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 : راسةالد   صخلم
 

ِفي  امةعال القاتعال دوّر ما التالي: ئيسالرّ  ساؤّلالتِفي  راسةالد ّ مشكلة تتلخص :راسةالد   مشكلة

ّ؟بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية

ى  راسةالد ّ تطبيق تم راسة:الد   ميتمع
َ
ّ الخارجية وزارة منسوبيَعل  عدد بلغ وقد بالرياض، عوديةالس 

 راس يالد ّ امعال من راسةالد ّ إجراء فترة أثناء استبانة (278) للتحليل الحةالصّ  املستردة االستبانات

ّ.هـ1439

راسة وأداتها:
راسة "املنهج الوصفي التحليلي" وهو منهج يقوم بدراسة الظاهرة  منهج الد 

استخدمت الد 

. استخدم الباحث االستبانة كأداة 
ً
 وكميا

ً
كما هي، ويصفها بشكل مفصل ودقيق، والتعبير عنها كيفيا

ّلجمع البيانات. 

تائج:
 
 أهم الن

ّ
َ
راسة موافقون َعل

ذي تقوم ِبِه أفراد الد 
َّ
ور ال بلوماس ي العامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات الى الد  عمل الد 

ِتي يمكن أن تستخدمها 83.8بنسبة )
َّ
ى األساليب ال

َ
عامة العالقات ال%(، ِفي حين أنهم موافقون َعل

بلوماس ي بنسبة )الية لتعزيز فاعل ى وجود معوقات تحد من فاعل84عمل الد 
َ
ية %( وكذلك موافقون َعل

بلوماس ي بنسبة )ال عامة ِفيالعالقات العمل   أنهم موافقون بشدة 80.8عمل الد 
ً
%(، كما واتضح أيضا

%( على الوسائل املستخدمة للتغلب على املعوقات التي تحد من فاعلية عمل العالقات 84.2بنسبة )

ية عند مستوى العامة في العمل الدبلوماس ي. ويتضح من الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

( فأقل في أفراد مجتمع الدراسة حول محاور الدراسة باختالف املستوى التعليمي، وسنوات 0.05)

الخبرة. ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة، حول محور مهام العالقات 

تي تحد من فاعلية العامة في تعزيز فاعلية العمل الدبلوماس ي باختالف تخصص العمل واملعوقات ال
فأقل، وكانت الفروق لصالح أفراد ( 0.05) العالقات العامة في تعزيز العمل الدبلوماس ي عند مستوّى

 مجتمع الدراسة الذين تخصصهم العالقات العامة.
 التوصيات:

 بط بمهام االضطالع يمكنهم عامة،ال عالقاتال ِفي ومتخصصين مؤهلين أكفاء أفراد تعيين  الر 

بلوماس ي والعمل واإلعالم الجديد واملرئي واملسموع املقروء اإلعالم بين ّ.الد 

 املهام لتداخل منًعا بدقة عامةال عالقاتال ِفي عاملينال اختصاصات توضيح.ّ

 وخبراتهم موظفيها قدرات يناسب متقدم إدارّي مستوّى عامةال عالقاتال منح.ّ

 ى عامةال بالعالقات عاملينال اختيار
َ
بلوماس ي للعمل مناسبة متطورة علمية أسس َعل ّ.الد 

ّ
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Abstract 

Study Problem: The problem of study is summarized in the following main question: 

What is the role of public relations in the effectiveness of diplomatic work? 

Study Population: The study was applied to the employees of the Ministry of Foreign 

Affairs in Riyadh. The number of valid questionnaires for analysis was numbered 

(278) during the study period during the academic year 1439 AH. 

Study approach & tools: The study used the analytical descriptive approach, which 

examines the reality or phenomenon as it is and is concerned as a precise description 

and expressed in qualitative or quantitative terms. The questionnaire was used as a 

data collection tool. 

Main results: 

Members of the study agree with the role of public relations in enhancing the 

effectiveness of diplomatic work by (83.8%), while they agree with the methods that 

public relations can use to enhance the effectiveness of diplomatic work by (84%) 

while they agree that there are obstacles (80.8%). It was found that they strongly agree 

on the means to overcome obstacles that limit the effectiveness of the work of public 

relations in the diplomatic work by (84.2%). It was found that there were no 

statistically significant differences at the level of (0.05) and less in the attitudes of 

members of the study community around the axes of educational level. The differences 

between the educational level and the years of experience were found to be statistically 

significant at the level of (0.05) and lower in the attitudes of members of the study 

community on the axis of public relations tasks in enhancing the effectiveness of 

diplomatic work. The obstacles that limit the effectiveness of public relations in turn 

enhance the diplomatic work according to different work specialization for the 

members of the study community who are assigned to public relations. 

Recommendations: 

- Appointing qualified and specialized public relations personnel who can link tasks 

readable audio and visual media in addition to new media and diplomatic work. 

- Clarify the terms of reference for workers in the public relations precisely in order 

to prevent overlapping tasks.  

- Public relations provides an advanced management level that suits the capabilities 

and expertise of its staff. 

- Need for Selecting public relations employees on the basis of scientific and 

advanced suitable for diplomatic work. 
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 داءـــــاإله

  

  الفقيد روحِإَلى  هداجلَهَذا  أهدي والتقدير باحل بكل

 وزير سعود آل عزيزعبد ال بن فيصل بن سعود األمري امللكي موالّس صاحب سيدي

 اهلل رمحه اخلارجية

 

 الباحث
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 وتقدير شكر
 

يوم  الحمد هلل، والصالة على رسول هللا، نبي الهدى، وعلى آله، وصحبه، ومن تبع هديه إلى

الدين، وبعد، فإن الحمد والشكر هلل تعالى، نشكره ونحمده على إحسانه وتوفيقه لي، وعلى ما أسداه 

ّإليَّ من نعم ال تعد وال تحص ى.

مو امللكي األمير د بن سلمان بن  /أبدأ بتوجيه شكري، وتقديري إلى سيدي صاحب الس  ُمَحمَّ

فاع والطيران.عهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ّوالعزيز ولي العبد  ّوزير الد 

ى  والتقديّر بالشكر تقدمأ كما
َ
ّ صاحب سيديِإل  بن سعود بن زيزعال عبد األمير/ امللكي موالس 

ّ.األمنية للعلوم ربيةعال نايف لجامعة األعلى املجلس رئيس اخليةالد ّ وزيّر نايف

ْحَمد  بن عادل :األستاذ الخارجية وزير ملعاليوالتقدير  بالشكر أتقدم كما
َ
ّ.بيرجالأ

 :كتوّرالد ّ ولسعادة الخارجية، للشؤون ولةالد ّ وزيّر مدني عبيد بن نزار :كتوّرالد ّ ولسعادة

ّ يوسف بن طراد بن يوسف ّ للشؤون الوزارة وكيل عدوّنالس   :األستاذ ولسعادة املتخصصة، وليةالد 

ّ علي سبهان بن ثامر ّ ولسعادة ربي،عال الخليج لشؤون ولةالد ّ وزيّر بهانالس   كريمعبد ال بن عزام :فيرالس 

 وكيل س يالرّ  إبراهيم بن رحمنعبد ال :كتوّرالد ّ لسعادةّو املراسم، لشؤون الخارجية وزارة وكيل القين

ّ ولسعادة املتعددة، وليةالد ّ للشؤون الخارجية وزارة  وكيل مرداد سراج بنا عادل :كتوّرالد ّ فيّرالس 

ّ للشؤون الخارجية وزارة ّ ةولسعاد واالقتصادية، ياسيةالس   وزارة وكيل نائب عقيل جمال :فيرالس 

ّ للشؤون الخارجية ّ ولسعادة واالقتصادية، ياسيةالس  ْحَمد  بن أسامة :فيرالس 
َ
 وزارة وكيل نقليأ

ْحَمد  :ستاذاأّل ولسعادة امة،عال بلوماسيةالد ّ لشؤون الخارجية
َ
 ولةالد ّ وزيّر قطان عزيزعبد ال بنأ

ّ ولسعادة، اإلفريقية وّلالد ّ لشؤون ّ حمد بن عبد هللا :توّركالد   سعود األمير معهد عام مدير المةالس 

ّ للدراسات الفيصل ّ.بلوماسيةالد 

ّ وخالص
 

 معالي رأسهم وعلى األمنية للعلوم ربيةعال نايف جامعة ملنسوبي والتقدير كرالش

ّكتور/الد ّ

ّ.امعةجال رئيس نيانبال عبد هللا بن جيدعبد امل

ّ إبراهيم بن حمنالرّ  عبد  د.أ كتوّرالد ّ ستاذاأّل سعادة لىوإ
 

ى َهِذِه  لميعال املشرف اعرالش
َ
َعل

ذي سالةالرّ 
َّ
ى  املشرف بكونه فخوّر ننيإ حيث ،واإلرشاد التوجيه لي قدم ال

َ
ى  لميةعال رسالتيَعل

َ
 تم أنِإل

ا  إنجاّز
َ
ّ.مدحال وهلل ملعالَهذ

ذي بالقسم التدريس هيئة وأعضاء لىوإ
َّ
ى  تعلمنا نال

َ
 أتقدم كما ،علمهم من ونهلنا ،أيديهمَعل

ْيَها  والحكم راسةَهِذِه الد ّ مناقشة بقبوّل التفضلهم املناقشة لجنة لعضوّي واالمتنان بالشكر
َ
 وإثرائهاَعل

ّ ابآرائهم ّ.مجيب سميع إنه ،واآلخرة نياالد ّ خيّرِفيِه  ملا ميعجال هللا ووفق ديدة،الس 

 الباحث                                                                                        
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 المحتويات قائمة

 فحةالص   رقم الموضوع
 أ   ربيةالع باللغة راسةالد   مستخلص
 ب   اإلنجليزية باللغة راسةالد   مستخلص
 ج اإلهداء
 د وتقدير شكر
 هـ المحتويات قائمة
 ح داولالج قائمة
 ي المالحققائمة 

 10-1 وأبعادها راسةالد   مشكلة األول: الفصل
 2 مقـدمـة الد راسة

 3 مشكلة الد راسة 
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 داولجال فهرس

 فحةالص    الموضوع دولجال رقم

 (1) 
 فِاي عاماةال عالقااتال مهاام لمحور الد راسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل
بلوماسي عملال فاعلية تعزيز  الد 

62 

 (2) 
دق ومعامالت الس يكومتري التحليل  عاماةال عالقااتال مهاام) محاور لفقرات الص 

بلوماسي عملال فاعلية تعزيز فِي  50=ن( الد 
66 

 (3) 
 أن يمكا  الَّتِاي األسااليب لمحاور الد راساة أداة ثباات لقيااس كرونباخ ألفا معامل

بلوماسي عملال فاعلية لتعزيز عامةال عالقاتال تستخدمها  الد 
67 

 (4) 
ادق ومعاامالت الس يكومتري التحليل  يمكا  الَّتِاي األسااليب) محاور لفقارات الص 

بلوماسي عملال فاعلية لتعزيز عامةال عالقاتال تستخدمها أن  50=ن( الد 
68 

 (5) 
 ما  تحاد تِايالَّ  المعوقاات لمحاور الد راساة أداة ثباات لقيااس كرونباخ ألفا معامل
بلوماسي عملال تعزيز فِي عامةال عالقاتال فاعلية  الد 

69 

 (6) 
دق ومعامالت الس يكومتري التحليل  م  تحد الَّتِي المعوقات) محور لفقرات الص 
بلوماسي عملال تعزيز فِي عامةال عالقاتال فاعلية  50=ن( الد 

70 

 (7) 
 َعلَااى التغلااب وسااائل لمحااور الد راسااة أداة ثبااات لقياااس كرونباااخ ألفااا معاماال

بلوماسي العمل في عامةال عالقاتال فاعلية م  تحد الَّتِي المعوقات  الد 
71 

 (8) 
ايكومتري التحليال ادق ومعاامالت الس   َعلَااى التغلاب وساائل) محاور لفقاارات الص 

بلوماسي العمل في عامةال عالقاتال فاعلية م  تحد الَّتِي المعوقات  50=ن( الد 
72 

 78 التعليمي المستوى لمتغير وفقًا الد راسة عينة أفراد يعتوز (9) 
 79 الخبرة سنوات عدد لمتغير وفقًا الد راسة عينة أفراد توزيع (10) 
 80 عملال تخصص لمتغير وفقًا الد راسة عينة أفراد توزيع (11) 

 (12) 
 فِاي عامةال عالقاتال بمهام المتعلقة عباراتال َعلَى الد راسة عينة أفراد استجابات

بلوماساي  عمالال فاعلية تعزيز  حساابي  متوسا  أعلاى حساب تنازليًاا مرتباة الد 
 حسابيال المتوس  تساوي حالة فِي معياري انحراف وأقل
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 (13) 

 أن يمكا  الَّتِاي األسااليب المتعلقاة عبااراتال َعلَاى الد راسة عينة أفراد استجابات
بلوماسااي  عماالال ةفاعلياا لتعزيااز عامااةال عالقاااتال تسااتخدمها  تنازليًااا مرتبااة الد 

 المتوسا  تسااوي حالاة فِي معياري انحراف وأقل حسابي  متوس  أعلى حسب
 حسابيال
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 (14) 
 ما  تحاد الَّتِاي بالمعوقاات المتعلقة عباراتال َعلَى الد راسة عينة أفراد استجابات

بلوماسي  عملال تعزيز فِي عامةال عالقاتال فاعلية  أعلاى حسب ازليًاتن مرتبة الد 
 حسابيال المتوس  تساوي حالة فِي معياري انحراف وأقل حسابي  متوس 

97 

 (15) 
 المعوقاات َعلَاى التغلاب بوساائل المتعلقة عباراتال َعلَى الد راسة عينة أفراد استجابات

 أعلاى حسب تنازليًا مرتبة الد بلوماسي  العمل في عامةال عالقاتال فاعلية م  تحد الَّتِي
 حسابيال المتوس  تساوي حالة فِي معياري انحراف وأقل حسابي  توس م

104 

 (16) 
 المسااتوى لمتغياار بالنساابة( سااميرنوف – كولموغااوروف) االعتماديااة اختبااار
 التعليمي

112 

 (17) 
 المستوى لمتغير بالنسبة الد راسة مجموعات تجانس مدى لتوضيح ليفي  اختبار

 التعليمي
114 

(18) 
 متوساطات باي  للفاروق (kruskall -Wallis) واليس كروسكال اراختب نتائج

 التعليمي المستوى باختالف الد راسة مجتمع أفراد إجابات
115 

 (19) 
 سانوات عادد لمتغيار بالنسابة( ساميرنوف – كولموغوروف) االعتمادية اختبار
 الخبرة

117 



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

ط

 
 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

 فحةالص    الموضوع دولجال رقم

 (20) 
 عاادد لمتغياار ةبالنسااب الد راسااة مجموعااات تجااانس ماادى لتوضاايح ليفااي  اختبااار
 الخبرة سنوات

119 

 (21) 
 متوساطات باي  للفاروق (kruskall -Wallis) واليس كروسكال اختبار نتائج

 الخبرة سنوات عدد باختالف الد راسة مجتمع أفراد إجابات
120 

 (22) 
 تخصااص لمتغياار بالنساابة( سااميرنوف – كولموغااوروف) االعتماديااة اختبااار

 عملال
122 

 (23) 
 تخصص لمتغير بالنسبة الد راسة مجموعات تجانس مدى لتوضيح ليفي  اختبار

 عملال
124 

 (24) 
 متوساطات باي  للفاروق( kruskall -Wallis) واليس كروسكال اختبار نتائج

 عملال تخصص باختالف الد راسة مجتمع أفراد إجابات
125 

 



