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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بالجمهور الداخلي، 
لهذه المؤسسات، ودراسة أولويات الجمهور ( التنظيمي)وذلك من خالل دراسة االتصال الداخلي 

واالتصال الصاعد وتقييم الخطط والبرامج االتصالية، باإلضافة إلى دراسة مدى تلبية الداخلي، 
الخطط والبرامج االتصالية ألولويات الجمهور الداخلي، من خالل دراسة حالة االتصال المتوازن 

واعتمدت الدراسة على المنهج . في العالقات العامة للغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة
من موظفي الغرفة التجارية الصناعية بجدة ( 602)وأجريت على عينة مكونة من الوصفي، 

ألغراض هذه الدراسة اشتمل على  ه، حيث طبق عليهم استبيان من إعداد الباحث،9341للعام 
خلصت  وقد ،تقيس مدى اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بالجمهور الداخليسؤال  فقرة أو( 41)

فة التجارية تهتم إدارة العالقات العامة بالغر أن  كان من أهمها،النتائج  العديد من لىإالدراسة 
ت بينما ال تهتم باإلشراف على االتصاالالموظفين وتوضيح سياسات المنظمة، ب بعملية االتصال
وظيف وسائل التواصل إدارة العالقات العامة تقوم باستخدام وتأن و والموظفين،  بين اإلدارة العليا

دارة العليا اإلأظهرت نتائج الدراسة أن االتصالية بالجمهور الداخلي، كما مجها برا ياالجتماعي ف
تهتم بالتعرف على رغبات وآراء الجمهور الداخلي، واألخذ بها عند اتخاذ  للغرفة التجارية ال

القرارات، وكذلك ضعف اهتمام إدارة العالقات العامة بالغرفة التجارية بمعرفة مستوى الرضا 
وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من . في، لدى موظفي الغرفة التجارية الصناعية بجدةالوظي

ضرورة تطوير االستراتيجيات : نتائج فقد أوصى الباحث بجملة من التوصيات كان من أهمها
االتصالية الداخلية، بما يتالءم مع الوسائل واألدوات التكنولوجية الحديثة، لتلبي كل من 

املين واحتياجات سياسات العمل معًا، واتباع سياسة الباب المفتوح على مستوى احتياجات الع
 . المدير المباشر أو اإلدارة العليا مع العاملين واالستماع إليهم
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Abstract:  

This study aims to identify the interest of civil society organizations in 

the internal audiences by studying the internal communication 

(organizational) of these institutions, and examining the internal 

audiences' priorities, upward communication and evaluating 

communicative plans and programs, as well as examining the extent to 

which communication plans and programs meet the priorities of the 

internal audience, through studying the case of symmetrical 

communication in the public relations of the Chamber of Commerce and 

Industry in Jeddah. The study was based on a descriptive approach and 

was conducted on a sample of (206) employees of the Chamber of 

Commerce and Industry in Jeddah in 1439H, where a questionnaire was 

prepared by the researcher for the purposes of this study. The 

questionnaire included (39) paragraphs or question measuring the interest 

of civil society institutions in the internal audience. The study concluded 

with several results. The most important of these was that the Department 

of Public Relations in the Chamber of Commerce is concerned with the 

process of communicating with the employees and clarifying the policies 

of the organization. While, it does not care to supervise the 

communication between senior management and employees, And that the 

Department of public relations hires and employs social communications 

means in its internal program of communications. The results of the study 

showed that the senior management of the Chamber of Commerce is not 

interested in identifying the internal desires and opinions of the public, or 

taking them into account when making decisions, as well as the lack of 

interest of the level of job satisfaction within the staff of the Chamber of 

Commerce and Industry in Jeddah. Based on the findings of the study, the 

researcher recommended a number of recommendations. The most 

important of these were: The need to develop internal communication 

strategies, in line with the new technological tools and means, to meet 

both the needs of workers and the needs of work policies, and follow up 



the for both direct manager or senior management with staff and listen to 

them. 

 

 


