٗ ٠ّىٓ جعطؼّحٌٙح إل٠ؿحد قٍٛي  : (TRIZ)جٌخرشز جٌؼ١ٍّس ذحعطؼّحي ٔظش٠س 

  جٌظٕحػس ٚجٌطم١ٕس: ئذذجػ١س ٌٍّشىالش فٟ ؾ١ّغ ِؿحالش جٌٕشحؽ جإلٔغحٟٔ

جالؾطّحع  ٚجاللطظحد  ٚجٌفْٕٛ ٚجٌطغ٠ٛك ٚجٌطد ٚجٌخذِحش ٚئدجسز جاػّحي ٚ

  .ٚغ١ش٘ح

ضؼطّذ ٘زٖ جٌٕظش٠س جالعٍٛخ جٌّٕٙؿٟ جٌّٕظُ فٟ ػ١ٍّس ضكذ٠ذ جٌّشىٍس، ٚ

ٚئػحدز ط١حغطٙح ٚضك١ٍٍٙح، ٚذ١حْ جٌطٕحلؼحش، ٚجعطؼّحي جٌّظحدس جٌّطٛفشز، 

  .ٚئ٠ؿحد جٌكٍٛي ٚجٌطٕرإ جٌطمٕٟ قغد لٛج١ٔٓ ٚأّٔحؽ جٌٕشٛء ٚجٌططٛس

 ذاغحسز :ْ ٕ٘حٌه جٌىػ١ش ِٓ جٌطم١ٕحش ٚجاعح١ٌد جٌطٟ ضُؼٕٝجِٓ جٌّؼشٚف ٚ

 Brain /جٌؼظف جٌزٕٟ٘:  ِػً،ٚص٠حدز جٌمذسز ػٍٝ جٌطفى١ش جإلذذجػٟ

Stormingٟٚجٌطفى١ش جٌؿحٔر ،/ Lateral Thinkingٚذشٔحِؽ جٌىٛسش ،/ 

CoRTٟٚجٌطفى١ش أٌطشؼر ،/Divergent Thinking   ،ٌٚىٓ .ٚغ١ش٘ح 

ّْ ٘زٖ جٌرشجِؽ ٚجٌطم١ٕحش ضشضىض ،  (TRIZ) زذحٌّمحسٔس ِغ آ١ٌحش ٔظشٞ فا

 ،فمؾ ػٍٝ جٌؿحٔد جٌٕفغٟ ٌؼ١ٍّس جٌطفى١ش ذٙذف وغش جٌكٛجؾض ٚجٌؿّٛد جٌزٕٟ٘

ُ٘ ٚق١ٛٞ ٌَكٍٛي جإلذذجػ١س ػٍٝ ذُؼذ ئػحفٟ ي (ضش٠ض)  ضشطًّ ٔظش٠سفٟ ق١ٓ

 ،جٌمحػذز جٌّؼشف١س جٌطشجو١ّس ٌإلذذجع جإلٔغحٟٔخ جٌّطّػًٌط١ٌٛذ جافىحس جإلذذجػ١س

ِٓ خحسؼ "ف١ٍظ ِّىٕح ِػال فٟ ؾٍغس جٌؼظف جٌزٕٟ٘ جإلض١حْ ذكً ؾذ٠ذ 

دْٚ ٚؾٛد لحػذز ِؼشف١س ِششذز ٌّػً ٘زج جٌكً ػٕذ جٌّشحسو١ٓ فٟ " جٌظٕذٚق



٘زٖ جٌؿٍغس؛ ػالٚز ػٍٝ ِح ٘ٛ ِؼشٚف ِٓ ػحدجش جٌذِحؽ ِٓ ١ًِ ٔكٛ عٍٛن 

 . ٚئ٠ؿحد جٌكٍٛي،أعًٙ جٌطشق ٚألظش٘ح فٟ ػ١ٍّس ض١ٌٛذ جافىحس

ٕطظّس ِر١ٕس ػٍٝ :ػٍٝ جٔٙح   (TRIZ)ضش٠ض ٔظش٠س ػشف ٚش       ُِ  ػ١ٍّس 

 ٚٔؼٕٟ ٕ٘ح ،جعظ ػ١ٍّس ِٚؼشف١س ، ضٙذف جٌٝ قً جٌّشىالش ذطشق ئذذجػ١س

 ٚؾٛد ّٔحرؼ ػحِس ِٓ جٌٕظُ ٚجٌؼ١ٍّحش (:جالعظ جٌؼ١ٍّس جٌّٕطظّس)ذـ

ٜ عُش جٚ وّح أِرذ( 40)  ٚػذد٘ح ،ٚئؾشجءجش ِكذدز ٌكً جٌّشىٍس

ن جدٚجش ٠ّىٓ ذٕحؤ٘ح ٌطّىٕٕح ِٓ  جالعطخذجَ يد ٕ٘حِٛؾٛ، ٚ(جعطشجض١ؿ١س)