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

ي

 
 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

  

 المالصق فهرس

 الموضوع الملحق رقم

 ائفهمقائمة بأسماء المحكمي  ووظ  (1)

 االستبانة في صورتها النهائية  (2)

 

 



 



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

1
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

 األول   الفصل  

 
 
 هاوأبعاد   راسةالد   مشكلة

 

ّراسـةالد ّ مقـــدمة -

ّراسـةالد ّ مشـــكلة -

ّ تساؤالت - ّراســـةالد 

ّ أهــداف - ّراســةالد 

ّراســـةالد ّ أهميــة -

ّراســةالد ّ حـــدود -

ّراسةالد ّ ومصطلحات مفاهيم -

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

2
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

 األول  الفصل
 أبعادهاو  راسةالد   لةمشك

 :راسةالد   مردمة
 

ا ركنًّ امةعال القاتعال تمثل  واملؤسسات، عام بشكل املؤسساتِفي  اإلدارّي الهيكل أركان منا ُمِهمًّ

ى  يقع إذخاص؛  بشكل كوميةحال
َ
ّ بكل وإسنادها امةعال اإلدارة دعم عاتقهاَعل  لتحقيق سعيهاِفي  بلالس 

ِتي  األهداف
َّ
ِلَك ّوأجلها؛  من املؤسسة أنشئتال

َ
ِتي  املعوقات ومعالجة األداء قصوّر معالجة عبرذ

َّ
 تواجههاال

ى الصّ 
َ
ّ ورةالص ّ وتحسين والخارجي، اخليين الد ّعيدَعل

 
 قبل من ِفيَها املينعال أعينِفي  للمنظمة هنيةالذ

ِلَك ك مهور.جال
َ
 والبحث االتصال من امةعال القاتعال من املتوقعة والوظائف الواجبات بكامل القيام عبرذ

ّنفسها. امةعال القاتعالِفيَها  بما املؤسسة إدارات ملختلف والتقييم

عد
ُ
ِتي  اإلدارة فروعأحد  امةعال القاتعال كما ت

َّ
ّ القتال

ً
ُصوًصا  شرين،عال القرّنِفي  امطردًّ قبوال

ُ
خ

ا ّو األخيرة؛ اعاًمّ األربعين خالل
َ
ى  راجعَهذ

َ
 وترتبط ماهير.جال وتأييد ثقة بوكس، امعال بالرأي االهتمام تزايدِإل

ى  تؤثّر التي – امةعال القةعال
َ
 والسياسية واالجتماعية االقتصادية باملتغيرات -بلوماس يالد ّ ملعالَعل

ّ ونشّر التفاهم إحداثِفي  امةعال القاتعال دوّر يتحدد لذاّو ملجتمعاتها؛
 
 امة.عال املصالح وخدمة املتبادلة قةالث

ى الصّ  أما
َ
ّ عيدَعل ّ كاالتصال ماهيريةجال غير األخرّى االتصال وسائل بجانب – همتس فهي ،وليالد 

 
 -خص يالش

ِّفي   م،1995 )توفيق، الخارجية القاتعال وتحسين ودعم لدانبال بين بلوماس يالد ّ ملعال جسوّر وتقوية مد 

ّ(.3ص

ا  ويتميّز
َ
ِتي  ديثةحال بالتكنولوجيا صرعالَهذ

َّ
ّ من عززتال ا الد 

َ
 وجعلت ،لوماتيواملع االتصالي وّرَهذ

 باملؤسسات واالرتقاء هوضأيًضا ِفي النّ  ساعدت وقد واملنشآت، املرافق كلِفي  تجاوزه يمكن الا واقعًِّمْنه 

ّ اجليًّ ظهر وقد .اسياسيًّ وأا اجتماعيًّ وأا قتصاديًّا أكان سواء ،املختلفة  اإلنساني للتواصل ارّزبال وّرالد 

م ومن ياة.حال مجاالت جميع في الميعال واالنفتاح
َ
ى  وجب ث

َ
 ولةالد ّ ومؤسسات امةعال القاتعال إداراتَعل

ّ وأجهزته، مؤسساته بكافة واملجتمع َها شبيهة مؤسسات منِبَها  يحيطما  مع بإيجابية للتفاعل عيالس 
َ
 سواء ،ل

ّ.(162ص م،1998 )العويني، دولية أم إقليمية أم محلية أكانت

ّ بعض وتشير ّ راساتالد  ى  م(2015) زين كدراسة ابقةالس 
َ
ِتي  اإلعالمية الوسائل دوّر تفعيل ضرورةِإل

َّ
ال

ّ ربيةعال باململكة تهتم ى  م(2015 )عثمان، دراسة تشير كما الخارج،ِفي  دورها وتوضيح عوديةالس 
َ
ى  ملعالِإل

َ
َعل

ّ امةعال القاتعال جهود تدعيم ّ مع للتواصل فاراتِفي الس   عبر رسمي بشكل عملها وتنسيق األخرى، وّلالد 

ِلَك ك الخارج،ِفي  التمثيل دوّل مع إعالمية ئلوسا
َ
ى  التي أشارت م(2016) يفيالصّ  دراسةذ

َ
 غالبية أنِإل

ّ كوميةحال املنظماتِفي  امةعال للعالقات املمارسات ى  تقتصّر عوديةالس 
َ
 اإلعالم وتوظيف استخدامَعل

ُه  ملا ؛امةعال القاتعال أعمالِفي  االجتماعي
َ
ى  تساعد حيث ومتنوعة، عديدة إيجابية نتائج منل

َ
 توفيرَعل
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ة ال اهنةالرّ  واألحداث األخبار ى  املعلومات ونقل األخبار إرسال وسرعة الوعي(، )زيادة باملنظمةخاصَّ
َ
ِإل

ّمعهم. مباشر حوارِفي  والدخوّل مهور،جال

ا  لتحقيق أن يتبين هعرض تم ومما
َ
ّ والدوّر اإليجابي التفاعلَهذ  ؤسساتامل بتلك املنوط بلوماس يالد 

ى  وقادرة ومؤثرة فاعلة امةعال للعالقات إدارة وجود من بد ال كان بلوماسية،الد ّ
َ
 والبرامج الخطط وضعَعل

ِتي  اجحةالنّ 
َّ
ى  تعينهاال

َ
ّ الوظيفة خدمةِفي  أهدافها، تحقيقَعل  ألي بلوماس يالد ّ ملعالِفي  املمثلة بلوماسيةالد 

ّ من دولة ّ.وّلالد 

 :راسةالد   مشكلة

َها  ملااملؤسسات؛ وذلك  بمختلف وأساسية مستقلة وإدارة كوظيفة تنتشر امةعال قاتالعال بدأت
َ
ل

 للعالقات مستقلة إدارة تخصيص ولكن ماهير،جال فئات بمختلف االتصال وتنظيم إدارةِفي  أهمية من

ا  أصبح وإال دورها، أهمية عن للتعبير وحده يكفي ال امةعال
َ
 أشارتوقد  ؛فقطا ظاهريًّ ااهتماًمّ االهتمامَهذ

ى  م(2008) ينالزّ  دراسة
َ
ِتي  التنموية املجاالت أنِإل

َّ
ى  تحتاجال

َ
 االقتصادي، املجال :ِهيَّ القاتعال جهودِإل

ّّو ّّو اس ي،يالس 
 
 مع التضامن درجات أعلى تحقق امةعال القاتعال أن وأكدت والرياض ي، واالجتماعي، قافي،الث

ّ
 

ّخالفات.ال شقة توسيع شأنه من ما مواجهةِفي  عوبالش

م( كشفت عن االهتمام لدى السفارات العربية واألجنبية بتوفير جهاز 2013دراسة خلف هللا )

 عالقات عامة متخصص في ممارسة أنشطة العالقات العامة. وتوصلت الدراسة التي أجرتها أنوشكا أ. ج

(Anouska, E, G, 2003)  التغيرات املتسارعة  % من قيادات اإلدارات في العالقات العامة لم تواكب75أن

ّواملستمر في األساليب االتصالية واإلدارية.

التي تناولت العالقات العامة في العمل الدبلوماس ي بعد  الدراسات السعوديةفي  قلةوجد الباحث 

ّاطالعه على الدراسات السابقة ذات الصلة.

ات العامة ودورها في العمل وبناًء على الدراسات السابقة، واألدبيات النظرية، التي تناولت العالق 

ئيس التالي:  ؤال الر  ما دور الدبلوماس ي، برزت أمام الباحث مشكلة هذه الدراسة والتي يمكن إيجازها ِفي الس 

بلوماس ي؟العامة ِفي فاعلية العالقات ال راسة للوصول إليه من خالل اإلجابة عن  عمل الد 
ا ما تسعى الد 

َ
وَهذ

ّاألسئلة الفرعية التالية:

ّ ؤالتتسا ّ:راسةالد 

ّبلوماس ي؟الد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهام ما .1

ِتي  األساليب ما .2
َّ
ّبلوماس ي؟الد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ِتي  املعوقات ما .3
َّ
ّبلوماس ي؟الد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ى  التغلب وسائل ما .4
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
ّ لعملفي ا امةعال القاتعال فاعلية من تحدال ّبلوماس ي؟الد 

ّ عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناكَهل  .5 عزّى راسةالد ّ محاوّر حوّل راسةالد 
ُ
 ت

ّ للمتغيرات
 

 والوظيفية؟ خصيةالش
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ّ أهداف ّ:راسةالد 

ى  التعرف .1
َ
ّ.بلوماس يالد ّ ملعال اعليةف تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهامَعل

ى  التعرف .2
َ
ِتي  األساليبَعل

َّ
ّ.بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ى  التعرف .3
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
ّ.بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ى  التعرف .4
َ
ى  التغلب وسائلَعل

َ
ِتّ املعوقاتَعل

َّ
ّ لعملفي ا امةعال القاتعال فاعلية من تحدي ال ّ.بلوماس يالد 

ّ عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك تكان إذا ما معرفة .5  محاوّر حوّل راسةالد 

عزّى راسةالد ّ
ُ
ّ للمتغيرات ت

 
 .والوظيفية خصيةالش

ّ أهمية ّ:ةـراسالد 

ى  ظّرالنّ  يمكن
َ
ّ أهميةِإل ى النّ  )التطبيقية( والعملية )النظرية(، لميةعال ةاحيالنّ  من راسةَهِذِه الد 

َ
 حوَعل

ّالتالي:

ّ

 النظ ية( لميةعال األهمية(: 

ّ تستمد  فاعليةِفي  امةعال القاتعال دوّر وهو: أال موضوعها أهمية من لميةعال أهميتها راسةَهِذِه الد 

ا  ُيعد حيث بلوماس ي،الد ّ ملعال
َ
ى الصّ عَّ سواء ،املهمة املوضوعات من املوضوعَهذ

َ
 اإلقليمي أو املحلي عيدل

حيث تجمع هذه الدراسة بين مجالين بحثيين رئيسيين من أهم املجاالت في الدراسات االتصالية  ربي،عال

واإلدارية: املجال األول هو العالقات العامة وهو املجال الذي يحتاج ممارسو العالقات العامة للتخصص فيه 

ات العصر الحالي في عملهم، أما املجال الثاني فهو مجال القطاع بشكل كبير ليتمكنوا من مراعاة تطوّر

 على الجانب السياس ي في 
ً
 ، والذي لم يعد مقتصرا

ً
 وانتشارا

ً
الدبلوماس ي الذي يعد من أكثر املجاالت تشعبا

ّ التعامل بين الدول بل امتد إلى النواحي االقتصادية والثقافية واإلعالمية وغيرها. 

ّ إبراّز سةراالد ّ ستحاوّل كما  ستطيعت خاللها منف ؛بلوماس يالد ّ ملعالِفي  امةعال للعالقات مهامل وّرالد 

ى  واملحافظة شعوبها ورفاهية وتطورها تقدمها دركت أن الدوّل
َ
ّ مكانتهاَعل ّ.القومي وأمنها وليةالد 

ّ

 التطبيرية( مليةعال األهمية(: 

ّ أهمية تبرز ِتي  قائقحال من عددفي  راسةالد 
َّ
ّا أوضحتهاال ّ راساتلد   امةعال القاتعال دوّر وهو ابقةالس 

ّ أهمية تتأكد كما، بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية زيادةِفي  ى  عملت اأنهِفي  راسةالد 
َ
 الوظيفي عدبال استكشافَعل

ِتي  والدراسات للبحوث جديدة افكارًّوأ معلومات تضيف أنهاِفي و  الوطن، خدمةِفي  امةعال للعالقات
َّ
 سبقتهاال

ّ.امةعال القاتعال نشاطل ديثةحال التطورات ةمواكبمع 

ّ تعتبّرّو  عبر اإلعالمية واملؤسسات بلوماس يالد ّ ملعالِفي  امةعال القاتعال دوّر لتفعيل محاولة راسةالد 

ى  بناء املمارسةَهِذِه  وتقويم ممارستها وسلبيات إيجابيات رصد
َ
 رصد أهدافها من أن كما علمية، أسسَعل
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ّ والصعوبات قباتعال
َّ
ِتي  يةملعال والتوصيات املقترحات من مجموعة بلورةِفي  يسهم مما ؛هاهتواجِتي ال

َّ
 يمكنال

ى َهِذِه الصّ  التغلبِفي  تسهم أن
َ
ّ املهنة ممارسة أوضاع وتحسين، عوباتَعل

ً
ّ.مستقبال

ّ حدود ّ:راسةالد 

ّ مجاالت حصر يمكنّ ِلَك ّو اني،واملك والزمني والبشرّي املوضوعي إطارها تحديد خالل من راسةالد 
َ
ذ

ى النّ 
َ
 التالي: حوَعل

ّ حدود اقتصرت:  املوضوعية دودحال .1 ى  املوضوعية راسةالد 
َ
 ملعال فاعليةِفي  امةعال القاتعال دوّرَعل

ّبلوماس ي.الد ّ

ّ حدود انحصرت: ش يةبال دودحال .2 ى  شريةبال راسةالد 
َ
ّ الخارجية وزارة منسوبيَعل ّ.بالرياض عوديةالس 

ّم.2018 - هـ1439 امعِفي  امليدانية راسةالد ّ قتطبي تم: منيةال    دودحال .3

ّل املكانية دودحال اقتصرت: املكانية دودحال .4 ى  راسةَهِذِه الد 
َ
ّ.ياضالرّ  بمدينة الخارجية وزارةَعل

 :راسةالد   ومصطلحات مفاهيم

  الدور: 

ّوتعني  دور": اللغوي  التع يف
َ
ُه  كان :يقالّو، املرءِبَها  يقوم مهمة ،أمر  ،"لعّْف

َ
 حمدي،) املسألة"ِفي َهِذِه  دوّرل

ّ.(494 ص م،2001

 :االصطالحي التع يف

ِلَك بأنه: "هو األنشطة واألطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة، 
َ
ور كذ ويعرف الد 

ّ(.25هـ، ص 1424. )الغامدي، "واألدوار املكانية يترتب عليها التنبؤ بسلوك الفرد في املواقف املختلفة

، بلوماس يالد ّ ملعالفي  فاعلية من امةعال القاتعالِبِه  تسهم ما مدى بأنه:ا إج ائي   ور الد   احثبال ويع ف

ّ واقع ويحدد ا الد 
َ
ّ لحدودا وفًقّ وّرَهذ ّاملستخدمة. راسةالد 

 الفاعلية مفهوم: 

