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 سبل أمري وهیأ ليلي  ویسر ساعدني الذي ،رب السموات واألرض هللا والشكر الحمد

  .هذا العمل   إلنجاز والتوفیق النجاح

هللا عسكر ا عطااألستاذ الدكتور وأتقدم بالشكر واالمتنان والعرفان إلى أستاذي، ومشرفي    

توانى یومًا عن مد ید المساعدة لم یالذي مدني من منابع العلم والمعرفة بالكثیر، والذي  الرمحین

وعسى أن یطیل  ،ویسر به أمري ،ره في دربيهللا بأن یّس  وحمداً  لي في جمیع المجاالت البحثیة،

  .في نور العلم والعلماء متأللئاً  عمره لیبقى نبراساً 

، وعمادة الدراسات جامعة الشرق األوسطتقدم كذلك بجزیل الشكر إلى كل من جامعتي أو 

 الدكتور كاملة بعمیدها عالم المتمثل، وكلیة اإلخلیفةاألستاذ الدكتور غازي العلیا ممثلة بعمیدها 

لكل ما قدموه لي من مساعدة ومسانده مكنتني من  ،ساتذتي في الكلیةأوكافة  ،مراد خورشید

لى زمالئي وزمیالتي إنسى بتقدیم الشكر والتقدیر أالمضي بخطى ثابتة في مسیرتي العلمیة،ولن 

  .في الدراسة 

ة الموقرین على ما تكبدوه من كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقش

غنائها بمقترحاتهم القیمة    .عناء في قراءة رسالتي المتواضعة وإ

عمامي، طارق وكمال وستار أولن أنسى أن أتقدم بفائق الشكر واالحترام والتقدیر إلى 

ووقوفهم بجانبي منذ بدایة  وعلي وزید، الذین ساندوني معنویاً  حمدأخوالي، أوریسان وسالم ، و 

 .وجزاهم اهللا عني كل الخیر ،رتي العلمیة ولغایة اآلنمسی

  واهللا ولي التوفیق
  الباحث
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  عدادإ

  أحمد خیري أحمد الجنابي
  إشراف

  األستاذ الدكتور عطا اهللا الرمحین 
 الملخص    

أدوار العالقات العامة ونماذجها في المملكة األردنیـة هدفت الدراسة إلى الكشف عن   

ردنیة العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة األجهزة أیمثل مجتمع الدراسة حیث . الهاشمیـة

العامة والخاصة بتسمیاتها المختلفة، وقام الباحث باختیار عدد كاف منها في مختلف فروع النشاط 

، في المؤسسات اإلعالمیة األردنیة العامة والخاصة ةقصدی عینةقام الباحث باختیار  .عالمياإل

ومؤسسة اإلذاعة والتلفاز المتمثلة ، )بترا (  نباء األردنیةالة األوك: والتي تم اختیار أربع منها وهي

ذاعة هوا عمان، وجریدة الغد ازالتلفب ممارسي العالقات ًا من موظف )24(لتتكون من ، األردني، وإ

قام الباحث بإعداد استبانة من . هذه المؤسسات اإلعالمیة األردنیة، وهو إجمالي العاملین في العامة

  .الغرض من الدراسةأجل تحقیق 



  
 

 
  

ن 

، حاز على مستوى متوسط األربعة Gruningنماذج تطبیق أظهرت نتائج الدراسة أن     

على أعلى متوسط حسابي إجمالي مستوى تطبیق ثنائي االتجاه غیر المتناسق حیث حصل 

، یلیه )2.19(على متوسط حسابي إجمالي  مستوى تطبیق نموذج اإلعالم العام، یلیه )2.24(

مستوى ، وأخیرًا حصل )2.18(على متوسط حسابي إجمالي  بیق ثنائي االتجاه المتناسقمستوى تط

  .)2.00(على أدنى متوسط حسابي إجمالي  الوكیل الصحفي تطبیق نموذج

مدى وجود أجهزة إعالمیة متفرغة لممارسة أنشطة (أظهرت أن المتوسط الحسابي لـ و    

أن الجهة  الدراسة أظهرتو . على مستوى مرتفعحصل ) العالقات العامة في المؤسسة اإلعالمیة

التي یتبع لها جهاز العالقات العامة هو المدیر العام في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة في 

جمیع المجاالت التالیة، حصلت أظهرت أن و . % 100المملكة األردنیة الهاشمیة، وبنسبة بلغت 

، ارة العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیةمهمات إد –اختصاصات  على مستوى متوسط؛ وهي

سهام  آلیات وسبل تطبیق مهمات العالقات العامة، و جهاز العالقات العامة في اتخاذ القرار وإ

أوصت الدراسة بضرورة تطبیق المؤسسات اإلعالمیة . الصعوبات التي تواجه العالقات العامةو 

ألنه یوفر التفاعلیة بین المؤسسات اإلعالمیة  ثنائي االتجاه المتناسقالعامة والخاصة لنموذج 

  .والجماهیر المستهدفة 

العامة اإلعالمیة العالقات العامة، نماذج كرونك، اإلتصال، المؤسسات  ( كلمات مفتاحیة  

 )والخاصة، إدوار، ممارسي 
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Abstract  

 The study aimed at identifying the roles of public relations 

and models in al Hashemite Kingdom of Jordan. The population 

consists of public relation systems in public & private 

establishments of media in Jordan. The researcher has chosen 

sufficient individuals from the branches media activities.  The 

researcher has chosen a purposive sample of public relation 

systems in public & private establishments of media in Jordan 

which were: Petra, Jordan TV, Radio Hawa Amman and Alghad 

News with (24) workers from those who are specialized in PR 

which represents total workers in these establishments. The 

researcher prepared a questionnaire due to its suitability for study 

purpose.  

The results revealed to that applying the 4th Gruning 

models obtained medium level. Meanwhile the Two-Way Non-



  
 

 
  

ع 

symmetrical Model obtained the highest mean (2.24) then it 

followed by the model of public media with a mean of (2.19), 

then the Two-Way Symmetrical Model obtained the medium 

mean (2.18) and lastly applying the model Press Agent with 

lowest mean (2.00). 

  The results showed that the mean of (extent of available 

media systems that practice public relations in the establishments 

of Media) has reached a high level. Moreover, the study showed 

that the entity that PR system in public abs private systems 

belongs to the General Manger with a percentage of 100%.  The 

following areas (Task of Public relations management in Media 

establishments, contribution of PR system in making decision, 

Mechanisms of applying PR tasks and difficulties that face it) 

have obtained medium level. The study recommends with the 

importance of applying Two-Way Symmetrical Model in Public 

and Private Establishments of Media  , Because it provides 

interactive between media organizations and target audiences. 

  Keywords (Public Relations, Gruning Models 

,communication, Public and Private Establishments, Roles, 

Practioners ) 
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 الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  المقدمة: أوالً 

في استخدامها بدأ  إذ ،في بدایة القرن العشرینالعالقات العامة بمعناها الحدیث  خدمتاستُ  

ولكن ذلك ال یعني أن ، االجتماعیةكافة المؤسسات للعمل في  أخذت طریقها مومن ث، دنیا األعمال

هي قدیمة قدم  ،بصفتها نشاطاً فالعالقات العامة ، نشاط العالقات العامة ولد مع بدایة القرن العشرین

كوسیلة لتحقیق التفاهم والتعاون مع باقي أفراد المجتمع  ،م العصورمنذ أقد اإلنسانمارسها  یةالبشر 

  .الذي یعیش فیه

بصالته المعقدة وتطوراته  ،العالقات العامة من المرتكزات الحیویة في المجتمع الحدیث دعتو  

ه من دور فاعل في مستهل وهي تمثل هذه المكانة المهمة لما تؤدی ،داریةاإلعلى كل المستویات 

في المؤسسات العامة والخاصة  مهمةمكانة  ،وتحتل العالقات العامة في عالمنا الیوم، تصالاالعملیة 

وما لها من مقدرة على تطویرها ، هذه الهیئات والمنظمات استمراریةوتأثیرها في  ،في الدول الغربیة

ا وبین جمهورها هبین الثقةوتعزیز سبل  ،واالرتقاء بالعمل المؤسساتي، ماملألودفع عجلة التقدم بها 

یصال رسالتهاألتحقیق  اً خارجی وأ اً داخلیسواء أكان    .هداف المؤسسة وإ

ما أفرز العدید من النتائج السلبیة منها مّ ، العالقات العامة بعض الغموض ویتضمن تعریف 

ماممارسة نشاطاتها من قبل جهات متعددة  لى  تضارب االختصاصات وعدم وضوحها وغیاب إأدى  مّ

 فئاتقبل من  إهمالهالعامة في بقاء عدم تطور أنشطة العالقات او  ،صف الممارساتو و  ،التخطیط

  .أهمیتها محدودة اع القرار واعتبرواوصنّ العلیا  ینموظفال
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في بعض  أجریت الدراسات المتعددة و  ونة األخیرةاآلفي تطورًا ات العامة لعالقاشهدت نظریات و 

مختلف البیئات والثقافات على  النماذجصالحیة تطبیق هذه لى مدى إللتعرف والتي تهدف دول العالم 

 Gruning and Hunts four(ولعل نماذج العالقات العامة التي اقترحها ، والنظم السیاسیة

models ( الرباعي) تجاه النموذج ثنائي اال، العام عالماإلونموذج ) الناشر/ الوكیل الصحفي

التي تم تطبیقها في العدید من ماذج عد من أهم النتُ  متناسقأل االتجاهوالنموذج ثنائي ، الالمتناسق

 یةتصالاال واألدوارقدرتها على وصف ممارسة العالقات العامة والتي أثبتت  ،األجنبیة الدول

  .ممارسیهال

العالقات العامة من المهن التي دخلت حیز البحوث العلمیة واصبحت تدرس بالجامعات  دعوتُ  

صبحت لونُا أو ووضعت لها ركائز ومبادى،  ،كزوتكونت لها جمعیات ومرا ،ولیةوالمعاهد العربیة والد

وال تقتصر العالقات العامة ، لوجیا البشریةو لى تطویر السیكإنسانیة التي تهدف لوان الثقافة اإلأمن 

ي سلوكي اتصالنما هي نشاط إ و ، فكار على الجمهورعلى توصیل الحقائق والمعلومات وفرض األ

  .دیم منافع عامة وذاتیة للمجتمع الداخلي والخارجيلى تقإیهدف 

الذي ) Kandel(وبرز العدید من الرواد األوائل في العالقات العامة بالعدید من الدول ومنهم  

للرئیس جاكسون في الوالیات المتحدة األمریكیة والذي حرر له الكثیر من  1829عمل مستشارًا عام 

العالقات العامة في أمریكا والذي حد رواد الذي یعتبر أ) Lrglee (و، خطاباته معبرًا عن وجهة نظره

لى العمل كمستشار للعالقات العامة في إحدى إثم تحول  1903بدأ بالعمل كمراسل صحفي عام 

 .1906المؤسسات الصناعیة عام 

ن  ن یة لممارسیها متصالاالهتمام الكبیر الذي حظیت به نماذج العالقات العامة واألدوار اال وإ

الدراسة في بإال أنها لم تأخذ القدر الكافي من االهتمام ، قبل العدید من الباحثین في مختلف دول العالم
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مما یؤكد على أهمیة إجراء المزید من الدراسات حول هذه النظریات الحدیثة للتأكد من ، الوطن العربي

  . قدرتها على وصف ممارسة العالقات العامة

لقلة الدراسات العربیة في الوطن العربي وخصوصًا  ضوع الدراسة نظراً مو  باختیاروقام الباحث  

 یةعالمفي المؤسسات اإلالعالقات العامة  على ممارسي )Gruning(فیما یتعلق بمدى تطبیق نماذج 

وكیفیة استخدامها لتطویر ، تعمل الدارسة على معرفة هذه النماذج ومدى التزام العاملین بها لذلك 

العالقات العامة لدى ممارسي  جهزةمن خالل الوقوف على الجوانب التنظیمیة أل يعالمالعمل اإل

  .یة الهاشمیةردنیة العامة والخاصة في المملكة األعالمفي المؤسسات اإل ،العالقات العامة

  لدراسة مشكلة ا :ثانیاً 

في لألدوار والنماذج  العالقات العامة ممارسيقیاس درجة تطبیق  في الدراسة تبحث 

 )and Hunts four models  Gruning(قیاس لم العامة والخاصة یةردناألیة عالملمؤسسات اإلا

المطبق من قبل ممارسي  العملي واقعمن خالل رصد ال، ألنشطة العالقات العامة یةتصالاالللنماذج 

تواجه ، والصعوبات التي وكل المتغیرات التي تؤثر على فاعلیتها جهزةفي هذه األ ،العالقات العامة

  .ممارسیها 

  أهداف الدراسة  :ثالثا

  :تسعى الدراسة الى

ألحد نماذج  یةردناألیة عالمالمؤسسات اإلالعالقات العامة في  ممارسيمدى تطبیق معرفة  -  

)Gruning and Hunts ( ارسة العالقات العامة وهيمتتعلق بمالتي  ةاألربع:  

     Publicity model  /Press a gentry         . /الناشر/ في صحنموذج الوكیل ال -

 Public Information model                                .العام عالماإلنموذج  -
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  Two – way Asymmetrical model            .الالمتناسق االتجاهثنائي النموذج  -

  Two – way Symmetrical model               .المتناسق االتجاهثنائي النموذج  -

  -:تیةوتتفرع األهداف الفرعیة األ 

  یة العامة والخاصةعالمالمؤسسات اإلالعالقات العامة في  جهزةألالجوانب التنظیمیة  معرفة. 1

  .وأهمیتها في الهیكل اإلداري لتلك المؤسسات

ت المؤسساالعالقات العامة في  أجهزة في ة لممارسي العالقات العامةیتصالاال األدوار تحدید .2

  .یة العامة والخاصةعالماإل

  .م العالقات العامة لألنشطة المناطة بهااقسأمدى ممارسة بیان . 3

یة العامة عالمالمؤسسات اإلالعالقات العامة في  ممارسيالصعوبات التي تواجه تشخیص  .4

  .الخاصةو 

  همیة الدراسةأ :رابعا

  :آلتیةهمیة الدراسة من االعتبارات اأتنبع 

المؤسسات دور العالقات العامة فى  قیاس یة السابقة التى تناولتردنات األقلة الدراس )1(

  .)Gruning(بنماذج  المتعلقة یة العامة و الخاصةعالماإل

 نماذجالمدى تطبیق (لدراسة العالقات العامة وهو  البارزةحدث التیارات أیتبنى الباحث ) 2(

یة ردنوالمكتبة األ ،عامة العربیةبة وهو تیار جدید فى المكت )Gruning and Hunts ربعةاأل

  .خاصة

یقدم دلیًال عملیًا ، هااللتزام بو  )Gruning(ن رصد جوانب القصور فى تطبق نموذج إ )3(

یمكنها من السیر علیه ، العام والخاص بقطاعیها یةردناأل المؤسساتالعالقات العامة فى  جهزةأل

  .م خارجیاً أكان داخلیًا سواء أ فى عملها
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یة العامة و عالمالمؤسسات اإلعات اة فى قطمالعالقات العا أجهزةفة مدى فاعلیة معر  )4(

  .ردنفى األ الخاصة

 یة العامة و الخاصةعالمالمؤسسات اإل العالقات العامة في أجهزةالتركیز على دور ) 5(

  . ساتالمؤسهذه فى تطویر 

  الدراسة أسئلة :خامساً 

على الدراسات السابقة فى هذا المجال والتي ومن خالل اإلطالع الدراسة ضوء مشكلة  في

  :وهي اآلتیة عدد من التساؤالت نع لإلجابةن الدراسة سوف تسعى إول أخرى فجریت فى دأُ 

) Gruning(یة لنماذج ردنیة األعالمالعالقات في المؤسسات اإل ممارسيما مدى تطبیق  .1

  )ثنائي االتجاه المتناسق، لمتناسقثنائي االتجاه غیر ا، العام عالم، اإلالوكیل الصحفي(األربع 

  ؟للعالقات العامة 

یة متفرغة لممارسة أنشطة العالقات العامة في المؤسسات إعالم أجهزةما مدى وجود  .2

  .؟ یةردناأل یةعالماإل

 .یة؟ردنیة األعالمالتي یتبع لها جهاز العالقات العامة في المؤسسات اإل داریةما الجهة اإل .3

 .؟ یةردنیة األعالمالعالقات العامة في المؤسسات اإل مارسيممهمات  /ما اختصاصات  .4

 .یة؟ردنیة األعالمكیف یسهم جهاز العالقات العامة في اتخاذ القرار في المؤسسات اإل  .5

 .؟ یةردنیة األعالمما آلیات وسبل تطبیق مهمات العالقات العامة في المؤسسات اإل .6

 .؟ یةردنیة األعالمة في المؤسسات اإلما المعوقات التي تواجه جهاز العالقات  العام  .7
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  حدود الدراسة :سادساً 

 .2015 – 2014لسنة  الثانيهذه الدراسة في الفصل  جریتأ -:الحدود الزمانیة

یة ردنیة العامة والخاصة الموجودة في العاصمة األعالمالمؤسسات اإل - :الحدود المكانیة

 .عمان

 ، )بترا( یةردنوكالة االنباء األفي املین تقتصر الدراسة على الع -:الحدود الموضوعیة

ذاعةو ، يردناأل تلفازالالمتمثلة ب تلفازوال ذاعةومؤسسة اإل   . وجریدة الغد، هوا عمان إ

  محددات الدراسة  :سابعاً 

تشمل محددات هذه الدراسة على دقة ونزاهة وموضوعیة أفراد عینة الدراسة في استجاباتهم 

 .ة لجمع البیانات الالزمة إلجراء الدراسةلفقرات اداة الدراسة المستخدم

أدوار العالقات   وكذلك مستوى الصدق والثبات للالستبانة المعدة من قبل الباحث لقیاس

  .في المملكة األردنیة الهاشمیة العامة ونماذجها

  .كما أن نتائج هذه الدراسة ال تعمم إال على مجتمع هذه الدراسة والمجتمعات المشابهة له

  مصطلحات الدراسة : ثامناً 

 العالقات العامة:  

، تجاهاتلتقویم اال دارةالوظیفة التي تقوم بها اإلبأنها  )Gris wold(عرفها جریز ویلد 

لى كسب إوتنفیذ برنامج یهدف  لجمهورابما یتفق مع مصلحة  ،أو المنظمة ،وتحدید سیاسات الفرد

  .)4 ص، 1983  عجوة(رضا هذا الجمهور وتفاهمه 
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یصال العالقات العامة إل جهود الوظیفیة التي یؤدیها ممارسوال :فیقصد بها اإجرائیأما 

سواء أكان داخلیًا أم خارجیًا بهدف تحقیق أهدافها وتعزیز الثقة بینها  لى الجمهورإرسالة المؤسسة 

   .یةعالممما یساعد على إقامة سمعة جیدة وعالقات رصینة للمؤسسة اإل، وبین جمهورها

 یةمعالاإل المؤسسة:  

 الوحدة هذه وتتخذ، الصحیفة الصحف أو صدارإ تتولى التي الهیئة أو المنشأة بأنهاتعرف 

الباحث (عدیدة  اعتبارات مع یتالءم الذي دارياإل الكیان وتختار ،القانوني الشكل االقتصادیة

 .)212ص، 8 العدد ، يعالماإل

یسعى ، واجتماعیاً  قتصادیاً واهي كل هیكل تنظیمي مستقل مالیًا  :فیقصد بها إجرائیاأما 

من خالل تطبیق مهام العالقات العامة فى المؤسسات یة عالماإلهداف المؤسسة ألتحقیق 

  .یة العامة والخاصةعالماإل

  الدور(أدوار(: 

  .)20ص، 2008، صالح(ك المتوقع من الفرد أو المؤسسة هو مجموعة من أنماط السلو 

للقیام بجمیع العالقات العامة  التي یقوم بها ممارسوود المبذولة الجه :ایقصد به إجرائیا أما

  .الوظائف والمهام المحددة للعالقات العامة 

 النموذج: 

كما یعرف بأنه ، ي صورة تتخذ على مثال صورة الشئ لیعرف منه حالهأ، هو مثال الشئ 

هم أو في ف و عنصر تهیئة یستخدم للمساعدةأمعلومات الوجیا لنو و عملیة أو خدمة تكأتمثیل لنظام 

 ).موقع المعاني(للسلوك المستقبلي  التنبؤ
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 في مجال العالقات العامةعملي لنموذج اتخاذ فئات من العاملین : فیقصد به إجرائیاأما 

  .یةعالمفي المؤسسات اإلتطبیق للاألقرب  باعتبارهم

سات العاملون في جهاز العالقات العامة في المؤس :یقصد بها :و العالقات العامةممارس

  .یة العامة والخاصةردنیة األعالماإل

  تصالاال: 

 عالملمفردة اإلتطبعي ویعني في إطار  ،أو عن الحوادث ،ویعني االستعالم عن الشئ  

ویكون الطرف الثاني  ،بالشئ سواء خبرا أو روایة عالموهو القیام باإل"في الخبر والروایة للحدث 

 . ) 22ص ،2010 مناف،( وهو المتلقي ما أعلم به 

، له إقامة وتنشیط العالقات العامةالذي یمكن من خال تصالالذلك ا :فیقصد به إجرائیاأما 

  . للمؤسسات یة المنشودةتصالیة وخارجها لتحقیق األهداف االعالمداخل المؤسسة اإل
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 )Gruning(لـ  األدب النظري :المبحث األول

   العالقات العامة: حث الثانيالمب

 في العلوم العربیة النشأه والتطور تصالاال  :المبحث الثالث

  الدراسات السابقة :المبحث الرابع
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 الفصل الثاني

  ات السابقةلدراسوااإلطار النظري 

  المبحث األول

  األدب النظري. أوالً 

تفسر من  ،كأساس نظري تصالالواالنماذج المعیاریة للعالقات العامة  ،تستخدم هذه الدراسة  

  .الخاصة یة العامة وردناأل یةعالمالمؤسسات اإلخالله أسالیب ممارسة العالقات العامة في 

مریكیة بوصف ممارسة من جامعة میرالند بالوالیات المتحدة األ (James Gruning) حیث قام

خاللها فهم تاریخ العالقات  حیث اقترح أربعة نماذج نستطیع من ،العالقات العامة بالطرق المختلفة

  ).Sam, 1993, 152-153(العامة بطریقة أفضل 

) 1984(األولى عام  للمرةالعالقات العامة  إدارةفي  "Gruning & Hunt "نموذج  جاء  

/ الوكیل الصحفي / المسمى بالنموذج الرباعي للعالقات العامة  ،اآلن اً نتشار إلیكون النموذج األوسع 

ویرتكز نموذج . المتناسق االتجاهالنموذج ثنائي / الالمتناسق  االتجاهالنموذج ثنائي /  اإلعالم العام

"G&H"  وسیطرت هذه الرؤیة في تعریفها للعالقات العامة  ،للمنظمة داریةاإل للممارساتعلى فهمها

 " G " وأراد .التواصل مابین المنظمة وجمهورها إدارةهي جزء من  ات العامةالعالق أنالذي یقول 

الذي یطلب من  ،وتطویر نموذج ممتاز للعالقات العامة ،والتواصل الالمتماثل قناعاإلعن  االبتعاد

ویقوم على الفهم المشترك مابین المنظمة  ؛هدف أساسي للتواصل بإعدادممارسي العالقات العامة 

جمهور ال جاهاتتالوهو جعلها ممكنة  ،والهدف الرئیس اآلخر لنشاط العالقات العامة اآلن ،وجمهورها

  ) 18-14ص ،2003 الجبان،( للتأثیر على سلوك المنظمات
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أو  االتحاداتمن  اً لى هذا كان البد من ممارسي العالقات العامة بأن یكونوا جزءإوللوصول  

كانت أیضًا  إداریةودور العالقات العامة كمهمة  ،العلیا دارةاإلمن  اً داخل المنظمة أو جزء االئتالفات

التواصل مابین  إدارةوتعریفها األصلي للعالقات العامة   "G&H"یة في النموذج األصلي مقولة أساس

المتناسق في التواصل كنموذج طبیعي  االتجاهعن النموذج ثنائي   "G"وفكرة ، المنظمة وجمهورها

لى إ باإلشارةنموذجه  "G"وضع و  ىمن وجهة نظر أخر  لعامةایشرح كیف یجب ممارسة العالقات 

 مابین الكیفیة التي تمارس بها العالقات العامة وكیف یجب أن تمارس فاالختال

)Gruning,1984,19( .  

 نماذج العالقات العامة . ثانیاً 

  :لى أربعإ وتقسم نماذج العالقات العامة

  )Publicity model  /Press a gentry(الناشر  / نموذج الوكیل الصحفي  -1

وهو ، 1900-1850العامة حیث ظهر بین عامي  تاویعتبر هذا النموذج أقدم نماذج العالق 

 ).350ص، Brody ،1992(أول شكل لممارسة العالقات العامة 

تهدف وكالة . نه عالقات عامةأهذا النوع من النشاط الذي یراه معظم األفراد على  برتعی 

هذا النوع من و ، ولیست الحقیقة مطلبًا مطلقاً ، ى تأكید التغطیة للعمیلإلالصحافة أو وكالة النشر 

حیث یدعم األفراد من  –العالقات العامة أكثر استخدامًا في أعمال تسلیط األضواء على األشخاص 

ن الممارسین في هذه المنظمات هنا یهتمون أالفهم هنا لیس ضروریًا حیث  .خالل التغطیة الصحفیة

 . )17ص، 2004،فیكر(إلى عمالئهم هباتنبجذب اال

تجاه واحد من ایسیر في  تصالن هذا االإ يأتجاه، اإل أحادي االً اتصرس هذا النموذج ویما 

                                   يالخارج هورلى الجمإمن المؤسسة  وكذلك، جمهور الداخلي الى ال دارةهرم اإلرأس 

)Likely, 2004, 11.(  
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للمنظمة من خالل  ووفق هذا النموذج تتم ممارسة العالقات العامة بهدف تحقیق شهرة ودعایة 

وغالبًا ما تكون المعلومات المقدمة للجمهور غیر ، نشر اسم المنظمة التي تمثلها بكل الطرق الممكنة

 تصالنها تستخدم االأكما ، أو مضللة لخداع الجمهور، كافیة أو تكون معتمدة على بعض الحقائق

ذا استخدمته فبأشكاله األولیة ، ميوال تستخدم البحث العل) من المنظمة إلى الجمهور(االتجاه  أحادي وإ

   . )79ص، 2011،الدلیمي(

 ولو، لها محابیة دعایة عمل خالل من للشركة جیدة وسمعة شهرة خلق إلى النموذج هذا ویهدف 

 هذا على فالقائمون، صحیحة غیر أو أحیاناً  كاملة وغیر ومضللة مشوهة معلومات نشر طریق عن

 ) http://upetd.up.ac.za( .العواطف على دونویعتم بالصدق الیهتمون النموذج

تجاه اإل أحادي دعائي الناشر أنه نموذج/ ویبین الرسم التوضیحي لنموذج الوكیل الصحفي  

  ) 63،صDenis and Sven ،1993) . (الجمهور ( لى المستقبل إ) المؤسسة ( من المصدر 

  لنموذج الوكیل الصحفي) 1-2(رسم توضیحي رقم 
  

  
  
 
  

 )Public Information Models (  العام عالماإلنموذج  -2

مهمة إن لم تكن  هيحیث أن الدقة  –المعلومات للناس  تصالیوفر هذا النوع من اال 

یشبة الصحفي  هأي أن دور  .تجاهاتلى إغراء الجمهور أو تغییر االإوذج مالیسعى هذا الن .محوریة

یأذن بنشر المعلومات المناسبة ألولئك الذین یحتاجون ، ) Gruning and Hant 1984(الداخلي 

الطریق ذي  اتصالا النموذج على ویعتمد هذ، وقد الیعرف هذا الممارس الكثیر عن الجمهور .الیها

  )18ص، 2004،فیكر(..لى المستقبلإرسل مي من الأ، one – wayواحد  التجاه اإل

  )المصدر(
 دعائي  - إتصال أحادي اإلتجاه   المؤسسة

  )المستقبل(
 الجمھور
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 على فالقائم، مضللة معلومات نشر من األول النموذج له یروج كان ما بسبب النموذج هذا ظهر 

 مختارةال تعتمد على الحقیقة  معلومات ینشر فهو، السلبیة المعلومات یذكر ولكنه ال یكذب ال تصالاال

 أحداث من الشركة في یحدث ما بكل علم على الجماهیر إبقاء إلى ویسعى، الشركة أهداف تخدمالتي 

  .)Jin ,1998, 21(  ةإیجابی

فیركز ممارسو العالقات العامة في هذا ، هدافاألالعام هو أهم  عالماإلووفق هذا النموذج ف 

 تصالواال، النموذج على نقل المعلومات ونشر األخبار بأمانة وموضوعیة من المنظمة إلى جماهیرها

النقرائیة وبحوث وتنحصر البحوث في هذا النموذج على البحوث ا، االتجاه أیضاً  أحاديفیه 

  )79ص، 2011 ،الدلیمي(.التعرض

  تجاه أیضًا، من المصدراإل أحاديالعام أنه نموذج  عالمویبین الرسم التوضیحي لنموذج اإل 

  . )Denis and Sven, 1993, 64) (الجمهور ( لى المستقبل إ) المؤسسة  (

 العام عالماإللنموذج ) 2-2(رسم توضیحي رقم 

 

  

 

  

  )Two-way A systmmetrica model( االتجاهینر المتناسق ذو غی  النموذج -3

تجاهین على ذي اإل تصالأو اال (Feed back) راجعةیقوم هذا النموذج على فكرة التغذیة ال  

تجاه أو سلوك إثه یتناول نه غیر متماثل أو غیر متوازن ألن التغییر المطلوب إحداإف ،الرغم من ذلك

نه یوصف أیضا على أنه  .ظمةولیس ممارسات المن، الجمهور ي في الحمالت إقناعغرائي أو إوإ

یعتبر ات الجمهور المستهدف ومن ثم وسلوك اتجاهاتي لفهم قناعاإل تصالویعتمد اال، فیةالصح

   .)19ص، 2004،فیكر( والبحث عناصر مهمة في هذا النوع التخطیط

  )المصدر(
 المؤسسة

  )لمستقبلا(
 موضوعي -إتصال احادي اإلتجاه  الجمھور
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عرف النموذج الغیر متناسق ذو االتجاهین بطبیعة اإل  ُ نه یعمل على توظیف أل، لعلميا قناعوی

قناعو ، ة تأثیر رسالتهدنظریات العلوم االجتماعیة لزیا ء البحوث اجر إوذلك من خالل ، الجماهیر بها إ

دوات ستخدام األإالجماهیر ولتحقیق هدف الشركة ب اتجاهاتلى إواستطالعات الرأي للتعرف 

  . ) 8ص، 2006،عیاد(والتكنیكات البحثیة بسیاسات الشركة 

تجاه من یبین الرسم التوضیحي لنموذج غیر المتناسق ذو االتجاهین أنه نموذج ثنائي اإلو  

  . ) Denis and Sven, 1993, 65) (الجمهور (  لى إ )المؤسسة (

  لنموذج غیر المتناسق ذو االتجاهین) 3-2(رسم توضیحي رقم 

  

  

  

 

  

 ) Two – way Symmetrical model( االتجاهینالنموذج المتناسق ذو  -4

ومن ، )الداخلي والخارجي(من المنظمة إلى جمهورها ، في اتجاهین تصالتد على االمیع 

ني على بالمخطط والم قناعت العامة باإلاساسي للعالقنحصر الهدف األیو ، لى المنظمةإالجمهور 

ؤید إلى سلوك م قناعوتحویل هذا اإل، الجماهیر المعنیة بنشاط المنظمة قناعوذلك إل، أسس علمیة

  )80ص، 2011،الدلیمي( .للمنظمة

، )Gruing and Hant(ذج العالقات العامة التي أقترحها احدث نمأویعتبر هذا النموذج من  

 وذجمویسعى هذا الن، ویهدف إلى إیجاد نوع من التفاهم المتكافئ والمتبادل بین المنظمة وجمهورها

  ) المصدر(  

 المؤسسة
  ) المتلقي( 

 الجمھور

 إتصال یھدف إلى اإلقناع           

 تغذیة راجعة من المستقبل        

 إتصال ثنائي اإلتجاه
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تغییر سلوك ومواقف  هلیإالذي یرمي  سهبالقدر نفالمنظمة  إدارةى تغییر مواقف وسلوك إلأیضًا 

  .)21ص، Dmino،2003( الجمهور

انه یصف إذ .ت العامةاالعالق هذا النموذج بأنه األمثل في مجال) Windahl(ویوصف  

حیث أن كل طرف على استعداد ، الیوجد غالبًا في الحیاة العملیةو ، تتصاالمستوى المساواة في اال

مناجاة  اتصالبینما تتصف المناهج األخرى بأنها ، الطرف األخر لتعدیل سلوكه تلبیة الحتیاجات

راء آن یقود في إحداث تغییر في أنه یمكن أي أ، ن النموذج المتماثل یتضمن أفكار الحوارإف، النفس

والجماهیر  دارةوسلوك كل من اإل اتجاهاتوربما تأثیر وتعدیل ، خرىأالمنظمة مع جماعات  إدارة

ن مصطلحات المرسل و  .وعالقات القوة متوازنة ،ي هذا النموذج تبادلي بالكاملف تصالواال، المعنیة إ

، 2004،فیكر( ن الهدف تحقیق الفهم المتبادلأل ؛أو المستقبل لیست مطبقة في مثل هذه العملیة

   .)22ص

ستعانه بالبحوث لتطویر العالقة بین الشركة وجمهورها لدعم وتوثیق ویقوم هذا النموذج باإل 

ُ  اً نها تفتح بابأكما ، بین الطرفین تصالم واالالتفاه سهم في لخلق حالة من الحوار المفتوح الذي ی

ویؤدي بالضرورة إلى وجود ، وتعمل على إنهاء أي صراع ،ترضي كافة األطراف لى حلولٍ إالوصول 

 تصالبناًء على نتائج اال ،تأثیر متبادل یدفع الشركة أو الجماهیر إلى تعدیل مواقفهم وسلوكاتهم

ُ ، التفاعلي والحوار المفتوح أي " رجع الصدى"لى إعطي هذا  النموذج الرابع أهمیة كبیرة للتعرف وی

                                العام الرأي بحوث  عن طریق إلیهاوالذي یتم التعرف ، الرسالة التي توجه للجمهور

)Choi ,2005, 4(.  