. جٌفحػً ٌكً جٌّشىالش جٌؿذ٠ذز

ػٍٝ لحػذز ِؼشف١س غ١ٕس ضُ جعطخالطٙح ِٓ   (TRIZ) ٔظش٠س ضش٠ض     ٚضرٕٝ 

 جٌؼٍَٛ جٌٕٙذع١س :ػذد ور١ش ِٓ ذشجءجش جالخطشجع فٟ ِؿحالش ػذز ِػً

٠ؿذس جالشحسز ٕ٘ح جٌٝ ٚ ،ٚجٌطر١ؼ١س ٚغ١ش٘ح ِٓ جٌّؿحالش جٌطم١ٕس ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١س

 ٚجّٔح ؛ ١ٌغص ِؿّٛػس ِٓ جاقذجظ جٌؼشٛجت١س(جٌططٛس جٌطىٌٕٛٛؾٟ)جْ ػ١ٍّس 

ّْ أ  ػٍٝ ٚفك لٛجػذ ِكذدز ، ٚضإوذ ٘زٖ جٌٕظش٠سػٍٝػ١ٍّس ِٕظّس ضغ١ش:ٟ٘ 

 جِح .جالذذجع ١ٌظ ػ١ٍّس ئٌٙحَ ضكذظ ػشٛجت١ح وّح ضؼشفٙح ذؼغ ٚؾٙحش جٌٕظش

 ضمذ٠ُ جٌمذسز ػٍٝ جٌطفى١ش جالذذجػٟ :ػٓ جٌٙذف جٌؼحَ ٌٙزٖ جٌٕظش٠س ٠طٍخض فٟ

 ، ٌذٜ جٌّإعغحش ٚجالفشجد( ٚجالطحٌس، ٚجٌّشٚٔس،جٌطاللس): ِٚىٛٔحضٗ جٌػالغس 

 جِح .خشآ دْٚ ضكذ٠ذ ؾٙس ِؼ١ٕس جٚ فشد دْٚ  وحفسالفشجد جٌّؿطّغٖ ٠ّٚىٓ ضمذ٠ُ

:  ٟٚ٘ ،ػؼٙح  ػٍٝ شىً ٔمحؽٚفؼً  الأِٓ جال٘ذجف جٌخحطس ف

ص٠حدز ٚػٟ جٌّإعغحش ٚجالفشجد ذحٌّشىالش ٚجٌطكذ٠حش جٌّٛؾٛدز فٟ ذ١ثطُٙ ،  .1

.  ٚسغرطُٙ فٟ قٍٙح ،٘طّحُِٙ ذٙحئٚص٠حدز  



.  ٚجٌطؼحًِ جٌٕشؾ ِغ جٌّشىالش ،ص٠حدز دجفؼ١س جٌّإعغحش ٚجالفشجد ٔكٛ جإلذذجع .2

ًا ػٍٝ خرشجش ج٢خش٠ٓ ٚضفّٙٙح  .3 . ؾؼً جٌّإعغحش ٚجالفشجد أوػش جٔفطحقح

ضّى١ٓ جٌّإعغحش ٚجالفشجد ِٓ جعطخذجَ ضم١ٕحش ِخطٍفس ِٚطٕٛػس ٌكً · .4

. جٌّشىالش 

 وتمدٌم البدائل األصٌلة ، مهارة المؤسسات واالفراد على تولٌد األفكارض١ّٕس· .5

 .فً حل المشكالت 

 ٚضكذ٠ذ ؾٛجٔد ،ض١ّٕس ِٙحسجش جٌّإعغحش ٚجالفشجد ػٍٝ ط١حغس جٌّشىالش· .6

 جٌطٕحلغ ف١ٙح

 .ضى٠ٛٓ سؤ٠س ذؼ١ذز جٌّذٜ ٌٍكٍٛي جٌّشغٛخ ضكممٙح· .7

ضّى١ٓ جٌّإعغحش ٚجالفشجد ِٓ ٚػغ جٌخطؾ ٚضٕف١ز٘ح ، ٚص٠حدز ٚػ١ُٙ ذأ١ّ٘س . .8

 .جإلذذجع فٟ ِخطٍف جٌّؿحالش 

ض١ّٕس ِٙحسجش جٌّإعغحش ٚجالفشجد فٟ جٌؼًّ جٌؿّحػٟ ، ٚٚػغ جٌّؼح١٠ش · .9

 .جٌّالتّس ٌطم١١ُ جافىحس ٚجٌرذجتً 

 ضك١ًٍ وُ ػٓ ؽش٠ك (ٕ٘شٞ جٌطشٍش) جٌّرحدب لذ جوطشفٙح جٌؼحٌُ ٖٚذّح أْ ٘ز   