ى النّ  واالصطالح، اللغةِفي  الفاعلية ملفهوم التعرض يمكنّ
َ
ّالتالي: حوَعل

 :الفاعلية ِفي اللغة

ى التأثير")املعجم ّ
َ
يء َعل

 
"الفاعلية ِهَي القدرة والنفوذ؛ وهي مصدر صناعي  من فاِعل، وهي مقدرة الش 

ّ.(477 ص م،1989  الوجيز،

 :الفاعلية ِفي االصطالح

ى تحقيق األهداف املرجوة ِمْنَها". كما يعرف )القحطاني، الهي "قدرة ّ
َ
( 9ص م،2012برامج التدريبية َعل

ّ(7صم، 2013: "مدى تحقيق أهداف التدريب اإلداري وفًقا لخطط التدريب املعدة". )العنزي، الفاعلية بأنها

ة ال خالف اسالنّ  منِهَي ف :اللغةِفي  مةاعال أما ّ.(629ص م،2004 الوسيط، )املعجمخاصَّ

ّ بأنها :االصطالحِفي  امةعال القاتعال ع فوت
 
ذي شاطالن

َّ
 أخرّى منطقة أي أو اتحاد أو صناعة أيِبِه  تقوم ال

ة  فئات مع ومستمرة طيبة عالقات وتدعيم إلقامة  ،واملستثمرين والعاملين كالعمالء ماهيرجال منخاصَّ
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ِلَك وك
َ
ِلَك ّو ،امعال مهوّرجال معذ

َ
ّ مع التماش ي بغرضذ

 
 )البكري، .ِبَها املجتمع تعريفّو املحيطة روفالظ

ّ.(19ص م،2007

ِتي  الوظيفةِهَي " بأنها: امةعال القاتعلا (23 ص م،2005) وعياد جمال من كل يعرف كما
َّ
 تساعدال

 رجال ويمارس ،املنظمة داخل التغيير عمليات وتسهيل فلسفتها وتحديد وبلوغها، أهدافها تحديدِفي  املنظمات

ّ ماهيّرجال من كل مع االتصالية ياتملعال امةعال القاتعال ِتي  والخارجية اخليةالد 
َّ
 لتطوير املنظمةِبَها  ترتبطال

ّ.إيجابية" عالقات

ِتي  املنظمة األعمال :ابأنها إج ائي   امةعال القاتعال احثبال ويع ف
َّ
َها  يتمال

َ
 إدارة من سلًفا التخطيطل

ى  تهدف والتي الخارجية، بوزارة امةعال القاتعال
َ
 اخليالد ّ وجمهورها الخارجية وزارة بين القةعال استمرارِإل

ى  والخارجي
َ
ى إِّ يهدف إيجابي نحوَعل

َ
ّ.وتأييدهم ودعمهم ثقتهم كسبل

 بلوماس يالد   العمل: 

ذي ملعالُهَو 
َّ
ّ توفّر أن املهم ومن، ما جهة أو دولة بتمثيل يرتبط ال ى  القدرة للدبلوماسيين وّلالد 

َ
َعل

ِلَك،  من تمنعهم قاتمعّو أو قيود، أي وجود دوّن عملهم طبيعة تحقيق
َ
ّ قام حالِفي  ولكنذ  بلوماس يالد 

ّ األعراف بتجاوّز ّ احترام وتقليل بلوماسية،الد  ون ال تجاوّز أو قوانينها، خرّق تسهيل أو ،ِفيَها املتواجد ولةالد 
ُ
ان

َ
ق

ّ بسمعة رّرالضّ  تلحق أعمال بأي القيام أو شخص ي، بشكل ِتي  ولةالد 
َّ
ِفي  للمسؤولين يحقفإنه  ،ِبَها يوجدال

ّ ى  ودةعالِمْنه  والطلب ،افوًرّ بلوماس يالد ّ طرد ولةالد 
َ
ّ.(31ص م،2009 ،)أبو عباة ممكن وقت بأسرع هدولتِإل

ّملرتبط بتمثيل جهة أو دولة معينةهو العمل ا :بأنها إج ائي   بلوماس يالد   ملعال احثبال ويع ف

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 انيالّث الفصل

 للدراسة ظريةالّن اخللفية

 
 العالقات العامة املحور األول: املداخل املفس ة لدور  -

 عامةالعالقات ال :الثان املحور  -

 العمل الدبلوماس ي: الثالثاملحور  -

 املحور ال ابع: الدراسات السابرة -
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ّ الفصل
 
 انيالث

 للدراسة ظريةالنّ  الخلفية

ّ
ى  وتشتمل للدراسة ظريةالنّ  األدبيات من خالل استعراض ظرّيالنّ  لإلطاّر احثبال يتطرّق سوف

َ
َعل

ّ متغيرات ى  صوّلحال طريق عن راسةالد 
َ
ّ بمجال املرتبطة واملراجع املصادرَعل  املحاوّر وتتمثل ،راسةَهِذِه الد 

ّاآلتي:ِفي  احثبال قبل من املقترحة األساسية

 املحور األول: املداخل املفس ة لدور العالقات العامة: 

تكمن أهمية تحديد واختيار الباحث للمداخل والنظريات املتعلقة بموضوع ومشكلة دراسته من 

طر تصورية يتمكن من خاللها من شرح األبعاد الرئيسة املراد دراستها وافتراض احتياجه إلى وضع أو ت
ُ
بني أ

وجود أي عالقة بين مثل هذه األبعاد. كما يستطيع الباحث من خالل تحديد املداخل النظرية لدراسته أن 

؛ لذا يستخد
ً
م الباحث املداخل يقدم تفسيرات وتنبوءات عن الظاهرات أو املتغيرات التي تمت دراستها أمبريقيا

النظرية للداللة العلمية أو املعرفية التي يمكن من خاللها طرح البحث وتفسير النتائج في إطارها )عبد 

ّ(. 30م، ص2004الحميد، 

 من الدور االتصالي الذي ترتكز عليه العالقات العامة في املؤسسات املختلفة في ايجاد 
ً
وانطالقا

ظمة وجماهيرها سواء الداخلية أو الخارجية، واستخدامها في سبيل ذلك عالقات طيبة بين املؤسسة أو املن

وسائل االتصال املختلفة التي ترى أنها قادرة على ايجاد تواصل جيد وفاعل، فإن مدخل املمارسة أو القائم 

عد من
ُ
 باالتصال، وكذلك املدخل الوظيفي باإلضافة إلى نظرية الحتمية التكنولوجية ملارشال مكلوهان، ت

ّاملداخل والنظريات التي يمكن من خاللها تفسير دور العالقات العامة.

ّويمكن تناول أهم الجوانب املتعلقة بهذه املداخل والنظريات من خالل ما يلي:

 مدخل املمارسة )الرائم بااليصال(: .1

 
ً
لكونها يرى هذا املدخل أن دراسة األبعاد االجتماعية في االتصال على جانب كبير من األهمية نظرا

تلقي الضوء على العوامل التي تؤثر بشكل غير مباشر في الرسالة التي تبث للجمهور عبر وسائل اإلعالم 

املختلفة وأن املمارسة املهنية تتأثر بعدد كبير من العوامل مثل: التنظيم اإلداري في املؤسسات اإلعالمية 

لمي واملنهي، ومستوى الرضا الوظيفي للعامل وقنوات االتصال في هذا التنظيم، وكذلك تتأثر بالتأهيل الع

 (.34في هذه املؤسسات )الصبيحي، د.ت، ص

 لألهمية الكبيرة للقائم باالتصال فقد سعى العديد من الباحثين لوضع تعريف ملفهوم 
ً
ونظرا

ّ
ً
 القائم باالتصال؛ غير أن التجارب أثبتت صعوبة صياغة تعريف جامع مانع ملفهوم القائم باالتصال، نظرا

لحداثة الدراسات واألبحاث التي تتناوله، وكذلك نتيجة للتطورات املتسارعة في مجال تكنولوجيا 

االتصال واملعلومات وتزايد وتنوع األنشطة االتصالية التي استحدثتها ثورة االتصاالت واملعلومات 

ّ(.181م، ص2000)إبراهيم، 



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

9
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

ال أن هذا لم يثني الباحثين عن وبالرغم من صعوبة وضع تعريف ملفهوم القائم باالتصال إ

صياغة وتقديم مجموعة من التعريفات التي يرون أنها تحدد مفهوم القائم باالتصال، ومن بين 

بأنه: "كل من  (Pattersonالتعريفات التي تتميز بالعمومية والشمول للقائم باالتصال، تعريف باترسون )

ّ (.117م، ص 2008شر أو غير مباشر" )الصبيحي، يساهم في صنع القرار داخل وسائل اإلعالم بشكل مبا

م( فتعرف القائم باالتصال بأنه: "شخص أو فريق منظم يرتبط مباشرة بنقل 1995أما أغا )

املعلومات من فرد إلى آخر عبر الوسيلة اإلعالمية، أو أي فرد آخر له عالقة بتسيير أو مراقبة الرسائل إلى 

ّ(. 71الجمهور عبر الوسائل اإلعالمية" )ص

وتشير األدبيات التي تناولت القائم باالتصال إلى وجود مجموعة من القوى أو العالقات التي يتأثر 

بها القائم باالتصال؛ ومن ثم تؤثر في اختياره للوسائل االتصالية التي يعتمد عليها في إيصال الرسالة على 

القوى أو العالقات في اآلتي: )األبشيهي، الجمهور املستهدف، وكذلك أدائه لباقي مهام مهنته، وتتمثل هذه 

 (.511م، ص2012

 خصائص القائم باالتصال واإلحساس بالذات.  -

 االنتماءات والجماعات املرجعية. -

 الضغوط املهنية وعالقات العمل. -

 العالقات بمصادر األنباء واملعلومات. -

 تأثير السياسات الخارجية والداخلية. -

 .التوقعات الخاصة بجمهور املتلقين -

وبصفة عامة يؤكد مدخل املمارسة املهنية على وجود عدد كبير من العوامل التي تؤثر على املمارسة 

ّ(.35املهنية سواء للمؤسسة بشكل عام أو للقائم باالتصال بشكل خاص، من أهمها: )الصبحي، د.ت، ص

 التنظيم اإلداري في املؤسسة. -

 التأهيل العلمي واملنهي للقائم باالتصال. -

 لعالقات الوظيفية بين املستويات املختلفة من الزمالء.اتجاه ا -

 العوامل املتعلقة بالرضا الوظيفي. -

 العوامل الخارجية في البيئة أو السياق االجتماعي أو جمهور املتلقين. -

 اتجاهات املمارسة املهنية في املؤسسات التي يعمل بها. -

 املدخل الوظيف : .2

وقد  Charles Wrightو"تشارلز رايت"  Laswellلد السويل" نشأ املدخل الوظيفي وتطور على يد "هارّو

بني هذا املدخل على فرضية رئيسة هي أن وسائل االتصال تقوم بادوار محددة في املجتمع، وأنها ترتبط 

بالسياق االجتماعي، وأن النظام االتصالي نظام متبادل االعتمادية مع بقية النظم السياسية 
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(، ومن ثم يتبلور مفهوم هذا املدخل في أن لوسائل 284هـ، ص1429رفاعي، واالقتصادية والثقافية )ال

االتصال واإلعالم أهداف ووظائف محددة تقوم بها املؤسسات والوسائل التي تحمل رسائل اتصالية 

ل إلى جمهور أو مستقبلين معينين ولديهم تطلعات كبيرة للدور الوظيفي الذي يجب أن تقوم به 
َ
ْنق

ُ
وت

صال واإلعالم من أجل إشباع وتحقيق أهدافهم كجمهور أو كفئة مستفيدة من املادة مؤسسات االت

اإلعالمية واالتصالية التي تحقق لهم أيضا مجموعة من الوظائف مثل: التعليم، الترفيه، نقل املعلومات 

حي، د.ت، واألخبار، تطوير االتجاهات واألفكار، وغيرها من الوظائف املتعددة لالتصال الجماهيري )الصبي

 (.14ص

م، 2010وقد قاد املدخل الوظيفي بحوث اإلعالم واالتصال إلى توجهين رئيسين هما: )عبد الحميد، 

ّ(42ص

 بالتأثيرات الناتجة عن تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم الجماهيرية من .ّأ
ً
توجه بحثي معني أساسا

 خالل محاولة اكتشاف ما تفعله هذه الوسائل بالجمهور.

 بوظائف وسائل اإلعالم الجماهيرية من خالل البحث عن ما تفعله هذه توجه بحثي مع.ّب
ً
ني أساسا

 الوسائل من أجل الجمهور، أو الكيفية التي يستخدم بها الجمهور وسائل اإلعالم.

وقد نتج االتجاه األول عن القول بالقدرة الهائلة لوسائل اإلعالم في التأثير على الجمهور، وتشكيل 

رة على اإلقناع. وهذا القول بالغ إلى حد كبير في قدرة وسائل اإلعالم في التأثير في الرأي العام والقد

الجمهور، وتحويل آرائهم إلى رأي القائم باالتصال، وعندما الحظ الباحثون صعوبة التوصل إلى نتائج 

لذي ُيعنى محددة حول تأثير وسائل اإلعالم، قادتهم هذه املالحظات إلى ظهور االتجاه البحثي الثاني ا

بالعالقة الوظيفية بين وسائل اإلعالم وجمهورها. ومحور هذا االتجاه هو اإلجابة عن أسئلة هي: كيف 

وملاذا يستخدم الناس وسائل اإلعالم؟ أو بعبارة أخرى، ما دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم؟ وما 

ون لدراسة ما يفعله الناس بوسائل االشباعات التي تقدمها وسائل اإلعالم لجمهورها؟ لذا اتجه الباحث

ّاإلعالم، بدال من االهتمام بما تفعله وسائل اإلعالم بالجمهور.

وبصفة عامة ال يمكن من خالل االتجاهين السابقين بمفردهما فهم مكانة وسائل اإلعالم في حياة 

اإلعالم،  الناس، كما أنه ورغم ظهور اتجاه حديث يربط بين املدخل الوظيفي ومدخل تأثير وسائل

ويستخدم نتائج البحوث الوظيفية لدراسة تأثيرات وسائل اإلعالم إال أن املدخل الوظيفي منذ أن 

تبلورت أبعاده يكتسب أهمية كبرى في دراسة وسائل اإلعالم وخاصة الفضائية واإللكترونية، ومنها 

ّاإلنترنت.

رصد أوزان وجودها وعالقاتها، ويطرح املنهج الوظيفي العديد من االتجاهات في دراسة الوظائف ّو

ّ(33م، ص2004ومن بين هذه االتجاهات اآلتي: )عبد الحميد، 

دراسة التوازن أو االختالف في تحقيق هذه الوظائف، وعالقته بالطابع العام أو الخاص للوسيلة  -

 اإلعالمية ومحتواها.
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المية التي ترسم دراسة التوازن واالختالف في تحقيق هذه الوظائف وعالقته بالسياسات اإلع -

 ووظائف تسعى إلى تحقيقها من خالل آليات املمارسة املهنية، وقد تنعكس هذه السياسات 
ً
أهدافا

 على أجندة الوسائل اإلعالمية وترتيبها للوظائف واألفكار التي تسعى لنشرها.

التي دراسة العالقة بين تحقيق الوظائف والحاجات األساسية التي يستهدفها جمهور املتلقين، ّو -

ترسم العالقة بين استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وتلبية هذه الوسائل لحاجاتهم في إطار بحوث 

 االستخدامات واالشباعات.