وتقدیم النصح والمشورة ، هوم المنظمة لدى الجمهورحیث یستخدم البحث التكویني لمعرفة مف 

قتراح تغییر أو تعدیل هذه االعلیا فیما یتعلق بردود فعل الجمهور على سیاسات المنظمة و  دارةلإل

أیضًا یستخدم لمعرفة مدى تفهم الجمهور للمنظمة ومدى تفهم ، السیاسات لتكون أكثر فائدة للجمهور
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تقییمي فیستخدم لمعرفة مستوى التفاهم المتبادل بین المنظمة أما البحث ال، المنظمة للجمهور

  )81- 80ص، 2011 ،الدلیمي(. وجماهیرها نتیجة لجهود العالقات العامة

تجاه من أن نموذج ثنائي اإل  ویبین الرسم التوضیحي للنموذج المتناسق ذو االتجاهین 

سة خططها وفقًا لمتطلبات الجمهور  یهتم بالتغذیة الراجعة وتبني المؤس) الجمهور(لى إ) المؤسسة(

)Megan, 2007, 72( .  

  لنموذج المتناسق ذو االتجاهین ) 4-2(رسم توضیحي رقم 

 

     

  

  

 

 

 

  خصائص أربعة نماذج للعالقات العامة. ثالثاً 

 لتطبیقها في وما هي النسبة المقدرة، ةخصائص النماذج األربعسمات و وفیما یلي جدول یبین  

                             Gruning and Hunt قتراح االیوم وفق  اذجالنمهذه لتي تمارس منظمات اال

  .)16ص، 2004 ،فیكر(

 

  )المصدر( 

 المؤسسة

 

  )المتلقي(

 الجمھور

  متكافئ -إتصال متوازن متبادل         

  متكافئ -إتصال متوازن متبادل      

 

 إتصال ثنائي اإلتجاه
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 1-2جدول رقم 

  خصائص أربعة نماذج للعالقات العامة
  

  
  الخاصیة

  النموذج

  طریقان متماثالن  طریقان غیر متماثلین  اإلعالم العام  الصحافة وكالة النشر

  فهم متبادل  علمي إقناع  شر المعلوماتن  دعایة  الغرض

 
  تصالطبیعة اال

الحقیقة : اتجاه واحد
  الكاملة لیست جوهریة

تأثیرات غیر : اتجاهان  الحقیقة مهمة: داتجاه واح
  متوازنة
  

  تأثیرات متوازنة: اتجاهان

  المجموعة >ــــ< لمجموعةا  المستقبل>ــــ<المصدر  المستقبل  >ـــــالمصدر  المستقبل >ــــــالمصدر  تصالنموذج اال
  

  القابلیة للقراءة: قلیلة  هیئة التعداد، قلیلة  طبیعیة البحث
  القراءة

  تقییم الفهم :تقویمیة  تجاهاتتقییم اال :تقویمیة

ترویج ، المسرح، الریاضة  أین تمارس الیوم
  المنتجات

الجمعیات ، الحكومات
دوائر ، غیر الربحیة

  عمالاأل

المنظمات المتنافسة 
  االتوالوك

  الوكاالتالربحیة و دوائر االعمال 

 النسبة المقدرة

 للمنظمات التي  

تمارس النموذج 
  الیوم

 
15 
  

 
50  
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  المبحث الثاني

  العالقات العامة

  نشأة وتطور العالقات العامة 2.1

لى من إففي القدیم كانت القبائل تحتاج  ،لى العصور البدائیةإیعود ظهور العالقات العامة  

لمقاومته موكلین المهمة القبیلة أو عدو لكي تستعد ، علمهم بوجود قطیع من الحیوانات للقیام بالصیدی

وهؤالء األشخاص یقومون بدور رجل العالقات العامة كما في وقتنا  ،لى أشخاص یقومون بذلكإ

في وقتنا لى حد ما بتلك التي تستعمل إكما كانت الوسائل التي تستعمل في القدیم شبیهة ، الحالي

 ،كحفالت الزواج واحتفاالت اإلنتصارات على القبائل المعادیة، الحالي في مجال العالقات العامة

ولدیهم فنون التعبیر عند  لى ذلك أن زعیم القبیلة كان یعتمد على أشخاص معروفین جداً إباإلضافة 

خبارهم بالقرارات، لى تعبئة الرأي العامإحاجة الزعیم    ). 7ص، 2007، رزیقة( وإ

حیث ذكر ، استخدمت العالقات العامة كوسیلة لتوثیق العالقات بین الحكام والشعوب قدیما 

أن جمیع الحكام والملوك القدماء في  )Lvy Lee(مؤسس العالقات العامة الحدیثة الصحفي األمریكي

ت العامة العالقا نكانوا یستخدمو  ،شور وبالد فارس والحضارة المصریة وغیرهمآروما وبالد بابل و 

ما كان یعتقد أن العالقات  وكثیراً . لإلعالنات الشخصیة للحكام أو لتوصیل القرارات السیاسیة للشعوب

ولكن أثبتت العالقات العامة أهمیتها في مختلف ، العامة مخصصة لمجال األعمال التجاریة فقط

ا المجاالت السیاسیة المجاالت واستخدمت استراتیجیاتها في عدة مجاالت على مدى قرون طویلة منه

وقد . وأصبحت وسیلة للتواصل بین الشعوب المختلفة في العصور القدیمة ،والحربیة واالقتصادیة

في  نشأت العالقات العامة الحدیثة بشكل واضح عند سقوط الشیوعیة والتي تعتبر ایدولوجیة منافسة

ال یتجزأ من عمل  عامة جزءاً ونظرا لتصاعد األحداث أصبحت العالقات ال، مجال األعمال والسیاسة
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 حیث أن العالقات العامة بلغت أهمیة كبیرة في عصرنا الحالي نظراً  ،المؤسسات الحكومیة والخاصة

لى وجود عالقات عامة تحسن إحیث كان العالم بحاجة ماسة  یةلوجود الخالفات والمشكالت السیاس

في  ت العالقات العامة قسماً وخصص لنشاطا، العالقات بین المتنافسین من مؤسسات وحكومات

یة لما لها من دور فاصل في تحدید العالقات مع عالمالموارد البشریة وخاصة في المؤسسات اإل

  ).Valentini, 2009, 23( المؤسسات األخرى

  مفهوم العالقات العامة 2. 2

  :العالقات العامة لغةً 

  :العالقات.1

فهي علقة وعالقیة ، وعلقت نفسه الشئ.لزمه :وعلق به عالقة وعلوقاً ، من علق الشئ علقاً  

، هنشب فی، وعلق بالشئ علقه .خرشئ یتعلق به أحدهما على اآل والعالقة أي، لهجت به، وعلقنة

، لزمه :وعلق الشئ علقًا وعلق به عالقة وعلوقاً  .اإلعالق وقوع الصید في الحبل:وقال اللحیاني

لم تبق لي عنده  :ویقال، أنبشها :أعلق أظفاره في الشئو ، الهوى والحب الالزم للقلب: والعالقة بالفتح

. یضاً أكان من متاع أو مال أو علقة  والعالقة ما، من عیش یتبلغ به ما :والعالقة .علقة أي شئ

وعالقة السوط ، عالقة السیف والسوط :بالكسر –والعالقة  .ناءالمعالق الذي یعلق به اإل :والعالقة

  .)2003ور،ظنأبن م( مافي مقبضه من السیر

  :العامة. 2

، )تام(وشئ عمیم أي  .قد اعتم، ویقال للنبات إذا طال، من عمم أو عمَ أو تعمیم فهو عام 

نه لعمم الجسم  :والعمم من الرجال. تام عام :وأمر عمم .تام :وجسم عمم، ویقال إن جسمه لعمم وإ

، الخلق الكثیر ومنه العام، والعم، بقحط عام یعم جمیعهمأي  .سألت ربي أن ال یهلك أمتي بسنة بعامة
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 والعامة خالف الخاصة؛ .ویقال عمهم بالعطیة، شملهم :وعمهم األمر یعمهم عموماً ، الجماعة :واألعم

  .)2003بن منظور،(والعامة أسم للجمع 

  .األشیاء المتعلقة والمرتبطة بشئ كبیر وعمیم :تعني  لغة  فالعالقات العامة

  Public(جاء من رحم اللغة االنكلیزیة تحت مسمى  عامةن مصطلح العالقات النجد أو  

Relations ( والتي تعني النشاط الذي یتناول عالقات أي مؤسسة مع جمهورها. ) ،2012الجرایدة ،

  ).21ص

  :ولو قمنا بتفكیك ممنهج لهذین المصطلحین لوجدنا مایلي

   :)Relations(عالقات .1

ما عالقات إ، لى قسمینإر مباشر تؤدي في النهایة مباشر وغی اتصالوجود  ،فالعالقات تعني 

لى إقامة عالقات لكسر الجمود وتفكیك حالة إبراقة أمل للوصول  تصالأو قد یخلق اال ،طیبة أو سیئة

  ).21، ص2012الجرایدة، ( خر بشكل علنيآلال الخوف من

   ):Public(جمهور .2

والرأي العام أو الجمهور الجزئي ، تعني كلمة الجمهور أي الجمهور العام مثل أفراد الشعب 

، ن لكل مؤسسة جمهور عامإومن هنا ف .والناخبین واألطباء والشباب، كجمهور الطلبة أو المزارعین

أما ، ن بنشاطات وأهداف المؤسسة والعكس صحیحو المتأثر  موالجمهور العام ه، وجمهور خاص

 ،وركاب وسائل النقل، نممارسیر الالجهور الخاص هو الجمهور الذي یرتبط بروابط مشتركة كجمهو 

  ).21ص، 2012، الجرایدة(وجمهور عمالء المؤسسات المالیة 

  :العامة للعالقات الهامة التعریفات بعض یلي ما في سنورد

العالقات المتبادلة والمؤثرة ضمن شبكة من العالقات  إدارةتعرف العالقات العامة على أنها   

والتي من وهي مصدر المعلومات التي توفرها لألطراف األخرى  ،في المؤسسات والشركات والحكومات
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وتعد العالقات العامة ، خرین واالستفادة منهم والتعاون معهمات اآلخاللها یمكن تعدیل سلوك

نظرا لقدرتها على  ،استراتیجیات تكتیكیة تسعى لتحسین العالقات واستدامتها مع األطراف المقابلة

  .  )Coombs & Holladay, 2011, 5(تحقیق أهدافها وتطورها 

بأنها الفن القائم على أسس علمیة لبحث أنسب طرق التعامل  )وبستر(فها قاموس فقد عرّ  

 ،الناجحة المتبادلة بین المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي لتحقیق األهداف مع مراعاة القیم

  )33ص، 2012،جرایدةال(.والمعاییر االجتماعیة والقوانین واألخالق العامة بالمجتمع

وتحدید  تجاهاتلتقویم اال دارةالعالقات العامة على أنها وظیفة تقوم بها اإل ف الحدادوقد عرً   

العالقات العامة أیضا كافة أشكال  وتعتبر .سیاسات الفرد أو المنظمة بما یتفق مع مصلحة الجمهور

، 2011،الحداد( .في المؤسسة المعنیةالعمل الذي یؤدیه األفراد العاملون تحت مسمى العالقات العامة 

  )8ص

تحدد وتؤسس وتحافظ  إداریةالى أن العالقات العامة عبارة عن وظیفة  ) كابوت( وقد أشار   

التي ممكن أن تكون مؤسسة أو شركة أو منظمة  ،على العالقات المتبادلة والمنافع بین األطراف

 ,Cabot, 2012(الجمهور الذي یتعامل معها والتي یحدد نجاحها أو فشلها ، حكومیة أو غیر حكومیة

12( .  

وتحدید  تجاهاتلتعدیل اال دارةالوظیفة التي تقوم بها اإل ،ف الفقهاء العالقات العامةفیما عرّ   

لى توطید ثقة الجمهور إوتنفیذ البرامج الهادفة ، خطط وسیاسات المؤسسة بما تتفق ومصلحة الجمهور

  .)7،ص2012، لفقهاءا( مع المؤسسة وكسب رضاه وتفاهمه

التي یقوم بها الفرد أو المؤسسة أو  الجهود المخططة هي ویرى عجوة أن العالقات العامة  

ت المستمرة والسیاسات تصاالالدولة لكسب ثقة الجمهور وتحقیق التفاهم المتبادل من خالل اال

  .)13ص، 2011،النشواني( طار ممكن ومشروعإواألفعال المرغوبة لتلبیة إحتیاجات الجمهور في 
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تسعى المؤسسة أو ، داري یتم بصورة دائمة ومنظمةإفت العالقات العامة على أنها نشاط رّ وُع   

أي تنظیم عمومي أو خاص من خاللها إلیجاد جو من التفاهم والتقارب مع من تتعامل معهم 

ت مكان أن تكیف نفسها مع اهتماماولتحقیق هذا الهدف تسعى المؤسسة قدر اإل، )الجمهور(

وتأخذ بعین االعتبار ، ال معهموتسعى إلیجاد تعاون فّع ، الواسع عالماإلبحیث تطبق مبدأ ، الجمهور

  ).  2ص ،2006، بودهان(تحقیق مصلحة الجمیع 

 .المستمرة دارةفعرفتها بأنها وظیفة اإل) (IPEAأما الجمعیة الدولیة للعالقات العامة   

والعامة لكسب تفاهم الجماهیر التي ، الخاصة ظماتوالمن، ها المؤسساتإلی والمخططة التي تسعى

: ستمرار هذا التفاهم والتعاطف والتأیید وذلك من خاللاوالحفاظ على ، وتأییدها، وتعاطفها، تهمها

وتحقیق المزید من ، مع سیاستها وأنشطتها -قدر اإلمكان- الرأي العام لضمان توافقه اتجاهاتقیاس 

  ستخدام اإلعالن الشامل المخططإللمصالح المشتركة بالتعاون الخالق واألداء الفعال 

  ).12ص، 2011،النشیواتي(

منطقیة ومقنعة ومخطط  تاتصاالالعالقات العامة بأنهاعبارة عن  ما جون مارستون فیعرّف أ  

  ).24ص، 1998،رمضان(لها ومصمم خصیصًا للتأثیر في الجماهیرالمهمة للمنشأة 

، تساعد في تحقیق أهداف المؤسسة إداریة العامة بأنها وظیفة العالقات )ارنوف وباكسن( رفویّع   

مع الجمهور الداخلي والخارجي الذین  تصالویقوم ممارسو العالقات العامة باال، وتسهل التغییر فیها

ویطور ممارسو العالقات  .وذلك لخلق تماسك بین أهداف المنظمة والتوقعات المجتمعیة، لهم صلة

  ).16ص، 2009،ابوأصبع( ن برامج المؤسسات والجماهیرالعامة وینفذون ویقیمو 

یجاد إلى إللعالقات العامة بأنها جهود مخططة ومستمرة تهدف  طانيیكما وعرفها المعهد البر   

قامة الصالت القویة بین المؤسسة وأفرادها          أو أي مجموعة من المجموعات أو ،التفاهم وإ
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 ،الجرایدة( ا التفاهم من إقامة سمعة طیبة وعالقات مستمرةوما ینتج عن هذ ،األفراد أو المؤسسات

  .)34ص، 2012

  یةعالمأهمیة العالقات العامة في المؤسسات اإل  3. 2

الستقبال المعلومات الجهاز بل یمتد  امة ال یقتصر على التعریف بأنشطةدور العالقات الع   

في تلبیة رغبات  اً لها دور  وكما أّن ، من الجمهور لیعمل من خالل هذه المعلومات على تطویر الجهاز

 ة للمؤسسة لدى الجمهور الخارجيإیجابیوخلق صورة  ،وحاجات الجمهور الداخلي من نواحي مختلفة

  . )42ص، 2011،الدلیمي (

 حیث بدأت تأخذ منحاً ، في غایة األهمیة عالماإلتعد العالقة بین العالقات العامة ووسائل و   

والتي من خاللها یمكن  ،عالماإلة لوجود العالقات العامة في وسائل في ظل الحاجة الماس جدیداً 

وقد ارتبط تطور العالقات العامة لبعض  ،جمهورهاللعالقات العامة الحكومیة أن تعلن عن أنشطتها ل

 عالماإلعد العالقات العامة في مؤسسات وتُ . في البالد عالماإلالحكومات مع تطور مؤسسات وسائل 

ومن خالل العالقة بین  ،حوري في مبادرات وتصریحات الجهات السیاسیة واالقتصادیةأداة لها دور م

وتعمل الجماعات ، والعالقات العامة یمكن تحقیق توازن في الرأي العام المجتمعي عالماإلوسائل 

ل السیاسیة والثقافیة والجمعیات القانونیة والدینیة والنقابات وغیرها من المنظمات على استخدام وسائ

تعد الجزء  عالماإلوذلك ألن مؤسسات ، والعالقات العامة كأساس لتحركاتها وتصریحاتها ،عالماإل

 ,Taylor, 2000(  لى الجماهیر والنظام االجتماعي إشر نالمسیطر على المعلومات التي تتدفق وت

2-3.(  

ات طایة مناسبة لنشإعالمى الحصول على تغطیة إل عالماإلتهدف العالقات مع وسائل   

لیقدموا  ؛یة لهذه الوسائلعالموالعالقات بالوسائل تستهدف حراس البوابات اإل. المؤسسة أو الشركة

ن إف، لى الجمهورإوعلى الرغم من كون الوسائل وسائط للوصول  ،یة عن المنظمةإعالممضامین 
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تي تقدمها یة العالمالهدف النهائي للعالقات بالوسائل یتمثل في الجماهیر مستهلكي المضامین اإل

    :)58-57،ص2008، یوسف(وتتمثل أهداف العالقات مع الوسائل كما حددها ، الوسائل

 .زیادة معرفة القائمین على أمر الوسائل باألخبار الخاصة بالمنظمة أو الشركة .1

 .یینعالمزیادة مصداقیة الشركة بین اإل .2

 .ة للشركة بین ممثلي الوسائلیجابیاإل تجاهاتدعم اال .3

 . یة مؤیدة لصالح الشركة أو المنظمةإعالمالحصول على تغطیة زیادة فرصة  .4

  العالقات العامة الحدیثة 4. 2

كوظیفة  لتزاید االحتجاجات التي تعبر عن مدى االستیاء من دور العالقات العامة مؤخراً  نظراً   

معاكسة و ، والتي تعتبر كتهدید للمجتمع في المنظمات والشركات ،تنظیمیة تحد من النشاطات العامة

جراء تحدیثات وتطویرات في العالقات العامة إلى إظهرت الحاجة الماسة  ،لوجهات النظر السائدة

لى المرحلة العملیة في تطبیقات استراتیجات العالقات إوتعدیل توجهاتها واالنتقال من المرحلة النظریة 

سسات قام االداریون القائمون على العالقات العامة في المؤ  یجابيومن أجل إجراء التغییر اإل. العامة

ء والنظریات الحدیثة في مجال آتاحة الفرصة لتقبل االر إعلى عمل وتوجیه العالقات العامة على 

وتتم عملیة ، لمعالجة سلبیات استراتیجیات العالقات العامة السابقة ؛العالقات العامة وتطبیقاتها

تحسین العالقات العامة ع اآلراء حول كیفیة مناقشته وتجمیالتحدیث من خالل مراجعة الخلل السابق و 

 ).Mathew & Ogedebe, 2012,400(  اتهاتصاالوتوسیع نطاقها وتوطید 

هو تحسین أداء وسمعة الشركات وتعزیز  ،جراء التحدیثات على العالقات العامةإوالهدف من  

ي أن تكون لذلك من الضرور  ،التنافسیة وتوثیق العالقات مع المؤسسات والمنظمات األخرى

استراتیجیات العالقات العامة الحدیثة مصممة بشكل یالئم التحدیثات والتغیرات والتطویرات التي تعود 

  .) Anderson, 2009, 4( ة على كافة األصعدةیجابیعلى المؤسسات والشركات بالمنفعة واآلثار اإل
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فة ومتطورة  تبعًا سالیب ووسائل مختلأت العامة تقنیات و اولقد استخدم اختصاصیو العالق  

سالیب الشفاهیه ألا (هدافها ومن هذه الوسائل ألدرجة نمو وحداثة ممارسیها وطبیعة المؤسسة و 

المباشر وتقنیة االستقبال والحوارات والتواصل الكتابي عبر المراسلة مع وسائل  الوجاهي تصالواال

نترنت لى خدمات اإلإة ضافإیة والسینما تلفاز ذاعات وشبكات إ من صحف و  ،المختلفة تصالاال

  . )27ص، 2011 ،الدلیمي(یة تصالاال

  وظائف العالقات العامة 5. 2

وذلك بإعطاء البیئة ، تبدأ العالقات العامة الناجحة والفعالة في أي مؤسسة من داخل المؤسسة  

الخارجیة وثانیا بالبیئة  ،األولویة بتركیز وظیفة العالقات العامة علیهم) األفراد العاملین(الداخلیة 

تأسس ، ذلك باعتبار أن أساس وظیفة وعمل العالقات العامة مع البیئة الداخلیة والخارجیة) الجمهور(

 وأن المؤسسة تمثل نسقا متفاعال في داخله ومنفتحاً ، الحدیثة دارةعلى مفهوم الوظیفة االجتماعیة لإل

السائدة لدى  تجاهاتة في االیإیجابحداث تأثیرات إمن بین مهامه األساسیة ، على البیئة المحیطة

ما م، باالستخدام األمثل والمستمر للبحوث والدراسات وفق تخطیط مدروس وأسس للتقویم ،المستهلكین

األمر الذي ، لى رضا األفراد العاملین نتیجة المعرفة المتبادلة والمشتركة بینهم وبین المؤسسةإیؤدي 

یة وفي تشكیل الصورة الذهنیة المتمیزة عن المؤسسة یساهم في زیادة مستوى األداء المؤسسي والفعال

 ( المؤسسة الجمهور نحو اتجاهاتا في سلوك و إیجابیالذي یحدث تغییرا  ،وبیئتها الداخلیة والخارجیة

  ).88، ص2011،هشام

وتحلیل التصور العام ، تعمل العالقات العامة على تأسیس العالقات بین مجموعتین أو طرفین  

وتنفیذ عملیة التواصل مع  ،سیاسات المنظمات ومدى توافقها مع المصلحة العامةوتحدید ، للموقف

ُ . الجمهور بنجاح عد تطویر العالقات مع المنظمات العامة واحدة من أهم الوظائف التي وأیضا ی

تساعد على تسهیل عملیات المنظمات وتوفیر المال من خالل الحد من تكالیف التقاضي والتنظیم 
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ومن الوظائف المهمة التي . ل الضغوطات الناتجة عن عالقات سیئة مع الجمهوروالتشریع وتحم

وحل القضایا االجتماعیة واالقتصادیة ، تلعبها العالقات العامة قدرتها على المشاركة في صنع القرار

ر ویكمن دو . ةإیجابیحیث أن نتائج العالقات العامة ملموسة وفوریة ومؤثرة بطریقة ، والسیاسیة الشائكة

العالقات العامة في تحسین وتحدید وتطویر العالقات بین أي شركة أو مؤسسة أو منظمة سواء كانت 

وذلك لتحقیق أهداف المنظمات والمؤسسات ، حكومیة أو غیر حكومیة مع الجمهور الداخلي والخارجي

ة على الرأي وتظهر فاعلیة وظیفة العالقات العام، جراء التغییرات التنظیمیة المرغوب بهاإوتسهیل 

 & Mathew ( ةإیجابیالعام لألفراد أو على الخدمات والمنتجات في المنظمات أو الشركات بطریقة 

Ogedebe, 2012, 204.(  

ونة علیه في اآل اً ومتعارف سائداً  مصطلحاً  عالماإلوقد أصبحت العالقات العامة في وسائل   

في منظمات وسائل  تصالعامة لوصف جهود االیتم استخدام العالقات ال وبشكل أكثر تحدیداً ، األخیرة

حیث أن العالقات العامة جزء ال یتجزأ من الخطة االستراتیجیة ألي حملة تحتاجها وسائل ، عالماإل

 ).Supa, 2014, 2( عالماإل

  مهام العالقات العامة ووظائفها  6. 2

  :أبرزهاجرت عدة محاوالت لتمدید وظائف واقع التطبیق ألنشطة العالقات العامة و 

  :لوظائف العالقات العامة وهي) V. Burnzt(تقسیم 

  .لى الجماهیرإتفسیر سیاسات المؤسسة وأعمالها  -

  .المؤسسة ذاتها ،تفسیر األفعال الحالیة والمستقبلیة لهذه الجماهیر -

  :ربع وظائف رئیسة هيأدد هذه الوظائف في حفی )P. lesly(فیلیب لیزلي  أما

  .النصح والشورى -

  .عالماإل -
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  .األبحاث والتحالیل -

  .بناء الثقة الشاملة ودعمها -

لى إهدف یلیست دعایة أو إعالنًا أو ترویجًا  في حقیقتها العامةن العالقات أومن المتفق علیه   

ألنها لو سلكت هذا الطریق فإنها  ،التأثیر على الرأي العام لتحقیق غایات خاصة لمصالح الجماهیر

بینما إذا توخت العالقات العامة الصدق واألمانة واألسلوب العلمي  ،فشل مؤكد لىإستؤدي في النهایة 

  ).33ص، 2005 ،الدلیمي(ألمكنها أن تحقق فوائد كثیرة للمؤسسة وللجماهیر 

وقد حددت الجمعیة األمریكیة للعالقات العامة في بحثها وظائف أساسیة لمهنة العالقات العامة 

  :يتعلى النحو اآل

والخطب وحوار  ازتقاریر والبیانات الصحفیة والكتیبات ونصوص برامج الرادیو والتلفكتابة ال -1

نتاج المواد اإلعالنیة والفنیة   .األفالم ومقاالت المجالت والصحف التجاریة وإ

 إدارةتحریر النشرات العمالیة والصحفیة وتقاریر المساهمین وسائر المخاطبات الموجهة من  -2

  .جماهیر الخارجیةكل أفراد المؤسسة وال

وكذلك المجالت والمالحق األسبوعیة ومحرري األقسام  ،تلفازبالصحافة والرادیو وال تصالاال -3

  .التجاریة بهدف إثارة اهتمامهم لنشر األخبار والموضوعات التي تتعلق بالمؤسسة

 ،تحسین صورة المؤسسة من خالل األحداث الخاصة بالحفالت التي تقام لرجال اللجان -4

قامة االحتفاالت في المناسبات العامة والخاصة ،وتقدیم التسهیالت ،وتنظیم الزیارات ،والمعارض  ،وإ

نتاج  ،ورعایة العالقات مع الضیوف ،وتنظیم المسابقات فالم عن المؤسسة أوتقدیم الهدایا التذكاریة وإ