 فمذ ضطٛسش .  جٌٕٙذعس ٚجٌظٕحػس:٘حتً ِٓ ذشجءجش جإلخطشجع  فٟ ِؿحالش

 وحٌطؼ١ٍُ ٚجإلدجسز ٚجٌظكس ٚجاػّحي ٚجٌؼاللحش :ٌطالتُ ِؿحالش ػذز

ِٓ جلٜٛ   (TRIZ)جإلؾطّحػ١س، ٌٚطؼض٠ض ج١ّ٘س ٘زز جٌٕظش٠س فاْ ٔظش٠س ضش٠ض

جٌٕظش٠حش جٌطٟ ٠ّىٓ ضطر١مٙح ػٍٝ جٌّذٜ جٌمش٠د جٚ جٌرؼ١ذ فٟ ِؼظُ ِؿحالش 

ٟٚ٘ ٔظش٠س ضؼ١ّ١ٍس جذذجػ١س ضٙذف ٌكً جٌّشىالش  ٚجعطذجِس جٌّٛجسد جٌك١حز ،

جٌّطحقس ِٓ جؾً قغٓ جعطخذجِٙح ٌالعطفحدز ِٓ ِٓ جؾً جٌططٛس ٚجالعطّشجس 

 .ٚض١ّٕس جالعطػّحسجش جٌرشش٠س ٚغ١ش جٌرشش٠س ٚضأ١ِٓ سٚؤط جالِٛجي جٌفىش٠س

  المفاهيم األساسية في نظرية تريز وأدواتها 
 

  نظراًا ألهمٌة المفاهٌم األساسٌة التً اشتملت علٌها هذه النظرٌة، فإّن توضٌحها 
مهم من أجل تٌسٌر عملٌة إستٌعابها، والذي ٌُعّد من البنً األساسٌة التً البد من 



توفرها لفهم النظرٌة، والتعرؾ الى أدواتها، وآلٌة استخدامها فً حل المشكالت، 
 :ومن بٌن هذه المفاهٌم والتً تُعّد أكثرها أهمٌة نذكر 

 
 
 Inventive principlesالمبادئ اإلبداعٌة .1
 

ان هنان عددا : أدرن التشلر عن طرٌك لاعدة البٌانات الضخمة التً لام بدراستها 
صؽٌرا من المبادئ التً تتكرر عبر العدٌد من المجاالت المختلفة، وبعد دراسة 

ان هنان أربعٌن مبدأ إبداعٌا استخدمت مرارا وتكرارا فً : عمٌمة لهذه النماذج تبٌن
الوصول إلى حلول إبداعٌة للمشكالت، وتتمثل المهارة فً استخدام هذه المبادئ فً 

 .المدرة على تعمٌم المشكلة لتحدٌد المبدأ المناسب لالستخدام 
 

وعلى الرؼم من أن هذه المبادئ تم اكتشافها عن طرٌك تحلٌل براءات االختراع فً 
ان هذه المبادئ ٌمكن استخدامها : المجاالت الهندسٌة والتمنٌة، إال أنه تبٌن بعد ذلن

كاإلدارة : لٌس فً المجاالت التمنٌة فمط، ولكن أٌضا فً المجاالت ؼٌر التمنٌة
واألعمال والتربٌة والعاللات االجتماعٌة وؼٌرها، ولد آشارت جمٌع األمثلة الى 

 .المرجعٌة التً استخدمت فٌها، وتم توثٌمها
     ان هذه المبادئ أساسٌة، وذات طبٌعة عالمٌة، وانها أدوات لوٌة لالستخدام فً 