دراسة العالقة بين الوظائف والحاجات الفردية في إطار عالقتها بالحاجات االجتماعية، مثل الضبط  -

الجديدة لتحقيق التغيير والنمو..، وغيرها من  االجتماعي، دعم االنتماء، دعم الحرية، نشر األفكاّر

الوظائف التي يسعى املجتمع ككل إلى تحقيقها في إطار توزيع الوظائف على عناصر النظام 

ّّاالجتماعي وأنشطته لدعم التوازن واالستقرار.
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 :امةعال القاتعال :الثان املحور 

ّ لإلدارة، اجتماعية فلسفة امةعال القاتعال تعد
ً
ّالياتص اونشاط

ً
ّمخطط ا

ً
ّمنظمّو ا

ً
ُه  ا،ومستمرًّ ا

َ
ل

ى  القائمة ووظائفه أهدافه
َ
 خالل من مهوّرجال مع بناءة متبادلة عالقات وإقامة ،إيجابية ذهنية صورة بناءَعل

ى  التعرف
َ
ّ(.95 ص م،2011 )العدوي، للمجتمع يئيةبال واملعطيات امعال أيالرّ  اتجاهاتَعل

 :
 
 :امةعال القاتعال مفهومأوال

ِتي  املفاهيم من واحدُهَو  امةعال القاتعال مفهوم
َّ
 احثينبال قبل من اجتهاد موضوع تزال الال

ى  واملمارسين
َ
ى  االتفاق من أدنى حد وجود من غمالرّ  وعلى سواء. حدَعل

َ
 القاتعال مفهوم مكونات بعضَعل

ّ هناك نفإ ،اوأساليبه اوقواعده اووظائفه امةعال
ً
 كما ا،اختصاصه ونطاق امسؤولياتهّو اطبيعتهِفي  ااختالف

ّواألدبيات. املراجع من ديدعال تشير

ِلَك ّو ؛امةعال للعالقاتا مانعًّا جامعًّا تعريًفّ هناك أنب القوّل يصعبّو
َ
 واختالف أدوارها لتعددذ

َك  بأنها: "الشديفات عرفها وقد أنشطتها،
ْ
ِتي  االتصالية مليةعالِتل

َّ
ى  تهدفال

َ
 وتحديد االتجاهات تعديلِإل

ة ال السياساتّو الخطط ِلَك وك مهور،جال مصلحة مع يتفق بما باملؤسسةخاصَّ
َ
ِتي  رامجبال تنفيذذ

َّ
 شأنها منال

ا  ثقة توطيد
َ
 ص ،م2013 )الشديفات، بينهما فيما املشترك التفاهم من حالة وتحقيق املؤسسةب مهوّرجالَهذ

17.)ّ

ِتي  املخططة هودجالِهَي  امةعال والعالقات
َّ
ّ أّو مةاملنظِبَها  تقومال  وتحقيق مهوّرجال ثقة لكسب ولةالد 

ّ(.24ص م،2008 )عجوة، املستمرة االتصاالت خالل من املتبادل التفاهم

ِتي  األنشطة من مجموعة بأنها: امةعال القاتعال "العدوي" يعرف كما
َّ
 املؤسسة أو املنظمةِبَها  تقومال

ذي مهوّرجال فئات مختلف مع دةجي عالقات إيجاد أجل من آخر اجتماعي تنظيم أي أو كومةحال أو
َّ
 ال

ى  األنشطةَهِذِه  تهدف كما ستهلكين،امل أو ستخدمينامل كجمهوّر معها يتعامل
َ
 املؤسسة أو املنظمة تفسيرِإل

ّ(.18 ص ،م2011 )العدوي، أفراده رضا تكسب حتى للمجتمع

 وأي وأفرادها املنظمة بين املتبادل التفاهم "إيجاد بأنها امةعال القاتعال ريطانيبال املعهد يعرفّو

ا  عن ينتج وما املنظمات، أو األفراد أو املجموعات من مجموعة
َ
 وعالقة طيبة سمعة إقامة من التفاهمَهذ

ّ(.58ص م،2008 )املصري، مستمرة"

 املخططة اإلدارية هودجالِهَي  امةعال القاتعال :فهو ريطانيبال امةعال القاتعال معهد تعريف أما

ِتي  واملستمرة
َّ
ى  تهدفال

َ
ّ(.2ص م،2008 جودة،) وجمهورها املنشأة بين املتبادل التفاهم تعزيزِإل

 واملنظمات املؤسساتِفي  واملستمرة املخططة اإلدارة وظيفة بأنها: وليةالد ّ القاتعال جمعية وتعرفها

ى  تهدف التي
َ
ِلَك ّو مهور،جال وتأييد تفاهم كسبِإل

َ
 مع افقهتّو لضمان وآرائه ،اتجاهاته قياس خالل منذ

 بين املشتركة املصلحة أجل من الفعال واألداء التعاوّن من مزيد وتحقيق اخلية،الد ّ وسياساتها أنشطتها

ّ اإلعالم استخدام خالل من املؤسسة أو واملنظمة مهوّرجال
 

 ص م،2005 والطوباس ي، )عليان املخطط املالش

228.)ّ
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ِتي  املسميات من ديدعال وتوجد
َّ
ى  تطلقال

َ
 ص م،2010 )مراد، امةعال القاتعال بمهنة املشتغلينَعل

ّ:منها ما يأتي (13

ى  ويعمل ،اإلعالم بوسائل املؤسسة عالقات عن لسؤّوامل وهو (:Publisher) الناش .أّ
َ
 جذبَعل

ّ وتغطية  أو االستشارية وانبجال عمله ملتيش وال ،املؤسسة ألخبار والتلفزيوّن واإلذاعة حيفةالص 

ة ال اإلدارية ّقات.العال بمهنةخاصَّ

ضافة اإلعالم وسائل مع التعامل مهام تحته يندرجّو (:Press Office) حف الص   لسؤو امل.بّ
َ
ى  باإل

َ
ِإل

ّعامة. بصفة امةعال القاتعال مجالِفي  ملعال مهام

ّ بعض وتستخدم (:Spoker Person) سم ال    املتحدث.جّ ا  حفالص 
َ
ى  لإلشارة املسمىَهذ

َ
 رجلِإل

ذي امةعال القاتعال
َّ
 أن دوّن األزمات أوقاتِفي  املؤسسة إدارة عن بالنيابة التحدث همةم يتولى ال

ّب للقيام افيةكال املعلوماتا أحيانًّ لديه فراتتّو ا الد 
َ
 ور.َهذ

فن من فنون االتصال بالجمهور، لكسب املؤيدين لقضية أو هدف معين، أو تحريكهم " بأنهاوتعرف 

، وحسب طبيعة القوى السياسية، واالقتصادية في اتجاه محدد ومرسوم وفق الدراسة العلمية املخططة

اقوقي،  ؛)التهامي "املسيطرة على أجهزة الدولة ّ(.16م، ص1998الد 

ّ مالحظة ويمكن ى النّ  وتحديدها املشتركة ماتَهِذِه الس 
َ
ّ(32 – 30ص م،2013، )حجاب :التالي حوَعل

 إعطاء بمفهومها األوّل كنالرّ  ِفي تستهدف ،ومستمرة ودائمة املدى طويلة عملية امةعال القاتعال نأ.أّ

ّ املعلومات من قدر أكبر ماهيرجال  معينة. قضية أو معين موضوع حوّل حيحةالص 

 معينة. قضية أو معين موضوع تجاه آرائها تعديل أو ريبتغي مهوّرجال إقناع امةعال القاتعال تستهدف.بّ

 هيئة وسياسات اهاتواتج مواقف بين والتوافق التكيف من قدر إحداث امةعال القاتعال تستهدف.جّ

ّجماهيرها. وآراء واتجاهات معينة

ّ األركانَهِذِه ّو
 
 اإلطار بمثابةِهَي  وتكيف وإقناع إعالم من امةعال للعالقات لميعال للمفهوم الثةالث

ذي امعال
َّ
ِتي  التعريفات كل يحكم ال

َّ
ى  أطلقتال

َ
 نكسب أنِمْنه  نستطيع تطبيقي كعلم امةعال القاتعالَعل

ّ منا كبيرًّا قدرًّ
 
ّواليقين. والوضوح باتالث

ّ للتعريفات املنطلقات كل وبأخذ ى  نخلص أن نستطيع ابقةالس 
َ
 مرّن مفهوم امةعال القاتعال أنِإل

ّ فهي ،والزوايا األبعاد من اعددًّ ويشمل يسع
 
ذي ريقالط

َّ
 املؤسساتِفي  امةعال القاتعال ممارسو يسلكه ال

ى  الوصوّل بغية املختلفة
َ
ّ مهوّرجال رضاِإل ّ ؛والخارجي اخليالد 

ً
 بناءِفي  املتمثل هائيالنّ  الهدف تحقيق عنا بحث

ِتي  الخدمة أو املؤسسة عن ودقيقة ،حسنة صورة
َّ
َك  لصالح املنافسة حسم وبالتالي ،تقدمهاال

ْ
 ،املؤسسةِتل

ّ.ةمستمّر كبيرة جماهيرية وكسب

 نياني( أن العالقات العامة في ثمScott, et al, 2000ويؤكد سكوت وآخرون )
ً
ات القرن العشرين شهدا

 في أساليب العالقات العامة 
ً
 كبيرا

ً
 من ناحية املسؤولية االجتماعية للمنظمات، وشهدت تحوال

ً
 جديدا

ً
عصرا
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الخاصة باالعتماد التقليدي على وسائل اإلعالم املختلفة لعرض وجهة نظرها في اللجوء إلى األنشطة غير 

ّعلى استراتيجية واضحة يتم تحديد خطوطها الرئيسية.بناء  بيئية الربحية في املجاالت االجتماعية وال

 ناصرعالِفي  امةعال القاتعال مهنة مالمح أهم يحدد اإجرائيًّ اتعريًفّ (25ص م،2004) غريب حدد وقد

ّالتالية:

ّاالجتماعية. للعلوم ملياتعال من مجموعة.أّ

ى  اختصاصيوّن يمارسها مهنة.بّ
َ
ّواملهارة. برةوالخ لمعال من املناسب املستوّىَعل

ّا.وخارجيًّ اداخليًّ جمهورها وبين بينها والتكيف التفاهم إيجادِفي  املنظمات من االستفادة.جّ

ّ.اعلميًّا استخداًمّ االتصال وسائل تستخدم.دّ

ِلَك  كل من يتحققهـ. 
َ
ّ.وجماهيرها للمنظمة املشتركة الفائدةذ

ى  تقوم مهنة امةعال القاتعال أن احثبال يستخلص سبق مما
َ
 ومعارف وخبرات علمية سأسَعل

 من إال تمارس ال مهنة وأنها املتخصصة، والكليات املعاهد خالل من للممارسين فراتتّو أن يجب متنوعة

ّ تلقوا أفراد خالل
ً

ة وال امةعال املؤسسات لكافة ضرورية أضحت مهنة وهي مناسبين،ا وتدريبًّا علميًّ تأهيال خاصَّ

ِتي 
َّ
 بحاجة املهنةَهِذِه  وأن املستهلكين، لجمهوّر لبيعها سلع إلنتاج أو نةمعي خدمات لتقديم بالجمهوّر تتصلال

ى  إضافة ،املختلفة االتصال كمهارات متجددة مهارات املمارسين وإكساب والتدريب للتطوير مستمرة
َ
 قواعدِإل

 املينعال مصالحّو املؤسسة مصالح بين والتوافق التوازّن تحقيقُهَو  املهنةَهِذِه ل هائيالنّ  الهدف وأن أخالقية،

ِلَك ك وهي فئاته، بمختلف والجمهوّر
َ
أحد باعتبارها  ِمْنَها أساس ي جزء الفن إن بل الفن، من تخلو ال مهنةذ

ِلَك ك ،الجيد والقدرة على التعبير التعاملعن طريق  ينخّرالفنون التي تسعي إلى كسب اآّل
َ
 مراعاة من بد الذ

ُصّ واالجتماعية اإلنسانية وانبجال
ُ
ّ حاالتوًصا ِفي ِفيَها خ

 
ّمل.عال وضغوط وارّئالط

:
 
 :امةعال القاتعال أهمية ثانيا

ذي لدوّرامن  امةعال القاتعال أهمية تبرز
َّ
 واآلراء األفكار الستقبال امعال أيالرّ  تهيئةِفي  تؤديه ال

ى  يؤدي مما ؛املؤسسة أو للمنظمة ومساند مؤيد جمهوّر وإيجاد ديدة،جال
َ
 ملشتركا والفهم التواصل تحقيقِإل

َك  بين
ْ
ا ّو ،املنظمة أو املؤسسةِتل

َ
 املؤسسات بين التكيف بتحقيق امةعال القاتعال تقوم كما مهور،جالَهذ

 مما ؛واحتياجاتهم رغباتهم وتحديد املنظمة، نحو ماهيرجال اتجاهات بتوضيح وتقوم والجماهير، واملنظمات

ى  يساعد
َ
 امةعال القاتعال وتحقق مهور،جال حاجات مع يتوائم بما املنظمة سياسةِفي  تعديالت إحداثَعل

ّ لجمهورها ى  تعملحيث  االجتماعية، والرعاية بالعدالة مرتبط بعضها متنوعة خدمات املنظمةِفي  اخليالد 
َ
َعل

ّ مهوّرجال بين االجتماعية املسؤولية قيم ودعم غرس ى  يساعد مما والخارجي، اخليالد 
َ
 قباتعال مواجهةَعل

ِتي 
َّ
ّ(.23 ص ،م2010 )عتوم، املجتمع يواجهها قدال

ّكاآلتي: مستويات أربعة وفق نستعرضها عديدة، مستوياتِفي  امةعال القاتعال أهمية تتوزعّو

 :امةعال القاتعال إلدارة بالنسبة األهمية -1

ّ:ِمْنَها واألنشطة واحيالنّ  من عددِفي  للمؤسسة بالنسبة امةعال القاتعال أهمية تبرز
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ى عَّ امةعال القاتعال تساعد.أّ
َ
ِلَك ّو املؤسسة، مركزِفي  اجحةالنّ  املتكاملة الخطط تبنيل

َ
 مركز باعتبارذ

ّ.(38ص م،2009 )زويلف، اليةعال بالخبرة املتسلح املخطط أسالرّ  املؤسسة

ن امةعال القاتعال لجهاز اإلدارّي املستوّى رفع نأ.بّ
 
ا  مسؤولي يمك

َ
 املباشر االتصال من هازجالَهذ

 مليةعالَهِذِه  تنفيذ من أكبر وفاعلية بسرعة التوجيهات وجلب قتراحات،اال وعرض ليا،عال بالقيادة

ّ(.85ص هـ،1421)السماري، ومشرفين إداريين وسطاء طريق عن

 عملِفي  أفضل نتائج يحقق مما ؛املختلفة املؤسسة إدارات بين بالتنسيق امةعال القاتعال تقوم.جّ

ّ(.384ص م،2010)مراد، املؤسسة

ى  سيعينها التنظيمية الخريطةِفي  لياعال اإلدارة من قريب مكانِفي  امةعال تالقاعال دائرة وجود نأ.دّ
َ
َعل

 م،2009 )زويلف، امةعال القاتعال مجالِفي  للمؤسسة اإلدارية الوحدات بين التنسيق عملية تأدية

ّ.(40ص

 املؤسسةي فِّ املهنةَهِذِه  شأن من يعلي للمؤسسة لياعال اإلداراتِفي  امةعال القاتعال وجود نأهـ. 