  .لى غیرها من الوسائل البصریة األخرى كالشرائح وشرائط الفیدیوإباإلضافة 

عداد خطب للتغییر  ،لیها من خالل لقاءات طبیعیةإمواجهة الجماعات المختلفة والتحدث  -5 وإ

  .سم المؤسسة وتقدیم المتحدثین في الحفالت واالجتماعات العامةاوتخصیص متحدث ب



  
 

 
  

29

المصورة ودوریات المؤسسة  تصالإنتاج النشرات والكتیبات والتقاریر الخاصة ومواد اال -6

خراجها على نحو   .فني یتفق مع الذوق العام وإ

  .تحدید االحتیاجات واألهداف والخطوات الالزمة لتنفیذ المشروع -7

سم المؤسسة والتنسیق المستمر مع قسم اإلعالن ایة في إعالء عالماستخدام اإلعالنات اإل-8

  ).7ص، 1983 ،عجوة (بالمؤسسة 

  -:يفیما حدد زولیف الوظائف األكثر شهرة للعالقات العامة بما یل

  :البحث -

الرأي العام لجماهیر  اتجاهاتاذ تقوم العالقات العامة بجمع وتحلیل وبحث ودراسة    

  .حتى تتمكن من الحصول على حقائق صحیحة، هماتجاهاتومعرفة أرائهم و ، المؤسسیة أو الهیئة

  :التخطیط -

المعنویة وتنظیمها والبشریة و ، مكانات المادیةوهو عملیة التفكیر المنطقي المنظم لتحلیل اإل   

  .بأفضل أسلوب یحقق األهداف المرسومة

   :التنسیق -

كما تعمل ، المختلفة لتحقیق التفاهم بینها داراتتعمل العالقات العامة على التنسیق بین اإل  

 وبین المستویات الدنیا والمستویات، ن والشخصیات المختلفةممارسیوأداة تنسیق بین ال اتصالكحلقة 

  .العلیا

   :تصالاال  -

وقد تكون رسالة شفهیة أو مكتوبة أو صورة  ،وهي العملیة التي یتم من خاللها نقل المعلومات  

 . بل هي تسیر في اتجاهین، ت لیست ذات اتجاه واحدتصاالواال، شارة معبرةإوحتى 
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   :التقویم -

بین هذه  كما أن هنالك عالقة عضویة، لیة عمل العالقات العامةآویمثل المحطة النهائیة في   

  . )76ص ،2010 ،زولیف(المرحلة وكافة المراحل األخرى 

    Gruningائص العالقات العامة وفقًا لـخص 7. 2

بطابع مجتمعي قائم على المسؤولیة االجتماعیة  Gruning ـتمثلت العالقات العامة وفقا ل  

لیكون عمل ، لحأصحاب المصا) الجمهور(داریین وللمنظمات والمؤسسات وتنظیم العالقة بین اإل

وأكثر جاهزیة لتلبیة ، المنظمات والمؤسسات أكثر فاعلیة وأكثر قدرة على حل المشكالت التي تواجهها

جراء إویكمن دور العالقات العامة في المنظمات في . احتیاجات الجمهور وتحقیق األهداف المنشودة

وذلك من خالل الحرص ، للمؤسساتمسح لتحدید الجماهیر المستهدفة التي تتأثر بالقرارات التنظیمیة 

الذي یساعد في ، على التواصل المستمر مع الجماهیر وأخذ متطلباتهم واحتیاجاتهم بعین االعتبار

وهنا تظهر األهمیة الكبیرة لالستراتیجیات . تكوین قیمة عالیة للعالقات العامة ومما یجعلها أكثر فاعلیة

ومن خصائص العالقات العامة التي . ت للجهات المقابلةللعالقات العامة في توصیل القرارا داریةاإل

أن العالقات العامة تهتم ببناء عالقات بناءة وقویة مع المؤسسة وغیرها من   Gurningذكرها

حیث تحرص العالقات العامة على تحقیق الرضا الوظیفي ، المؤسسات وداخل أفراد المؤسسة نفسها

ین العالقات التشاركیة وتعزیز التواصل الداخلي مع داریمن خالل ممارسة اإل ،داخل المؤسسات

وأیضا من الخصائص التي سلط علیها الضوء التأثیر . من العالقة السلطویة والمركزیة هم بدالً ممارسی

 صعباً  حیث یعد دخول المرأة الى عالم العالقات العامة أمراً ، الفعال للمرأة في مجال العالقات العامة

وقد لوحظ أن دور المرأة ، في أعمال العالقات العامة ومهماً  فعاالً  ن عضواً آلولكن أصبحت ا، قدیماً 

وأن المرأة ساعدت في تطور وتنمیة العالقات ، االستراتیجي في العالقات العامة یضاهي دور الرجل

  .)Gurning, 2006, 151-176(والمنظمات العامة في المؤسسات
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  یةعالماإلأهداف العالقات العامة في المؤسسات   8. 2

، لى تحقیق عملیات التواصل وضمان استمرارهاإیة عالمتهدف العالقات العامة في المؤسسات اإل

دارةیة تتمثل بالجهات المسؤولة عن مراقبة و عالمحیث أن وظیفة العالقات العامة في المؤسسات اإل  إ

في  وظیفة العالقات العامة نإ و  .العالقات التنظیمیة االجتماعیة التي تمتاز بالدقة والمصداقیة والثقة

ن للعالقات العامة في وسائل وأ .افیة تكمن في تهدئة العالقات السیئة بین األطر عالمالمؤسسات اإل

حیث أنها تساعد في التخطیط والتنظیم باتباع نهج متعدد ، وظیفة تكتیكیة واستراتیجیة عالماإل

لسابقة والحالیة وتهیئة التحلیالت التي من بما في ذلك فهم الجوانب المتعددة لألحداث ا، المستویات

  .)Supa, 2014, 3(شأنها أن تساعد الباحثین في فهم الوقائع واألحداث بشكل أفضل

یة إلى تحقیقها هي عالمومن أهم األهداف التي تسعى العالقات العامة في المؤسسات اإل  

حها بین مختلف األطراف الذي وكذلك تحدید العالقات وتوضی، التقلیل من التعقیدات بین العالقات

وأیضا تسلیط الضوء على المعلومات المتداولة والتأكد من عدم وجود أي . یعود على الجمیع بالمنفعة

لى توطید إ عالماإلوتهدف العالقات العامة في مؤسسات . ومصداقیة تشویش وذلك یتطلب جهداً 

ي دقة البیانات والمعلومات التي ت مع جمیع األطراف لضمان عدم التشكیك فتصاالالعالقات واال

 تصالومن وظائفها أیضا التركیز على أحدث وسائل اال، یةعالمتصدرها العالقات العامة للمؤسسة اإل

)Damsio, 2012, 14.(  

أصبح من الضروري ومن  ،عالماإلیة ووسائل عالمومع التقدم والتطور الواسع االنتشار للمؤسسات اإل

وفي . والتي تتمثل في العالقات العامة ،المؤسسات بشكل أفضل دارةالالزم وجود سیطرة وتحكم إل

 هحیث أن. یةعالمللنمو المتسارع للمجتمعات التي تعتمد على المؤسسات اإل ونة األخیرة ونظراً اآل

داخل الحقل األكادیمي للعالقات العامة یتم التركیز على التغییرات الملموسة التي أجریت على 

یة عالمعد المؤسسات اإلحیث تُ ، یة االجتماعیةعالمة وخاصة المؤسسات اإلیعالمالمؤسسات اإل
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لى تنظیم وسیطرة إوالتي تحتاج  ،بدیلة أو تكمیلیة للحیاة الیومیة االجتماعیة اتصالاالجتماعیة أداة 

فضًال عن أهمیة العمل على تطویر . االجتماعیة عالماإلمن قبل العالقات العامة في مؤسسات 

جراء التحدیثات والتعدیالت إاالجتمعیة وغیرها من خالل  عالماإلالقات العامة لوسائل وتحسین الع

ومن األمور التي یجب على . عالمالمناسبة والمالئمة التي تخدم المصلحة العامة لسیاسات وسائل اإل

ة واعتماد النظریات التنظیمی، ت التنظیمیةتصاالالعالقات العامة أخذها بعین االعتبار هي اال

 .)Damsio, 2012, 13( ةوالتسویق والتوسع القائم على خبراء وأكادیمیین في مجال العالقات العام

  دور العالقات العامة في النهوض بالمؤسسة 9. 2

   -:یتمثل هذا الدور في

صورة بینیة جیدة تقوم بعض المؤسسات بتقصي الحقائق حول مؤسسات  لتحقیق :تقصي الحقائق .1

  .قوة ونقاط الضعف التي تمیز عمل المؤسسات األخرى المنافسةلمعرفة نقاط ال ىخر أ

عملیة لیها إدراة العالقات العامة من خالل إمن النتائج التي توصلت  انطالقاً  :التخطیط والبرمجة .2

 ؛یقع التخطیط والبرمجة للمؤسسة من خالل وضع خطط متوسطة وطویلة المدى ،الحقائق تقصي

 .للمؤسسة تكون مغایرة لصورة المؤسسات المنافسة ج صورة ذهنیة جیدةیلمحاولة ترو 

العالقات  إداراتتقوم  "الخطة المتوسطة وطویلة المدى"لنجاح عملیة التخطیط  :والتنفیذ تصالاال  .3

ومن  ،یة بحسب المدة الزمنیة التي تستغرقها الخطةتصالالعامة بتوظیف مجموعة من الوسائل اال

 .)45، ص2011الدلیمي، ( اللقاءاتهذه الوسائل اإلجتماعیة والمؤتمرات و 

  العالقات العامة ممارسالمؤهالت العلمیة ل 10.2

   -:لخص بما یليالبد من توفر مؤهالت علمیة تت

جتماع ان یكون مزودًا باألصول العلمیة والعملیة في علم وفن العالقات العامة كدراسة علوم اال .1

 اتجاهاتسالیب قیاس ألعالقات العامة  و لى جانب دراسة المنهج العلمي في اإ دارةوالنفس واإل
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وأن یكون رجل العالقات العامة حاصًال على شهادة علمیة من  ،الرأي العام وتعدیلها وتوجیهها

و أو السیاحة أو الصحافة أ عالماإلو أأو اللغات  دارةحدى إختصاصات اإلإو كلیة بأمعهد 

 .و علم االجتماعأالمكتبات 

باه عند تتیعاب المعلومات وتأثیرها وكما البد ان یتمتع بالیقظة واالنله القدرة على القراءة واس .2

 لیتمكن من صحة التحلیل فإن رجل العالقات العامة ،عالماإلو لوسائل أاالستماع للجماهیر 

 .الناضج هو الذي یراقب الناس وهو الذي یستمع إلیهم

أن تكون الكتابة خالبة من و ، قناعكما ان تكون له القدرة على الكتابه والتعبیر بهدف اإل .3

مما البد منه أن  ،حداثفالكتابه وظیفتها نقل األفكار والمعلومات واأل، المصطلحات المعقده

 .بسیطة وواضحة ومؤثره نتكو 

القدرة على التحدث لألفراد والجماهیر بشكل جذاب ومنطقي لنقل األفكار إلى  :الخطابة .4

ل العالقات العامة إعداد خطب وكلمات الرؤساء وقد یتطلب من رجا  ،الجمهور والتأثیر  فیهم

فعلیة صیاغة الخطبة باألسلوب الذي یساعد ، یًا كانت درجتهم الوظیفیةأأو المسؤولین 

 .الذي یتفق مع شخصیة وطریقه ادائه، المتحدث على الحدیث المؤثر السلس

سلوب تحریر اي نت بسیطة فالبد ان یتمتع رجل العالقات العامة بخبرة حتى لو كا :الصحافة .5

ساس الذي یعتمد ألن هذه الفنون هي األ، خراجالصحفي والتحقیقات الصحفیة والمقال وفن اإل

 .إلى الجمهور تصالعلیه تقدیم مادة اال

، األفالم، باإلضافه إلى الوسائل المطبوعه، یستخدم رجل العالقات العامه :االطالع الفني .6

السمعي والمرئي  تصاللمصوره وكذلك وسائل االوالشرائح ا، واإلذاعه الداخلیه، والمعارض

 .من االطالع والحس الفني مما البد ان تتوفر لدى رجل العالقات العامه مقدراً  ،والسینما

 )47-46، ص2005الدلیمي، (
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  ردنالعالقات العامة في األ  واقع 11.2

لعمل والعالقات مهما كان نشاطها واختصاصها من صالت ا ردنال تكاد تخلو أیة مؤسسة في األ   

العامة في تعاملها من االخرین والتي قد تتوسع بمرور الزمن انسجاما مع التقدم والتطور في كافة 

وتعتبر ، قتصادیة والتعلیمیةوالمالیة واإل داریةاإل جهزةالمجاالت وزیادة حجم االنتاج وتوسع األ

إلعالن عن نفسها وللمحافظة على الوظائف واألدوات التي تستخدمها المنظمة ل العالقات العامة أحد

تستطیع المنظمة ) العالقات العامة(فمن خالل هذه الوظیفة  ،الدائم بیئتها الداخلیة والخارجیة تصالاال

 وتوضیح توصیل تستطیع أنها كما ،بناء سیاساتها العامة بناء على المعلومات التي توفرها هذه الدوائر

  ).71- 69،ص1992النجار(والخارجي  الداخلي هورهامج لىإ ورسالتها أهدافها

نما أصبحت إ و  ،داء جملة نشاطات محددة بزمان أو مكانألم تعد العالقات قاصرة على و   

وتعریف  ،وأقسام المؤسسة لتعریف المؤسسة بالمجتمع الخارجي ممارسيوظیفة عابرة لحدود بكل 

وأداء  ،تویات بمؤسستهموكذلك تعریف العاملین بالمؤسسة وعلى كل المس ،المجتمع الخارجي بها

  .الخدمات واالستحقاقات التي تقع على المؤسسة تجاه العاملین لدیها وتقویة العالقات فیما بینهم

ومن المالحظ أن دور العالقات العامة انتقل من كونها وظیفة ثانویة تقوم بخدمات استشاریة   

یمي للمؤسسات وللمسؤولین فیها المؤسسات الى وظیفة تحتل موقعا متقدما في الهیكل التنظ دارةإل

درة ومجالي، ( االستراتیجیة مقعد في اجتماعات المدیرین الرئیسین ولها موقع في اتخاذ القرارات

 ) . 3،ص2010

لى أنه زاد االهتمام بنشاط العالقات العامة الذي تمارسه المؤسسات في ظل تعاظم إضافة باإل  

طالق المعرفة وتأثیرها القوي على جماهیر تلك إد منصات القدرات المحلیة والدولیة لها وتداخل وتعد

مرهون بحجم الدور الذي تقوم به العالقات  ردنوأصبح معیار النجاح المؤسسي في األ ،المؤسسات

العامة في تنفیذ المهام المكلفة بها، ولكونها الوجه األول الذي تطل من خالله المؤسسة على جمهورها 
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لتأثیرها في خلق  داري والتنظیمي ألي مؤسسة نظراً غفالها في الهیكل اإلإنه بات من الصعب إولذا، ف

 ،2012حتاملة، (عالقات عصریة وحضاریة متمیزة بینها وبین جمیع األفراد الذین یتعاملون معها 

  ).11ص

 تصالن األداء الفعال لدوائر العالقات العامة تساعد الجامعات وشركات االأحیث   

، فهناك ومتطلبات الجمهور المتعامل معها في تفهم احتیاجات ردنفي األیة عالموالمؤسسات اإل

جمهور كبیر مكون من مؤسسسات المجتمع المدني، والمؤسسات المهنیة والهیئات الحكومیة والشركات 

الخاصة وغیرها، وكل فئة من الجمهور المتعاملین له حاجات ومتطلبات مختلفة ومتغیرة من فترة 

یة عالموالمؤسسات اإل تصالر عالقات عامة فعالة تساعد الجامعات وشركات االخرى، ووجود دوائأل

    .)4ص،2010الحدید، ( یجاد روابط وثیقة بینها وبین جمهور المتعاملینإعلى 

تطورات مستمرة على مفاهیمها ووظائفها وفلسفتها بما  ردنالعالقات العامة في األوتشهد   

مفهوم المسؤولیة  أالحیاة والعلوم، وفي هذا السیاق بد یواكب التطورات المستمرة في مجاالت

االجتماعیة یحتل مكانة بارزة ضمن مهمات العالقات العامة في قطاع شركات ومؤسسات القطاع 

في  وقد زاد االهتمام مؤخراً  ،ردنوغیرها من الشركات في األ والبنوك تصالالخاص ومنها شركات اال

بتزاید أهمیة المسؤولیة االجتماعیة  ردناصة والحكومیة في األالعالقات العامة في القطاعات الخ

نحو قضایا المجتمع الذي یعمل فیه ونحو المشاركة في جهود  ،الملقاة على عاتق تلك الشركات

حیث أن تقییم الشركات لم یعد یعتمد على ربحیتها فحسب والمراكز المالیة التي . التنمیة المستدامة

د على المفاهیم الحدیثة العائدة على العالقات العامة وبیئة العمل القادرة على نه یتعمإتوصلت لها، بل 

 ردنوغیرها في األ داریةالتعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب االقتصادیة والتكنولوجیة واإل

  ).   14ص ،2012عجیالت، (
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نها ما تزال تعاني أال إ، ردنوبالرغم من أهمیة العالقات العامة في انجاح المؤسسات في األ   

تلك  إداراتفي مفهومها ووظیفتها وممارستها معاناة شدیدة، نتیجة قدم األنظمة والقوانین التي تحكم 

تطمح  ردنالمؤسسات بشكل عام والعالقات العامة بشكل خاص، األمر الذي یحتم كل مؤسسة في األ

واكبة العصر الحدیث المتسارع الخطى، ئها وتحقیق أهدافها ومالى تحقیق النجاح والتطور الرقي بأدإ

العالقات العامة المكانة التي تستحقها،  دارةأن تعید النظر في تلك األنظمة والقوانین لكي تحقق إل

  .)11، ص2012حتاملة، ( والفاعلیة المنشودة التي تصب في مصلحة المؤسسة

 ةوال تتمتع بالمكان ،النافذ ذلك التأثیر ردنیة في األعالمعالقات العامة بالمؤسسات اإللل لیس  

ومن الواضح أن موقعها یعتبر هامشیًا بالنسبة  ،التي تؤهلها ألداء أنشطتها وواجباتها بالشكل المطلوب

ختصاصاتها لى الصالحیات و إى وتفتقر المؤسسات األخر  جهزةأل التي تسمح لها بإداء مهامها وإ

كذلك اإلمكانات و  ،ة والمختصةبة والمدر لى العناصر البشریة المؤهلإكما تفتقر  ،بصورة صحیحة

هتمام اوقلة وغیر متواجدة في بعض األحیان،  ،المالیة والمادیة والتجهیزات والمعدات الالزمة لها

 بالدور الحقیقي الذي تلعبه العالقات العامة في تمتین الصلة بین الجمهور الخارجي العلیا دارةاإل

  .)2015العدوان،  شخصیة، مقابلة( اخليلمؤسسة وجمهورها الدا المستهدف من قبل
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  المبحث الثالث

 في العلوم العربیة النشأه والتطور تصالاال 

  النشأة والتطور ...  تصالال ا 1 .3

 البشر غیره من مع ومتطورة، مستمرة یةاتصال عملیة في وهو، األرض سطح على اإلنسان وجد أن منذ

 منذ ومارسته تصالاال اإلنسانیة المجتمعات عرفت دلق، أخرى ناحیة من به المحیطة والبیئة، ناحیة من

 عن االستغناء اإلنسان یستطع لم العصور وبتقدم، تسكن الكهوف بدائیة قبائل في تعیش كانت أن

 بالغ أثر له كان حیث التجمعات وأماكن، العبادة دور في وخاصة، حاجته له ازدادت بل، تصالاال

جد أن فمنذ، نفسه اإلنسان قدم قدیمة عملیة وفه الساعة ولید تصالاال فلیس، األهمیة قید  على اإلنسان وُ

 ولكن، اجتماعي بطبعه ألنه والضراء؛ السراء في والمشاركة األخبار وتبادل التفاهم بفطرته حاول الحیاة

  ).93ص، 2013، العنانبه( واالجتماعیة الجغرافیة الظروف علیه فرضته محدود نطاق في

أفرزت ، ولكنها مرت بمراحل تطور عدیدة، جود كائنات هذا العالمبو  تصالوجدت وسائل اال  

وتوسعة ، تصالولكنها كانت تهدف دائمًا إلى فوریة اال، عدة أنواع متفاوتة في الكم والكیف والمدى

، في العصور القدیمة طبوالً  تصالفقد كانت وسائل اال. وتحسین نوعیة الرسالة، دائرة المستقبلین

هذا باإلضافة إلى الحفر على األحجار واألشجار واأللواح واألعمدة المنصوبة ، طیوراً ونارًا و ، ودخاناً 

كما كان ، كما كان التجار یحملون معهم في أسفارهم األخبار. في المعابد أو المیادین العامة

ویمكن اإلضافة أخیرًا إلى جمیع هذه الوسائل وسیلة ، المندوبون ینشرونها ویعلنون أوامر الحكام

  ).25ص، 2007، عبدالحمید(الشخصي العادي  تصالاال

وینسخونها باألیدي على المواد الطبیعیة التي كانت متوافرة ، ولقد كان الناس یسجلون رسائلهم  

ومع مرور الزمن برزت الحاجة للحصول على مادة للكتابة تكون سهلة الخزن والحمل ، لدیهم آنذاك
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ثم . استخدموا ورق البردى الذي انتقل إلى الیونانیین والرومانواجتهد المصریون القدماء ف. واالستعمال

كما اخترع الصینیون ، الذي انتقل إلى الیونانیین والرومان، ىتمكن الصینیون من اختراع الورق البرد

 ،وعلى الرغم من احتكار هؤالء لسر اكتشافهم، )Tslub(أیضا الورق من لحاء شجر التوت على ید 

لحصول علیه بعدما امتدت فتوحاتهم لتتجاوز الصین شرقًا حوالي منتصف القرن استطاع المسلمون ا

نشئ أول مصنع إلنتاج الورق في فأنتجوا ورقًا من ألیاف الكتان ثم أُ ، الثامن المیالدي ثم طوروها

، 2009،أبوعیشة( تلته مصانع أخرى في دمشق ومصر والمغرب، "سمرقند"التاریخ في مدینة 

  ).23ص

ثم أنشئ أول ، القرن الثاني عشر أنشأ المسلمون مطاحن للورق في األندلس وفي منتصف  

وبذلك انتقلت صناعة الورق ومطاحنه إلى أوروبا التي استحوذت على ، مصنع للورق في صقلیة

واستمر الوضع كذلك إلى اختراع المطبعة في القرن ، فحسنت وسائلها، تطویرها منذ القرن الثالث عشر

وذلك یدل على أن . ختراع المطبعة المیكانیكیة األولى مع مطلع القرن التاسع عشرالخامس عشر ثم ا

، الكالم والرموز(ثم خضعت ألطوار متعددة ، ومتنوعة في تلك العصور، كانت حدیثة تصالوسائل اال

حتى ظهور المطبعة التي تمثل الفاصل الحقیقي بین ) ثم الكتابة التصویریة ثم استخدام الحروف

ذلك ألنها أمدت العالم . تصالوالعصور الحدیثة من حیث ارتباطها بتطور وسائل اال، القدیمةالعصور 

وأصبحت بذلك الكلمة ، ثم الصحف، جدیدة ابتداء من الكتب والنشرات اتصالالحدیث بوسائل 

  ).17ص ، 2002، دلیو( األولى في العصر الحدیث تصالالمقروءة هي وسیلة اال

یة الثانیة مع ظهور أداة جدیدة من أدواتها ونعني بها وكاالت تصالاالوبدأت بعد ذلك الثورة   

ون اإلخباري األساسي والتي أصبحت فیما بعد الممّ ، في فرنسا 1835األنباء التي ظهرت أوالها عام 

، رادیو، سینما( ثم حدثت الثورة الثالثة بظهور المخترعات السمعیة البصریة الحدیث. للوسائل األخرى

بظهور األقمار الصناعیة في نهایة الخمسینیات  تصالوكانت أوج الثورة في اال، )مبیوترك، تلفاز
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والتي تلتها اختراعات أخرى خاصة الفیدیو ، 1964ولمبیة من طوكیو عام وخاصة بعد نقل األلعاب األ

على بواسطة الكابالت التي عملت  تلفازوال، تلفازشارات الإالذي مكن الجمهور من إعادة  1964عام 

  ).94ص، 2013، العنانبه( وعدد البرامج والقنوات، زیادة وضوح الصورة

تولدت عن الربط بین مختلف الوسائل  تصالوفي أواخر السبعینات ظهرت وسائل جدیدة لال    

وفي منافسة شدیدة  منفصالً  كانت سابقا تتطور تطوراً ، ت قصیرة المدىاتصاالو ، من تلفزة ومعلوماتیة

اإلنتاج : وقد أدى هذا التوجه الجدید إلى تغییرات جذریة على جمیع المستویات، یةتكاد تكون إقصائ

وهو األمر الذي وفرَ إمكانات ، والفیدیو، تلفازوالربط بین الهاتف والكمبیوتر وال، والمعالجة والتوزیع

التي ، الجدیدة تصالأدت في الثمانینات إلى ما نسمیه بوسائل اال، ت االجتماعیةتصاالجدیدة لال

األشرطة واألقراص ، التلتكست، الفاكس، الكوابل، تتمثل أساسًا في تطویر األقمار الصناعیة

لى عدد المتناه من إمكانات التركیب المتعدد الوسائل والتقنیات واألبعاد، المضغوطة تمثلت أهم ، وإ

  ).20ص ، 2002 ،ودلی( اآللي والهاتف واالنترنت عالماإلو  تلفازتطبیقاته الحالیة في الجمع بین ال

یتبادالن األدوار ، وبات المرسل والمستقبل، تصالأو تداخلت بین عناصر اال، تغیرت األدوار  

وتجمعت ، لى أي مكانإ و ، ویمكن ألي فرد كان توجیه رسالته في أي زمان، في معظم األحوال

ً تصالالخدمات اال ً واحده ما وكتابة الرسائل مشاهدة التلفاز والسین، یمكن من خاللها، یة في تولیفه

یة تلفاز ویمكن مشاهدة األفالم السینمائیة والقنوات ال، في جهاز المحمول التلیفوني، االلیكترونیة

األمر الذي جعل حاسوب وجهاز ال، مع مخاطبة العالم كله باستخدامات االنترنت، ةذاعیوالمحطات اإل

  ). 50ص، 2003،النجار(الكثیرین یطلقون على هذا العصر زمن العولمة الكونیة

ارتبط بتطورات تكنولوجیة على مستوى الوسائل ، وتطوره تصالاالویمكن القول إن نشأة   

 :مرت بمراحل هي تصالواال عالماإلویمكن القول إن وسائل ، والمستویات األخرى كافة
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  .تلفازوال ذاعةالصحافة واإل: وهي، التقلیدیة عالماإلمرحلة وسائل : أوالً 

یة جماهیریة إعالموالمتمثلة باالنترنت كوسیلة  والمعلومات المتطورة عالماإلكنولوجیا مرحلة ت: ثانیاً 

ألنها مفتوحة االستخدام من مختلف ، التقلیدیة األخرى عالماإلإذ تختلف االنترنت عن وسائل ، جدیدة

دون أي ، ةیّ وتمكنها من تبادل األخبار والمعلومات واآلراء واألفكار بحر ، المستویات واألجناس والدول

  ).94،ص2013زیدان، ( .حیث اإلنترنت بالمساواة االجتماعیة، رقیب

   :المرحلة الرقمیة :ثالثا

هو العملیة التي تتم بوساطتها نقل المعلومات ، )telecommunication(عن بعد  تصالاال

 تسمى المصدر إلى نقطة أخرى تسمى ،مهما تكن طبیعتها من نقطة معینة في المكان والزمان

  ).94،ص2013زیدان، (. الجهة المقصودة أو المتلقي

من أهم العملیات التي تتم في هذه المرحلة ویتم فیها تغییر أحد  modulationویعّد التعدیل 

وتأتي األهداف الرئیسة . بما یتناسب مع إشارة الدخل، carrier waveعوامل الموجة الحاملة 

 -صحافة (الجماهیري   تصالن طبیعة وسائل االللخروج م تصاللتطویر الحاسبات في مجال اال

ذات االتجاه الواحد من المصدر إلى الملتقي إلى وسائل أكثر فاعلیة بین مصدر  )تلفاز -إذاعة

وخیر دلیل على ذلك هو استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة والفیدیو ، المعلومات والمتلقي

عالي الكثافة إلى ضرب  تلفازوالعزوف مؤقتا عن ال، )األلعاب المرئیة - المعلومات المرئیة(دیسك 

واستخدام الشارة ، )معلومات+ صور+  أصوات(المتعدد  عالماإلیركز على نظام  تلفازجدید من ال

صورة وصوت أنقى (الرقمي التفاعلي  تلفازیة الرقمیة في اإلرسال مؤشر إلى ظهور التلفاز ال

لها بین المرسل والمتلقي إلى جانب استخدام الحاسوب مع إمكانیة تبادالت تفاعلیة الحد ) وأصفى

الطباعة واستخدام ، وهي، عداد الجریدةإإذ یمكن القفز عن مرحلتین في  ،والصحافة ذاعةفي اإل
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 مما جعل الحدیث عن الصحافة االلكترونیة والمجتمع الالورقي من ممیزات مجتمع التواصل، الورق

  ).94ص،2013، زیدان(

ي اعتمدت األقمار الصناعیة بث البرامج التناظریة بعد أن امتدت عالمإلوفي مجال البث ا

دماج شبكة االنترنت، واعتماد اإلرسال الرقمي، االستقبال أجهزةة إلى یالرقم وشبكات الكابل ، وإ

وتتمثل تقنیات . وخدمات فیدیو تحت الطلب، وأصبحنا نشاهد تلفزة تفاعلیة رقمیة، التلفازیة

الحدیثة في عملیة الترمیز الرقمي لجمیع المعلومات بصفة  تصالي وسائل االالرقمیة ف تصالاال

ویتمیز هذا الترمیز بقدرته الفائقة على ، الكترونیة باعتماد القاعدة الثنائیة في مجال الریاضیات

ولم . أو أصواتاً ، أو صوراً ، ترجمة هذه المعلومات في أشكالها المتعددة سواء أكانت نصوصاً 

نیات الرقمیة على ترمیز المعلومة بصفة الكترونیة بل اجتاحت أیضا تقنیات اإلرسال تقتصر التق

دماج ، وأصبحنا نعیش مرحلة اإلرسال الرقمي الذي زاد من قدرات شبكات اإلرسال، تتصاالواال وإ

، ت وخاصة شبكات الهاتف وتراسل المعطیاتتصاالمختلف المجاالت التي یشملها قطاع اال

  ). 169ص، 2011، الدلیمي( ي وشبكة االنترنتتلفاز ي والواإلرسال اإلذاع

   :مرحلة التفاعلیة :رابعاً 

ـــة ولیـــدة العالقـــات بـــین النـــاس واآلالت ومـــع بدایـــة التســـعینات مـــن القـــرن ، تعـــد هـــذه المرحل

جــراء نقطــة ، یــین واالقتصــادیینعالمأصــبح مفهــوم التفاعلیــة متــداوال بــین األكــادیمیین واإل، الماضــي

ت الرقمیــة والمعلوماتیــة وأصــبح ینظــر للمتلقــي كفاعــل مثلــه مثــل تصــاالتــي جمعــت بــین االااللتقــاء ال

ومـن بــین ، عـززت مصـطلح التفاعلیــة مقرونـا بالوسـائط المتعـددة تصـالأي أن تكنولوجیـا اال، المرسـل

التـي أصــبح ، دالالت هـذا المصـطلح عالقتـه الوثیقـة بمفـاهیم الحریـة والدیمقراطیـة والمشـاركة والحـوار

تمتع بها المستخدم من حیث اختیار ما یرید من الوسائل وما یرغـب مـن المحتـوى والمضـمون بـدون ی

  .)24-25ص، 2010،شفیق( قیود زمنیة أو مكانیة
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  تصالمفهوم اال  2.3

) Communis(كلمــــة مشــــتقة مــــن األصــــل الالتینــــي ) The Communication( تصــــالاال

وهـو العملیـة ، لیة مشاركة في األفكار والمعلومـاتفي جوهره عم تصالویعد اال، بمعنى عام أو شائع

وفــي هـذا التفاعــل ، فــي مضـامین اجتماعیــة معینـة، التـي یتفاعـل بمقتضــاها مرسـل الرســالة ومسـتقبلها

ومـــع ظهـــور وســـائل ، أو حـــدث معـــین، ومعلومـــات بـــین األفـــراد عـــن قضـــیة معینـــة، یـــتم نقـــل أفكـــار

 اصــبح المجتمــع العــالمي الحــدیث مجتمعــاً ، جیــاتكنولو  تصــالالجمــاهیري وتطــور وســائل اال عــالماإل

بـل علـى العكـس مـن ، وال ینفصل عنه عالماإلال یتعارض مع  تصالكما اصبح اال. بامتیاز یاً اتصال

 خــرن المفهــومین متشــابكین وكــل نقــد ألحــدهما یمكــن ان طبــق علــى اآلأكمــا ، لــه یعــد امتــداداً ، ذلــك

 ).36ص، 2011، العبداهللا(

نســـان، ومـــن الصـــعب متجـــذر فـــي الســـلوكات الطبیعیـــة لإل تصـــالالأن ا Chairmanویـــرى 

في المناسبات واألحـداث االجتماعیـة والسـلوكیة، وفـي الحقیقـة  اتصالحتى مجرد التفكیر بعدم وجود 

لـى مشـاركة، والتـي تمتـاز بخاصـیة جماعیـة سـواء كـانوا إعلى السلوكات التـي تحتـاج  تصالیطبق اال

لنقل وتبادل المعلومات والتـي یجـب أن تتـوافر شـروط  تصاللى االإة كما أن البشر بحاج. بشر أم ال

 ,Chairman(الوضـــوح الســـیاقي االجتمـــاعي أو االقتصـــادي، السیاســـي وغیرهـــا مـــن الســـیاقات  

2014, 2 (.   