 .مختلؾ جوانب النشاط اإلنسانً
 
 
  Contradictionsالتنالضات .2
 

، وكما (التنالض والمثالٌة): إلى مفهومٌن أساسٌٌن هما  (ترٌز)      تستند نظرٌة 
 (اإلبداع)هو المانون األساس فً الجدلٌة المادٌة، و (التنالض)هو معروؾ، فإن 

عملٌة ٌتم عن طرٌمها مشكلة بطرٌمة ؼٌر مسبولة، وٌتطلب حل المشكلة بطرٌمة 
تحسٌن إحدى خصائص النظام دون التأثٌر سلبا فً خصائص أخرى فً : إبداعٌة

النظام نفسه، وإذا ظهر تنالض، فمن الضروري إزالة العناصر التً تسبب ذلن، 
وتُعّد التنالضات نتٌجة حتمٌة لتطور النظم، فخالل عملٌة التطور التً تحدث فً 

نظام معٌن، تتفاوت درجة هذا التطور بٌن الخصائص المختلفة، وتظهر الحاجة إلى 
تطوٌر بعض هذه الخصائص بدرجات متفاوتة، األمر الذي ٌترتب علٌه تحسٌن فً 



بعض الخصائص على حساب خصائص أخرى، وهكذا تستمر عملٌة التطور 
باستمرار وجود التنالضات المختلفة، وإٌجاد الحلول المناسبة للتخلص من هذه 

 .التنالضات
 

وٌظهر التنالض عندما تؤدي محاولة حل إحدى المشكالت فً النظام أو بعض 
أجزائه إلى خلك مشكلة أو مشكالت أخرى، كما وٌحدث هذا التنالض عندما ٌترتب 

 .على العمل نفسه وظائؾ أو آثار مفٌدة، وأخرى ضارة فً الولت نفسه
 
 Ideal Final Resultالنتاج المثالً النهائً . 3
 

، ولد بٌنت نتائج الدراسات التً لام (ترٌز )    تُعدّ المثالٌة ركنا أساسٌا فً نظرٌة
ورفاله أن النظم التمنٌة تسعى فً تطورها للوصول نحو المثالٌة، والتً  (التشلر)بها 

تشٌر إلى أن تكون جمٌع خصائص النظام فً أفضل حاالتها، وتعمل فً الولت 
 .نفسه على التخلص من جمٌع الجوانب السلبٌة

 
وٌُعدّ الحل المثالً من ألوى المفاهٌم التً تتضمنها النظرٌة، إذ أن لبوله كهدؾ 
ٌجعل الفرد الذي ٌموم بحل المشكلة ملتزما بالسٌر فً أفضل مسارات حل هذه 

عدم : المشكلة، ومن المهم مالحظة ان الحل المثالً النهائً ال ٌعنً بالضرورة
الوالعٌة، ففً كثٌر من الحاالت ٌمكن تحمٌك النتاج المثالً النهائً، وعلى أي حال 
فإّن النتاج المثالً النهائً ٌُعّد أداة نفسٌة توجه الفرد نحو استخدام األدوات التمنٌة، 

وتساعد صٌاؼته على النظر إلى المٌود الموجودة فً المولؾ المشكل،وتمود صٌاؼة 
النتاج النهائً المثالً فً اؼلب األحٌان إلى تحسٌن عملٌة االتصال مما ٌؤدي إلى 
تجرٌب طرائك جدٌدة، وعلى ألل تمدٌر، فإنها تحدد بشكل واضح الحدود المتاحة 
للحل، وتُعدّ صٌاؼة النتاج النهائً المثالً من أهم المتؽٌرات إثارة للدافعٌة لحل 

المشكلة بمستوى إبداعً رفٌع، إذ أن النتاج المثالً النهائً ٌعمل كهدؾ ٌوجه عملٌة 
 .حل المشكلة، وٌحول بٌن المبدع، وبٌن االبتعاد عن المسار المناسب للحل 

 
  Contradictions Matrixمصفوفة التنالضات  .5

 



ولد بدأت . أهمٌة وفاعلٌة (ترٌز)تُعدّ مصفوفة التنالضات من أكثر أدوات نظرٌة 

" فكرة تطوٌر هذه المصفوفة عن طرٌك عملٌة التحلٌل الضخمة التً لام بها 

من " التشلر "ولد تمكن . لبراءات االختراع فً المجاالت الهندسٌة والتمنٌة" التشلر

خاصٌة شكلت مع المبادئ اإلبداعٌة األربعٌن جوهر مصفوفة  (39)تحدٌد 

 .التنالضات