ى إيجابًّ ينعكس مر الذياأّل أنفسهمِفي  امةعال القاتعال ممارس ي ثقة من يعزّز ؛ مماوإدارتها
َ
ّمل.عالا َعل

 :للمؤسسة بالنسبة األهمية -2

ّ:ِمْنَها واألنشطة واحيالنّ  من عددِفي  للمؤسسة بالنسبة امةعال القاتعال أهمية تتضح

بين املؤسسة والجمهور. في هذا املجال املنهي يتم  عامة معنية بإدارة عملية التواصلالالعالقات .أّ

تحقيق التكامل وبشكل مستمر للعالقة بين املؤسسة والجمهور؛ وذلك من خالل إدارة االتصاالت 

ّ.(Heath, 2001, P1 Robert)التي تبني وتعزز سمعة املؤسسة وحمايتها. 

 يثق حيث ؛املال رأس دةزيا طريق عن سواء ،املنظمة تمويل عملية امةعال القاتعال تسهل.بّ

ِفي  األخرّى التمويل مؤسسات ثقة تتحسن حيث ،القروض طريق عن أم املنظمةِفي  املساهموّن

ّ مركزها ومتانة قدراتها وفي املنظمة ّوق.ِفي الس 

 تحسين سبيلِفي  بينها فيما والخدمات املعلوماتقل اتن وتسهيل املنظمة قطاعات جميع بين التنسيق.جّ

ّ نوعية ّالخدمة. أو لعةالس 

 تحسينِفي  واملشاركة املينعال مشكالت لحل باملنظمة اإلنسانية( القاتعال )إدارة وحدة مع التنسيق.دّ

 اإلنتاجية، فاءةكال تحسين أو رفع سبيلِفي  والثقافية، واالجتماعية والنفسية املادية ملعال ظروف

ّ(.24ص م،2008 )هاشم، ماهيريةجال الخدمات أو

 :املستهدف ر للجمهو  بالنسبة األهمية -3

ى  بدوره صنفويُّ
َ
ّ مهوّرجال مجالين، أو قسمينِإل  أو املؤسسةِفي  املينعال مجموعة وهو ،اخليالد 

 املجتمع أو والجمهوّر درجة، املوظفين صغرأ حتى اإلدارة رأس من مؤقتين أو دائمين كانواأ سواء ،املنشأة

ِتي  والفئات األفراد وهم الخارجي
َّ
 بتلقي أو االستخدام أو بالشراء سلعها أو ةاملؤسس خدمات مع تتعاملال
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ِلَك ّو الخدمات،
َ
ا ّو املؤسسة، خدمات في والوسطاء الخام، واملواد للخدمات املوردين :مثلذ

َ
 شمولها يعنيَهذ

ك
ْ
ّاملجتمع. فئات من ثيرل

ِتي  األساليب من واحدة اعتبارها نتيجة امةعال القاتعال أهمية برزت وقد
َّ
 تاملشكاّلِبَها  تعالجال

ِذي  التكنولوجي التقدم عن اتجةالنّ 
َّ
ى  أدىال

َ
 بروح إحساسه عدم نتيجة ؛اآلخرين عن بالغربة الفرد شعوّرِإل

ى  أدى مما الواحدة، ملعال بيئة داخلِفي  معهم التآلف
َ
 األساليب أهم من واحدة امةعال القاتعال اعتبارِإل

ى  تساعد التي املستخدمة
َ
ّ إزالةَعل

 
ا الش

َ
ى  والعمل عوّرَهذ

َ
 بين الفهم سوء وتقليل الفعالة املشاركة تنميةَعل

َك  داخل املوظفين
ْ
ّ(.Sailesh, 2006, p3) املنظمةِتل

ّيأتي: فيما املستهدف للجمهوّر بالنسبة امةعال القاتعال أهميةوتبرز 

ى  امةعال القاتعال تعمل.أّ
َ
 أعمالهم وجودة إنتاجيتهم من وترفع للمؤسسة املينعال انتماء تعزيزَعل

ّخدماتهم.ّو

 أدائهم من ويحسن املينعال كفاءة من يرفع بما املؤسسة وأقسام دوائر بين التنسيق بأدوار القيام.بّ

ّ(.101ص م،2007 )فرحات،

ُهم  والخدمات األنشطة من عدد بتوفير املؤسسةِفي  املينعال رعاية.جّ
َ
 التدريب :مثل وألسرهمل

ى  نعكسي بما عليميةوالت والصحية االجتماعية عايةالرّ ّو مهاراتهم، لتحسين
َ
 ضاالرّ  مستوياتَعل

ّ(.162ص م،2014، )جرادات واإلنتاج ملعالِفي  كفاءتهم زيادة وبالتالي للعاملين

 تطلعه أن يريد حيث ،املؤسسة من أهم أهداف مهوّرجال مصلحة تعد الخارجي مهوّرجال بخصوص.دّ

ى  ودائمة مستمرة بصورة
َ
 وجهة معلوماته مصدر هاألن ؛ورغباتها واتجاهاتها املؤسسة سياسةَعل

ى  حصوله
َ
ّ(.23ص م،2009 )زويلف، تساؤالته عن اإلجاباتَعل

 :عامة امليتمع أو للجمهور  بالنسبة األهمية -4

 ليشاّر امةعال القاتعالِفي  املحيطة والبيئة واملجتمع امعال مهوّرجال مصطلحات تداوّلا أحيانًّ يجرّي

ى 
َ
ذي األكبر املجتمعِإل

َّ
 وجماعات أفراد من املؤسسة خارج يقع ما كل أي سسة،املّؤ نطاقهِفي  تعمل ال

ة  أّو حكومية وهيئات ومنظمات  عن سواء ،مباشرة غير أو مباشرة بطريقة باملؤسسة صلة ذات أهلية أوخاصَّ

 ملعالِفي  واالستمرارية واالستقرار األمان توفير أو الخام واملواد املةعال األيدي توفير أو الخدمات طريق

ّ(.164ص م،2014)جرادات، 

ّيأتي: ماِمْنَها  واألدواّر األنشطة من عددِفي  للمجتمع بالنسبة امةعال القاتعال أهمية كمنوت

ى  التعرف يتم امةعال القاتعال خالل من.أّ
َ
ِلَك  خالل ومن تفكيره، وطريقة املجتمع، اهتماماتَعل

َ
ذ

ى  اإلدارة تتعرف
َ
ّ(.386 ص، م2010، )مراد املجتمع ألفراد املستقبلية التوجهاتَعل

 باب من ليس للمؤسسة، التشاركية األخالقية ليةسؤّوامل تأكيد تجاه تنحو امةعال القاتعال بدأت.بّ

ّ ورةالص ّ تحسين
 
 ياةحال نوعية وتحسين نفسه، املجتمع تنميةِفي  قيقيحال لإلسهام بل هنية،الذ

ّ.(167ص م،2014)جرادات،
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:
 
 :امةعال القاتعال أهداف ثالثا

 للمنظمة، أو للمؤسسة امةعال األهداف تحقيق من اجزءًّ ألهدافها امةعال اتالقعال تحقيق يعتبر

ى  األهدافَهِذِه  تحقيق ويساعد
َ
ى  املنظمة يساعد مناسب مناخ توفيرَعل

َ
 ويمكن واالستقرار، االستمرارَعل

ّ(38 ص ،م2010 )البطوش، :يلي فيما امةعال القاتعال أهداف تلخيص

ّا امعال أيالرّ  اتجاهات معرفة .1  والخارجي. اخليلد 

َعاءوااّل الهجمات من وحمايتها املنظمة عن الدفاع .2 ِ
ِتي  اتد 

َّ
َها  تتعرضال

َ
 غيّر األخبار نشر :مثلل

ّ  عنها. حيحةالص 

ى  مهوّرجال فعل وردود باتجاهات املتعلقة املعلومات إيصال .3
َ
 ليا.عال اإلدارةِإل

ّ بين التكامل من حالة إيجاد .4  مهور.جال غباتوّر واتجاهات اإلدارية ياساتالس 

ّ اتجاهاتهم وتعديل مهوّرجال إقناع .5  املنظمة. نحو لبيةالس 

 باملنظمة. املرتبطة مهوّرجال فئات بين التعاوّن تنمية .6

ّ املعلومات توفير .7 ى  وإيصالها حيحةالص 
َ
ى  ملساعدتها املختلفة مهوّرجال فئاتِإل

َ
ى  بناءًّ آرائها تكوينَعل

َ
َعل

 حقائق.ال

ّ(41ص م،2009 )الصحن، :ِفي تتمثل امةعال قاتالعال أهداف أن يرّى من وهناك

ّ صورتها وتدعيم للمؤسسة طيبة وسمعة صورة بناء.أّ
 
 أنشطة تهدف حيث اإليجابية؛ هنيةالذ

ى  وبرامجها امةعال القاتعال
َ
 املؤسسة سمعة أن باعتبار ماهيرجال لدى املنظمة سمعة تحسينِإل

ِتي  األساسية كائزالرّ  من واحدة
َّ
ْيَها تقومال

َ
 .َعل

ّ مهوّرجال وتأييد ثقة كسب.بّ  املنظمةِفي  املينعال بإشعار امةعال القاتعال تقوم أن بمعنى اخلي:الد 

ِتي  واملنظمة املينعال هؤالء بين ورضا تبادل ينشأ لكي بأهميتهم،
َّ
 .ِبَها يعملوّنال

 جمهوّر مع طيبة عالقات إقامة امةعال القاتعال تدعم أن أي الخارجي: مهوّرجال ورضا ثقة كسب.جّ

ِذي  الخارجي املنظمة
َّ
ى  يشتملال

َ
ذي املجتمع أفراد أو املنظمة أنشطة من املستفيدينَعل

َّ
ِبِه  توجد ال

َك 
ْ
 املنظمة.ِتل

:
 
 :امةعال القاتعال مبادئ رابعا

ِتي  واملبادئ وابطالضّ  من مجموعة هناكأن ( 17 –16ّم، ص 2006يرى كامل والصيرفي )
َّ
 تنظمال

ّأهمها: ومن امة،عال للعالقات الفكرّي اإلطار كستعّو امةعال القاتعال نشاط

 وبناء جماهيرها، مصالح مراعاةُهَو  امةعال القاتعال عملِفي  األساس إن :االجتماعية املسؤولية .1

ذي املجتمع تجاه االجتماعية مسؤوليتها يعكس مما ؛تقدمهِفي  واملساهمة املجتمع
َّ
 .ِفيِهّ توجد ال

 والتعبير أيالرّ  حرية رأسها وعلى األساسية حقوقه واحترام الفرد قيمةب اإليمان إن :الف د رأي احراام .2

ّ أهم من تعتبر ِتي  وافعالد 
َّ
ا ب تؤديال

َ
ى  الفردَهذ

َ
ِتي  واملنظمة باملجتمع االهتمامِإل

َّ
 ينبغي كما ،ِبِهّ توجدال

ى  يؤدي مما ؛املجتمعِفي  ومسؤولياتهم األفراد واجبات مراعاة
َ
 تطوره.ِإل
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ّ يثيّر أن شأنه من املعلومات إخفاء إن :مهور جال عن ملعلوماتا إخفاء عدم .3
 

ّ ويفتح ،كالش
ً

 مجاال

ى  يؤدي مما ؛للشائعات
َ
ّ فقدِإل

 
 امةعال القاتعال عمل فإن وبالتالي وجماهيرها، املنظمة بين قةالث

ِتي  املعلومات تقديم أثناء والشفافية دقالصّ ب يلتزم أن ينبغي
َّ
 اعاةمّر مع مهوّرجال هاإلي يحتاجال

ى  فاظحال
َ
 املؤسسة. أو املنظمة أسرارَعل

ّ امةعال القاتعال تعتبر :ليمةالس   األخالق بمبادئ االلرزام .4
ً
ّلَهذ وينبغي ،اإعالميًّا سلوك  أن لوكا الس 

ّ يتوخى
 
ّ واألخالق والعدالة والصدق زاهةالن  لتفسير اإلعالم وسائل مختلف استخدام أثناء اميةالس 

 حيالها. مهوّرجال فعل وردود املنظمة نشاط وتحليل

 من املنظمة نحو ماهيرجال اتجاهات وقياس حوثبال إجراء يعد :حوثبالِفي  لميةعال األساليب ايباع .5

ِتي  الوظائف أهم
َّ
ا  وفي امة،عال القاتعالِبَها  تقومال

َ
 اتباع امةعال القاتعال مارس يمل ينبغي املجالَهذ

ّ
 
ّ لميةعال رّقالط َهِذِه  إجراء أثناء املوضوعية عدم أو التحيز عن وايبتعد وأن ،حثبالِفي  ليمةالس 

 حوث.بال

:
 
 :امةعال القاتعال وظائف خامسا

ِلَك ّو نشاطها, وأوجه بوظائفها يتعلق فيما امةعال القاتعال طبيعة على اتفاقشبه  يوجد
َ
 من بالرغمذ

َها مليةعال سةاملماّر وتطوّر واألنشطة الوظائفَهِذِه ل واملمارسين األكاديميين نظر وجهات تطوّر
َ
ا ول .ل

َ
 يتوقفَهذ

ى  مؤسسة أيِفي  امةعال القاتعال نجاح
َ
أيًضا  واقتناعها الوظيفةَهِذِه  بأهمية لياعال اإلدارة اقتناع مدىَعل

َها  الفعلية املمارسة ظروف تهيئة بضرورة
َ
 إدارة طريق وعن ناحية, منِبَها  املينعال جميع خالل منل

ا  لقيادة متخصصة
َ
ّ.(21ص م،2004 الصوفي،)األخرى  احيةالنّ  من ملعالَهذ

ِتي  الوظائف تحديد عبالصّ  من أن (37 ص ،م2008 )عجوة، ويرّى
َّ
 القاتعالِبَها  تقوم أن ينبغيال

ى  ويرجع املؤسسات،ِفي  امةعال
َ
ِلَك ِإل

َ
ِتي  االعتبارات من مجموعةذ

َّ
ّ:فيما يأتي إيجازها يمكنال

ِتي  ماهيّرجال وحجم املنظمة، عمل ومجال طبيعة .1
َّ
 معها. تتعاملال

 امة.عال القاتعال إلدارة املتاحة املالية املخصصات حجم .2

ّ املناخ .3 ذي واالقتصادي واالجتماعي ياس يالس 
َّ
 املنظمة.فيه  تعمل ال

 بقدرة اقتناعها ومدى امة،عال القاتعال ملفهوم املنظمة أو املؤسسةِفي  لياعال اإلدارة إدراك مدى .4

ى امةعال القاتعال
َ
ِتي  أعمالها إنجاز َعل

َّ
 إليها. توكلال

ص م، 2004) :عامة ِفي املنظمات واملؤسسات، ِهيَّالعالقات الخمس وظائف تقوم بها  ويحدد رشوان

146-149)ّ

وتتمثل في قيام العالقات العامة بغرض الحصول على حقائق واقعية وملموسة؛ بجمع  البحث: .1

الرأي العام لجمهور املؤسسة، وأراءهم، ووجهات  املعلومات، والبيانات، وتحليلها، ومعرفة اتجاه

ّنظرهم. 
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العالقات العامة تحدد وترسم سياسة املؤسسة العامة، وتحدد البرامج الخاصة  التخطيط: .2

بالعالقات العامة واملوضوعة على أساس ما قامت به من دراسات وبحوث؛ بغرض تحديد األهداف، 

ى الخبراء وغيرها.والجمهور املستهدف، وتصميم البرامج اإلعاّل
َ
ّمية من حيث توزيع االختصاصات َعل

 الوسائل وتحديد بجماهيرها واالتصال املوضوعة الخطط بتنفيذ امةعال القاتعال تقوم التنفيذ: .3

ِلَك وك ماهير،جالَهِذِه  من فئة لكل املالئمة اإلعالمية
َ
 وغيرها، والصوّر األفالم وإنتاج املؤتمرات عقدذ

ى  ومساعدتها اإلدارات ملختلف الخدمات تقديم :مثل إدارية بوظيفة امةعال القاتعال تقوم كما
َ
َعل