  تصاللال  مهمةال التعریفات بعض یلي ما في سنورد

الثالثـي  إلـى األصـل ردالعـرب یـ لسـان فـي  )منظـور البـن(العربیـة،  فـي اللغـة تصالٌعرف اال

 الهجـران، وخـالف ضـد وصـلة، والوصـل وصـال الشـيء وصـل أي) اتّصـل(الفعـل  ومنـه) وصـل(

له اتصل ما أي الوصلة هو تصالالفصل، واال وأبلغـه  إلیـه أنهـاه أي أوصـله بمعنـى إلیـه بالشيء، ووصَّ

اه   . ) 2010ابن منظور، ( إیّ
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تهدف تحقیــق العمومیــة أو الــذیوع أو ویــرى ســمیر حســن أن االتصــال هــو النشــاط الــذي یســ

اإلنتشــار أو الشــیوع أو المألوفیــة لفكــرة أو موضــوع أو منشــأة أو قضــیة عــن طریــق إنتقــال المعلومــات 

أو األفكـار أو األراء أو االتجاهـات مـن شــخص أو جماعـة إلـى شــخص أو جماعـة إلـى أشــخاص أو 

لــــــدى كــــــل مــــــن الطــــــرفین جماعــــــات بإســــــتخدام رمــــــوز ذات معنــــــى موحــــــد ومفهــــــوم بــــــنفس الدرجــــــة 

  .)21،ص2007حجاب،(

بأنه ذلك المیكانزم الذي من خالله توجد العالقات  تصالاال) تشارلز كولي(عرفه  

ستمرارها انسانیة وتنمو وتتطور الرموز العقلیة بواسطة وسائل تنشر هذه الرموز عبر المكان و اإل

ونغمات الصوت والكلمات وهي تتضمن تعبیرات الوجه واإلیماءات واإلشارات  ،عبر الزمان

وكل تلك التدابیر التي تعمل بسرعة وكفاءة على قهر  ،هاتفوالطباعة والخطوط الحدیدیة والبرق وال

  . )32، ص2007الریشاوي،(بعدي الزمان والمكان 

اإلنساني المنطوق والمكتوب الذي یتم داخل  تصالویعرفه إبراهیم ابو عرقوب بأنه اال

         ویسهم في تطویر أسالیب العمل وتقویة  ،ردي والجماعيالمؤسسة على المستوى الف

 (أو غیر رسمي )  ، أفقیاً ، صاعداً هابطاً  (رسمیًا  اتصاالً ما إن، وهو ممارسیالعالقة بین ال

 .) 28،ص2007حجاب،

لى الطرف االخر، ومشاركة وتلقین إعلى أنه عملیة تحویل األفكار  تصالویعرف اال

 وأالة ــحالة الرسإ لومات التي تم تلقیها، وتوضیح الرسالة التي تم تلقیها، و المعلومات، وفهم المع

خرین وربط الجهات المتلقیة والمرسلة مع بعضها، وتوصیل األفكار والمواقف لى اآلإالمعلومة 

نشاء وتبادل الرسائل داخل شبكة من العالقات المستقلة إ والمشاعر بطریقة واضحة، و 

)Lunenburg, 2010, 1 .(  
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بأنه العملیة التي یتفاعل بمقتضاها متلق ومرسل الرسالة  تصالبینما عرف جهان رشتي اال

في مضامین إجتماعیة معینه وفي هذا الفاعل یتم نقل أفكار ومعلومات بین األفراد عن قضیة 

  ) 32، ص2007الریشاوي، .(معینة أو معنى مجرد أو واقع معین

لى نقل وتبادل المعلومات إأنه عملیة تهدف  في العالقات العامة على تصالویعرف اال

طار موقفي إباستخدامهم وسیلة معینة خالل  ،داخل التنظیم وخارجه تصالبین طرفي عملیة اال

محدد یجمع بینهما بغرض تحقیق التفاعل والتفاهم المتبادل نحو تحقیق األهداف المحددة للعالقات 

 .)30ص 2007حجاب، ( ةالعام

  :تصالعناصر عملیة اال  3.3

  -:اآلتیةمن العناصر  تصالتتكون عملیة اال

  :المرسل .1

وهو أي شخص عادي أو معنوي یرید إیصال فكرة للحصول على معلومات أو إعطاء 

إشارة عن حركته، ویبدأ المرسل من خالل وضع رموز مختارة مثل الكلمات أو تعابیر الوجة إلیجاد 

  .الرسالة

  :الرسالة .2

خرى رسل للمستقبل وتمثل ظاهرة أو فكرة أو المعلومات األوهي مجموع المعاني التي ت

  .الواجب إرسالها، وربما تتخذ شكل كالم أو مادة مكتوبة وسلوك غیر ملفوظ

 :القناة أو الوسیلة .3

، وقد تكون سمعیة أو هلیإلى المرسل إوهي الطریقة التي یختارها المرسل لنقل المعلومات  

  .معاً  مرئیة أو حسیة أو كتابیه أو جمیعها
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  :المستقبل .4

عند تلقي الشخص للرسلة فیقوم  تصالوهي الجهة التي تتسلم المعلومات ویستمر اال

   .المرسل بترجمة الرموز في الرسالة ألجل تفسیرها

 :التغذیة الراجعة  .5

، تصالوهي ردات فعل المستقبل الذي یبین مدى أهمیة الرسالة وهي جزء مفید من اال 

لى ما بعد تحلیل النشاط النهائي أو ما یمثله إجابة من المتلقي إ تصالاالوفي حاالت كثیرة یستمر 

للمرسل األصلي، كما تمثل التغذیة الراجعة مرحلة التأكید للمرسل أن الرسالة قد تم فهمها بالشكل 

حیث تبین فیما بعد إذا كانت عملیة  تصالالصحیح، وعملیة قیاس ردود الفعل مهمة في عملیة اال

 .)260- 259، ص2012الجرایدة،( م العكسأتمت بطریقة جیدة في جمیع مراحلها  قد تصالاال

مجاهد، شیبه، الخلیفي،  : (یة بالشكل االتيتصالویمكن توضیح عناصر العملیة اال

  .)35، ص2006

  یة تصاللعناصر العملیة اال )  5-2(شكل توضیحي رقم 

  

  

  

  

  التغذیة المرتدة أو رجع الصدى

  

المرسل أو 
 القائم باالتصال

المستقبل أو 
 المتلقي

 الرسالة الوسیلة
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  والعالقات العامة تصالال ا 4. 3

حیث أن العالقات العامة ، تتصاالوال یتجزأ عن عمل اال مهماً  تعد العالقات العامة جزءاً 

وتساهم العالقات . تتصاالتعمل كداعم رئیسي وأساسي في دعم وتعزیز وتشجیع صناعة اال

ر المهارات من المهنیة والشفافیة وتطوی ت على تحقیق مستوى عالٍ تصاالالعامة في مجال اال

ومن خالل العالقات العامة في . وتحقیق التمیز على مستوى السوق المحلي والدولي ،االستشاریة

ت تبادل الخبرات ومعالجة المشكالت ومواجهة التحدیات تصاالات االكت یمكن لشر تصاالاال

أن لى إضافة باإل. وتالفي المشكالت التي ممكن أن تحدث في المستقبل ،بطریقة أكثر مهنیة

ت والعالقات الرسمیة وغیر الرسمیة مع منظمات تصاالالعالقات العامة تساعد في تعزیز اال

ویزید ویحسن ویطور من  تصالوالذي یضیف طابع متمیز لشركة اال، األخرى تصالوشركات اال

  ).Chairman, 2014, 1( أدائها المهني

ت والتي تصاالمجال االأصحاب رؤوس األموال نحو االستثمارات في  اتجاهاتلقد تحولت 

في شركات  داراتن اإلأحیث ، لى العالقات العامة لتنظیمها وظیفیاً إدارتها إبطبیعة حالها تحتاج 

تعتمد على استراتیجیات العالقات العامة التي ترتكز على تطویر وتحسین أداء الشركة  تصالاال

 - تعتمد علیها العالقات العامة وأن من أهم المبادئ التي. والحفاظ على سمعة الشركة وتنافسیتها

ُ  - الحقیقة والصدق   تصالد الثقة والتي تعد من األساسیات الهامة للعالقات العامة في االولّ الذي ی

وذلك  ،التي تساعد الشركة على الحفاظ على العالقات الناجحة مع المنظمات األخرى والحكومات

ي یمكن عن طریقها استقبال وتلقي مفتوحة والت اتصالیتحقق من خالل الحرص على عالقات 

وینبغي أن یتمیز . المعلومات والمالحظات وتوصیل البیانات الصحیحة التي ال تشوبها شائبة

وأن ال یمیل حسب المصلحة ویتحقق ذلك من خالل تطبیق استراتیجیات  ،التواصل بالعدل
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ث أن العالقات حی، الذي یحول دون حدوث أي ضرر ألي طرف من األطراف، العالقات العامة

  ).Chairman, 2014, 2( ثسؤولیة تعدیل أي خطأ ممكن أن یحدالعامة تتحمل م

داري من منطلق المهام كدعامة رئیسة في عملها اإل تصالتعتمد العالقات العامة على اال  

- 30 ،ص2007، حجاب( تیةوذلك لتحقیق األهداف اآل تصالالتي تزاول من خاللها عملیة اال

32( :  

  :عالماإل -

للعالقات العامة من خالل تدفق المعلومات على كافة  تصالیة لالعالموتظهر المهام اإل  

والقرار الناجح یعتمد ، فالمدیر الناجح هو الذي یتخذ قرارات ناجحة، والتنفیذیة داریةالمستویات اإل

مدى ویعتمد تدفق المعلومات على ، على كمیة هائلة من المعلومات السلیمة في الوقت المناسب

  . تصالفاعلیة اال

  :االنضباط -

من ضبط ، داریةیعتمد سیر عمل العالقات العامة على مزاولة الكثیر من العملیات اإل  

واستراتیجیات ومجموعة من ، وبالتالي یستلزم وجود سیاسات، ورقابة وتنسیق بین األنشطة المختلفة

وما ، ح لألعضاء ما یجب اتباعهرشادات والمذكرات الدوریة التي توضالتعلیمات والقرارات واإل

 . تصالال بمزاولة عملیة االإولن یتم كل هذا ، یجب تجنبه

  :قناعاإل -

بل یجب ، بقوة السلطة لضمان سیر العمل في الحیاة الوظیفیة دارةأحیانا ال یكفي تمتع اإل  

عدم الموافقة  وحریة الموافقة أو، للعاملین بالمنظمة حریة التعبیر عن وجهة النظر دارةأن تكفل اإل

، تصالنجازها من خالل مزاولة عملیة االإیة التي یمكن قناعویرتبط ذلك بالمهمة اإل ،مع المدیر
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جراء حتى تعطي الفرص للمستقبل إل، ذي الطریقین تصالیة في االقناعوتظهر أعباء المهام اإل

 .  المزید من االستفسارات بقصد االقتناع بشئ معین

 :لمنشأةلالتكامل  -

عن الممارسات المختلفة حیث یتفاعل  من كونه تعبیراً  تصالأبعاد المهمة التكاملیة لال تنبع  

وتساعد المهمة التكاملیة في سیادة روح الوحدة بالنسبة . الناس من أجل التكامل الذاتي والجماعي

ى لإلى نفسه من خالل االنتماء إمما یستلزم توفیر وسیلة یستطیع بها الموظف التعرف ، للمنظمة

 . مجموعة ما بالمنظمة

عملیة ضروریة ومهمه في توجیة  في العالقات العامة تصالیرى الباحث أن اال ،مما سبق

یساعد على التنسیق بین مختلف الجهود التي یبذلها  مما ،وتغییر لسلوك العاملین داخل المؤسسة

ق الرضا عن الجهود كما تسهم في تحقی ،المختلفة داریةاإل جهزةاألعضاء أو التي تقوم بها األ

  .بصفة عامة فیما یتصل بنشأة المنظمة وتكوین صورة ذهنیة طیبة لدى األفراد

ن العالقات أكما ، في العالقات العامة تأتي على شكل ثنائي االتجاه تصالإن عملیة اال

العالقات  اتصالف، لى خلق رأي عام منسجم مع أهدافهاإیة تصالالعامة تهدف من وراء العملیة اال

  . )81ص، 2012،الجرایدة( يإقناع اتصالالعامة هو 

  في العالقات العامة تصالتقسیم وسائل اال  5. 3

 -:في العالقات العامة كما یلي تصالتم تقسیم وسائل اال

  :Outside – in Communicationمن خارج المنظمة إلى داخلها  تصالاال . أوالً 

ویتم ذلك من خالل ، جماهیرها الخارجیةیمثل كافة المعلومات الواردة للمنظمة بواسطة  

الخطابات والشكاوى والمقترحات الواردة للمنظمة (والبرید ، والصحف والمجالت، تلفازوال، ذاعةاإل

) الحكومة لوممث، الموردون، العمالء(وزیارات الجمهور الخارجي ، )من جماهیرها الخارجیة
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ن تكون من خالل زیارة مدیري كما یمكن أ، للمنظمة سواء كانت مخططة أو غیر مخططة

النشرات  ، المنظمة ألطراف الجمهور الخارجي والمشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات

 والتقاریر والمجالت أو الصحف الخاصة بالعمالء والموزعین والموردین والحكومة

  ).19،ص2001،أبوقحف(

  :Inside – Out Communicationمن داخل المنظمة إلى خارجها  تصالاال . ثانیاً 

وهذه ، وهذا النوع یحتوي على المعلومات التي ترغب المنظمة إبالغها للجماهیر الخارجیة

الجماهیریة  تصالال یختلف أحد على أهمیة وسائل اال ؛الطریقة تنقسم إلى الوسائل العامة

، العالمفهذه الوسائل أصبحت المصدر األساسي للمعلومات عن ، لمخططي برامج العالقات العامة

  . والدول، والمؤسسات، واألشخاص، وهي تشكل إدراكات األفراد ومعتقداتهم حول األحداث

والمجالت صناعة مربحة ال یقل االستثمار  تلفازوغدت كثیر من الصحف ومحطات ال

فهي تجمع هذه . تقدم المعلومات والترفیه تصالفوسائل اال، فیها عن استثمارات صناعة السیارات

وتعید تقدیمها بطریقة تستمیل الجمهور لینفق المال أو یقضي الوقت في القراءة المعلومات 

كذلك المجالت التجاریة أو المهنیة؛ والتي تعمل بعدد قلیل جدًا من . والمشاهدة واالستماع

وتركز على موضوع معین وعادة ما یكتب خبراء الصناعة ورجال ، وبموارد مالیة ضئیلة، المحررین

كذلك خدمات االنترنت؛ تطورت شبكة . ت في تلك المجالت ویمدونها بدراسات جادةاألعمال مقاال

ویزداد االعتماد علیها من قبل شركات األعمال والمنظمات ، االنترنت بدرجة كبیرة وسریعة ومعقدة

، والمستثمرین، المستمر والتفاعلي مع المستهلكین تصالكوسیلة لال ،بمختلف أنواعها وتوجهاتها

قلیمي ودوليوالعاملی ویمكن من خاللها تقدیم أخبار فوریة عن السیاسات ، ن على نطاق محلي وإ

المعارض؛ معارض . وتتیح تحدیث هذه المعلومات دقیقة بدقیقة، والتطورات المالیة، والمنتجات
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والبرید الفوري؛ رسائل خاصة شخصیة یمكن أن تحمل أخبار عالقات ، العالقات العامة والخاصة

  ).21،ص2004، الجمال وعیاد(شركة موجهة ألشخاص محددین من الجمهورعامة عن ال

  : بالجمهور الداخلي تصالاال . ثالثا

إن أهمیة العالقات العامة داخل المؤسسة ال تقل عن أهمیتها الخارجیة الموجهة إلى فئات 

إن وجود ف، حیث إنها نقطة االنطالق الرئیسة التي تؤدي إلى نجاح المؤسسة، مختلفة من الجمهور

 دارةن والعمال في ظروف عمل جیدة وجو من التعاون والتفاهم المتبادل بینهم وبین اإلممارسیال

  -: ومن بین أهم هذه الوسائل. سیصل حتمًا إلى نجاح أوسع

     :الجرائد –

ویمكن أن یعطى لها اسم مرتبط باسم جریدة ، وهي جرائد بحجم أصغر من الصحف الرائجة    

   .وهو اسم جریدة داخلیة لشركة الهاتف المعروفة في لندن) financial telecom(حقیقیة مثل 

   :رسائل إخباریة –

عبارة عن أخبار مختصرة وفي ، تتكون من صفحتین إلى ثمانیة صفحات بدون صور

  . مناسبات معینة

   :مجلة الحائط  –

یضاحات حول الشركة وخدماتها ام أو إدخال خطوط أو أقس، وتتضمن أخبارًا وصورًا وإ

 .  جدیدة للعمل

   :المجلة الداخلیة -

في  دارةأن تحتوي المجلة الداخلیة على ما یلي؛ شرح سیاسة الشركة وطریقة اإل ویمكن

أو ، ن بعد المنازعاتممارسیلم شمل طاقم ال، شرح التقاریر السنویة للحسابات، للشركة إدارتها
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مكافآت ، دارةالتسلسل اإلداري لإل ،نممارسیأخبار عن ال، األمان، شرح تقنیة جدیدة، مشاكل عمل

  .التجاوب والنتائج، شرح النظام الداخلي، نممارسیمحاضرات ومشاركات ال، نممارسیال

   :الدعایة الكاذبة -

بل هو ، أو حتى جزءًا بسیطًا منها، ال یحوي شیئًا من الحقیقة، هذا األسلوب من الدعایة

وعلى رجل العالقات العامة ، مها ضد منافسیهویحاول أن یستخد، أكذوبة ابتدعها أحد المغرضین

وفي حال اكتشاف أي ، أن یكون على یقظة تامة بما یحدث في األوساط التي تعمل في منشآتهم

ألنها كالجرثومة أو الوباء الذي یجب القضاء علیها ، أكذوبة یجب المسارعة إلى قتلها في مهدها

  ) 34، ص2006سلوم، (  .والسریع القضاء المبرم 

  : بالجمهور الخارجي تصالاال : ابعاً ر 

تتمثل بمؤسسات المجتمع المدني فمن الضروري أن تتضمن برامج العالقات العامة 

بها والتأثیر فیها لكسبها فهي المكون  تصالبالجماهیر الخارجیة التي ینبغي االخاصًا  اهتماماً 

  . األساسي للعمل والهدف األسمى منه

حیث تهتم كل شركة أو ، والهیئات الحكومیة والخاصة كما تتمثل بالمؤسسات المهنیة

مؤسسة بالتطور الذي یحصل في الجامعة في مجال تخصصها من حیث إعداد الخریجین 

ومستواهم العلمي ومن حیث مستویات البحوث ونتائجها وتوصیاتها وذلك بالتطبیق المباشر لها 

أساس المنفعة المتبادلة وال سیما  فیصبح باإلمكان التعاون بین الجامعة وتلك المؤسسات على

  ). 35،ص2006، سلوم ( المنفعة المادیة والمعنویة

  أنواع الوسائل المستخدمة في العالقات العامة 36.

  - :) 44، ص2010الحدید،  (تبعًا لعدة عوامل منها  ىخر وسائل من مؤسسة ألالتختلف 
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الفكـري والثقـافي واإلجتمـاعي بهـا ومسـتواها  تصـالوطبیعـة فئـات الجمـاهیر المطلـوب االنوع  -1
  .وعددها ومدى انتسارها

ومـدى وضـوح الرسـالة  ،نوع وطبیعة وحجم الرسالة أو المعلومات المراد معرفتها أو توصـیلها -2
  .أو تلك المعلومات

  .تصالالوقت المتاح أو السرعة المطلوبة في عملیة اال -3

  .نقلها مدى أهمیة وحساسیة الموضوع أو المعلومات المطلوب معرفتها أو -4

  .سریة أو عالنیة المعلومات المطلوب الحصول علیها والجهد المبذول في ذلك -5

  .الهدف من وراء نقل هذه الرسالة أو من وراء معرفة أو نقل هذه المعلومات -6

 .ات المتوافرة والفائدة المرجوة والهدف المطلوبالتكلفة مقارنة باإلمكان -7

  )324 ،ص2010والمجالي، درة (-:لىإ العامة قات الالمستخدمة في الع تصالوسائل االویلكي قسم و 

  )  TacticsWritten( مكتوبة وسائل  -

    Tactics( Spoken    (سمعیةمحكیة وسائل  -

     Tactics( Visual ( مرئیةوسائل  -

  المستخدمة في العالقات العامة تصالوسائل اال ) 6-2(شكل توضیحي رقم 
  

  

 

 

 

 

  

  

 

الوسائل 
 المسموعة

وسائل 
 االتصال

الوسائل 
  المكتوبة

الوسائل 
 المرئیة
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   :مكتوبةلالوسائل ا: أوال

   -:)325-324،ص2010 والمجالي، درة (لىإ المكتوبةوتقسم الوسائل 

   News releases البیانات الصحفیة -

    The press kit الصحفي الملف -

  .  Newsletters النشرات اإلعالنیة -

      Periodicals المجالت الدوریة -

   Handbooks and Brochures  )المطویات(والبروشورات األدلة -

  Annual Reportsالتقاریر السنویة -

  .Advertising  اتاإلعالن -

  .Books الكتب -

   :( Spoken tactics ) السمعیة المحكیة الوسائل: ثانیاً 

  ).329-328،ص2010 والمجالي، درة( -:لىإتقسم الوسائل السمعیة التي تستخدمها العالقات العامة 

  Radio ذاعةاإل -

  . Face-to-face  ) وجها لوجه ( المناقشات الشخصیة -

  .Speeches  الخطب -

  .News Conference  المؤتمرات الصحفیة -

  .Press Parties  حفالت الصحفیین -

 .Press Tours  الجوالت المیدانیة للصحفیین -
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 Interviewsالمقابالت  -

  .Conducting Meeting  اللقاءات اإلرشادیة -

 .Word-of-mouth  الكالم الشفاهي -

  

   في العالقات العامة الوسائل السمعیة) 7-2(شكل توضیحي رقم 

  

  
  

  

  )333-233، ص2010 والمجالي، درة( :( Visual tactics ) المرئیة الوسائل :ثالثا

  -:ما یلي) 4(تتضمن الوسائل السمعیة البصریة التي بینها الشكل 

  .Television  تلفازال -

  .Video الفیدیو  -

 .Cable Television یة المغلقة تلفاز الدائرة ال -

  

الوسائل 
المحكیة 

والمسموعة 

الكالم 
 الشفهي

للقاءات ا
 االرشادیة

المؤتمرات  الخطب االذاعة المقابالت
 الصحفیة

حفالت 
 الصحفیین

الجوالت 
المیدانیة 
 للصحفیین

المناقشات 
 الشخصیة
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  . Motion Pictures أفالم الصور المتحركة  -

  .Still Images الصور الثابتة  -

  .Comic books and Cartoons الكتب الهزلیة ورسوم الكارتون  -

  .Outdoor Displaysلوحات العرض الخارجیة  -

 .Corporate Design ة تصمیم شعار المنظم -

  

  في العالقات العامة والمرئیةالوسائل السمعیة ) 8- 2(شكل توضیحي رقم 

  

  
  

  

الوسائل 
 المرئیة

تصمیم 
شعار 
 المنظمة

لوحات 
العرض 
 الخارجیة

الكتب 
الهزلیة 
ورسوم 
 الكارتون

الدائرة  الفیدیو زاالتلف
زیة االتلف
 غلقةالم

أفالم 
الصور 
 المتحركة

الصور 
 الثابتة
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  المبحث الرابع

  الدراسات السابقة

من خالل مسح التراث العلمي المتعلق بموضوع الدراسة یمكن للباحث أن یصنف الدراسات   

  :آلتیةالسابقة على النحو ا

  :الدراسات العربیة: أوالً 

   )2002(دراسة زهرة  -1

مدى التزام أفرع الشركات المتعددة الجنسیة العاملة في  علىهدفت الدراسة إلى التعرف   

ومدى ممارسة هذه النماذج  ،تصالفي ممارستها للعالقات العامة بنماذج العالقات العامة واال ،مصر

  .هلكینفي تعامالتها مع جمهور العمالء والمست

شركة من ) 118(المسح على عینة متاحة مكونة من  الوصفي بأسلوب وقد استخدم منهج  

حیث أجرت الدراسة بالتطبیق على مدیري العالقات ، الشركات متعددة الجنسیة العاملة في مصر

  .العامة

  :أهمها، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

لمرتبة األولى بین النماذج المعیاریة للعالقات االتجاهین على ا وذ المتناسقحصول النموذج  -

ذي االتجاهین في المركز الثاني وبفارق كبیر أما نموذج  المتناسقالعامة یلیه النموذج غیر 

وأخیرًا جاء نموذج المعلومات العامة محتًال بذلك  ،الوكالة الصحفیة فقد احتل الترتیب الثالث

  .الترتیب الرابع واألخیر

  :في نواٍح معینة وتقل في أخرى فهيت العالقات العامة من ناحیة الموارد البشریة اتزوید إمكان -
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كخاصیة من خصائص مدیر العالقات  تصالات مرتفعة من ناحیة بروز دور مدیر االإمكان -

  .العامة في الشركات المتعددة الجنسیة

ادة الدراسیة إمكانات ضعیفة من ناحیة عدم اهتمام الشركات المتعددة الجنسیة بالشه -

  .المتخصصة أو الدرجة العلمیة الحاصل علیها مدیرو العالقات العامة

ات مرتفعة من ناحیة زیادة عدد سنوات الخبرة لمعظم مدیري العالقات العامة في نإمكا -

  .الشركات المتعددة الجنسیة

لیا من منظو  دارةة صورة العالقات العامة لدى اإلإیجابی علىتمَّ التأكد  - ر تعلیم وتدریب العُ

لیا في مجال العالقات العامة دارةاإل  دارةومن منظور تقدیم تقاریر العالقات العامة إلى اإل ،العُ

لیا مباشرة كما تمَّ التأكد من سلبیة صورة العالقات العامة من منظور عدم إشراكها في مجلس ، العُ

  .داراتمنفصلة عن غیرها من اإل إدارةوعدم استقاللها ب دارةاإل

   )2003(دراسة ریم  -2

ي لجهاز العالقات تصالتأثیر اختالف نمط بیئة المنظمة في السلوك اال إلى دراسةهذه الهدفت       

وقد استخدم منهج . وذلك لتفسیر االختالف في سلوك ممارسة العالقات العامة بین المنظمات ؛العامة

وتمَّ  ،شركة) 90(القاهرة الكبرى بلغت المسح على عینة عمدیة من شركات القطاعین العام والخاص ب

  .تطبیق الدراسة على مسؤولي العالقات العامة في هذه الشركات

  :أهمها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

العالقات العامة بالشركات محل الدراسة إلى ممارسة العالقات العامة تبعًا للنماذج غیر  أجهزةتمیل  -

لممارسة العالقات العامة تبعًا للنماذج %) 40(في مقابل ، %)60(ة في اتجاه واحد بنسبة المتناسق

  .ة في اتجاهینالمتناسق
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وذلك بنسبة  تصالأكثر أدوار العالقات العامة ممارسة في الشركات محل الدراسة هو دور فني اال -

بممارسة %) 10(في حین یقوم  تصاللممارسة دور مدیر اال%) 30(مقابل%) 60(إجمالیة قدرها 

  .ورین معاً الد

 ) 2004(سریع  بوأدراسة  -3

الصورة الذهنیة لمهنة العالقات العامة لدى ممارسیها وعالقتها  لى معرفةإ دراسةالهدفت   

، في دراسة الرضا الوظیفي كمدخل نظري دت الباحثه على المدخل اإلدراكيواعتم .بمستوى أدائهم

مؤسسة من ) 40(احثة منهج المسح بواقع واستخدمت الب، مؤسسة) 120(واستهدفت عینة بلغ قوامها 

  .مؤسسة من القطاع الخاص)40(مؤسسة من قطاع االعمال العام و) 40(القاطع الحكومي 

  :أهمها، وتوصلت الدراسة  إلى عدة نتائج

یتبعهم المبحثون في ، وضوح مفهوم العالقات العامه لدى الممارسین في القطاع الحكومي -

   .ي قطاع الخاصعمال العام وأخیرا فقطاع األ

تقان المال ،ةمهنة العالقات العامبتعتبر أهم السمات الضروریه للعاملین  - غات لظهر الجید وإ

 .والعالقات الشخصیه المتعدده

لى اهتمام ممارسي العالقات العامه بالقطاع الخاص بإجراع البحوث إشارت النتائج أ -

طاع األعمال قن في یالممارسیلیهم في ذلك ممارسو القطاع الحكومي وأخیرا ، والدرسات

 .العام

 ةلمهن ةأكدت النتائج اتفاق الممارسین في القطعات الثالثة حول ترتیب األولویات األخالقی  -

، تمتع ممارس المهنة بالقیم األخالقیه ،فكانت أهم ثالثه أولویات بالترتیب، ةالعالقات العام

ن مصالح الجماهیر ومصالح ثم تحقیق التوازن بی، ثم الحرص على رعایة سمعة المهمة

 .ةالمنظم
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  )2004(دراسة سعدان   -4

 ةفي الجمهوری ةالحومی جهزةدور العالقات العامه في األلى معرفة إدراسة ال هذههدفت   

 من خالل دراسة میدانیه على عینة طبقیه عشوائیة قوامها  ، التي تعمل فیها ةوالبیئة اإلداری، ةالیمنی

  .حكومیاًا جهاز  225

  :أهمها، إلى عدة نتائج لدراسةوتوصلت ا

بالجمهور الخارجي حیث جاءت األهداف التي  تصالالعالقات العامة في اال أجهزةأهداف  كزتر  -

   .لى خلق صورة جیدة لجهاز العالقات العامةإتسعى 

  .وكسب تأیید وثقة الرأي العام في ترتیب متقدم للمؤسسة، شرح سیاستها للجمهور الخارجي -

والعاملین وتقدیم الخدمات  دارةداف الخاصة بالجمهور الداخلي كدعم التعاون بین اإلجاءت األه -

 .للجمهور الداخلي في ترتیب متأخر

ي العام حیث لم تتجاوز رأجراء البحوث واستطالعات الإلى عدم األهتمام بإوأشارت النتائج  -

  .من إجمالي عینة الدراسة% 22.2

ي ال تقوم بتخطیط أنشطة العالقات العامة رغم أهمیة التخطیط في لوحظ ارتفاع نسبة الجهات الت  -

  .بالجمهور تصالالشخصي أهم وسائل اال تصالومثل اال، العالقات العامة

  ) 2006(دراسة الغزالي   -5

هدفت الدراسة إلى تحدید األهمیة النسبیة للعوامل المؤثرة في أداء العالقات العامة في لیبیا   

یة لممارسیها، وقد استخدم منهج تصالالمعیاریة للعالقات العامة واألدوار االومدى تطبیق النماذج 

لیا في  دارةالمسح بالتطبیق على مسؤولي العالقات العامة وأفراد اإل شركة من شركات القطاع ) 27(العُ

  .العام في لیبیا
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  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها

رتیب األول فیما یتعلق بممارسة العالقات العامة بنسبة حصل نموذج المعلومات العامة على الت -

فیما حل نموذج الوكالة %) 19.2(ثنائي االتجاه بنسبة بلغت  المتناسق، تاله النموذج %)50.7(بلغت 

  %).16.4(الصحفیة في الترتیب الثالث بنسبة 

دراسة تاله دور في الترتیب األول من حیث الممارسة في الشركات محل ال تصالجاء دور فني اال -

أما دور  ،لثالثافي حین حل دور الخبیر الواصف في الترتیب   ،لثانيافي الترتیب  تصالمسهل اال

  .مسهل حل المشاكل فقد احتل الترتیب األخیر

  )2008 (السید دراسة  - 6    

لى معرفة مدى تأثیر العولمة بأبعادها المختلفة على استراتیجیات ممارسة إهدفت الدراسة   

عالقات العامة على المستویین المحلي والدولي وتأثیرها على األداء المهني والقیم األخالقیة لعمل ال

من شركات القطاع العام والخاص التي تمارس ) 47(من خالل عینة بلغ قوامها ، العالقات العامة

  .عمالها على المستوى الدوليأ

  :أهمها، لى عدة نتائجإوقد توصلت الدراسة  

العلیا بشركاتهم هي التي تحدد  دارةن اإلأعلى  اكدو أاألكبر من عینة الدراسة  أن النسبة -

وأفادت النسبة األقل أنهم یعتمدون على خبراتهم  ،دورهم األخالقي أثناء ممارستهم للمهنة

  .وتحلیلهم الشخصي لوظیفة العالقات العامة عند ممارسة دورهم األخالقي

لتزام األخالقي من جانب المبحوثین تبین مستوى االالعالقة بین نوع وأسلوب الممارسة و  -

نتاجیة والخدمیة وبین التزام المبحوثین وجود فروق دالة إحصائیة بین كل من الشركات اال

 .بالغ بمعلومات خاطئةبالصدق والموضوعیة وعدم اإل
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قتصادیة بمفهوم العولمة أكثر من ارتباطها بمفهوم القضایا اتضح ارتباط القضایا اال -

 . وبأن مفهوم العولمة هي النتیجة الحتمیة للتطورات األقتصادیة، جدتماعیةاال

  )2010 (اطف ع دراسة   -7

على أخالقیات ممارسة  تصاللوجیا االو لى معرفة أثر استخدام األنترنت وتكنإالدراسة هدفت   

العامة من على عالم العالقات  تصاللوجیا االو نترنت وتكنوذلك لتأثیر دخول اإل، العالقات العامة

، شركات) 8(وطبقت الدراسة على عینة من ، مشكالت في الممارسة األخالقیة لمهنة العالقات العامة

من الشركات التي تناولت رسائل ) 4(و ، تتصاالجال االممنها هي شركات التي تعمل في ) 4(

دة من مفر  )200(من خالل استهداف عینة بلغت ، و الطیورأیة تتعلق بأنفلونزا الخنازیر إعالم

  .الشركات ممارسي العالقات العامة في

  :أهمها، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج

ن مفهوم أخالقیات العالقات العامة یتعلق أون ر من إجمالي أفراد عینة الدراسة ی% 46ن إ  

فادة ، من افراد العینة أنه یتعلق بالقواعد التنظیمیة للمنظمة% 19في حین یرى ، بدساتیر المهنة وإ

ن قراءات ممارسي العالقات العامة هي مصدر معرفتهم بأخالقیات أمن العینة % 60.5نسبة 

من العینة مؤیده لما تقوم به منظماتهم من تجنب % 81كما جاءت نسبة ، الممارسة المهنیة

  .المعلومات الزائفة او المبالغ فیها

   )2012(دراسة  لبده  -8

الحدیثة على  تصالاال تكنولوجیاستخدام لى التعرف على مدى تأثیر اإ الدراسة هدفت  

، ستراتیجیات المختلفة لممارسة أنشطة العالقات العامة في المؤسسات السعودیة اإلنتاجیة والخدمیةاال

طار سعیها إلى معرفة مدى بروز خاصیة التفاعلیة في مواقع الشركات السعودیة في إضافة باإل
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مفردة من القائمین ) 300(سة عینة عشوائیة قوامها وشملت الدرا، للتفاعل مع الجماهیر المختلفة

داراتقسام و أمن ممارسي العالقات في  تصالباال    . العالقات العامة في المؤسسات عینة الدراسة إ

  :وتوصلت الدراسة الى

للعمل على تفعیل  ،مع الجمهور المتناسقالحواري  تصالضرورة تطبیق خصائص اال -

 .عینة الدراسة في عالقاتها مع فئات الجمهورلكترونیة للمؤسسات المواقع اإل

نترنت أصبح یمثل الوسیلة األكثر أهمیة لدى ممارسي العالقات ن اإلأ أكدت الدراسة  -

  . بالجماهیر المستهدفة تصالالعامة في السعودیة والذي من خالله یتم اال

بار مافرضته لى أهمیة التعامل والقبول بالجماهیر الدولیة باعتإأشارات الدراسة فیما   -

  .العولمه من التواصل العالمي

  )2012(هبه مرسي  -9

یة للعالقات العامة الدولیة تصالستراتیجیات االلى التعرف على توجه االإهدفت هذه الدراسة   

لى معرفة مدى مراعاة إضافة باإل، التي تتبعها الشركات األمریكیة عبر مواقعها األلكترونیة في مصر

  . فات الثقافیة بینها وبین المجتمع المصريختالهذه الشركات لإل

) 20(وموزعة على ، لكترونیًا لشركات امریكیةأموقعًا ) 40(جمالي عینة الدراسة إوقد كان    

  .موقعًا الكترونیًا من النسخة المحلیة) 20(و ، لكترونیًا من النسخة العالمیةأموقعًا 

  :لىإوتوصلت الدراسة 

ستراتیجیات التي تعتمد علیها الشركات األمریكیة في كثر االأن اإلستراتیجیة المحلیة هي أ -

  .مواقعها األلكترونیة الموجهة للمجتمع المصري

ن جمیع النسخ العالمیة من المواقع األلكترونیة للشركات األمریكیة كان هدفها أكشفت الدراسة  -

 .مبیعات في المقام األول القیام بأنشطة العالقات العامة وبناء الصورة ولیس تحقیق
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ن بعض المواقع األلكترونیة للشركات األمریكیة الموجهة لمصر مازالت ال أأظهرت الدراسة  -  

  .تراعي الحساسیة الثقافیة في تصمیمها لهذه المواقع

  الدرسات االجنبیة :ثانیاً 

 )Turk Jody and )1985دراسة  -1

ات العامة ووصف أهم القیم هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثیر الثقافة على ممارسة العالق  

  .الثقافیة تأثیرًا في ممارسة نماذج العالقات العامة في غانا

حیث تمَّ إرسال صحیفة االستبیان إلى ممارسي ، وقد قام الباحثان باستخدام منهج المسح  

حیث بلغت ، %)53(وبلغت نسبة االستجابة لهذه الدراسة ، منظمة مختلفة) 120(العالقات العامة في 

  .مفردة) 63(ینة النهائیة للدراسة الع

  :أهمها، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

حصل نموذج المترجم الثقافي على أعلى نسبة ممارسة في غانا محتًال بذلك الترتیب األول من بین  - 

  ).5.28(تاله نموذج التأثیر الشخصي بمتوسط ، )5.31(نماذج العالقات العامة بمتوسط حسابي بلغ 

  - :ت النماذج الثنائیة في الترتیب التاليجاء -

ثنائي  المتناسقأما النموذج ، %)5.20(حصل النموذج الالمتوازن ثنائي االتجاه على متوسط بلغ 

  %).5.17(االتجاه فقد بلغ متوسطه الحسابي 

ة االتجاه الترتیب األخیر ضمن النماذج التي یتم ممارستها في غانا حیث حادیاحتلت النماذج األ -

في حین حصل نموذج المعلومات %) 4.98(حصل نموذج الوكالة الصحفیة على متوسط حسابي بلغ 

 ).3.25(العامة على متوسط حسابي بلغ 
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   )Yungwook and Lindo  )1998دراسة  -2

لى معرفة العالقة بین نماذج العالقات العامة والرضا الوظیفي بین أوساط إهدفت هذه الدراسة   

مفردة من ) 167( منهج المسح لعینة بلغت  الباحثان العامة في كوریا، واستخدم ممارسي العالقات

  . العاملین في وكاالت العالقات العامة ومنظمات األعمال في كوریا 

  :وتوصلت النتائج الى

ثنائیة االتجاه، بسبب عدم استخدام الممارسین  تصالاال يذجو نم النتائج ضعف ممارسة أظهرت -

   . تیجیة التي تؤكد إتباعهم للنماذج ثنائیة االتجاهراوالخصائص االستات الفعلیة ر المها

أكثر رضا عن أنهم ) ثنائیة االتجاه(ممارسو العالقات العامة الذین یستخدمون النماذج  یعتقد -

  . )ة االتجاهأحادی(وظائفهم من الذین یستخدمون النماذج 

  )  Christina and Vineent  )1998  دراسة -3

 التوازن وغیر التوازنب الخاصة النظر مصداقیة وجهات من التحقق إلى ه الدارسةوهدفت هذ  

 منتظمة عشوائیة عینة على المسح منهج وباستخدام العامة، العالقات نماذج تطبیق في تؤثر على أنها

  . األمریكیة العامة العالقات جمعیة أعضاء من اً مبحوث ) 145 ( وقدرها 

  :إلى الدارسة توصلتو 

 استخدموا ةالمتناسق النظر وجهات مقیاس في المتوسط من أعلى سجلوا ممن مشاركینال نإ -

 وقد واضح، تناقض وهذا اتجاهین، في المتناسق غیر تصالواال الصحفیة الوكالة نموذجي

   :هما لسببین التناقض هذا الباحثان ارجع

 الممارسین في میولي ، والثانالعالقات العامة نماذج قیاس في مشكلة وجوداألول یتمحور في   

ما  مع تتفق ال عملیة بطریقة العامة العالقات لى ممارسةإمما یؤدي  معینة، ومواقف وقیم معتقدات إلى

  . ومفاهیم قیم من یعتقدونه
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    )Kelly  and Gordon )1999  دراسة -4

 العالقات ممارسيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص والمزایا التي تتوفر في   

واستخدمت ، مریكیة حتى تصبح قادرة على المساهمة في الفعالیة التنظیمیةالعامة بالمستشفیات األ

مستشفى ) 500(الدراسة منهج المسح على عینة عشوائیة مكونة من مدیري العالقات العامة في 

  %).39(وبلغت نسبة االستجابة 

  :أهمها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

عد نموذج المعل - ُ مریكیة یلیه ومات العامة أكثر النماذج ممارسة من قبل المستشفیات األی

النموذج الالمتوازن ثنائي االتجاه والنموذج (نموذج الوكالة الصحفیة ثم جاءت النماذج الثنائیة 

  ).ثنائي االتجاه المتناسق

نائیة ة قویة بین إمكانیة ممارسة نماذج العالقات العامة ثإیجابیتوجد عالقات ارتباط  -

  .ثنائي االتجاه المتناسقوهذه العالقة تبدو أكثر قوة مع النموذج  ،االتجاه وبین الفعالیة التنظیمیة

توجد عالقة ارتباط قویة بین إمكانیة قیام ممارسي العالقات العامة بدور المدیر وبین  -

  .الفعالیة التنظیمیة

    )Bakshi  )2000دراسة  -5

هدفت إلى الكشف عن ممارسة العالقات العامة في عدد من الشركات المنتجة للتقنیات الفائقة   

)High-tech Organization ( مثل الشركات المنتجة لألقراص الممغنطة ومحركات األقراص

واستخدم الباحث منهج دراسة الحالة بالتطبیق على أربع شركات  ،الحاسوبوتطویر األنظمة وألعاب 

  . ر الشركات المنتجة للتقنیات الفائقةمن أكب

في الشركات كمصدر أساسي للبیانات  تصالمقابالت مع معظم مدیري اال ىحیث أجر   

العالقات العامة مثل الرسائل  ممارسيإلى جانب تحلیل مضمون الوثائق الخاصة ب، المطلوبة
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رنت والمذكرات وجداول األعمال اإلخباریة والتقاریر السنویة ومحتویات مواقع الشركات على شبكة االنت

  .ومحاضر االجتماعات

  :أهمها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

ثنائي االتجاه في ممارستها للعالقات العامة  المتناسق تصالتتبع معظم الشركات نموذج اال -

  .عمالئها من األولویات األساسیة في عملها يحیث تعتبر أن رأ

ُشارك مدیرو العالقات العام - ة في جمیع الشركات الخاضعة للدراسة في عملیة صناعة ی

ن كانت بعض الشركات تمنح المدیر صالحیات أكثر من بقیة الشركات ،القرار بحیث ال تقف  ،وإ

لیا بل تسمح له بالتواصل المباشر مع اإل دارةمهامه عند رفع التقاریر لإل لیا دارةالعُ   .العُ

عد دور الخبیر الواصف  - ُ الدور األكثر ظهورًا لدى مدیري ) Expert Prescriber(ی

  .بالشركات عینة الدراسة أي أنهم جمیعًا یقومون بدور المدیر تصالاال

   )David; Waston and Shallot )2001 دراسة -6

المتبعة في ممارسة العالقات العامة واألدوار التي  داریةهدفت الدراسة إلى الكشف عن األسالیب اإل

  .إلى جانب معرفة أي نماذج العالقات العامة یتم ممارستها في الیابان، نیقوم بها الممارسو 

مفردة من مسؤولي العالقات العامة ) 151(وقد قام الباحثان بتطبیق الدراسة على عینة مكونة من  

حیث تمَّ إرسال استمارة ، المسجلین في دلیل العضویة الخاص بجمعیة العالقات العامة الیابانیة

  %).62(مفردة بنسبة ) 94(لیهم عن طریق البرید المسجل وبلغ معدل االستجابة االستبیان إ

  :أهمها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

یقومون بدور فني %) 32(مقابل  تصالمن أفراد العینة إلى القیام بدور مدیر اال%) 55(یمیل  -

  ).المدیر أو الفني(امة قیامهم بأي من أدوار العالقات الع%) 13(في حین لم یحدد ، تصالاال
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من ممارسي العالقات العامة %) 62(وفیما یتعلق بنماذج العالقات العامة فقد اتضح وجود  -

%) 22(كما یقوم ، األربعةفي المنظمات الیابانیة یمارسون العالقات العامة وفقًا لمزیج من النماذج 

لنموذج الالمتوازن ثنائي االتجاه بنسبة بممارسة مهامهم وفقًا لمبادئ نموذج المعلومات العامة یلیه ا

كما ، %)2(في حین جاء نموذج الوكالة الصحفیة في الترتیب األخیر بنسبة لم تتجاوز ، %)11(

  .إلى ممارستهم ألنشطة العالقات العامة بطرق تختلف عن هذه النماذج%) 2(أشار 

ن صنفوا كمدیري  - لیا  دارةكبیرة لدى اإل بمكانة اتصالیتمتع ممارسو العالقات العامة ممَ العُ

لیا بأخذ رأیهم في بعض المواضیع المتعلقة بسیاسة  دارةحیث تقوم اإل ،تصالأكثر من فنیي اال العُ

لیا بشكل أكبر من فنیي اال دارةالمنظمة إلى جانب تمّكنهم من مقابلة أعضاء اإل   .تصالالعُ

  )Guiniven )2002دراسة  -7

توجه متخذي القرار وممارسي العالقات العامة للوقوف على وهدفت الدارسة إلى التعرف على   

 العامة العالقات نموذج لممارسة المناسبة إداركهم في التعامل مع سیاسة النشطاء في كندا والثقافة

   .االتجاه ثنائي

الدارسة أسلوب المقابلة مع عینه قصدیة  تبالمقابالت الشخصیة معهم، واستخدموقام الباحث   

من ممارسي العالقات العامة، وعدد من األساتذة المتخصصین  في هذا  اً مبحوث) 15(تتألف من 

  .المجال 

  :توصلت الدراسة الى

ذي االتجاهین بشكل أوسع في كندا منه في  المتناسقتبني نموذج العالقات العامة  -

 . الوالیات المتحدة 

االتفاق والتصالح والتراضي سیاسة المصالحة الذي تتبناه الثقافة الكندیة القائمة على ثقافة  -

  .للوصول لحل وسط بین أطراف النزاع
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     )Kim  )2003دراسة  -8

هدفت الدراسة إلى استكشاف الطریقة التي تدیر بها المنظمات المتعددة الجنسیة في كوریا   

دة كبر الشركات المتعدأوذلك من خالل دراسة حالة لواحدة من  ،عالقاتها العامة على المستوى العالمي

فرعًا في ) 50(شركة فرعیة إلى جانب أكثر من ) 30(الجنسیات في كوریا والتي تمتلك أكثر من 

وتعمل في مجال اإللكترونیات والمعدات والكیماویات والتمویل والسیارات وأطلق  ،جمیع أنحاء العالم

  .حفاظًا على سریتها) B(علیها اسم 

قابالت المتعمقة حیث قام بتحلیل مضمون وقد استخدم منهج تحلیل المضمون إلى جانب الم  

وتحلیل واسع للوثائق الخاصة بالرسائل اإلخباریة والتقاریر الدوریة  ،شامل لموقع الشركة اإللكتروني

هذا إلى جانب استخدام المقابالت المتعمقة مع المدیر التنفیذي ، الخاصة بأنشطة العالقات العامة

  .من ممارسي العالقات العامة) 7(لمدیرین وللعالقات العامة بالشركة وأربعة من ا

  :أهمها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

لیا في الشركة وهي ال تشارك في عملیة  دارةالعالقات العامة لدى اإل دارةلیس هناك تمثیل إل - العُ

   .صناعة القرارات

ُزود  - لیا بالمعلومات عن ا دارةالعالقات العامة بالشركة اإل وممارسی لبیئة المحیطة بالشركة والتي العُ

  .تساعدها في اتخاذ القرارات

فهم یقومون بمهام  اتصالیقضي ممارسو العالقات العامة في الشركة معظم أعمالهم الیومیة كفنیي  -

  .المختلفة ونشر المعلومات عن المنظمة عالماإلالتواصل مع وسائل 

على المستوى المحلي نموذج التأثیر الشخصي  تستخدم الشركة عند إدارتها لبرامج العالقات العامة -

   . إلى جانب نموذج الدوافع المشتركة
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ثنائي االتجاه في المستوى  المتناسقإلى استخدام النموذج  العالقات العامة حیز الدراسة أجهزة تمیل

  .العالمي للعالقات العامة 

    )and Enxi Sriramesh )2004دراسة  -9

ر طبیعة ممارسة العالقات العامة في عینة من المنظمات هدفت هذه الدراسة إلى اختبا  

 .من خالل استخدام مفهومین تمَّ تكویرهما في الثقافة الغربیة ،الصینیة) شنغهاي(المختلفة في مدینة 

دوار ونماذج العالقات العامة، واستخدمت الدراسة منهج المسح على ممارسي العالقات العامة أوهما 

من مدیري ) 18(كما تمَّ إجراء مقابالت متعمقة مع  ،لعاملة في شنغهايفي عینة من المنظمات ا

  .العالقات العامة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

ستخدامها في المنظمات الحكومیة وغیر الهادفة للربح ا ،ة االتجاهحادیجاءت النماذج األ -

  .والمؤسسات المملوكة للدولة 

  .لجنسیة إلى ممارسة النماذج ثنائیة االتجاه اتجهت الشركات المتعددة ا -  

یقوم ممارسو العالقات العامة في المنظمات الحكومیة والمؤسسات المملوكة للدولة بأداء الدور  -

كما أنهم ال یشاركون في اتخاذ القرار في المنظمات المستهدف من قبل  ،تصالالفني ودور مسهل اال

 .الدراسة 
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 :ت السابقةتعلیق على الدراسالا

یمكن اعداد  الدراسةالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  قیام الباحث بالبحث عن ضوء في  

  -:تيوجدها الباحث وتم وضعها بالشكل اآلأبعض المؤشرات التي 

 نظري، كإطار ، (Gruning)لـ  المعیاریة العامة العالقات بنماذج الدارسات السابقة استعانت .1

یة عالمفي المؤسسات اإل العامة العالقات ممارسي لتقییم دور بها الستعانةل الباحث دفع ما وهذا

 . یةردناأل

العالقات العامة   يممارسدور  قیاسعلى وفعالیتها قدرتها عةربنماذج العالقات العامة األ أثبتت  .2

 .سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة  ،العالمي المستوى على

أن للعالقات العامة دورًا مهمًا في تحسین كفاءة المؤسسة  افترضت أغلب الدراسات السابقة  .3

برز التیارات الجدیدة والقادرة أ، فیما أكدت أن نماذج العالقات العامة تعتبر من والعاملین فیها

 .على قیاس أدوار العالقات العامة 

العالقات  للعالقات العامة وأدوار ممارسي (Gruning)الدراسات العربیة التي بحثت بنماذج قلة  .4

ركزت على نماذج العالقات  (Gruning)ن كل الدراسات السابقة والمتعلقة بنماذج أحتى ، العامة

 . یقوم علیة البحث ولیس كمحور عام رئیس ،الدراسةالعامة كمتغیر من متغیرات 

یهدف  ،ال بشكل محدودإیة لممارسي العالقات العامة تصاللم تتناول الدراسات األدوار اال  .5

لى أدوار وممارسي العالقات العامة دون البحث في العوامل والمتغیرات التي تؤثر على إف للتعر 

 .العالقات العامة من هذه األدوار  أجهزةعملهم داخل 

دوار استخدمت معظم الدراسات السابقة منهج المسح المیداني لدراسة نماذج العالقات العامة واأل .6

، بعض الدراسات لمنهج دراسة الحالة والمنهج المقارن لى جانب استخدامإیة لممارسیها تصالاال
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العالقات العامة  ممارسيمما جعل الباحث یستخدم منهج المسح المیداني على عینة قصدیة من 

 . في المؤسسات اإلعالمیة األردنیة

فقد كان االتجاه الغالب هو  البیاناتجمع  السابقة في الدراسات استخدمتهادوات التي األما أ .7

و عن طریق أعن طریق البرید االكتروني رسالها إو یتم أبالمقابلة دام استمارة االستقصاء استخ

جراء مقابالت متعمقة مع و  ،الهاتف   .العالقات العامة ذوي االختصاص في مجالإ

وقد بدا  ،على مدیري ومسئولي العالقات العامة أداة الدراسة بتطبیق سابقة  قیام عدة دراسات .8

واضح في الدراسات التي جمعت بین دراسة كل من النماذج المعیاریة للعالقات هذا التوجه بشكل 

 .جهزةفي هذه األ ارسینمیة للمتصالاال واألدوارالعامة 

ومعرفة المناهج البحثیة المناسبة  ،هداف الدراسةأالدراسات السابقة في تحدید  استفاد الباحث من .9

لى العوامل والمتغیرات المؤثره إلى جانب التعرف إوتحدید المشكلة البحثیة  ،وصیاغة األسئلة ،لها

 .یة لممارسیها تصالفي نماذج العالقات العامة واألدوار اال

 اي دراسة مشابهةعن طریق البحث الباحث  ولم یجد، ردناألالدراسة بحداثتها في میزت هذه ت  .10

قات العامة والمتمثلة العالأو قریبة منها في الدراسات والرسائل العربیة المتخصصة في مجال  لها

لـ  ، فیما قامت دراسة الباحث بقیاس مدى تطبیق النماذج المعیاریة دوار العالقات العامةبأ

(Gruning) التي لعالقات العامة من قبل ممارسیها داخل المؤسسات اإلعالمیة، والمعوقات في ا

 . الممارسین في هذه المؤسسات تؤثر على 
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 الفصل الثالث
اإلجراءاتو الطریقة   
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  الفصل الثالث 
  الطریقة واإلجراءات 

  
یة في العالقات العامة في المؤسسات تصالتستهدف هذه الدراسة الوقوف على األدوار اال  

العالقات العامة في هذه الشركات ألحد  إدارةیة العامة والخاصة من خالل تطبیق ردنیة األعالماإل

صل وصفًا لعینة الدراسة وطریقة اختیارها، وأداتها األربعة، ویتضمن هذا الف) (Gruningنماذج 

وصدقها وثباتها، إضافة إلى عرض اإلجراءات التي قام الباحث باتباعها لتنفیذ الدراسة، والحصول 

على البیانات الالزمة، والمعالجة اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل هذه البیانات، وفیما یلي عرضًا 

  :المتخذة في هذه الدراسة مفصًال ألهم الطرق واالجراءات

   :منهج الدراسة

المسح لعینة  إسلوبعتمد الباحث إ و  ،المقابلةإستبانة تعتمد الدراسة المنهج الوصفي باستخدام   

یة العامة و الخاصة بهدف تحدید مدى تطبیق عالمالعالقات العامة في المؤسسات اإل ممارسيمن 

، وذلك باستخدام استمارة االستقصاء عن طریق العالقات العامة ألحد النماذج األربعة ممارسي

 .المقابلة

وقام الباحث باستخدام هذا النوع من البحوث بوصف واقع ممارسة العالقات العامة في  

یة العامة والخاصة لمعرفة مدى تطبیق نماذج عالمیة الهاشمیة بالمؤسسات اإلردنالمملكة األ

 .دوار ممارسیهاأالعالقات العامة على 

 :الدراسةمجتمع 

یة العامة ردنیة األعالمالعالقات العامة في المؤسسات اإل أجهزةیمثل مجتمع الدراسة     

 تلفازوال ذاعةأربع مؤسسات وهي مؤسسة اإلوالخاصة بتسمیاتها المختلفة، وقام الباحث باختیار 
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ذاعةي، وجریدة الغد، و ردناأل تلفازالمتمثلة بال وهي ) بترا ( یة ردنهوا عمان، ووكالة األنباء األ إ

 .يعالممختلف فروع النشاط اإل تمثل

  :عینة الدراسة
یة العامة والخاصة، ردنیة األعالمالباحث باستخدام العینة القصدیة في المؤسسات اإل قام  

وتم تطبیق أداة  ،والتي تم تحدیدها في الحدود الموضوعیة للدراسة سابقًا من داخل هذه المؤسسات

نجاز البحث، وتناول  لعالقات العامة للحصول على المعلومات المطلوبة إلالدراسة على ممارسي  ا

یة والتي تتكون من ردنیة األعالمالباحث جمیع ممارسي العالقات العامة داخل هذه المؤسسات اإل