 بالجمهور. املتصلة بوظائفها القيام

ى  للوصوّل املختلفة املنظمة أو املؤسسة إدارات بين بالتنسيق امةعال القاتعال تقوم التنسيق: .4
َ
ِإل

ِلَك وك ،ملوظفينا بين وتنسيق اتصال كحلقة تعمل كما ا،بينه فيما التفاهم من حالة
َ
 ستوياتامل بينذ

 املؤسسة. أو للمنظمة والعليا نياالد ّ

 والقيام امةعال القاتعال لبرامج والواقعية الفعلية تائجالنّ  بقياس امةعال القاتعال تقوم الترويم: .5

ِتي  لألهداف وتحقيقها رامجبال ليةاعف لضمان املناسبة باإلجراءات
َّ
 أجلها. من وضعتال

 امة،عال للعالقات األمريكية معيةجال حددتها وظائف يثمان (18 ص ،م2008 )عجوة، يذكرّو

ّ والبيانات التقارير كتابة الوظائف:َهِذِه  وتتضمن  اإلعالم، وسائل بمختلف االتصالّو والخطب، حفيةالص 

ّ تحريّرّو
 
ّ لجماهيرها املنظمة إدارة من املوجهة الخطابات ومختلف شراتالن  نتحسيّو والخارجية، اخليةالد 

ِتي  واألنشطة واللقاءات املؤتمرات خالل من املؤسسة صورة
َّ
 فئات مواجهةّو امة،عال القاتعالِبَها  تقومال

 استخدامّو املؤسسة، أو املنظمة باسم رسمي متحدث توظيف خالل من إليهم والتحدث املختلفة مهوّرجال

 املؤسسة بعمل املرتبطة واألهداف االحتياجات تحديدّو املنظمة، أو املؤسسة اسم إعالء أجل من اإلعالنات

ّوأخيّر املنظمة، أو
ً
ّ إنتاج ا

 
ّاالتصال. مواد ومختلف والتقارير والكتيبات شراتالن

 :
 
 :امةعال القاتعال نياح عواملسادسا

ى  يؤدي مما املؤسسة، جماهير بين االجتماعية املسؤولية بتعزيز امةعال القاتعال تقوم
َ
 أفراد تعاوّنِإل

ِتي  واملعال تظهر هنا ومن للعقبات، التصديِفي  االجتماعية توالتنظيما املجتمع
َّ
ى  تؤديال

َ
 القاتعال نجاحِإل

ْحَمد) :يلي فيما املتمثلة أهدافها تحقيقِفي  املنظماتِفي  امةعال
َ
ّ(48-46 ص ،م2003 ،أ

ِتي  املؤسسة داخل من امةعال القاتعال تبدأ .1
َّ
 املنظمة أو سةاملؤس بين املتبادل التفاهم إن :ِبَها تعملال

ى  يجب إذ امة؛عال القاتعال نجاح أساس يعد اخليالد ّ وجمهورها
َ
ِفي  دءبال قبل امةعال القاتعالَعل

 مهوّرجال مع القاتعالَهِذِه  بتحسين تقوم أن الخارجي مهوّرجال مع التالص ّ وإنشاء عالقاتها تحسين

ّ  اخلي.الد 

ّ لميعال األسلوب واتباع دقالصّ  انتهاج .2 ّ قيق:الد 
َ
 وأن ،واألمانة دقالصّ  أسلوب تتبع أن املنظمةى َعل

 بالنسبة اإلعالم وسائل أفضلِهَي  فالحقيقة ووظائف، أعمال منِبِه  تقوم ما جميعِفي  بالعدالة تلتزم
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ى  يجب كما للمنشأة،
َ
 واألساليب األخالقية بالقيم يلتزموا أن املنظمةِفي  امةعال القاتعال موظفيَعل

ّ  تقييماتهم.ّو بحوثهمِفي  قيقةالد 

ّ األسلوب إن قائق:حال إخفاء سياسة اتباع عدم .3  ،واإلفصاح اإلعالمُهَو  امةعال القاتعالِفي  حيحالص 

ِلَك ّو والخارجي، اخليالد ّ مهورينجال هموهو ما ي تحويرها أو قائقحال إخفاء وليس
َ
َهِذِه  إخفاء نأّلذ

ّ عدم يولد أن شأنه من قائقحال
 
 وجماهيرها. املؤسسة بين قةالث

 محصورة املؤسسات أو املنظمات أهداف تعد لم املجتمع: رفاهيةِفي  املنظمة أو املؤسسة مساهمة .4

 األهداف.َهِذِه  أهم من ألفراده فعالنّ  وتحقيق املجتمع رفاهية أصبحت بل املادي، سبكال تحقيقِفي 

 مع التعاوّن طرّق أفضل امعال أيالرّ  توجيه يعتبر املؤسسة: أو املنظمة جماهير بين الوعي نشر .5

ّ  سياسةال توضيح امة،عال القاتعال أهداف أهم من وتأييده ثقته لكسب للمجتمع امةعال ياسةالس 

 املجتمع.ِفي  املنظمة دوّر تعزيزِفي  هميس أن شأنه منِفيَها  املنظمة أو املؤسسة ودوّر تنميتها وخطط

 مهوّرجال رض ي إذا إال ناجحة املنظمة أو املؤسسة أنشطة تعتبر أن يمكن ال مهور:جال ثقة كسب .6

ّ مهوّرجال تدريب الواجب فمن لذا عنها؛  مهوّرجال ثقة لكسب بواجبهم يقوموا حتى ؛للمنظمة اخليالد 

ا ل واحترامهم لعملهم أدائهم خالل من الخارجي
َ
 مهور.جالَهذ

ور االجتماعي للعالقات العامة: : الد 
 
 سابعا

تت تولي اهتماًما متزايًدا ببرامج املؤسسات ِفي يبدو أن االتجاهات الجديدة ِفي العالقات العامة با

ِلَك ما يبرز من اهتمام متزايد أيًضا 
َ
ى جانب ذ

َ
املجتمعات املحلية بما ِفيَها من أفراد وجماعات ومؤسسات، ِإل

ِتي تعمل ِفي نطاقها املؤسسات، فاملجتمع املحلي ال ينحصر ِفي األفراد فقط، بل يشمل 
َّ
بيعية ال

 
بالبيئة الط

كان تتسم املن ى أنه "مجموعة من الس 
َ
ظمات واملؤسسات املوجودة ِفي مكان محدد، ويعر ف املجتمع املحلي َعل

حياتهم بطابع ثقافي عام، قوامه مصالح وأهداف مشتركة، ومجموعة من القيم االجتماعية املتشابهة، وقواعد 

ّ
 

ى نحو يبعث فيهم الش
َ
ى املجتمع املحلي" )أبو العرف والسلوك الجمعي، والخدمات املتبادلة َعل

َ
عور باالنتماء ِإل

ّ(.185م، ص2009أصبع، 

ذي يهتم باألنشطة االجتماعية يتبلور فيما يسمى باملسؤولية االجتماعية 
َّ
ِلَك االتجاه ال

َ
وبدأ ذ

ى ثالثة مجاالت فرعية األول: يمثل أصحاب املصالح، 
َ
ا ِإل

َ
ويضم كل األفراد والجماعات للمنظمات، ويتفرع َهذ

ِتي تتأثر مباشرة بسلوكيات املنظمة، مثل: حملة األسهم، والعاملين، واملديرين، واملوردين  أّو
َّ
املنظمات ال

ى عاتق بعض 
َ
بيعية؛ إذ تقع َعل

 
اني ِفي البيئة الط

 
والحكومة والنقابات واالتحادات، وفيما يبدو املجال الث

بيعية وحما
 
ركات الكبرى املساهمة ِفي تنمية البيئة الط

 
معة الحسنة الش يتها بشكل مستمر، وتطوير الس 

الث ِفي رفاهية املجتمع من خالل املساهمة ِفي 
 
للمنظمة ِفي مجال حماية البيئة، َبْيَنَما يتجسد املجال الث

ياضية والثقافية والفنية وعدم خرق مبادئ حقوق  األنشطة الخيرية، وأعمال اإلحسان، ودعم األنشطة الر 

ّ(.Anouska, E, G, 2003اإلنسان )

ور االجتماعي للعالقات العامة يتمثل ِفي خدمة  ور االجتماعي أن الد  ظر املثالية ِفي الد  وترى وجهة الن 

ادقة، وتسهيل  مصالح الجمهور وتقوية الفهم املتبادل بينه وبين املؤسسة، وتقديم املعلومات املوضوعية الص 

ى
َ
املجتمع وكأنه ِفي حالة انسجام مع الجماعات االجتماعية  الحوار بين املؤسسة وجمهورها، وتنظر املثالية ِإل
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ى مسبباتها، بما يحقق التقدم االجتماعي، كما أن املعايير 
َ
راع ويقض ى َعل ُه، بحيث تحل أشكال الص 

َ
املكونة ل

لوك والعالقات ِفيِه، ومن هنا تستطيع إدارة العالقات العامة تأدية  التبادلية تحكم املجتمع أو تضبط الس 

ى الوجه األمثل، وتحقق التبادلية والفاعلية ِفي نشاطاتها، فإدارة العالقات العامة هنا تعد ميكانيزًما د
َ
ورها َعل

الح العام )شيبه،  تتفاعل من خالله املؤسسة مع الجمهور ِفي نسق مزدوج لتحقيق التعاون ِفي ضوء الص 

ّ(.122م، ص2008

ى فلسفة 
َ
ؤية املثالية َعل ى وتقوم َهِذِه الر 

َ
ى إدارة املؤسسة أن تعمل َعل

َ
جديدة نسبًيا ترى أنه يجب َعل

بح ُهَو  أن تكون مؤسستها عضًوا نافًعا ِفي املجتمع، بما يسهم ِفي تقدمه ورفاهيته، إذ لم يعد اآلن تحقيق الر 

ه اجح ِفي الن  ئيسة، فاملشروع الن  اية الهدف الوحيد للمؤسسة، بل أصبحت رفاهية املجتمع من األهداف الر 

ُه داخل املؤسسة وخارجها )عبد الفتاح،
َ
ى تأييد الجماهير ل

َ
ّ(.54م، ص2007يعتمد َعل

ا امليدان بانتقاد املظاهر الالأخالقية وعدم 
َ
وفي اتجاه ثاٍن مغاير للمثالية، اهتم الباحثون ِفي َهذ

قبل العال
ُ
قدية ال ت ظر الن  ى ما ِهَي الفاعلية ِفي أنشطة العالقات العامة، وفي ضوء وجهة الن 

َ
قات العامة َعل

ْيِه، ففي َهِذِه الحالة تكون دراسة فاعليتها عديمة الفائدة، وإنما ينبغي 
َ
ى ما يجب أن تكون َعل

َ
ْيِه، أو َعل

َ
َعل

ْيِه، والعالقات 
َ
ظر للعالقات العامة كوظيفة ِفي املجتمع وكموضوع قابل للتغيير وإدخال التحسينات َعل الن 

يم ا أخالقًيا، ومن ثم يجب أن تنتقد إدارة العامة ِفي ضوء الس 
ً
تيرية يكون الهدف من برامجها وممارستها هدف

لبية )شيبه،  تائج االجتماعية الس  ِلَك الن 
َ
م، 2008العالقات العامة انخفاض املستوى األخالقي للمهنة كذ

 .(123ص

ُصّ
ُ
ى أعمال املؤسسات، خ

َ
ذي ما زال يطغى َعل

َّ
الث، ال

 
وًصا ِفي القطاع الخاص؛ إذ لكن هناك االتجاه الث

ى رؤية منفعية تضع ِفي اعتبارها مصلحة املؤسسة، ولو كان 
َ
أن فلسفة معظم َهِذِه املؤسسات ما يزال قائًما َعل

نشئت 
ُ
ِتي أ

َّ
ؤية من فكرة أن مسؤولية املؤسسة تنحصر ِفي األهداف ال ى حساب املجتمع، وتنطلق َهِذِه الر 

َ
ِلَك َعل

َ
ذ

ِلَك لتحقيق مصلحة من أجلها فحسب، سوا
َ
ِلَك تقديم خدمات محددة لفئات اجتماعية معينة، أم كان ذ

َ
ء أكان ذ

ة  ّ(.59م،ص2007)عبد الفتاح،مالكي املؤسسة ومساهميها وعامليها ِفي املؤسسات الخاصَّ

ى ما سبق يمكن مالحظة أن االختالف ِفي الفلسفات أو املنطلقات األخالقية واالجتماعية يؤثر 
َ
وبناء َعل

ى 
َ
ى مفاهيم العالقات العامة، وعلى أنشطتها وأساليب عملها، وعلى عملية االتصال بشكل عام، أضف ِإل

َ
َعل

ْيَها؛ مما 
َ
ِلَك، طبيعة عمل املنظمة أو دورها واختصاصها وحجمها وقدراتها، وطبيعة قيادتها أو القائمين َعل

َ
ذ

ياسات وتطبيق املفاه ُه األثر الواضح ِفي رسم الس 
َ
. وبالنتيجة يم، وبالتالي تحديد األدوار والوظائفسيكون ل

ور واألداء االجتماعي للعالقات فإ ِتي تحكم الد 
َّ
ن طبيعة املؤسسة وما تتبناه من قيم ومعايير وأهداف ِهَي ال

العامة داخل املؤسسة أو املنظمة. أما بخصوص املنظمات أو املؤسسات الحكومية، فإن متغيرات التخصص، 

املالية، ثم إدارة َهِذِه املؤسسات ربما ِهَي من أهم العوامل ِفي تمييز مؤسسة عن غيرها من ثم اإلمكانات 

ِتي أنشئت جميعها بغرض تقديم الخدمات للمواطنين.
َّ
ّمؤسسات العمل الحكومي ال
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 بلوماس يالد   ملعال: الثالثاملحور 

ّ بالعمل يقصد ّ بين صالاالت ووسائل طرّق يوه سمية،الرّ  الوثيقة بلوماس يالد  ِفي  األعضاء وّلالد 

ّ ماعةجال ّ بين وليةالد ّ القاتعال بإدارة عنىيُّ وفن علما أيضًّ وهي ولية،الد  ّ بالوسائل وّلالد   والتعامل لميةالس 

ِتي  وأسسها قواعدها ولها معه، والتفاوض يرغال مع
َّ
ى  يطرأ ملاا وفًقّ باستمرار تتطوّرال

َ
ّ املجتمعَعل  وما وليالد 

ّ :قيلا قديًمّّو مبادئ. من يسوده
َ
ّ يصمت عندما املدافُعّ تكلُمّت ّ.(18ص م،2008زين،) بلوماس يالد 

:
 
 :بلوماس يالد   ملعال مفهوم أوال

ى  خلف محمود شارأ
َ
ّ أنِإل ّ تستخدمها سياسية )عملية :ِهيَّ بلوماسيةالد  ّولة(.الد 

شير أن املفيد ومن
ُ
ى  هنا ن

َ
ّ لفظ أنِإل ى  ّرُيشي وأصبح منالزّ  مع تطوّر قد بلوماسيةالد 

َ
 مختلفة معاٍنِّإل

ّ:فيما يأتي اليوم يستعمل فهو

بلوماسية السعودية  ِفي الوقت  .1 ليدل على نهج سياس ي في زمن معين، كقولنا: "قد تطورت الد 

اهن". ّالر 

يستخدم كتعبير عن اللباقة، واللياقة التي يتحلى بها شخص ما في عالقته مع اآلخرين، فيقال: "إن  .2

ّرفيعة".فالًنا يتحلى بدبلوماسية 

يستخدم كتعبير عن املفاوضات، وما يلحقها من محاولة أطرافها تحقيق مكاسب دون اللجوء  .3

ى حٍل دبلوماس ي".
َ
ّللعنف أو الحرب، فيقاُل: "إن َهِذِه املعضلة تحتاج ِإل

يستخدم كذلك لوصف مهن السياس ي الذي يقوم بمهمة التوفيق بين مصالح بالده، ومصالح  .4

ّكما يقول األستاذ أرنست سانو.البلد املعتمد لديها، 

ا ّو التقنية. وإجراءاته التفاوض فنب ها يعرف وبعضها للدبلوماسية، تعريفات عدة عن أعرب كما .5
َ
َهذ

ّ القاتعال "إدارةا بأنه للدبلوماسية تعريفهِفي  أكسفورد قاموس إليه يشير ما  قبل من وليةالد 

ّ  (.27 ص ،م1975 هيف، )أبو واملبعوثين" فراءالس 

علم العالقات بين مختلف الدول ذات املصاح املشتركة التي تنبع من مبادئ القانون الدولي وهي  .6

العام، واملعاهدات واالتفاقيات الدولية، والطريقة التي يختارها أشخاص القانون الدولي لقيام 

لها دعالقات سلمية بين تلك الدول حتى ال ينشأ بينها تضارب وتنازع في املصالح، والعمل على تبا

إجراء املفاوضات مع الدول األخرى من أجل ممارسة السياسية  وتكاملها، وهي بجانب ذلك فن

الخارجية. وهي كذلك ممارسة فعلية من أجل تعزيز املصالح الوطنية للدولة في الخارج، ودفع ما 

ّيمكن أن يلحقها من أضرار.