 .جمالي العاملین داخل هذه المؤسسات األربعإوهو  اً موظف) 24(

  :"االستبانة"أداة الدراسة 

   :ة من أسئلة الدراسة والمكونة منتكونت أداة الدراس

، والتي تعد نماذج العالقات العامة (Gruning)مدى درجة تطبیق نماذج  :المحور األول -

 Gruning and Hantمن قبل  1984حد التیارات البارزة التي تم وضعها عام أهي 

ذي لقیاس دور ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسات والشركات العامة والخاصة وال

 .اآلتیةیتمثل بنماذج العالقات العامة 

 ).13- 1(نموذج الوكیل الصحفي، والذي یتمثل بالفقرات : النموذج األول -

 ).21-14(العام، والذي یتمثل بالفقرات  عالمنموذج اإل: النموذج الثاني -

-22(النموذج ثنائي االتجاه غیر المتناسق، والذي یتمثل بالفقرات من : النموذج الثالث -

33.( 

 ).44-34(النموذج ثنائي االتجاه المتناسق، والذي یتمثل بالفقرات من : النموذج الرابع -
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یة متفرغة لممارسة أنشطة العالقات العامة إعالم أجهزةالرقابة مدى وجود : المحور الثاني -

 )45(یة، والذي یتمثل بالفقرة عالمفي المؤسسة اإل

جهاز العالقات العامة، والذي یتمثل بالفقرة  التي یتبع لها داریةالجهة اإل: المحور الثالث -

)46.( 

یة، عالمالعالقات العامة في المؤسسات اإل إدارةمهمات  –اختصاصات : المحور الرابع -

 ).60 – 47(والذي یتمثل بالفقرات من 

مدى إسهام جهاز العالقات العامة في اتخاذ القرار، والذي یتمثل بالفقرات : المحور الخامس -

 ).64-61(من 

آلیات وسبل تطبیق مهمات العالقات العامة، والذي یتمثل بالفقرات من : المحور السادس -

)65-80.( 

الصعوبات التي تواجه جهاز العالقات العامة في المؤسسة، والذي یتمثل : المحور السابع -

  ).90-81(بالفقرات من 

   :صدق أداة الدراسة
الجامعات (عضاء هیئة التدریس في لقد تم عرض االستبانة على عدد من المحكمین من أ  

، للتحقق من مدى صدق فقراتها، وقد ) 2ملحق رقم  ) (عالمیة، والمختصین في تخصص اإلردناأل

جراء التعدیالت المطلوبة، على نحو دقیق یحقق  عادة صیاغة بعض الفقرات، وإ تم األخذ بآرائهم، وإ

رغبتهم في التفاعل مع فقراتها، مما یؤكد التوازن بین مضامین االستبانة في فقراتها، وعبّروا عن 

  . صدق األداة
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  :ثبات أداة الدراسة

حیث  "كرونباخ ألفا"قام الباحث باستخدام طریقة معادلة االتساق الداخلي باستخدام اختبار   

وهي نسبة %) 60(كانت قیم كرونباخ ألفا لجمیع متغیرات الدراسة ولالستبانة بشكل عام أعلى من 

  .یوضح ذلك) 1-3(بحوث والدراسات، والجدول مقبولة في ال

  )1- 3(الجدول 

  قیم معامالت االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

الثبات   الفقرات  متغیرات الدراسة
  باالعادة

قیمة معامل 
 الثبات

 71.1  70 13-1  .نموذج الوكیل الصحفي: النموذج األول

 72.1  73.7 21-14  .العام عالمنموذج اإل: النموذج الثاني

 70.3  72.9 33-22  النموذج ثنائي االتجاه غیر المتناسق: النموذج الثالث

 73.9  68.9 90-34  النموذج ثنائي االتجاه المتناسق: النموذج الرابع

  80.9  78.2  90-1  األداة ككل 

  

  : إجراءات الدراسة

  :اآلتیةمرت عملیة إعداد أداة الدراسة بالخطوات 

  .وفقرات اإلستبانة بحیث تتماشى وأسئلة الدراسةبناء محاور  -1

جراء التعدیالت المقترحة في  -2 تحكیم اإلستبانة من قبل مجموعة من المحكمین المختصین وإ

  . ضوء مالحظاتهم

یة عالم، موجه للمؤسسات اإلعالمكلیة اإل/ الحصول على كتاب من جامعة الشرق األوسط  -3

  .لتسهیل مهمة الباحث

  . وجمعها )عینة الدراسة(تبانة الدراسة على توزیع اس -4
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جراء المعالجة اإلحصائیة لها بإستخدام برنامج الرزم  -5 إدخال البیانات إلى الحاسوب وإ

جراء التحلیالت اإلحصائیة المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة  (SPSS)اإلحصائیة  وإ

  .واستخراج النتائج

  .مناقشة النتائج -6

  :المعالجة اإلحصائیة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أسالیب اإلحصاء الوصفي والتحلیلي وذلك باستخدام   

 Statistical Package for the Social)وهي إختصاراً  (SPSS)الرزمة اإلحصائیة 

Sciences)  ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ،

كرارات والنسب المئویة، للتعرف إلى مستوى أدوار العالقات العامة ونماذجها على المعیاریة والت

  .یة الهاشمیة ردنیة العامة والخاصة في المملكة األعالمالعالقات العامة في المؤسسات اإل أجهزة

وقد تم االعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي للبیانات والتي تشمل المتوسطات   

االنحرافات المعیاریة لجمیع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، وقد تم الحسابیة و 

  : مراعاة أن یتدرج مقیاس لیكرت المستخدم في الدراسة كما یلي

  ال أوافق  أوافق إلى حد ما  أوافق

3  2  1  
سیتم التعامل واعتمادًا على ما تقدم فإن قیم المتوسطات الحسابیة التي توصلت إلیها الدراسة   

 :فما دون –1.67(، )متوسط: 2.35-1.68(، )مرتفع: فما فوق –2.36: (معها على النحو اآلتي

  :اآلتیةوفقًا للمعادلة ). منخفض
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   :القیمة الدنیا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستویات، أي –القیمة العلیا 

  .وهذه القیمة تساوي طول الفئة 0.67=   3/ 2=    )1- 3(

  .1.67=  0.67+  1بذلك یكون المستوى المنخفض من و 

  .2.35= 0.67+ 1.68ویكون المستوى المتوسط من 

  .3 -2.36ویكون المستوى المرتفع من 
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  الفصل الرابع

  عرض النتائج
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  الفصل الرابع
  عرض النتائج

عینـــة  لـــى اســـتجابات أفـــرادإتـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة للتعـــرف 

یـة الهاشـمیة دراسـة مسـحیة علـى ردنأدوار العالقات العامـة ونماذجهـا فـي المملكـة األ الدراسة عن 

، وفیمـا یلـي االجابـة عـن أسـئلة یـة العامـة والخاصـةعالمالعالقـات العامـة فـي المؤسسـات اإل أجهزة

  :اآلتیةالدراسة 

  ؟األربعة Gruningما مدى درجة تطبیق نماذج : السؤال األول .1

بــة عـــن الســـؤال األول، تـــم اســـتخراج المتوســطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة للتعـــرف لإلجا

، وفیمــا یلــي "األربعــة Gruningمــدى درجــة تطبیــق نمــاذج " إلـى اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن 

  : عرض لهذه النتائج

 تطبیق نموذج الوكیل الصحفي -1
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  )1-4( الجدول 

المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات تطبیق  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

  مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) الوكیل الصحفي(نموذج 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

أركز جهودي لضمان السمعة الجیدة للمؤسسة   1
  یة عالماإل

  مرتفع 1 0.76 2.67

 مرتفع 2 0.58 2.63 .المتاحة لنشر اسم مؤسستيمكانات أسخر كل اإل 10

 مرتفع 3 0.66 2.50  .أركز جهودي لتحقیق أقصى شهرة لمؤسستي  8

العلیا لتحسین صورة  دارةأتلقى توجیهات من اإل 2
 .یة عند الجمهورعالممؤسستي اإل

 مرتفع 4 0.65 2.42

ة والجیدة فقط عن یجابیأسعى إلى نشر األخبار اإل 3
 .المؤسسة

 متوسط 5 0.74 2.25

 متوسط 6 0.93 2.21 .أقوم بإعداد برامج لعمل دعایة مستمرة لمؤسستي 9

أضطر أحیانًا لتقدیم معلومات غیر كافیة للجمهور   12
 متوسط 7 0.61 2.13  .حتى ال تخدش سمعة مؤسستي

ال أستخدم أسالیب البحث العلمي في الوصول   13
  .للمعلومات للترویج لمؤسستي

 متوسط 8 0.85 1.75

أهتم بنشر االخبار الممیزة عن مؤسستي بغض النظر  4
  .عن صحتها

 منخفض 9 0.71 1.63

أقدم أحیانا معلومات مظللة للجمهور لتحقیق الشهرة  11
  .لمؤسستي

 منخفض 10 0.66 1.50

من منظمتي للجمهور فقط أي  تصالأهتم بتوجیه اال 5
 .باتجاه واحد فقط

 منخفض 11 0.59 1.46

 منخفض 12 0.59 1.46  .هتم بالتغذیة الراجعة من الجهورال أ 7

ال یهمني موضوعیة األخبار التي أنشرها بقدر ما  6
 .یهمني دورها في تقدیم صورة مشرقة عن مؤسستي

 منخفض 13 0.49 1.38

 متوسط   0.68 2.00 المتوسط العام الحسابي 
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مستوى تطبیق نموذج الوكیل (أن المتوسطات الحسابیة لـ )  1-4(یتضح من الجدول رقم 

، حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ) 1.38و  2.67(، تراوحت ما بین )الصحفي

على أعلى متوسط حسابي حیث ) 1(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.00(

أركز (ة على ، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقر )0.76(، وبانحراف معیاري )2.67(بلغ 

) 10(، وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم )یةعالمجهودي لضمان السمعة الجیدة للمؤسسة اإل

وهو من المستوى المرتفع، حیث نصت الفقرة ) 0.58(وانحراف معیاري ) 2.63(بمتوسط حسابي 

  ).أسخر كل االمكانات المتاحة لنشر اسم مؤسستي(على 

وبانحراف معیاري ) 1.38(بمتوسط حسابي ) 6(فقرة رقم وفي المرتبة األخیرة جاءت ال

ال یهمني موضوعیة االخبار (، وهو من المستوى المنخفض حیث نصت الفقرة على أن )0.49(

  ).التي أنشرها بقدر ما یهمني دورها في تقدیم صورة مشرفة عن مؤسستي

العامة  یةعالموهذا یفسر أن كان تطبیق نموذج الوكیل الصحفي في المؤسسات اإل

  .والخاصة متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة



  
 

 
  

83

  العام عالمتطبیق نموذج اإل -2

  )2-4( الجدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات تطبیق 

  مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) العام عالماإل(نموذج 

  
ط المتوس الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

أركز على نشر أخبار مؤسستي ذات المصداقیة  15
 .فقط

  مرتفع 1 0.51 2.54

 مرتفع 2 0.51 2.50 .العام هو أهم أهدافي في العمل عالمأعتقد أن اإل 19
 مرتفع 3 0.78 2.46  .أتحرى الدقة واألمانة قبل نشر أخبار مؤسستي  16
شر أكبر قدر ممكن من األخبار م بنتأه  14

  .الموضوعیة عن مؤسستي
  مرتفع 4 0.78 2.42

 متوسط 5 0.70 2.33  أحتفظ بالملفات التي تنشر   20
أهدف إلى نشر المعلومات بشكل محاید فقط دون  18

 .القیام بدور الوسیط بین مؤسستي والجمهور
 متوسط 6 0.72 1.92

ر في تلبیة م بالتأثیر بتوجهات الجمهور أكثتأه 17
 .رغباتهم

 متوسط 7 0.66 1.79

أقضي وقتي في نشر أكبر عدد من األخبار األمر   21
  الذي ال یتیح الفرصة لعمل الدراسات والبحوث

 منخفض 8 0.58 1.58

 متوسط   0.65 2.19 المتوسط العام الحسابي 

  

ج مستوى تطبیق نموذ(أن المتوسطات الحسابیة لـ )  2- 4(یتضح من الجدول رقم 

، حیث حاز المحور على متوسط حسابي ) 1.58و  2.54(، تراوحت ما بین )العام عالماإل

على أعلى متوسط ) 15(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.19(إجمالي 

، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة )0.51(، وبانحراف معیاري )2.54(حسابي حیث بلغ 

، وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة )لى نشر أخبار مؤسستي ذات المصداقیة فقطع أركز  (على 
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وهو من المستوى المرتفع، حیث ) 0.51(وانحراف معیاري ) 2.50(بمتوسط حسابي ) 19(رقم 

  ).العام هو أهم أهدافي في العمل عالمأعتقد أن اإل(نصت الفقرة على 

وبانحراف معیاري ) 1.58(بمتوسط حسابي ) 21(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

أقضي وقتي في نشر أكبر (،  وهو من المستوى المنخفض حیث نصت الفقرة على أن )0.58(

  ).عدد من األخبار األمر الذي ال یتیح الفرصة لعمل الدراسات والبحوث

یة العامة عالمالعام في المؤسسات اإل عالموهذا یفسر أن كان تطبیق نموذج اإل 

  .صة متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عینة الدراسةوالخا
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  تطبیق نموذج ثنائي االتجاه غیر المتناسق -3

  ) 3- 4(الجدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات تطبیق 

  مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) ثنائي االتجاه غیر المتناسق(نموذج 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

المتبادل باالتجاهین بین المنظمة  تصالأعتقد بضرورة اال  28
  والجمهور 

 مرتفع 1 0.46 2.71

أعتقد بضرورة التواصل مع الجمهور باتجاهین لتحقیق   25
  .أفضل دعایة لمؤسستي

 مرتفع 2 0.48 2.67

ة من الجمهور لتدعیم موقف أهتم بالتغذیة الراجع  26
  .المنظمة ولیس لتصویب أخطائها

 مرتفع 3 0.58 2.42

 مرتفع 4 0.77 2.38  .الجمهور بنشاطات وأعمال مؤسستي إقناعأعمل على   30

 متوسط 5 0.76 2.33  .الجمهور للتعرف إلى مؤسستي وغایاتها قناعأسعى إل  24

المبني على المنظم  قناعأسعى دائمًا الستخدام اسلوب اإل  29
  .األسس العلمیة في الترویج لمؤسستي

 متوسط 6 0.81 2.29

 متوسط 7 0.75 2.29 .أتعامل مع الجمهور لكسب التأیید لمؤسستي 31

أعتمد على األسس العلمیة في إعداد الخطط والبرامج  32
 .الشهار مؤسستي

 متوسط 8 0.93 2.08

للعالقات  ستخدم البحوث التقییمیة لتقییم جهودنا كقسمأ  33
  .العامة

 متوسط 9 0.88 2.08

 متوسط 10 0.69 2.04 .العلمي في الدعایة لمؤسستي قناعاعتمد على اإل 22

م بالدراسات والبحوث العلمیة في انجام مهماتي تأه 23
 .یةعالماإل

 متوسط 11 0.83 1.92

أعتقد بأن مصدر األزمات والمشاكل هو الجمهور  27
 .فالخطأ ال یكمن في مؤسستي

 منخفض 12 0.70 1.67

 متوسط   0.72 2.24 المتوسط العام الحسابي 
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مستوى تطبیق ثنائي االتجاه (أن المتوسطات الحسابیة لـ )  3- 4(یتضح من الجدول رقم 

، حیث حاز المحور على متوسط حسابي ) 1.67و  2.71(، تراوحت ما بین )غیر المتناسق

على أعلى متوسط ) 28(وقد حازت الفقرة رقم  ، وهو من المستوى المتوسط،)2.24(إجمالي 

، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة )0.46(، وبانحراف معیاري )2.71(حسابي حیث بلغ 

، وفي المرتبة الثانیة )المتبادل باالتجاهین بین المنظمة والجمهور تصالأعتقد بضرورة اال(على 

وهو من المستوى ) 0.48(وانحراف معیاري ) 2.67(بمتوسط حسابي ) 25(جاءت الفقرة رقم 

أعتقد بضرورة التواصل مع الجمهور باتجاهین لتحقیق أفضل (المرتفع، حیث نصت الفقرة على 

  ).دعایة لمؤسستي

وبانحراف معیاري ) 1.67(بمتوسط حسابي ) 27(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

أعتقد بأن مصدر األزمات (رة على أن ،  وهو من المستوى المنخفض حیث نصت الفق)0.70(

  .).والمشاكل هو الجمهور فالخطأ ال یكمن في مؤسستي

وهذا یفسر أن كان تطبیق نموذج ثنائي االتجاه غیر المتناسق في المؤسسات  

 .یة العامة والخاصة متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عینة الدراسةعالماإل
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  تناسقتطبیق نموذج ثنائي االتجاه الم -4
  )4-4( الجدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات تطبیق 

  مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) ثنائي االتجاه المتناسق(نموذج 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

 مرتفع 1 0.41 2.79  .مع الجمهورأعتقد بضرورة التفاهم المتبادل   35
 مرتفع 2 0.49 2.63  أتواصل بشكل متكافئ وباتجاهین مع الجمهور  34
 متوسط 3 0.56 2.33  .قناعه باقصى درجةإ أسعى للتأثیر في الجمهور و   42
أوظف التغذیة الراجعة للجمهور في تحسین أداء   36

  .مؤسستي
 متوسط 4 0.81 2.29

العلیا في  دارةالستشارات لإلأعتمد على التقاریر وا  38
  .صناعة القرارات

 متوسط 5 0.68 2.25

أعتقد أن العالقات العامة في مؤسستي تحظى   39
العلیا في  دارةر كبیرین من قبل اإلدیباحترام وتق

  .المؤسسة

 متوسط 6 0.83 2.08

 متوسط 7 0.91 2.04  .أعتمد على الدراسات في تحسین أداء مؤسستي  37
العلیا في مؤسستي العلیا من  ارةدتفوض اإل 40

 .الصالحیات والمهام لي

 متوسط 8 0.83 2.00

أسعى للتأثیر في إدارتي العلیا لتغییر سیاساتها  44
 وخططها لتتفق وفق رغبات الجمهور ومیولهم

 متوسط 9 0.62 1.96

 متوسط 10 0.48 1.83 .أسعى لتغییر مؤسستي وفق رغبات الجمهور 43
لعلیا في مؤسستي إمكانات مادیة ا دارةتضع اإل 41

 .وبشریة تحت تصرفي

 متوسط 11 0.68 1.75

 متوسط   0.66 2.18 المتوسط العام الحسابي 

  
مستوى تطبیق ثنائي االتجاه (أن المتوسطات الحسابیة لـ )  4- 4(یتضح من الجدول رقم 

ط حسابي ، حیث حاز المحور على متوس) 1.75و  2.79(، تراوحت ما بین )غیر المتناسق
على أعلى متوسط ) 35(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.18(إجمالي 

، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة )0.41(، وبانحراف معیاري )2.79(حسابي حیث بلغ 
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) 34(، وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم )أعتقد بضرورة التفاهم المتبادل مع الجمهور(على 
وهو من المستوى المرتفع، حیث نصت الفقرة ) 0.49(وانحراف معیاري ) 2.63(بمتوسط حسابي 

  ).أتواصل بشكل متكافئ وباتجاهین مع الجمهور(على 
وبانحراف معیاري ) 1.75(بمتوسط حسابي ) 41(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

العلیا في مؤسستي  دارةتضع اإل(على أن  ،  وهو من المستوى المتوسط حیث نصت الفقرة)0.68(

  ).إمكانات مادیة وبشریة تحت تصرفي

یة العامة عالموهذا یفسر أن كان تطبیق نموذج ثنائي االتجاه المتناسق في المؤسسات اإل

 .والخاصة متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

مارسة أنشطة العالقات العامة یة متفرغة لمإعالم أجهزةما مدى وجود : السؤال الثاني .2

  ؟یةعالمفي المؤسسة اإل

ــــم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة  ــــاني، ت ــــة عــــن الســــؤال الث لإلجاب

یـة متفرغـة لممارسـة أنشـطة إعالم أجهـزةمـدى وجـود " للتعرف إلى استجابات أفراد عینة الدراسة عن 

  :یوضح ذلك)  5-4( الجدول ، و "یةعالمالعالقات العامة في المؤسسة اإل

  ) 5- 4(الجدول 
مدى وجود (المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن 

مرتبة ترتیبًا ) یةعالمیة متفرغة لممارسة أنشطة العالقات العامة في المؤسسة اإلإعالم أجهزة
  تنازلیاً 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

یة متفرغة لممارسة إعالم أجهزةتوجد   45
  أنشطة العالقات العامة في مؤسستي

  مرتفع 1 0.72 2.46

 مرتفع   0.72 2.46 المتوسط العام الحسابي 
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یة إعالم أجهزةمدى وجود (أن المتوسط الحسابي لـ )  5- 4(یتضح من الجدول رقم 

وبانحراف ) 2.46(،  قد بلغ )یةعالمالعامة في المؤسسة اإل متفرغة لممارسة أنشطة العالقات

  . وهو من المستوى المرتفع) 0.72(معیاري 

یة متفرغة لممارسة أنشطة العالقات العامة في المؤسسة عالماإل جهزةوهذا یفسر أن األ

  .یة وبمستوى مرتفع من وجهة نظر أفراد عینة الدراسةعالماإل

  ؟التي یتبع لها جهاز العالقات العامة داریةما الجهة اإل: السؤال الثالث .3

لإلجابة عن السؤال الثالث، تم استخراج التكرارات والنسب المئویة للتعرف إلى استجابات أفراد عینة 

یة العامة عالمالتي یتبع لها جهاز العالقات العامة في المؤسسات اإل داریةالجهة اإل" الدراسة عن 

  :ح ذلكیوض)  6-4( ، والجدول "والخاصة

  ) 6-4( الجدول 

التي یتبع لها جهاز العالقات العامة في المؤسسات  داریةالتكرارات والنسب المئویة للجهة اإل

  یة العامة والخاصةعالماإل

الجهة التي یتبع لها جهاز 

  العالقات العامة 

  النسبة المئویة  التكرار

  %100  24  المدیر العام 

تي یتبع لها جهاز العالقات العامة هو المدیر أن الجهة ال)  6-4(یتضح من الجدول 

العام في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة في المملكة األردنیة الهاشمیة، وبنسبة بلغت 

  .فراد عینة الدراسةأبحسب استجابات % 100
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العالقات العامة في المؤسسات  إدارةمهمات  -ما هي اختصاصات : السؤال الرابع .4

  ؟یةعالماإل

بة عن السؤال الرابع، تم استخراج المتوسطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة للتعـرف لإلجا

العالقـــات العامـــة فـــي  إدارةمهمـــات  –أهـــم التخصصـــات " إلـــى اســـتجابات أفـــراد عینـــة الدراســـة عـــن 

  :یوضح ذلك)  7-4( ، والجدول "یةعالمالمؤسسات اإل

  )7-4( الجدول 
لمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات مهمات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا

  رتبة ترتیبًا تنازلیاً یة معالمالعالقات العامة في المؤسسات اإل إدارة
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

  مرتفع 1 0.48 2.67 .أسعى لكسب الثقة المجتمعیة ودعمها 59
 مرتفع 2 0.66 2.46  .اجب الرد على النقد الموجه لمؤسستيأعتقد أن من و   54
 مرتفع 3 0.51 2.46  أسعى إلى تفسیر أهداف مؤسستي وسیاساتها للجمهور 55
 مرتفع 4 0.58 2.38 السعي لتعریف المجتمع الخارجي بمؤسستي وأعمالها 48
 متوسط 5 0.82 2.33  .للعاملین وبخاصة الجدد دأقدم النصح واالرشا 58
هم وتزوید اتجاهاتیر دأقوم بتفسیر أعمال الجمهور وتق 57

 .العلیا بها دارةاإل

 متوسط 6 0.81 2.29

المؤسسة بالتطورات والتداعیات  ممارسياالهتمام بتعریف   47
  المحیطة

 متوسط 7 0.68 2.25

أسعى دائمًا لتعریف العاملین بحقوقهم وواجباتهم تجاه   49
  المؤسسة

 متوسط 8 0.72 2.21

 متوسط 9 0.64 2.17 .أعتقد أن أهم واجباتي اإلعالن عن مؤسستي 50
 متوسط 10 0.64 2.17 .العلیا دارةاسعى إلى توفیر المعلومات والتقاریر لإل 51
 متوسط 11 0.82 2.17 .من أهم أهدافي تسویق مؤسستي 52
أقوم بمتابعة األحداث المتصلة بمؤسستي وتحلیلها  60

 .مها لصناع القرارواستخالص النتائج وتقدی

 متوسط 12 0.92 2.17

المشاركة في عمل البحوث والدراسات الالزمة لإلسهام في  56
  .رسم سیاسات مؤسستي

 متوسط 13 0.90 1.88

 متوسط 14 0.76 1.83  .یجب أن أكون دائمًا بموضع دفاع مستمر عن مؤسستي  53
 متوسط   0.71 2.24 المتوسط العام الحسابي 
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 إدارةمهمات  –اختصاصات (أن المتوسطات الحسابیة لـ )  7-4(ل رقم یتضح من الجدو 

، حیث حاز ) 1.83و  2.67(، تراوحت ما بین )یةعالمالعالقات العامة في المؤسسات اإل

، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.24(المحور على متوسط حسابي إجمالي 

، وهو من المستوى )0.48(، وبانحراف معیاري )2.67(على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ ) 59(

، وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة )أسعى لكسب الثقة المجتمعیة ودعمها(المرتفع، وقد نصت الفقرة على 

وهو من المستوى المرتفع، حیث ) 0.66(وانحراف معیاري ) 2.46(بمتوسط حسابي ) 54(رقم 

  ).لرد على النقد الموجه لمؤسستيأعتقد أن من واجب ا(نصت الفقرة على 

وبانحراف معیاري ) 1.83(بمتوسط حسابي ) 53(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

یجب أن أكون دائمًا بموضع دفاع (،  وهو من المستوى المتوسط، حیث نصت الفقرة على أن )0.76(

  ).مستمر عن مؤسستي

ومهامها هو كسب ثقة المجتمعیة  وهذا یفسر أن من أهم اختصاصات العالقات العامة

  .یةعالمودعمها للمؤسسة اإل
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  ؟ما مدى إسهام جهاز العالقات العامة في اتخاذ القرار: السؤال الخامس .5

لإلجابة عن السـؤال الخـامس، تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة للتعـرف إلـى 

هام جهـــاز العالقــــات العامــــة فـــي اتخــــاذ القــــرار فــــي ســــإمــــدى " اســـتجابات أفــــراد عینــــة الدراســـة عــــن 

  :یوضح ذلك)  8-4( ، والجدول "یةعالمالمؤسسات اإل

  ) 8- 4(الجدول 

سهام إالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات 

  رتیبًا تنازلیاً یة مرتبة تعالمجهاز العالقات العامة في اتخاذ القرار في المؤسسات اإل

الر
 قم

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

یقدم جهاز العالقات العامة في مؤسستي  61
 .البیانات الكافیة التخاذ القرار

  مرتفع 1 0.58 2.38

یقدمم جهاز العالقات العامة التقاریر الالزمة  64
 .لصناع القرار

 متوسط 2 0.72 2.21

 دارةم جهاز العالقات العامة االستشارات لإلیقد 63
  .العلیا التخاذ القرار

 متوسط 3 0.69 2.04

یقوم جهاز العالقات العامة باألبحاث والدراسات   62
  .لمساعدة صناع القرار

 منخفض 4 0.65 1.63

 متوسط   0.66 2.06 المتوسط العام الحسابي 

  

سهام جهاز العالقات العامة إ(ابیة لـ أن المتوسطات الحس) 8-4( یتضح من الجدول رقم 

، حیث حاز المحور على متوسط حسابي ) 1.63و  2.38(، تراوحت ما بین )في اتخاذ القرار

على أعلى متوسط ) 61(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.06(إجمالي 

لمرتفع، وقد نصت الفقرة ، وهو من المستوى ا)0.58(، وبانحراف معیاري )2.38(حسابي حیث بلغ 

، وفي المرتبة الثانیة )یقدم جهاز العالقات العامة في مؤسستي البیانات الكافیة التخاذ القرار(على 
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وهو من المستوى ) 0.72(وانحراف معیاري ) 2.21(بمتوسط حسابي ) 64(جاءت الفقرة رقم 

  ).یر الالزمة لصناع القراریقدم جهاز العالقات العامة التقار (المتوسط، حیث نصت الفقرة على 

وبانحراف معیاري ) 1.63( بمتوسط حسابي) 62(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم     

یقوم جهاز العالقات العامة (وهو من المستوى المنخفض حیث نصت الفقرة على أن  ،)0.65(

  ).باألبحاث والدراسات لمساعدة صناع القرار

یة عالمالعالقات العامة في اتخاذ القرار في المؤسسات اإلوهذا یفسر أن كان إسهام جهاز 

  .العامة والخاصة متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

  ؟ما هي أهم آلیات وسبل تطبیق مهمات العالقات العامة: السؤال السادس .6

ة للتعــرف لإلجابـة عـن السـؤال السـادس، تـم اســتخراج المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـ

أهـــم آلیـــات وســـبل تطبیـــق مهمـــات العالقـــات العامـــة فـــي " إلـــى اســـتجابات أفـــراد عینـــة الدراســـة عـــن 

  :یوضح ذلك)  9-4( ، والجدول "یةعالمالمؤسسات اإل
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  ) 9- 4(الجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات أهم آلیات 

  یة مرتبة ترتیبًا تنازلیاً عالمهمات العالقات العامة في المؤسسات اإلوسبل تطبیق م
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

 دارةأعتمد على كتابة التقاریر في نقل المعلومات والبیانات لإل 65
 .العلیا في مؤسستي

  مرتفع 1 0.49 2.63

مؤسسات اإلذاعیة األخرى للترویج الأعتمد على التواصل مع  67
  .لمؤسستي

 مرتفع 3 0.66 2.46

أقوم بالترویج المباشر لمؤسستي من خالل اللقاءات الفردیة  80
 .والجماعیة وطرح خدمات مؤسستي والتعریف بغایاتها

 مرتفع 16 0.51 2.46

أقیم الحفالت والمعارض في المناسبات العامة والخاصة للترویج  77
 .لمؤسستي

 مرتفع 13 0.82 2.38

 مرتفع 14 0.82 2.38  .أقدم الهدایا والتذكارات لنشر اسم مؤسستي 78
أهتم بعقد اجتماعات وندوات وتنظیم وررشات عمل للتعریف  69