 يعبر لفظ الدبلوماسية عن الوظيفة التي تؤديها واملتم .7
ً
ثلة في أربعة وظائف، اإلقناع، وأخيرا

ّوالتسوية، واالتفاق، واإلكراه.
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ّ لطبيعةا ونظرًّ ُه  سياس ي نشاط فهي بلوماسيةالد 
َ
حددة، وقواعده وأصوله وأسسه قوانينهل

ُ
 اوله امل

 عن كونها ولية،الد ّ القاتعالِفي  األساس ي ادوره
ً
ى النّ ّو ،والتقنية والفن لمعال بين تجمع فضال

َ
ِلَك َعل

َ
 تياآل حوذ

ّ:(21ص م،1991 )العكر،

1. ّ
ً
َك  مقدمة وفي مختلفة، علمية معارف تقتض ي كونها حيث من تعتبر الدبلوماسية علما

ْ
 املعارفِتل

ون وال التاريخ معرفة
ُ
ان

َ
ّ والعالقاتق ّ لومعال ومعرفة وأسسها، وليةالد  ّونظرياتها. ومفاهيمها ياسيةالس 

ِتي  واألموّر األشياء ظةمالحِفي  مواهب يمارسها توجب على من الدبلوماسية .2
َّ
ّحوله. تجرّيال

ّا تطبيًقّ كونها حيث من تقنية الدبلوماسية .3
ً
ّ ملبادئا عمليًّا وتنفيذ ى  الخارجية ياسةالس 

َ
 أشخاص يدَعل

ّ.معنيين

:
 
 :بلوماس يالد   ملعال وظائف ثانيا

ّ:همثالثة أهداف أساسية ِفي  بلوماسيةالد ّ وظائف تحديد ُيمكن

ّ التمثيل وظيفة .1 ى  يعمل ثم ومن الخارج،ِفي  بالده لتمثيل وظيفهِهَي  :يبلوماس الد 
َ
 نظر وجهة نقلَعل

ّ بلده ى الد 
َ
ِتي  ولةِإل

َّ
 وظيفة تطلبوت التمثيل، وظيفةِفي  اجًدّ مهم عامل شك بال واللباقةِفيَها  يعملال

ّ بلده نظر وجهة نقل من تمكنيل الوضوح من درجة بلوماس يالد ّ ى الد 
َ
 نظّر جهةّو ونقل املستقبلة ولةِإل

ّ ى  املستقبلة ولةالد 
َ
ّ الخارجية سياستها رسم بلده لدولة يمكن حتى ؛دولتهِإل

 
ى الط

َ
ّاولة.َعل

ّال بد  فالدبلوماس ي التقارير: إعداد وظيفة .2
ً

ى  يكوّن أن أوال
َ
 ،الخارجية وسياساتها دولته بهدف علٍمَّعل

ِتي  املهمة القيام بهذهليتمكن من ِبِه  يقوم نشاط كل عن التقارير بكتابة ودراية خبرة وعلى
َّ
 تنامتال

ّ األداة أبعاد تنامي مع اهنالرّ  الوقتِفي  ّبلوماسية.الد 

عد التفاوض: وظيفة .3
ُ
ّ ئيسةالرّ  الوظيفة وت

 
ّ للعمل انيةالث ى  اللجوء وسبب ،بلوماس يالد 

َ
إذا  التفاوضِإل

ّ لحال تحتاج إلى وأخرّى دولة بين قضية ما وجدت َها  لميالس 
َ
 إما ،التفاوض ألسلوب نيلجآحيث ل

ّ.(32 م،ص1991)العكر، بينهما االتصال بإعادة أو بالتباحث

 :
 
 :بلوماسيةالد   أنواعثالثا

ى الرّ 
َ
ّ من غمَعل

 
عاصر المعالِفي  والجغرافية والحضارية التاريخية وابتالث

ُ
 اصفةعال املتغيرات فإن امل

ّ ياةحالِفي  ِتي  ديدةجال قائقحال بفعل وليةالد 
َّ
 والتكنولوجية واملعلوماتية لميةعال بتداعياتها ةوملعال حملتهاال

ّ أمام كبيرة تحديات تخلف ،والثقافية واالقتصادية ّ وصانعي بلوماسيةالد   األمر ومنفذيها، الخارجية ياسةالس 

ذي
َّ
عيد ومبتكرة جديدة بأدوات التعامل استلزم ال

ُ
ّ املجتمعِفي  وتأثيرها توازنها للدولة ت ّ ولي.الد 

ّ:ِهيَّ األنواعَهِذِه ّو .إليها اجةحال بحسب هاأنواع لدبلوماسيةل كانت هنا ومن

ِلَك النّ ّو :الترليدية الدبلوماسية .1
َ
ّ املمارسات من مطِهَي ذ  الفترة خالل تسيطّر يالت بلوماسيةالد 

ِتي  التاريخية
َّ
ّ املجتمع أوضاعِفي  املؤثرة القراراتِفيَها  كانتال  مجموعة نطاق تتخذ وعالقاته وليالد 

ّ القوّى من دةُمحدّو ّال وليةالد 
ُ
ّ(.315ص، م1979 )مقلد، برّىك
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 من التنميةلرفع مستوى  واملوارد املساعدات لالستفادة من اميةالرّ  هودجال وتعني :التنمية دبلوماسية .2

ى  والنفاذ التكنولوجيا ونقل واالستثمارات، القروض خالل
َ
ّ ،املتبادل االعتماد وزيادة األسواقِإل

ً
 فضال

ّوالدولي. اإلقليمي االقتصادي وّنالتعا تشجيع عن

ة ال املؤتمرات عقد وتعني :املؤيم ات دبلوماسية .3 ى  اإلقليمية التسويات بشأنخاصَّ
َ
كافة األصعدة َعل

ّ املؤتمرات تنظيم أصبح ثم ومن .واالقتصاديةالسياسية والعسكرية  ى  يحتاجا وفنًّا علًمّ وليةالد 
َ
ِإل

ّ يلزم مام ؛بالتفاوض للقائمين خاص وتدريب استعداد  متكامل جهاز بتشكيل للمؤتمر املضيفة ولةالد 

ى  لإلشراف
َ
ّاملؤتمر. عقدَعل

  الدبلوماسية .4
 

ّ وُيقصد :عبيةالش ِتي  بلوماسيةِبَها الد 
َّ
ّ املنظمات نطاق خارج تنشأال ِبَها  وتقوم وليةالد 

ّ التجمعات
 

ّ داقةالص ّ )مجلس واملجلس املهنية االتحادات :مثل عبيةالش
 

ا  وبدأ ملية(.اعال عبيةالش
َ
َهذ

ّ وعالنّ 
 
ّ الوعي زيادة مع هوّرِفي الظ ِفي  امعال أيالرّ  دوّر وتزايد االتصالِفي  التقني التقدم بعد ياس يالس 

ّ التأثيّر ى الس 
َ
ّالخارجية. ياساتَعل

ا النّ  ازدهّر وقد :األعمال رجال دبلوماسية .5
َ
ّ مطَهذ ّل بفضل األخيرة نواتِفي الس   نحو الميعال التحو 

ّ تاقتصاديّ ا ّ كافة وحرص ،التجارة وتحرير وّقالس  ى  وّلالد 
َ
 والتكنولوجيا االستثمارات جذبَعل

 .(33ص، م1991 )العكر، األسواق وفتح امليةعال والخبرات والسياحة

ْيَها  وُيطلق :الرمة دبلوماسية .6
َ
ّأيضًَّعل ّ بلوماسيةا الد 

 
ّ املؤتمراتِبَها  وُيقصد خصية،الش  بلوماسيةالد 

ِتي 
َّ
ّ رؤساء يعقدهاال ى  يتوصلوّن والتي بينهم، فيما والحكومات، وّلالد 

َ
ّ القرارات بعضِفيَها ِإل  ياسيةالس 

همة،
ُ
ِتي  االتفاقيات بعض عقد أو امل

َّ
ا  ازدياد األخيرة الفترة شهدت وقد الوطنية، مصالحهم تهمال

َ
َهذ

 (64-61ص، م1995 )بركات، :أهمها األسباب من للعديد بلوماسيةالد ّ من وعالنّ 

 أو نظرائهم مع االتصال ؤساءالرّ  بإمكان أصبح بحيث واالتصاالت املواصالت وسائلِفي  التقني التقدم.أّ

ّ االنتقال ى  للتوصل محاولةِفي  أيام بضعة أو يوم وقضاء ريعالس 
َ
 وتنسيق للتشاوّر أو ما ملشكلة حلِإل

ّ الوضع الستعراض أو املواقف ّ ياس يالس  ّ القاتعال أو وليالد 
 
لِّ غيّر أو نائيةالث

َ
ّ.َكّذ

ّ وعي ازدياد.بّ
 

ى  أدى ؛ مماهامستويات وارتفاع آفاقها واتساع عوبالش
َ
حيث  ،وتعقدها مصالحها تشابكِإل

ّ تفرض خطيرة مشكالت من عن ذلك نجم ى الد 
َ
 قمةِفي  هم من يحضرها دولية مؤتمرات عقد وّلَعل

ِلَك ّو ،ليةسؤّوامل
َ
ى  لتوصلوا املخاطر تفاقم تفادي بهدفذ

َ
ّمقبولة. حلوّلِإل

ّ املنظمات مقيا.جّ ِتي  فريقياإّل االتحاد كمنظمة اإلقليمية أو املتحدة األمم كمنظمة وليةالد 
َّ
ِفي  تتيحال

ّ اجتماعاتها ّ.اأيضًّ دورية لقاءاتِفي  وّلالد ّ رؤساء لحضوّرا فرصًّ وريةالد 

ى  األمن مجلس خالل من املتحدة األمم قدرة تعزيزِبَها  وُيقصد الوقائية: الدبلوماسية .7
َ
 معالجةَعل

ّ قضايا ّ واألمن لمالس  ِلَك ّو وليين،الد 
َ
 ،آلياته وتحسين اختصاصاته وتفسير املجلس وسائلبتحديث ذ

ى قادرًّ ُيصبح بحيث
َ
ى  بمهامه طالعضااّلا َعل

َ
 أفضل. نحوَعل
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 :بلوماس يالد   ملعالِفي  امةعال القاتعال دور : رابعا

ر الداخلي والخارجي، ويتشابه ثمة مهام عديدة للعالقات العامة في املؤسسات الحكومية للجمهّو

ّعملها في بعض املؤسسات الحكومية الربحية، وقد أشارت إليها العديد من الدراسات واملراجع، ومن أهمها: 

ّ الخارجي مهوّرجال ألعضاء والتوجيه التوعية مجاالت من ديدعال هناك :والتوجيه التوعية -1  وائرِفي الد 

 وتهتم وتوجيهها. املرور حركة بتوعية املرور إدارات موتهت تخصصه. حسب كل كومية،حال واملؤسسات

ّ اإلدارات ّ بالتوعية حيةالص   )درة والتعليمية التربوية بالتوعية األخرّى اإلدارات وتهتم والبيئية، حيةالص 

كذلك ما تقوم به وزارة الخارجية من خالل سفاراتها بتوعية وتوجيه  .(58 ص م،2010 ومجالي،

ّملقيمين في الدول األجنبية.املواطنين السعوديين ا

ومن هذه الوظائف الوعي السياس ي، وذلك بشرح وتفسير القوانين واألنظمة الجديدة للجمهور 

ن بفهمها وتنفيذها، والتحذير من أن يدركها املواطنّو يجب الخارجي؛ وهو ما يحقق الفوائد الجمة التي

ّانتهاكها ومخالفتها، أو الجهل بها.  

ِلَك من خالل وسائل عديدة في مستوى الخدمة املردمةمع فة رأي الجمهور  -2
َ
: ويمكن أن يتحقق ذ

أي، واملقابالت، واملالحظة. وقد أصبح َهذا األمر اليوم أكثر سهولة بسبب زيادة وعي  مثل: استطالعات الر 

حيحة، وبسبب التقدم التكنولوجي ِفي وسائل االتصاالت  اس بأهمية االستطالعات واملعلومات الص  الن 

ِتي توضع ِفي املؤسسة ليقوم أفراد 
َّ
اس، بات باإلمكان تعبئة االستبيانات ال ِتي بات يتقنها أغلب الن 

َّ
ال

ِلَك من األساليب.ال
َ
ّجمهور بتعبئتها، أو من خالل استطالعات إلكترونية، وغير ذ

عم  -3 ى الد 
َ
قات العامة ومهمة العال :جديدةالعام حول اللوائح والروانن  العام وال أي الالحصول َعل

هي شرح وتوضيح القوانين الجديدة، وأي تعديالت تلحقها، وشرح مبررات اعتماد هذه القوانين 

 .(110، ص م2007وتعديالتها )فرحات، 

كذلك من خالل ما تقوم به السفارات التابعة لوزارة الخارجية من استطالع اآلراء للمواطنين املقيمين 

ّالقوانين الجديدة.خارج الدول األجنبية حول اللوائح ّو

ّ
ُ
َك العالقات العد ويجب أن ت

ْ
عامة قوانين وأنظمة جديدة من خالل حمالت إعالمية تثير موضوع ِتل

ى واقع اتجاهات الر أي 
َ
ذي قدم التشريع َعل

َّ
رف ال

 
ِلَك ِفي إطالع الط

َ
عام الالقوانين واألنظمة. وسيسهم ذ

ِتي يتعين إدخالها. كم
َّ
ون جديد حمالت توعية تجاهه، ومجاالت التعديل ال

ُ
ان

َ
ا يتطلب اعتماد أي ق

ون لوتعليم 
ُ
ان

َ
ون وآثاره.اليكون لشرح مختلف جوانب الق

ُ
ان

َ
ا الق

َ
ى وعي كاٍف بَهذ

َ
ّجمهور َعل
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ّ عامة:الاالهتمام بالشكاوى واالقرااحات  -4
ُ
عد معرفة إعالم املؤسسات العامة بآراء الجمهور، ت