 .بغایات مؤسستي
 متوسط 5 0.82 2.33

 متوسط 7 0.69 2.29  .استخدم المخاطبات الرسمیة في التواصل مع العاملین  71
 متوسط 2 0.90 2.25 .تیبات لنقل أفكار مؤسستيأقوم بعمل ك 66
 متوسط 4 0.79 2.25 .أتواصل مع القنوات الفضائیة للتعریف بسیاسات مؤسستي 68
اعتمد على وكاالت االنباء في التعرف إلى رغبات الجماهیر  76

 .وانطباعاتهم
 متوسط 12 0.53 2.25

ي أسعى دائمًا لعمل أفالم ومصورات عن نشاطات مؤسست  79
  .وخدماتها وتسهیالتها

 متوسط 15 0.51 2.21

أعتمد على القنوات الفضائیة في التعرف إلى رغبات الجماهیر  74
  .وانطباعاتهم

 متوسط 10 0.68 2.13

في التعرف إلى رغبات الجماهیر  ذاعةأعتمد على اإل 73
 .وانطباعاتهم

 متوسط 9 0.72 2.00

یر المساهمین كلما دعت أحرر النشرات العمالیة والصحفیة وتقار   75
  .الضرورة لذلك

 متوسط 11 0.78 1.79

أعتمد على صندوق الشكاوى واالقتراحات في التعرف إلى  72
 .رغبات الجمهور

 متوسط 8 0.79 1.75

 منخفض 6 0.66 1.54  .أعتمد على الصحف التجاریة لزیادة شهرة مؤسستي 70
 متوسط   0.70 2.19 المتوسط العام الحسابي 
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آلیات وسبل تطبیق مهمات (أن المتوسطات الحسابیة لـ )  9- 4(من الجدول رقم یتضح 

، حیث حاز المحور على متوسط حسابي ) 1.54و  2.63(، تراوحت ما بین )العالقات العامة

على أعلى متوسط ) 65(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.19(إجمالي 

، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة )0.49(اف معیاري ، وبانحر )2.63(حسابي حیث بلغ 

، وفي )العلیا في مؤسستي دارةأعتمد على كتابة التقاریر في نقل المعلومات والبیانات لإل(على 

وهو من ) 0.66(وانحراف معیاري ) 2.46(بمتوسط حسابي ) 67(المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم 

أعتمد على التواصل مع مؤسسات اإلذاعیة األخرى (الفقرة على المستوى المرتفع، حیث نصت 

  ).للترویج لمؤسستي

وبانحراف معیاري ) 1.54(بمتوسط حسابي ) 70(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

أعتمد على الصحف التجاریة (،  وهو من المستوى المنخفض حیث نصت الفقرة على أن )0.66(

   ).لزیادة شهرة مؤسستي

ا یفسر أن أهم وسبل تطبیق مهمات العالقات العامة كانت االعتماد على كتابة وهذ

یة العامة والخاصة عالمالعلیا في المؤسسات اإل دارةالتقاریر في نقل المعلومات والبیانات لإل

  .متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

  ؟لعامة في المؤسسةما هي الصعوبات التي تواجه العالقات ا: السؤال السابع .7

ــــة  ــــم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاری لإلجابــــة عــــن الســــؤال الســــابع، ت

الصــعوبات التــي توجــه العالقــات العامــة فــي " للتعــرف إلــى اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن 

  :یوضح ذلك)  10-4( ، والجدول "یةعالمالمؤسسات اإل
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  ) 10- 4(الجدول 

ابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات الصعوبات المتوسطات الحس

  یة مرتبة ترتیبًا تنازلیاً عالمالتي تواجه العالقات العامة في المؤسسات اإل

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  التقدیر  الترتیب

  مرتفع 1 0.59 2.54 الدعم المالي غیر كاف للترویج للمؤسسة  88
 ممارسيالعلیا المحفزات المالئمة ل دارةال تقدم اإل 82

  .العالقات العامة
 مرتفع 2 0.78 2.46

 مرتفع 3 0.72 2.46  ال نتلقى التدریب الكافي لعمل دراسات وابحاث  87
طار عملي في العالقات إضافیة خارج إأكلف بمهمات  89

 العامة
 مرتفع 4 0.59 2.46

نتاج أفالم أو ي الكوادر الفنیة الالزمة إلیوجد قصور ف 84
 .كتیبات للترویج لمؤسستي

 مرتفع 5 0.65 2.42

الروتین والبیروقراطیة في مؤسستي تحد من نشاط  86
 عملي مع الجماهیر

 مرتفع 6 0.82 2.38

یوجد قصور في مؤسستي بتبني الخطط المنهجیة  90
 الواضحة للعمل في العالقات العامة

  متوسط 7 0.64 2.33

فالم أو أیوجد نقص في التقنیات الالزمة النتاج  85
  .كتیبات للترویج عن مؤسستي

 متوسط 8 0.78 2.00

 متوسط 9 0.62 1.96 .العلیا في مؤسستي دارةأشعر بعدم تعاون اإل 81
العالقات العامة  ممارسيال یتوفر الوقت الكافي لدى  83

 .الفرصة النجاز مهماتهم
 طمتوس 10 0.74 1.88

 متوسط   0.69 2.29 المتوسط العام الحسابي 

  

الصعوبات التي تواجه (أن المتوسطات الحسابیة لـ )  10- 4(یتضح من الجدول رقم 

، حیث حاز المحور على متوسط حسابي ) 1.88و  2.54(، تراوحت ما بین )العالقات العامة

على أعلى متوسط ) 88(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.29(إجمالي 

، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة )0.59(، وبانحراف معیاري )2.54(حسابي حیث بلغ 



  
 

 
  

97

) 82(، وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم )الدعم المالي غیر كاف للترویج للمؤسسة(على 

حیث نصت الفقرة وهو من المستوى المرتفع، ) 0.78(وانحراف معیاري ) 2.46(بمتوسط حسابي 

  ).العالقات العامة ممارسيالعلیا المحفزات المالئمة ل دارةال تقدم اإل(على 

وبانحراف معیاري ) 1.88(بمتوسط حسابي ) 83(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

ال یتوفر الوقت الكافي لدى (،  وهو من المستوى المتوسط حیث نصت الفقرة على أن )0.74(

  .).قات العامة النجاز مماتهمالعال ممارسي

العلیا  دارةللترویج للمؤسسة وعدم تقدیم اإل وهذا یفسر أن الدعم المالي غیر كاٍف 

العالقات العامة  أجهزةالعالقات العامة هي من أبرز المعوقات في  ممارسيالمحفزات المالئمة ل

  .یة العامة والخاصةعالمفي المؤسسات اإل
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  الفصل الخامس

  لنتائج والتوصیاتمناقشة ا
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة بعد تحلیل البیانات، وینقسم تناول هذا 

هذا الفصل إلى قسمین؛ القسم األول یتضمن عرض لمناقشة أسئلة الدراسة، والقسم الثاني یتضمن 

  .توصیات الدراسة

  ؟األربعة Gruningما مدى درجة تطبیق نماذج : السؤال األولمناقشة نتائج 

  تطبیق نموذج الوكیل الصحفي - 1

مستوى تطبیق نموذج الوكیل (أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام لـ 

أركز (التي تنص على  ) 1(حصل على مستوى متوسط، حیث حازت الفقرة رقم ) الصحفي

على أعلى متوسط حسابي ومستوى مرتفع، ) مؤسسة اإلعالمیةجهودي لضمان السمعة الجیدة لل

نموذج لالعالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة  ممارسيذلك بتطبیق مما یفسر 

الوكیل الصحفي والذي یهدف إلى تحقیق الشهرة والدعایة للمؤسسة والمعتمدة على الحقائق مبتعدة 

  .نات والمعلوماتاتحري الدقة والنزاهة عند تقدیم البیعن التضلیل والخداع للجمهور، و 

 )مكانات المتاحة لنشر اسم مؤسستيأسخر كل اإل(التي تنص على ) 10(تلیها الفقرة رقم 

سمعة المؤسسة من خالل إقامة عالقات اتصال ویكون ذلك من خالل االهتمام ب بمستوى مرتفع

یصال المعلومات والبیانات بطریقة  مفتوحة ویتم من خاللها تلقي واستقبال المعلومات تجذب وإ

 ممارسيتطبیق ، ویمكن أن یعزى ذلك إلى الجهور المستهدف بغض النظر عن مدى صحتها

ج الوكیل الصحفي من خالل ذنمو لالعالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة 
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ل اإلعالم ونشر المعلومات قیامهم بأعمالهم الیومیة كفنیي اتصال من خالل التواصل مع وسائ

  .واألخبار المتعلقة بالمؤسسة بطریقة إیجابیة وجیدة 

خبار التي ال یهمني موضوعیة األ(التي تنص ) 6(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

على أدنى متوسط حسابي ) أنشرها بقدر ما یهمني دورها في تقدیم صورة مشرفة عن مؤسستي

 ُ العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة العامة  ممارسيلك إلى أن عزى ذومستوى منخفض، وی

صورة إیجابیة عن المؤسسة بغض النظر عن أمانة األخبار والمعلومات  یقدمونوالخاصة 

على الرغم من أن هذا األمر قد یؤدي إلى نشر أخبار ومعلومات بعیدة عن  ،وموضوعیتها

  .هااألمر الذي یقلل من ثقة جمهورها ب ،الصحة

  تطبیق نموذج اإلعالم العام - 2

، )مستوى تطبیق نموذج اإلعالم العام(أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام لـ 

أركز على نشر أخبار (التي تنص على ) 15(حاز على مستوى متوسط، حیث حازت الفقرة رقم 

ویعود ذلك إلى أن على أعلى متوسط حسابي ومستوى مرتفع، ) مؤسستي ذات المصداقیة فقط

نموذج اإلعالم العام  یطبقونالعالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة  ممارسي

یرتكز على نشر األخبار المتعلقة بالمؤسسة بمصداقیة أكثر من األخبار التي یمكن أن  لذيوا

  .هماتجاهاتتجذب الجمهور أو تغییر أفكارهم و 

) أعتقد أن اإلعالم العام هو أهم أهدافي في العمل(تنص على  التي) 19(تلیها الفقرة رقم 

العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة والخاصة  ممارسيبمستوى مرتفع، ویعزى ذلك إلى أن 

نموذج اإلعالم العام الهادف الذي یقوم على الصدق وتجنب األخبار الكاذبة وعدم ذكر  یطبقون
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ائم على االتصال ینشر معلومات مختارة تخدم أهداف ورؤى األخبار البعیدة عن الصحة، فالق

  .المؤسسة

أقضي وقتي في نشر (والتي تنص على أن ) 21(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

على أدنى متوسط ) أكبر عدد من األخبار األمر الذي ال یتیح الفرصة لعمل الدراسات والبحوث

 ُ العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة  ممارسيأن عزى ذلك إلى حسابي ومستوى منخفض، وی

األخبار المتعلقة بالمؤسسة إلى جانب إعداد الدراسات والتقاریر البحثیة المتعلقة  ینشرونوالخاصة 

حیث یتم التركیز في بعض األحیان على الدراسات أكثر من التركیز على  ،بأهداف المؤسسة

  .األخبار

  ه غیر المتناسقتطبیق نموذج ثنائي االتجا -3

مستوى تطبیق ثنائي االتجاه غیر (أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام لـ 

أعتقد (والتي تنص على ) 28(حاز على مستوى متوسط، حیث حازت الفقرة رقم ) المتناسق

على أعلى متوسط حسابي ومستوى ) بضرورة االتصال المتبادل باالتجاهین بین المنظمة والجمهور

العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة والخاصة  ممارسيویمكن أن یعزى ذلك إلى  ،مرتفع

یحرصون بشكل كبیر على تطبیق نموذج ثنائي اإلتجاه غیر المتناسق فلذلك یؤمنون بأهمیة 

التواصل ونقل األخبار بین المؤسسة والجمهور من خالل فهم اتجاهات الجمهور وسلوكاتهم 

  .الشریحة المستهدفة باألخبار التي یهتمون بهالضمان استهداف 

أعتقد بضرورة التواصل مع الجمهور باتجاهین (والتي تنص على ) 25(تلیها الفقرة رقم 

العالقات العامة  ممارسي تطبیقبمستوى مرتفع، ویعزى ذلك إلى ) لتحقیق أفضل دعایة لمؤسستي

لتحقیق الدعایة  ؛التجاه غیر المتناسقفي المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة نموذج ثنائي ا
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توظیف على المناسبة للمؤسسة إلقناع الجماهیر من خالل اتباع أسلوب اإلقناع العلمي القائم 

جراءات بحثیة جراء استطالعات وإ   .نظریات العلوم اإلجتماعیة وإ

أعتقــــد بــــأن مصــــدر األزمــــات (التــــي تــــنص ) 27(وفــــي المرتبــــة األخیــــرة جــــاءت الفقــــرة رقــــم 

ــــى أدنــــى متوســــط حســــابي ومســــتوى ) مشــــاكل هــــو الجمهــــور فالخطــــأ ال یكمــــن فــــي مؤسســــتيوال عل

مــن األخطــاء التــي تحــدث  كبیــراً  تتحمــل جــزءاً  مؤسســات اإلعالمیــةمــنخفض، ویعــزى ذلــك إلــى أن ال

  . داخلها، حیث یجب العمل على تغییر أهداف المؤسسة وأنشطتها لتتناسب مع جمهورها المستهدف

  ائي االتجاه المتناسقتطبیق نموذج ثن -4

مستوى تطبیق ثنائي االتجاه غیر (أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام لـ 

أعتقد بضرورة (التي تنص على ) 35(حاز على مستوى متوسط، حیث حازت الفقرة رقم ) المتناسق

ُ  ،على مستوى مرتفع) التفاهم المتبادل مع الجمهور  ممارسيق تطبیعزى ذلك إلى ویمكن أن ی

والذي  ،العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة نموذج ثنائي اإلتجاه المتناسق

یرتكز على التفاهم المتبادل مع الجمهور من خالل اتباع سیاسات اإلقناع الهادفة والمخطط لها 

  .والقائمة على أساس علمي

أتواصل بشكل متكافئ وباتجاهین (نص التي ت) 34(وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم 

ُ ) مع الجمهور العالقات العامة في  ممارسي مراعاةعزى ذلك إلى بمستوى مرتفع، ویمكن أن ی

خلق عالقة بین المؤسسة والجمهور قائمة على ضرورة المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة 

  .بنفس المستوى التفاهم المتكافئ تهدف إلى تغییر سلوك إدارة المؤسسة والجمهور 
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تضع اإلدارة العلیا في (التي تنص على ) 41(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

ُ ) مؤسستي إمكانات مادیة وبشریة تحت تصرفي عزى ذلك إلى أن بمستوى متوسط، ویمكن أن ی

العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة  ممارسيوضع اإلمكانات المادیة والبشریة تحت تصرف 

  .العامة والخاصة قد یساعد في إقناع الجمهور برؤى وأهداف المؤسسة

ما مدى وجود أجهزة إعالمیة متفرغة لممارسة أنشطة العالقات العامة : مناقشة السؤال الثاني

  ؟في المؤسسة اإلعالمیة

مدى وجود أجهزة إعالمیة متفرغة لممارسة (أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي لـ 

ُ . ، حصل على مستوى مرتفع)العالقات العامة في المؤسسة اإلعالمیةأنشطة  عزى ذلك ویمكن ان ی

إلى أن المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة تحرص على توفیر أجهزة إعالمیة متفرغة، كما أن 

دور العالقات العامة ال یقتصر على تلبیة رغبات الجمهور بل یمتد إلى إیجاد صور إیجابیة لدى 

  .  ور الخارجيالجمه

  ؟ما الجهة اإلداریة التي یتبع لها جهاز العالقات العامة: مناقشة السؤال الثالث

أظهرت نتائج الدراسة أن الجهة التي یتبع لها جهاز العالقات العامة هو المدیر العام في 

وقد ، % 100نیة الهاشمیة، وبنسبة بلغت المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة في المملكة األرد

عزز هذه النتیجة فحوى مقابلة رئیس قسم العالقات العامة في وكالة األنباء االردنیة بترا السید نور 

الدین جانتي، إذ بین أن جهاز العالقات العامة لیس وحدة قائمة بحد ذاتها، انما هي أحد اقسام 

ُ ، )*(الوكالة التي تقع ضمن مسؤولیات المدیر العام للوكالة ذلك إلى أن المدیر عزى ویمكن أن ی

العام في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة في المملكة األردنیة الهاشمیة هو المسؤول المباشر 

                                                             
 ) 4( في الملحق رقم ) 1(انظر المقابلة رقم  )*(
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ن في ممارسیعن العملیات الوظیفیة والذي یتمتع بالسلطة المطلقة لضمان سیر العمل كما تكفل لل

  .متوافقة المؤسسة حریة التعبیر عن وجهات النظر بغض النظر متوافقة أو غیر

مهمات إدارة العالقات العامة في المؤسسات  - ما هي اختصاصات : السؤال الرابعمناقشة 

  ؟اإلعالمیة

مهمات إدارة  –اختصاصات (أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام لـ 

حاز على المستوى المتوسط، حیث جاءت الفقرة رقم ) العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة

على أعلى متوسط حسابي ومستوى ) أسعى لكسب الثقة المجتمعیة ودعمها(التي تنص على ) 59(

ُ . مرتفع عزى ذلك إلى أن المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة تحرص على تغییر ویمكن أن ی

السلوكات والسیاسات بشكل یتناسب ویتفق مع مصالح الجمهور حرصا على توطید الثقة مع 

  .اه وتفاهمهالجمهور وكسب رض

أعتقد أن من واجب الرد على (التي تنص على ) 54(وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم 

العالقات العامة  ممارسيویمكن أن یعزى ذلك إلى . على مستوى مرتفع ) النقد الموجه لمؤسستي

د ویتقبلون النق ،في المؤسسات اإلعالمیة یحرصون على المحافظة على سمعة المؤسسة طیبة

ویتعاملون معه من خالل قیاس اتجاهات الجماهیر وضمان توافقه مع  ،الموجه من الجماهیر

  .سیاساتها وأنشطتها قدر اإلمكان

یجب أن أكون دائمًا بموضع دفاع (التي تنص ) 53(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

العالقات  ممارسي على أدنى متوسط حسابي ویمكن أن یعزى ذلك إلى أن) مستمر عن مؤسستي

العامة في المؤسسات اإلعالمیة  العامة والخاصة یحرصون بشكل قلیل على الدفاع عن مؤسستهم 

  .فعالقتهم بالمؤسسة تنتهي بمجرد إنتهاء وقت العمل
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وهذه النتائج تتوافق وفحوى المقابالت التي أجرتها الدراسة مع رؤساء أقسام العالقات 

العالقات  ممارسودراسة، إذ أكد أغلبهم على ضرورة أن یسعى العامة في المؤسسات موضوع ال

العامة لكسب ثقة المجتمع والجمهور، وأن یعمل على تحسین سمعة مؤسسته، ویتبنى الدفاع عن 

  .)*(سیاساتها ومنتجاتها

  ؟ما مدى إسهام جهاز العالقات العامة في اتخاذ القرار: مناقشة السؤال الخامس

اسهام جهاز العالقات العامة في (المتوسط الحسابي العام لـ  أظهرت نتائج الدراسة أن

یقدم جهاز (التي تنص ) 61(حاز على مستوى متوسط، حیث حازت الفقرة رقم ) اتخاذ القرار

على أعلى متوسط حسابي ومستوى ) العالقات العامة في مؤسستي البیانات الكافیة التخاذ القرار

ُ . مرتفع المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة تهيء المعلومات عزى ذلك إلى أن ویمكن أن ی

السلیمة والالزمة إلتخاذ القرارات الناجحة والتواصل مع الجماهیر بطریقة االتصال كدعامة رئیسة 

  .داري في العمل اإل

یقدم جهاز العالقات العامة (التي تنص ) 64(وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم  

ُ . على  مستوى متوسط) اع القرارالتقاریر الالزمة لصن عزى ذلك إلى أن المؤسسات ویمكن أن ی

اإلعالمیة تمنح صالحیات للموظف بكتابة التقاریر الالزمة لتنفیذ األعمال المتعلقة بالمؤسسة 

یصالها لإلدارة العلیا ولكن لیس بكل األمور    .وإ

ز العالقات العامة یقوم جها(التي تنص ) 62(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

على أدنى متوسط حسابي وبمستوى منخفض ویمكن ) باألبحاث والدراسات لمساعدة صناع القرار

بتوفیر األدوات  تولي اهتمامًا قلیالً أن یعزى ذلك إلى أن المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة 

                                                             
 )4(في الملحق ) 2،3،4، 1(انظر المقابالت ) *(
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والتي من شأنها أن  ،قةالالزمة لصنع القرار وحل المشكالت والقضایا اإلجتماعیة والسیاسیة العال

وتسهل إجراءات التغییرات  ،تحسن وتطور العالقات بین المؤسسة والجمهور الداخلي والخارجي

  .التنظیمیة المرغوب بها

وقد أكدت هذه النتیجة المقابالت التي تمت مع رؤساء اقسام العالقات العامة في 

قات العامة تقدیم الرأي والمشورة المؤسسات الحكومیة، حیث ذكرت أن واحدة من ابرز مهام العال

  .)*(ألصحاب القرار في المؤسسة، وتوفیر المعلومات الالزمة لذلك

  ؟ما هي أهم آلیات وسبل تطبیق مهمات العالقات العامة: مناقشة السؤال السادس

آلیات وسبل تطبیق مهمات العالقات (أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام لـ 

أعتمد على (التي تنص على ) 65(از على مستوى متوسط، حیث حازت الفقرة رقم ، ح)العامة

على أعلى متوسط حسابي ) كتابة التقاریر في نقل المعلومات والبیانات لإلدارة العلیا في مؤسستي

ُ  ،ومستوى مرتفع عزى ذلك إلى إعتماد اإلدارة في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة ویمكن أن ی

حرص المؤسسات اإلعالمیة على فضًال عن  ،نو ومات والبیانات التي یقدمها الموظفعلى المعل

توثیق العالقات مع كافة األطراف لضمان الشفافیة والنزاهه في دقة البیانات والمعلومات التي 

  . تصدرها 

أعتمد على التواصل مع (التي تنص على ) 67(وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم 

ویمكن أن یعزى ذلك إلى أن  ،بمستوى مرتفع) ذاعیة األخرى للترویج لمؤسستيمؤسسات اإل

العالقات العامة في مؤسسات اإلعالم العامة والخاصة یعتمدون على وسائل االتصال  ممارسي

                                                             
  ) .3، 2: ( انظر المقابالت )*(
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والتي تساعد في تحقیق أهداف  ،المحكیة والسمعیة في الترویج عن المؤسسة ونشاطاتها وأهدافها

  .جمهورالمؤسسة بإیصالها لل

أعتمد على الصحف التجاریة لزیادة (التي تنص ) 6(وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

ویمكن أن یعزى ذلك إلى أن  ،على أدنى متوسط حسابي وبمستوى منخفض) شهرة مؤسستي

المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة تعتمد بشكل قلیل لزیادة شهرتها وترویجها على الصحف 

 مذیاعوذلك یعود إلى أن الجماهیر یفضلون الحصول على المعلومات والبیانات من ال ،التجاریة

أن العالقات العامة لیست وسیلة لإلعالن أو الترویج بهدف التأثیر على الرأي ، فضًال عن والتلفاز

  .لمصالح خاصة العام تحقیقاً 

  في المؤسسة؟ ما هي الصعوبات التي تواجه العالقات العامة: مناقشة السؤال السابع

الصعوبات التي تواجه العالقات (أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام لـ 

الدعم المالي غیر (التي تنص ) 88(حاز على مستوى متوسط، حیث حازت الفقرة رقم ) العامة

 ن الدعم المالي المقدمأویمكن  ،على أعلى متوسط حسابي ومستوى مرتفع) كاف للترویج للمؤسسة

العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة یفي بأغراض االتصال  ممارسيل

  .والتواصل مع الجماهیر 

ال تقدم اإلدارة العلیا المحفزات (التي تنص ) 82(وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم  

العالقات العامة  ارسيممویمكن أن یعزى إلى  ،بمستوى مرتفع) العالقات العامة ممارسيالمالئمة ل

في المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة ال یواجهون مشكالت وصعوبات تتعلق بالحوافز، 

ن من خالل تقدیم حوافز مادیة ومعنویة لهم بهدف الوصول إلى ممارسیفالمؤسسات تقوم بتشجیع ال

  .مستوى عال ومرموق من التمیز على المستوى المحلي والخارجي
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ال یتوفر الوقت الكافي لدى (التي تنص على ) 83(خیرة جاءت الفقرة رقم وفي المرتبة األ

ویمكن   ،على أدنى متوسط حسابي وبمستوى متوسط) ماتهمهالعالقات العامة النجاز م ممارسي

ن في المؤسسات اإلعالمیة ممارسیأن یعزى ذلك إلى أن أبرز الصعوبات والمشكالت التي تواجه ال

فالكمیات الهائلة من المعلومات  ،وفر الوقت الكافي إلنجاز مهماتهمعدم ت ،العامة والخاصة

  .والبیانات تعتمد في الجودة والدقة على الوقت

  :التوصیات

  -:یأتيوصي بما ت امن نتائج فإنه الدراسةإلیه  تبناءا على ما توصل

 ألنه ضرورة  تطبیق المؤسسات اإلعالمیة العامة والخاصة لنموذج ثنائي اإلتجاه المتناسق -1

 .والجماهیر المستهدفة   المؤسسات اإلعالمیة بین التفاعلیة یوفر

العالقات العامة في المؤسسات العامة والخاصة  ممارسيضرروة توفیر الوقت المناسب ل -2

 .إلنجاز المهام الموكولة إلیهم بدقة وأمان

بالبحث العالقات العامة في المؤسسات العامة والخاصة  ممارسيضرورة إتاحة الفرصة ل  -3

 .والتطویر باألبحاث والدراسات للمساعدة في عملیات صناع القرار

ن العاملین في المؤسسات اإلعالمیة العامة ممارسیضرورة تعزیز قیم الوالء واإلنتماء لل -4

 .والخاصة من خالل العالوات والحوافز المادیة والمعنویة

المؤسسات العامة  العالقات العامة في ممارسيإعداد دورات تدریبیة وورش عمل ل -5

 ، ومهام وأختصاصات العالقات العامةGruningوالخاصة من أجل تعریفهم بنماذج 

ومحاولة  Gruningاإلطالع على تجارب الشركات العالمیة الناجحة في تطبیق نماذج  -6

 .االستفادة من هذه التجارب في الشركات العامة والخاصة األردنیة
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العامة لتقییم مدى قدرتهم على تطبیق العالقات  العالقات ممارسيإجراء تقییم دوري ل -7

 . Gruningالعامة وفق نماذج 

زیادة االعتماد على الصحف والمجالت وشبكات التواصل االجتماعي لزیادة شهرة  -8

 .المؤسسات العامة والخاصة من خالل نشر األخبار ذات المصداقیة التي تجذب الجمهور

مدى رضا الجمهور عن المؤسسات العامة إجراء مسوحات لقیاس رجع الصدى لمعرفة  -9

 .والخاصة من أجل األخذ بآرائهم في المستقبل 

الثنائیة وتطبیقها  Gruningإجراء المزید من األبحاث والدراسات التي تركز على نماذج  -10

 .على عینات أخرى غیر المستهدفة في هذه الدراسة

 بالتأثیر في األردن في میةالمؤسسات اإلعال في العامة العالقات ممارسي مشاركة أهمیة -11

وااللكترونیة لتحقیق هدف المؤسسة  واإلعالنیة عبر الوسائل اإلعالمیة االتصال عملیة

یصال الرسالة الى الجمهور بكل موضوعیة ووضوح   .وإ
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  ) 1( ملحق رقم ال
  

  انه بعد التحكیمستباال
  بسم اهللا الرحمن الرحمن الرحیم

 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ، ،

في المملكة األردنیة أدوار العالقات العامة ونماذجها " یقوم الباحث بإجراء دراسة میدانیة بعنوان

 وذلك" لخاصةدراسة مسحیة على أجهزة العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیـة العامـة وا الهاشمیـة

  .درجة الماجستیر في اإلعالم  على الحصول لمتطلبات  استكماالً 

أرجو أن تختار أحد الخیارات الثالثة التي سأطرحها علیك بعد كل الكریمة  ختيأ/  أخي الكریم

، وذلك بحسب مطابقة مضمون الفقرة لسلوكك "أوافق، أوافق إلى حد ما، ال أوافق"فقرة وهي 

  .المهني 

  على حسن تعاونكم الشكر والتقدیر مع وافر

  

  

           
         
              

  الباحث            
  أحمد خیري الجنابي                                                          
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  "األربعة)   Gruning( درجة تطبیق نماذج / مدى: "المحور األول

من قبل  1984لتیارات البارزة التي تم وضعها عام حدث اأتعد نماذج العالقات العامة هي 

 )Hant Gruning and  ( لقیاس دور ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسات والشركات

  .العامة والخاصة 

وهو نموذج دعائي أحادي اإلتجاه من ( نموذج الوكیل الصحفي : النموذج األول

  . )جهة لى الجمهور بغض النظر عن المعلومات المو إالمصدر 

  .أركز جهودي لضمان السمعة الجیدة للمؤسسه اإلعالمیة. 1

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أتلقى توجیهات من اإلدارة العلیا لتحسین صورة مؤسستي اإلعالمیة عند الجمهور. 2

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .لى نشر األخبار اإلیجابیة والجیدة فقط عن المؤسسة أسعى إ.3

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أهتم بنشر األخبار الممیزة عن مؤسستي بغض النظر عن صحتها. 4

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .هور فقط أي باتجاه واحد فقظأهتم بتوجیه االتصال من منظمتي للجم. 5

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

ال یهمني موضوعیة األخبار التي أنشرها بقدر ما یهمني دورها في تقدیم صورة مشرقة عن . 6

  .مؤسستي 

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      
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  .من الجمهور ال أهتم بالتغذیة الراجعة.7

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أركز جهودي لتحقیق أقصى شهرة  لمؤسستي. 8

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أقوم بإعداد برامج لعمل دعایة مستمرة لمؤسستي.9

  ال أوافق أوافق        أوافق إلى حد ما              

  .أسخر كل اإلمكانات المتاحة لنشر إسم مؤسستي. 10

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

ا معلومات مظللة للجمهور لتحقیق الشهرة لمؤسستي. 11   .أقدم أحیانً

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

ا لتقدیم معل. 12   .ومات غیر كافیة للجمهور حتى ال تخدش سمعة مؤسستيأضطر أحیانً

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .ستخدم أسالیب البحث العلمي في الوصول للمعلومات للترویج لمؤسستيأال . 13

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

وهو نموذج أحادي اإلتجاه یهدف لنشر ( : م العامالنموذج الثاني نموذج اإلعال

  ) .المعلومات الصحیحه للمؤسسة 

  .هتم بنشر أكبر قدر ممكن من األخبار الموضوعیة عن مؤسستيأ. 14

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .ركز على نشر أخبار مؤسستي ذات المصداقیة فقطأ. 15

  أوافق إلى حد ما         ال أوافق     أوافق         
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  .أتحرى الدقة واألمانة قبل نشر أخبار مؤسستي. 16

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .هتم بالتأثیر بتوجهات الجمهور أكثر من تلبیة رغباتهمأ. 17

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

أهدف إلى نشر المعلومات بشكل محاید فقط دون القیام بدور الوسیط بین مؤسستي . 18

  .والجمهور

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أعتقد أن اإلعالم العام هو أهم أهدافي في العمل .19

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .ملفات التي تنشر في وسائل اإلعالم عن مؤسستي لتقییم أداء العالقات العامةاحتفظ بال. 20

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

أقضي وقتي في نشر أكبر عدد من األخبار األمر الذي ال یتیح الفرصة لعمل الدراسات . 21

  .والبحوث

  ال أوافق       أوافق        أوافق إلى حد ما        

وهو نموذج یعنى باالتصال ( النموذج الثالث النموذج  ثنائي االتجاه غیر المتناسق 

سالیب البحث العلمي مع الجمهور  أستخدام بین المصدر والجمهور وبالعكس یهدف ال

  .عتمد على اإلقناع العلمي في الدعایة لمؤسستيأ. 22.

  ال أوافق       أوافق        أوافق إلى حد ما        
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  .هتم بالدراسات والبحوث العلمیة في إنجاز مهماتي اإلعالمیةأ. 23

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أسعى إلقناع الجمهور للتعرف إلى مؤسستي وغایاتها. 24

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .ة التواصل مع الجمهور باتجاهین لتحقیق أفضل دعایة لمؤسستيأعتقد بضرور . 25

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .هتم بالتغذیة الراجعة من الجمهور لتدعیم موقف المنظمة ولیس لتصویب أخطائهاأ. 26

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أن مصدر األزمات والمشاكل هو الجمهور فالخطأ ال یكمن في مؤسستيعتقد بأ. 27

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .عتقد بضرورة االتصال المتبادل باالتجاهین بین المنظمة والجمهورأ. 28

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

ا ال. 29 سلوب اإلقناع المنظم المبني على األسس العلمیة في الترویج أستخدام أسعى دائمً

  .لمؤسستي

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أعمل على  إقناع الجمهور بنشاطات وأعمال مؤسستي. 30

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .لكسب التأیید لمؤسستي أتعامل مع الجمهور. 31

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      
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  .أعتمد على األسس العلمیة في إعداد الخطط والبرامج إلشهار مؤسستي. 32

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .ت العامةاستخدمُ البحوث التقییمیة لتقییم جهودنا كقسم للعالقا. 33

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

وهو نموذج ذو إتجاهین من المصدر ( النموذج الرابع النموذج ثنائي االتجاه المتناسق 

  ) .الى الجمهور بهدف تحقیق اتصال متبادل بین الطرفین 

  .أتواصل بشكل متكافئ وباتجاهین مع الجمهور. 34

  أوافق إلى حد ما         ال أوافق       أوافق       

  .عتقد بضرورة التفاهم المتبادل مع الجمهورأ. 35

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أوظف التغذیة الراجعة للجمهور في تحسین أداء مؤسستي. 36

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .عتمد على الدراسات في تحسین أداء مؤسستيأ.  37

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .عتمد على التقاریر واالستشارات لإلدارة العلیا في صناعة القراراتأ. 38

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

تي تحظى باحترام وتقدیر كبیرین من قبل اإلدارة العلیا أعتقد أن العالقات العامة في مؤسس. 39

  .في المؤسسة

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      
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  .تفوض اإلدارة العلیا في مؤسستي العدید من الصالحیات والمهام لي. 40

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .العلیا في مؤسستي إمكانات مادیة وبشریة تحت تصرفي تضع اإلدارة. 41

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

قناعه بأقصى درجة . 42   أسعى للتأثیر في الجمهور وإ

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أسعى لتغییر مؤسستي وفق رغبات الجمهور. 43

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أسعى للتأثیر في إدارتي العلیا لتغییر سیاساتها وخططها لتتفق وفق رغبات الجمهور ومیولهم. 44

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

القات العامة في مدى وجود أجهزة إعالمیة متفرغة لممارسة أنشطة الع": المحورالثاني

  ".المؤسسة اإلعالمیة

  .توجد أجهزة إعالمیة متفرغة لممارسة أنشطة العالقات العامة في مؤسستي. 45

    وافق إلى حد ما         ال أوافقأوافق        أ      

  "الجهة اإلداریة التي یتبع لها جهاز العالقات العامة: "المحور الثالث

  ي یتبع لها جهاز العالقات العامة في مؤسستك؟ما الجهة اإلداریة الت. 46

...........................................................................  
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  "مهمات إدارة العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمیة/اختصاصات: "الرابع المحور

  .یطةالمؤسسة بالتطورات والتداعیات المح ممارسيهتمام بتعریف اال. 47

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .لتعریف المجتمع الخارجي بمؤسستي وأعمالها ىسعأ. 48

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

ا لتعریف العاملین بحقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة. 49   .أسعى دائمً

  إلى حد ما         ال أوافق أوافق        أوافق      

  .هم واجباتي اإلعالن عن مؤسستيأعتقد أن أ. 50

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أسعى الى توفیر المعلومات والتقاریر لإلدارة العلیا. 51

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .سویق مؤسستيمن أهم أهدافي ت. 52

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

ا بموضع دفاع مستمر عن مؤسستي. 53   .یجب أن أكون دائمً

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أعتقد أن من واجبي الرد على النقد الموجه لمؤسستي. 54

  لى حد ما         ال أوافقأوافق        أوافق إ      

  .أسعى إلى تفسیر أهداف مؤسستي وسیاساتها للجمهور. 55

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .المشاركة في عمل البحوث والدراسات الالزمة لإلسهام في رسم سیاسات مؤسستي. 56
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  أوافقأوافق        أوافق إلى حد ما         ال       

  .أقوم بتفسیر أعمال الجمهور وتقدیر اتجاهاتهم وتزوید اإلدارة العلیا بها. 57

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .رشاد للعاملین وبخاصة الجددأقدم النصح واإل. 58

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .المجتمعیة ودعمها أسعى لكسب الثقة. 59

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

أقوم بمتابعة األحداث المتصلة بمؤسستي وتحلیلها واستخالص النتائج وتقدیمها لصناع . 60

  .القرار

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  "ت العامة في اتخاذ القرارمدى إسهام جهاز العالقا: "المحورالخامس

  .یقدم جهاز العالقات العامة في مؤسستي البیانات الكافیة التخاذ القرار. 61

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .یقوم جهاز العالقات العامة باألبحاث والدراسات لمساعدة صناع القرار. 62

  د ما         ال أوافقأوافق        أوافق إلى ح      

  .یقدم جهاز العالقات العامة االستشارات لإلدارة العلیا التخاذ القرار. 63

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .یقدم جهاز العالقات العامة التقاریر الالزمة لصناع القرار. 64

   أوافقأوافق        أوافق إلى حد ما         ال      
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  "آلیات وسبل تطبیق مهمات العالقات العامة: "السادس المحور

  .أعتمد على كتابة التقاریر في نقل المعلومات والبیانات لإلدارة العلیا في مؤسستي. 65

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أقوم بعمل كتیبات لنقل أفكار مؤسستي. 66

  أوافق إلى حد ما         ال أوافق        أوافق      

  .أعتمد على التواصل مع مؤسسات اإلذاعیة األخرى للترویج لمؤسستي. 67

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أتواصل مع القنوات الفضائیة للتعریف بسیاسات مؤسستي. 68

  ال أوافق      أوافق        أوافق إلى حد ما         

  .أهتم بعقد اجتماعات وندوات وتنظیم ورشات عمل للتعریف بغایات مؤسستي. 69

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .عتمد على الصحف التجاریة لزیادة شهرة مؤسستيأ. 70

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .لمخاطبات الرسمیة في التواصل مع العاملینستخدم اأ. 71

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .عتمد على صندوق الشكاوى واالقتراحات في التعرف إلى رغبات الجمهورأ. 72

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

 .رغبات الجماهیر وانطباعاتهمعتمد على اإلذاعة في التعرف إلى أ. 73

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .عتمد على القنوات الفضائیة في التعرف إلى رغبات الجماهیر وانطباعاتهمأ. 74
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  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .مساهمین كلما دعت الضرورة لذلكأحرر النشرات العمالیة والصحفیة وتقاریر ال. 75

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  عتمد على وكاالت األنباء في التعرف إلى رغبات الجماهیر وانطباعاتهمأ. 76

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .والخاصة للترویج لمؤسستي أقیم الحفالت والمعارض في المناسبات العامة. 77

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

  .أقدم الهدایا والتذكارات لنشر اسم مؤسستي. 78

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      

ا لعمل أفالم ومصورات عن نشاطات مؤسستي وخدماتها وتسهیالتها. 79   . أسعى دائمً

  أوافق        أوافق إلى حد ما         ال أوافق      
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) 2( الملحق رقم   
 

 قائمة بأسماء محكمي األستبانة
 

 ت األسم الجامعة

جامعة الشرق األوسط/  عالمكلیة اإل  1 األستاذ الدكتور أدیب خضور 

جامعة الشرق / تكلنوجیا المعلومات 
 األوسط

 2 االستاذ الدكتور عبد الحافظ سالمة

جامعة البترا/  عالماإل/الدراسات العلیا  3 االستاذ الدكتور عبد الرزاق الدلیمي 

جامعة الشرق /  عالمعمید كلیة اإل
سطاألو   

 4 الدكتور كامل خورشید مراد

 عالمالصحافة واإل/ كلیة االداب والعلوم
جامعة البترا/   

 5 الدكتور احمد حسین محمدین

جامعة الشرق األوسط/  عالمكلیة اإل  6 الدكتور صباح یاسین 

جامعة الزرقاء/  عالمكلیة اإل  7 الدكتور تحسین الشرادقه 

جامعة الزرقاء/  عالمكلیة اإل تور محمد انور العدوانالدك   8 
جامعة الشرق األوسط/  عالمكلیة اإل  9 الدكتور محمد المناصیر 
رق االوسطجامعة الش/  عالمكلیة اإل الطاهاتالدكتور عثمان    

 
10 

جامعة الشرق االوسط /  عالمكلیة اإل  11 الدكتور یوسف حمید 
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)3(لحق رقم الم  
 كتاب لمن یهمه األمر
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  ) 4( ملحق رقم ال
 

  المقابالت الشخصیة
  

  )1(المقابلة رقم 

   )بترا ( جانتي نور الدین رئیس قسم العالقات العامة في وكالة األنباء األردنیة مقابلة  مع االستاذ *

قائمة بذاتھا في وكالة األنباء األردنیة، كون  عتبار العالقات العامة وحدةً امن الصعب 

، شبھ مایكون بدور العالقات العامةأوتقوم بدور  ردنیة،األ الوكالة بمثابة جھاز إعالمي للدولة

ُ فطبیعة العالقات العامة التي  تعتمد على الجانب التشریعي، فیما  ،1994عام إداریة  سست كوحدةٍ أ

في عقد براز الخدمات التي تقدمھا الوكالة إو ،وتسھیل مھماتھم ،الوكالةالدولة و یتعلق بضیوف

ن الوكالة لیس لدیھا تالمس كبیر ومباشر مع أحیث  ،ت اإلعالمیةالمؤتمرات واللقاءات والندوا

والیوجد كادر متخصص للعالقات  رشیف،باستثناء خدمات التدریب واإل الجمھور الخارجي،

ً واحدا  العامة یقوم بوظائف ومھام العالقات داخل الوكالة   )2015،نور الدین ( .إال موظفا

  )2(المقابلة رقم 

  إذاعة هوا عمان  رئیس قسم العالقات العامة في ناصر الرحامنه مقابلة مع االستاذ*

تتمثل العالقات العامة داخل اإلذاعة بموظف واحد فقط، وذلك منذ أن تاسست اإلذاعة عام 

ولحد اآلن، وأن العالقات العامة تعمل على قیاس اتجاھات ورغبات الجمھور الخارجي  2006

حات، والقیام بتوعیة الجمھور وتزویده بالمعلومات عبر استقبال ومتابعة الشكاوي والمقتر

الصحیحة، ومساعدة اإلدارة العلیا بإتخاذ القرارات من خالل تقدیم البیانات والتقاریر 

الموضوعیة، لیؤدي ذلك الى تعزیز الثقة بین اإلذاعة والجمھور الخارجي، ومواكبة المنافسة 

الجمھور الخارجي على الرغم من اإلمكانات القویة بین وسائل اإلعالم ذات الصلة لكسب رضا 

المالیة والمادیة والبشریة البسیطة جدا، باإلضافة إلى قلة الدورات الالزمة لمواكبة التطور 

  )2015الرحامنة، . (والحداثة في وسائل اإلتصال المختلفة 



  
 

 
  

136

  )3(المقابلة رقم 

  الغد اإلردنیةصحیفة  في رئیس قسم العالقات العامة خریساتمصطفى  مقابلة مع*

، فقد وضعت كل األسس المھنیة الصحیحة للعمل  2004منذ انطالق صحیفة الغد عام 

اإلعالمي المتكامل، وقد كان قسم العالقات العامة أحد أبرز اقسامھا، ویعد ھذا القسم من األقسام 

المحلیة المھمة في الصحیفة؛ ألنھ یقوم على أساس إقامة عالقات جیدة مع جمیع وسائل اإلعالم 

والدولیة المختلفة، ویسھل عملیة إعداد المؤتمرات، وعقد اللقاءات واإلشراف علیھا، وإعداد 

البحوث والبیانات والتقاریر الالزمة لالرتقاء بالعمل اإلعالمي، ومتابعة الموقع األلكتروني 

ماھیر، وعمل واإلقتراحات المقدمة من الجمھور الخارجي للصحیفة، ومتابعة القضایا التي تھم الج

 )أربعة( الدورات التدریبیة الالزمة لممارسي العالقات العامة داخل الصحیفة، والتي تتكون من

  )2015خریسات،. (فقط  موظفین

  )4(المقابلة رقم 

  التلفزیون االردنيفي رئیس قسم العالقات الدولیة  مرادمقابلة مع االستاذة جیھان *

سبع إدارات منھا؛ العالقات العامة والدولیة، من  1985تكون التلفزیون األردني عام 

، وتقوم ھذه الدائرة باالتصال الداخلي والخارجي مع المؤسسات ) لینا غریس (ومدیرتھا انذاك 

التي لھا عالقة بالعمل اإلذاعي والتلفزیوني بشكل خاص واإلعالمي بشكل عام، مثل اإلتحادات 

سالمیة خاصة اإلتحادات التي تتمتع المؤسسة اإلذاعیة العربیة واآلسیویة واألوربیة، واإل

بعضویتھا، وتھدف الدائرة من تلك العالقات التعریف بسیاسة العمل بالمؤسسة، وبرامج العمل 

فیھا، وآلیات التنفیذ الالزمة لتحقیق أھدافھا، وكذلك العمل على تنفیذ بنود اإلتفاقات المبرمة مع 

ً یعملون فیھا )  ثمانیة عشر ( المؤسسات، وتتكون العالقات العامة من    )2015مراد ،.( ممارسا
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  )5(المقابلة رقم 

والعمید السابق  ،ستاذ العالقات العامةأعجوة براھیم إالسید االستاذ الدكتور علي  معمقابلة *

  .في جامعة القاھرة  عالملكلیة اإل

قادرة على قیاس دور )   Gruning and Hant for models( ن نماذج العالقات العامة أهل تعتقد  .1

 ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسات والشركات العامة والخاصة ؟

قیاس دور ممارسي العالقات ) Gruning(نعم ، تستطیع نماذج العالقات العامة لـ / ج

 .العامة داخل المؤسسات والشركات العامة والخاصة 

في تبني الخطط المنهجیة العلمیة والمهنیة هل یوجد قصور داخل المؤسسات والشركات العامة والخاصة  .2

 الواضحة للعمل في العالقات العامة ؟

نعم، یوجود قصور داخل المؤسسات والشركات العامة والخاصة في تبني الخطط / ج

 .المنھجیة العلمیة والمھنیة الواضحة للعمل في العالقات العامة

دراة العلیا للمساعدة في اتخاذ القرارات ؟ وهل توصیات لإلستشارات والیم االهل تعمل  العالقات العامة  على تقد .3

 یقوم جهاز العالقات العامة بدور الوسیط بین المؤسسة  والجمهور ؟

 دارةغلب المؤسسات بتقدیم االستشارات والتوصیات لإلأم العالقات العامة في وتق ال / ج

ً وفي المساعدة في اتخاذ القرارات ، وال تق  . م بدور الوسیط ایضا

 العالقات العامة في المؤسسات والشركات العامة والخاصة في الوطن العربي ؟ أجهزةما هو رأیك ب .4

ن إھدافھا ووظائفھا وأتحتاج الى تطویر ومعرفة بالمفھوم الحقیقي للعالقات العامة و/ ج

عتراف بأن بعض ھذه المؤسسات والشركات تمارس العالقات العامة كان ھذا ال یمنع من اال

  .وب علمي متطور بأسل
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  )6(المقابلة رقم 

االستاذ الدكتور عبد الرزاق الدلیمي إستاذ العالقات العامة والدراسات العلیا في مع مقابلة  *

  جامعة البترا 

 ؟  ردنیة متفرغة لممارسة العالقات العامة في األ إعالم  أجهزةهل توجد  .1

ة وعملیة لبناء منظومة جیدة من بایجاد قاعدة مادی ردنرغم االھتمام الذي یبدیھ األ/ ج

 المتخصصة في أجھزةفي   ن المالحظ قلةأال إیة ردنالعالقات العامة بالمؤسسات األ أجھزة

 .العالقات العامة في تلك المؤسسات

 ؟  ردنهل تقوم العالقات العامة على تنفیذ المهام والوظائف المحددة لها في البحوث العلمیة بالعمل  في األ  .2

یة قلما یتم تنفیذ مھام ردناثة استثمار العالقات العامة في المؤسسات األبسبب حد/ ج

 .البحوثالدراسات ووواجبات العالقات العامة كما وردت في 

 أحاديیة والجمهور مبني على أسس متكافئة ومتبادلة ؟ أم هو عالمبین المؤسسة اإل تصالبأعتقادك أن اال  .3

 تجاه ؟ اإل 

ن أت العامة بمعناھا الدقیق فذلك یعني ان العالقات یجب اذا ما تحدثنا عن العالقا/ ج

 .و الداخلي للمؤسسةأتكون تبادلیة سواء كان ذلك مع الجمھور الخارجي 

یة على نشر األخبار والتقاریر المظللة لزیادة سمعة وشهرة عالمهل تعمل العالقات العامة في المؤسسات اإل .4

 المؤسسة ؟ 

سة ومدى حرصھا على سمعتھا رغم ان ھناك شركات ھذا االمر یتبع طبیعة المؤس/ ج

متخصصة في العالقات العامة تقوم بصناعة الفبركات والتضلیل وكلنا یتذكر موضوع نیرة 

لى الكویت وكیف تم استغالل ھذه األكاذیب لتبریر إثناء دخول الجیش العراقي أوالحاضنات 

 . 1991العدوان على العراق 

 العلیا للمساعدة في إتخاذ القرار ؟  دارةامة االستشارات والتوصیات لإلالعالقات الع أجهزةهل تقدم  .5

اذا ما خطط لھا وتوفرت إن تؤدي مھام مھمة وخطیرة أالعالقات العامة  جھزةیمكن أل/ ج

فالعالقات العامة السلیمة ھي  ،فیھا مالكات متخصصة وفي مقدمة ذلك االستشارات والتوصیات

ن یكون موقع العالقات ألذلك نالحظ حرص المؤسسات الكبیرة على العلیا و داراتعین وعقل اإل

  .قرب شئ للرئیس االعلى في المؤسسةأالعامة في الخارطة التنظیمیة للمؤسسھ 



  
 

 
  

139

 هل یقوم جهاز العالقات العامة بدور الوسیط بین المؤسسة والجمهور ؟ ولماذا ؟ .6

وسیط فلكل مؤسسة عالقات نعم جانب مھم من مھام العالقات العامة ان تقوم بدور ال/ ج

الجمھور الداخلي ھو الذي یمثل العاملین و الجمھور . مع جماھیرھا سواء الداخلیة أو الخارجیة

الخارجي فیتفرع إلى فروع متعددة وذلك بحسب الجمھور الخاص بمؤسسة ما، ویجب أن یكون 

قیق التوازن بین ھذا الدور مع الجمھور أن یحقق المصلحة بتوازن ومنفعة متبادلة وكذلك تح

  .الجمھور نفسھ

یة في تبني الخطط المنهجیة الواضحة للعمل في العالقات ردنیة األ عالمهل یوجد قصور داخل المؤسسات اإل .7

 العامة ؟ 

وغیاب  ،ي ممارسة ناجحة في العالقات العامةألیعتبر التخطیط حجر األساس / ج

یة وغیرھا ردنیة األعالممؤسسات اإلوھذا ینطبق على ال ،التخطیط یعني انعدام فرص النجاح

  .یةردنیة األعالموربما تغیب فرص التخطیط السلیم في عدد الیستھان بھ من المؤسسات اإل

 یة لتلبیة متطلبات الجمهور ؟ عالمهل تعتمد العالقات العامة على التغذیة الراجعة من المؤسسات اإل .8

و تحافظ على أ جدیداً  ن تكسب جمهوراً أرید یة مؤسسة تأساسي یؤشر حجم نجاح في أهذا عنصر / ج      

  .جمهورها التقلیدي

 ؟ یة لتقویم عمل المؤسسةعالمات اإلالعالقات العامة بعمل البحوث والدراسات في المؤسس أجهزةهل تقوم  .9

ھم وظائف العالقات العامة الناجحة وبدونھا لن یستقیم أالبحوث والدراسات واحدة من / ج

  احھاو یضمن نجأعمل المؤسسة 

 ت للعاملین لتصویب العمل داخل المؤسسات ؟اهل تقدم العالقات العامة النصح واالرشاد .10

بتقدیم  فقط بالجمھور الداخلي لیس تصالتھدف العالقات العامة في المؤسسة من اال/ ج

  :ت للعاملین لتصویب العمل داخل المؤسسات بل كذلك إلىارشادالنصح واإل

وبأهمیة الدور الذي تلعبه في التقدم االقتصادي للبد ، حتى  رفع الوعي بین القوة العاملة  .1

  تشعرهم بعظیم مسؤولیاتهم اتجاه المجتمع الذي یعیشون فیه

بأن مصالحها مشتركة وأن تعاونها سیؤدي إلى زیادة األرباح  دارةكل من العمال واإل إقناع .2

 . وارتفاع األجور في نفس الوقت
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لون بالمؤسسة مما یؤدي إلى زیادة دوران العمل ، وزیادة رفع المعنویات لألفراد الذین یعم .3

 . اإلنتاج وانخفاض التكالیف

ن والعمال ذوي الخبرات الممتازة للعمل بالمؤسسة ؛ ذلك أن سمعة المؤسسة في ممارسیال قلة .4

 . ها وعمالها له تأثیر على سوق عملهاممارسیمعاملتها ل

قادرة على قیاس دور ممارسي العالقات العامة داخل )  Gruning( ن نماذج العالقات العامة أهل تعتقد  .11

 المؤسسات العامة والخاصة ؟

( هناك عدد من النظریات والنماذج الخاصة بممارسة العالقات العامة منها نماذج / ج      

Gruning  (ن دواعي أبمعنى  ،اتوكل منها له خصائص وشروط لتطبیقها في هذه المؤسس

بطبیعة غیرة مرهون بطبیعة الهدف المنشود من استخدام النموذج وكذلك و أاستخدام هذا النموذج 

وحجم ) الخ .....خدمیة او صناعیة او سیاسیة ( سواء إن كانت حجم المؤسسة وطبیعة تخصصها

  .ذا ما راعینا هذه االعتبارات بشكل صحیح یمكننا تحدید النموذج المناسبإجمهورها ف

 ؟ ردنیة في األ عالمة في المؤسسات اإلالعالقات العام أجهزةما هو رأیك ب .12

في طور  یة العامة والخاصةعالمالعالقات العامة في المؤسسات اإل أجهزةما تزال / ج      

  . للعمل البدایة وهي بحاجة إلى جهود واهتمام ووعي وعمل مخطط ومالكات متخصصة

  )7(المقابلة رقم 

  .قناة الجزیرة سابقًا یة بالدولمقابلة مع غسان ابو حسین مدیر العالقات العامة 

في قناة  في البحوث العلمیة بالعمل لها هل تقوم العالقات العامة على تنفیذ المهام والوظائف المحددة .1

  ؟ الجزیرة من خالل مكتب عمان

 إدارة"المعنیة بدور العالقات العامة  دارةیة على اإلعالمتطلق شبكة الجزیرة اإل/ ج      

حیث أن مصطلح العالقات العامة یطلق في دول العربي عادة على " تتصاالالعالقات الدولیة واال

تابعة لقطاع التسویق  دارةأي التعامل مع المؤسسات الحكومیة به، وهذه اإل" العالقات الحكومیة"
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والتوزیع وهي تعمل من المقر الرئیس للشبكة في قطر، لكنها تستفید وتتواصل مع مكاتب الشبكة 

  .ة أثناء التعامل مع أي فعالیة من دولة معینةفي أكثر من سبعین دول

أم  والجمهور مبني على أسس متكافئة ومتبادلة ؟ )الجزیرة(یة عالمبین المؤسسة اإل تصالباعتقادك أن اال  .2

  االتجاه ؟ أحاديهو 

ثنائي متبادل، فالجزیرة منذ  اتصالبین الجزیرة والجمهور هو  تصالأعتقد أن اال/ ج    

" مع اإلنسان"وضعت الجمهور في صلب سیاستها، من حیث أنها  ة عشر عاماً انطالقها قبل ثمانی

بداء الرأي على غرار  منبر "في تغطیتها الیومیة، وأفردت له برامج كثیرة تسمح بالتواصل الفعال وإ

ملهما لها في االنفتاح على كل اآلراء " الرأي والرأي اآلخر"كما ظل شعارها الذي ترفعه " الجزیرة

  .المعارضةحتى تلك 

  هل تعمل العالقات العامة على نشر األخبار والتقاریر المظللة لزیادة سمعة وشهرة المؤسسة ؟ .3

: اآلتیةن العالقات العامة تلجأ إلى نشر البیانات والتصاریح الصحفیة  في الحاالت إ/ ج  

الت في حال وجود تغطیات ممیزة وخاصة للجزیرة لملفات معینة، في حال تعرض الجزیرة لحم

یة المصریة عقب االنقالب، في حال توقیع عالمتضلیلیة كما حدث من قبل عدد من المؤسسات اإل

  .اتفاقات وتفاهمات أو شراكات مجتمعیة مع مؤسسات ومنظمات

  قناة الجزیرة بممارسة دوره بشكل حقیقي ؟ وكیف؟ جهاز العالقات العامة في هل یقوم .4

یرة وشهرتها قد بنتها منذ نحو عقدین بسبب یة كبرى كالجز إعالمإن سمعة مؤسسة / ج    

، والحرب األمریكیة 1998تغطیتها المیدانیة المعمقة واإلنسانیةعلى غرار عملیة ثعلب الصحراء 

، وحربي إسرائیل على لبنان وحربي 2003، والحرب األمریكیة على العراق 2001على أفغانستان 

لهموم الناس وقدمت من أجلهم كوكبة من إسرائیل على غزة، ظلت خالل هذه السنوات األقرب 

كسامي الحاج وتیسیر علوني (ومعتقلین  (طارق أیوب ورشید والي ومحمد المسالمة(الشهداء أمثال 
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، كل هذه التضحیات قد جعلت من سمعة )وبیتر غریستي وعبداهللا الشامي وباهر محمد وغیرهم

تحریریة وجرأتها الصحفیة ومهنیتها العالیة الجزیرة سلعة غیر قابلة للمساومة، ولذا فإن سیاستها ال

  .ة لدى المشاهدینیجابیهي التي عملت بمثابة دور العالقات العامة في رسم الصورة الذهنیة اإل

 ؟علیا للمساعدة في اتخاذ القراراتال دارةعلى تقدیم االستشارات والتوصیات لإل العالقات العامة   هل تعمل  .5

الدولیة على تقدیم االستشارات والتوصیات من خالل هیكلها  العالقات إدارةنعم تعمل / ج    

قسم التواصل الداخلي، أو : الذي یتصف بالتخصصیة والمرونة، حیث تعمل من خالل ثالثة أقسام

 ةالعلیا إلى أكثر من أربع دارةالمؤسسي، والذي یقوم على إیصال رؤیة اإل تصالما یعرف باال

ة وأكثر من سبعین مكتبا حول العالم، كما یعمل على آالف موظف في المقر الرئیس بالدوح

: تواصل"الوسیطة والعلیا، ویعتبر موقع  دارةن إلى اإلممارسیإیصال مقترحات وشكاوى ال

  . المطبوعة أدواته في العمل الیومي" تواصل"اإللكتروني الداخلي ونشرة 

  لتلبیة متطلبات الجمهور؟ في قناة الجزیرة على التغذیة الراجعة  هل تعتمد العالقات العامة .6

الراجعة سواء من خالل الرصد الیومي، أو الرسائل  بالطبع تعتمد على التغذیة/ ج    

ث الشخصیة التي ترد عبر الزیارات، یتم تقییم التغذیة الراجعة لمعرفة حادیاإللكترونیة أو حتى األ

اجة الملحة في التعامل مدى دقتها ثم مدى أولویتها، وكلما كانت تعكس جمهورا أكبر كانت الح

  .معها أسرع 

  ؟یة لتقویم عمل المؤسسةعالمات اإلالعالقات العامة بعمل البحوث والدراسات في المؤسس أجهزةهل تقوم  .7

البحوث والدراسات التابعة لقطاع التطویر االستراتیجي أو من  إدارةنعم سواء من خالل  /ج    

 .خالل مراكز استطالع متخصصة

  
  



  
 

 
  

143

  )5( رقم ملحقال
  شهادة مدقق لغوي

 

  