تشجيع كافة أنواع النقد عليها يجب حيث النحراف فيها، وانتقاداتهم خطوة هامة، تحد من الفساد وا

البناء، والنظر في كافة االنتقادات املوجهة لسياسية املؤسسة وخططها، وهو ما يالحظ من وضع هذه 

املؤسسات صناديق خاصة بالشكاوى واالقتراحات، تحث األفراد على التعبير عن شكواهم أو 

ا متاح بسهولة من خال
َ
ل املواقع اإللكترونية والبريد اإللكتروني لَهِذِه املؤسسات )درة مالحظاتهم  وَهذ

ّ(.45، ص 2010واملجالي، 

ةوال امةعال املناسباتِفي  املنظمات ل ؤساء سميةال    الخطب كتابة -5  اإلعالمية املواد وإعداد :خاصَّ

ى 
َ
ّ.(97ص، م2013)مشارقة، (ومرئية وسمعية نصية ) أشكالها اختالفَعل

ى  -6
َ
سهم أن يمكن :)العاملن ( اخليالد   مهور جال مستوى َعل

ُ
 املعنوية" "الروح رفعِفي  امةعال القاتعال ت

ى  والعمل للمنظمة، واالنتماء الوالء روح تنمية خالل من للعاملين
َ
ى  املعلومات تدفقَعل

َ
 جميعِإل

ِتي  املين،عال
َّ
 دوّر حديدوت باملنظمة لياعال اإلدارة وقرارات وخطط سياسات كافة وتشرح توضحال

 مهوّرجال ثقة كسبِفي  وأهميته بدورهم وتعريفهم املينعال بين الوعي ونشر إنجازها،ِفي  املينعال

ّ(.32صم، 2008)شعبان،  الخارجي

ى  وتشرف: األف اد أو الهيئات زيارات ب امج ينظيم امةعال القاتعال يتولى -7
َ
ِلَك ّو ،تنفيذهاَعل

َ
 بعدذ

ى  صوّلحال
َ
ِلَك  قوينطب اإلدارة. موافقةَعل

َ
ى أيضًّذ

َ
ّ الهيئاتا َعل  أنشطة بعض بتغطية املهتمة حفيةالص 

ّ.(49ص، م2004، )الزهرّي املؤسسة

ى  امةعال القاتعال تعمل -8
َ
ُه  تتعرض هجوم أي من والدولة: املؤسسة حمايةَعل

َ
 أخبار نشر بسببل

من خالل وذلك  .(59م،ص2007فتاح،عبد ال) سمعتهاِفي  تؤثّر شائعات ترويج أو عنها صحيحة غير

قيام السفارات في مختلف الدول بإيضاح املواقف والقرارات للجهات الخارجية، وأيضا للتصدي ألي 

ّالوطن.هجوم أو  تشويه يطال سمعة 

ّ رضعال خالل ومن ِتي  األسباب من أن يتضح ابقالس 
َّ
 املعلومات توفير عدمُهَو  اإلشاعة تخلقال

ِلَك ل خرى،أ أو بطريقة تهمهم معينة قضية حوّل للجمهوّر
َ
 لم فإذا ملعرفتها، أخرّى مصادر عن يبحثوّن فهمذ

ى  املبنية اإلشاعة تبرز ،ما يشبع رغباتهم وإحتياجاتهم اسالنّ  يجد
َ
 أغراض أو اجتهادات أو تصوراتَعل

ْيَها  فرد كل ويضيف ،اسالنّ  ويتداولها مختلفة،
َ
 امةعال القاتعال دوّر يأتي هنا من لآلخرين، ينقلها أن قبلَعل

ى  ملعالي فِّ
َ
ِتي  القضاياِفي  تمانكال أو بالصمت التستر وعدم قائقحال كشفَعل

َّ
ِلَك ب وهي ام،عال أيالرّ  تثيّرال

َ
ذ

ِتي  لإلشاعة تتصدى
َّ
ّحق. بغير املؤسسة لتطاال
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 :وليةالد   امةعال والعالقات بلوماس يالد   ملعال :خامسا

ّ تستخدم أن ويمكن  اتوسياس أهداف لتنفيذ األساسية بواألسالي األدوات ىحدكإ بلوماسيةالد 

ّ ورةالص ّ تغييّرِفي و ،في تعزيز الصورة اإليجابية ةسالميّ اإّل والهيئات املنظمات
 
 إن وجدت. السلبية هنيةالذ

ّ وتمثل ّ وقتِفي  والسيما ،وإدراكها وليةالد ّ القاتعال لتوجيه األساسية األدوات إحدى بلوماسيةالد   ،لمالس 

 أسلحة أهم لةَهِذِه الصّ  أصبحت بل ،امعال والرأي امةعال والعالقات باإلعالم يقةوث صلة على والدبلوماسية

ّ ى  خطرها ويزداد تأثيرها ويتعاظم ينمو التي بلوماسيةالد 
َ
ّ.(67ص م،1997 )سليمان، مانالزّ  مّرَعل

 ويلهاوتح االتصالية املهمة تطويعِفي  تتجسد الخارجية القاتعال إطارِفي  امةعال القاتعال وظيفة إن

ى 
َ
ّ املهمة وكأنها تبدو بحيث دبلوماسية أداةِإل ِتي  - امةعال القاتعال وظيفة وأن نفسها، بلوماسيةالد 

َّ
 أهلتهاال

 االنسجام توفيرِفي  املطلوب ئيسالرّ  دورها من جاءت - معها واالندماج بلوماسيةالد ّ وظيفة مع للتكامل

ِتي  املصالح بين والتناغم
َّ
ى  ةسالميّ اإّل نظماتوامل املؤسسات تهدفال

َ
ّ متطلبات وبين تحقيقهاِإل  ةياسالس 

ّ ِتي  للدوّل وليةالد 
َّ
ّ.(126ص، م2008، )شيبه املنظماتَهِذِه  معها تتعاملال

ّ بين والتناغم االنسجام إيجاد امةعال للعالقات يتهيأ ولكي
 

 تحديدا ِفي جديًّ تشارك أن فعليها عوبالش

ّ شعوب بين املتبادل االحترام أجواء وخلق التفاهم أسس إرساء مسارات ِتي  ولةالد 
َّ
 أو املنظمةِبَها  تعملال

ِلَك ّو ،الهيئة
َ
ّوخططها. وأساليبها بوسائلهاذ

ذي املجتمع مع القةعال أواصر شدِفي  امةعال القاتعال ءأدا كفاءة مستوّى تصاعد قدّو
َّ
ِفيِه  توجد ال

 املعلومات توافر من واالستفادة اإلعالم وسائل من تمتلكه بما ومواقفها، سياساتهاِفي  والتأثيّر املنظمة

ّ إعالمها من واستثمارها وانسيابها ّالفعالة. وبالصيغ املناسبة ياقاتِفي الس 

ّ كانت وإذا  تأثرها بحسب متفاوتة مختلفة أنواع لهاا قطعًّ فهي ،متغيرات فعل حصيلة بلوماسيةالد 

ّ مةاألنظ طبيعة وتفاوت املتغيرات وبفعل املؤثرة واملعالب ِتي  ياسيةالس 
َّ
ا ّو ،تمثلهاال

َ
ا أنواعًّ هناك أن يعنيَهذ

ى  بلوماسيةالد ّ من
َ
 والتجدد التغيير أن ويالحظ ،اضرحال مستوّى وعلى القريب املاض ي منالزّ  مدىَعل

 بحسب املستمرة للتغيرات عرضة االجتماعية، الفعاليات كسائر مثلها بلوماسيةِفي الد ّ سمتان املستمرين

ى  وتفاعله نظمه وتعقد شرّيبال املجتمع وتطوّر صر،عال حاجات
َ
ّ متطلبات وفقَعل  للدوّل الخارجية ياسةالس 

ى الرّ  وتأثيره واملعلومات االتصال تكنولوجياِفي  الهائل التطوّر وبحكم
َ
 ملعالِفي  التغيّر وعلى ،امعال أيَعل

ّ.(170ص م،2005 الدليمي،) بلوماس يالد ّ

ّ تفعيل يعزّز ومما
 
ّ القاتعال شهدته ما اهرةَهِذِه الظ  أتاح مما ؛كبرّى ومشكالت أزمات من وليةالد 

ّ صياغة إعادةِفي  اإلسهام الميعال امعال للرأي ّ ياسةالس  ِلَك  نتائج من كان ولقد ولية،الد 
َ
 فكرة نشأت أنذ
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ّ بين املشكالت وحل شرّيبال للنزيف حد وضع يكفل نظام وضع
 

ّ بالطرّق عوبالش  امعال فالرأي لمية،الس 

ّ امةعال القاتعال معطيات أحد كان الميعال
ً

ّ توجيها ِفي مؤثرًّ وعامال ّ ياسةالس   االتصال كان هنا ومن ،وليةالد 

ّ املختلفة بتقنياته
ً

ّ عامال
ً

ّفاعال
 
ّ اهرة ِفي الظ ّ املشكالت وحل ياسيةالس   الفعل بالغة دبلوماسية وأداة وليةالد 

ِفي وسائل االتصال واملعلومات واملواصالت  خاصة في ظل التطور الهائل .(88ص م،1995 )الجوهري، والتأثير

ولية، وقد أدى  ى زيادة حجم األسرة الد 
َ
بلوماسية، إضافة ِإل والتي كان لها بالغ األثر ِفي تغيير عمل وفاعلية الد 

ى تكوين رأي عام عالمي ذي طبيعة تتجاوز أحياًنا الحدود الجغرافية 
َ
تقدم تكنولوجيا االتصال واملعلومات ِإل

ْيِه.املفرّو
َ
ّضة َعل

ّ  
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ابرةاملحور ال ابع:   الدراسات الس 

راسة الحالية، 
ِتي تخدم وتتصل بمشكلة الد 

َّ
ابقة ال راسات الس 

ى بعض من الد 
َ
سوف يشير الباحث ِإل

 حسب تاريخ إعدادها من األحدث إلى األقدم، 
ً
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مرتبة ترتيًبا تصاعديا

حّو ى الن 
َ
ِلَك َعل

َ
ّالتالي: وذ

 :
 
 الدراسات التي يناولت العالقات العامة بشكل عام: أوال

م( بعنوا : " يبني ممارس ي العالقات العامة لإلعالم االجتماعي في 2016دراسة حسن الصيف  )

 املنظمات الحكومية السعودية دراسة مسحية في إيار النظ ية املوحدة لربول الترنية واستخدامها".

تعرف على مدى تبني وتوظيف ممارس ي العالقات العامة لإلعالم االجتماعي في سعت الدراسة إلى ال

املنظمات الحكومية في اململكة العربية السعودية، وتحديد العوامل املؤثرة في استخدامهم ألدوات اإلعالم 

احث على االجتماعي في ضوء العناصر الخمسة للنظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا. وقد اعتمد الب

منهج املسح االجتماعي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية ممارس ي العالقات العامة 

في املنظمات الحكومية السعودية يتبنون استخدام وتوظيف اإلعالم االجتماعي في أعمال العالقات العامة 

عد على: توفير األخبار واألحداث الراهنة الخاصة ومهام؛ ملا له من نتائج إيجابية عديدة ومتنوعة، حيث تسا

باملنظمة )زيادة الوعي(، وسرعة إرسال األخبار ونقل املعلومات إلى الجمهور، والدخول في حوار مباشر معهم. 

كما اتفقت غالبية ممارس ي العالقات العامة على أن استخدام اإلعالم االجتماعي يساعد على: متابعة ورصد 

ر من خالله، وتكوين عالقات شخصية تعود بالنفع على أدائهم الوظيفي، كالتقاط الشائعات مشاركات الجمهّو

وإدارة العالقة مع الجمهور ورصد اتجاهاتهم، وإجراء االستطالعات اإللكترونية، ومن ثم بات استخدام 

ّة.اإلعالم االجتماعي ضرورة ال غنى عنها لتأدية ممارس ي العالقات العامة لوظائفها املختلف

كما خلصت الدراسة إلى وجود عالقة بين األداء املتوقع والنية السلوكية، حيث وجدت عالقة بين 

األداء املتوقع وكل من الجهد املتوقع والتأثير املجتمعي، وبين الجهد املتوقع وكل من التأثير املجتمعي 

ّوالتسهيالت املتاحة.والتسهيالت املتاحة، وأخيرا وجود عالقة ارتباطية بين التأثير املجتمعي 

عظم ثالث ) م( بعنوا : "وظيفة العالقات العامة ِفي املؤسسات الحكومية" دراسة 2012دراسة م 

 يطبيرية.

ى 
َ
ى التعرف َعل

َ
ى وزارة االتصال واإلعالم بجمهورية نيجيريا الفدرالية، وهدفت ِإل

َ
أجريت الدراسة َعل

ى  طبيعة عمل العالقات العامة ِفي الوزارة ومقارنته
َ
باألسس العلمية ملمارسة العالقات العامة، والتعرف َعل

ى طبيعة العالقات العامة 
َ
ِتي تواجه ممارسة العالقات العامة ِفي نيجيريا، والتعرف َعل

َّ
عوبات والعوائق ال الص 

عوبات والعوائق ى الص 
َ
ى التغلب َعل

َ
اخلي والخارجي للوزارة، وتقديم اقتراحات تؤدي ِإل ِتي  مع الجمهور الد 

َّ
ال

تواجه العالقات العامة، وتنهض ِبَها. واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم الباحث 

تائج أهمها: أن العالقات  ى عدد من الن 
َ
املالحظة واملقابلة واالستبانة كأدوات لجمع البيانات، وتوصل البحث ِإل

ى العامة تحظى باحترام شديد من قبل املوظفين ِفي املّؤ
َ
سسات الحكومية بالرغم من أنها ال تقوم بوظائفها َعل
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ى 
َ
ا بالطبع يؤدي ِإل

َ
الوجه األكمل، وأن العالقات العامة ال تحظى بعناية جيدة من قبل اإلدارة العليا، وَهذ

فتور نشاطها وانحصارها ِفي مجاالت ضيقة ومحدودة، وأن املسؤولين ِفي وحدة العالقات العامة ليسوا راضين 

الحيات، ويجب أن يتناسب حجم العالقات العامة ِفي عن ا ذي يقومون ِبِه، ويتطلعون ملزيد من الص 
َّ
ور ال لد 

الح العام، وضرورة أن تتبوأ العالقات  َك املؤسسات ودورها ِفي خدمة الص 
ْ
املؤسسات الحكومية مع حجم ِتل

ّوصحيح. العامة مكانها املناسب ِفي الهيكل اإلداري لتؤدي رسالتها بشكل كامل

( بعنوا  "ه مية Damasio, Dias & Andrade, 2012دراسة كل من داماسيو وداي  وأندراد )

 العالقات العامة: اإلعالم االجتماعي والدور الجديد للعالقات العامة في املنظمات".

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العالقة بين وسائل اإلعالم االجتماعي كأدوات تستخدم من قبل 

رفي العالقات العامة وكجزء من االستخدام اليومي ألصحاب املصلحة املرتبطين باملنظمات، وتحديد محت

 على وسائل اإلعالم االجتماعي، 
ً
املمارسات املهنية واألكاديمية الناشئة في مجال العالقات العامة اعتمادا

 أسلوب تحليل املضموّنوهي دراسة وصفية استكشافية بومدى تأثيرها على وظائف العالقات العامة، 

ملوقع شركة الخطوط الجوية البرتغالية على الفيس بوك )كأحد مواقع اإلعالم االجتماعي(، وقد استخدم 

الباحثون املقابلة واملناقشة أدوات لجمع البيانات واملعلومات. وأسفرت الدراسة عن مجموعة من 

للعالقات العامة على أن االستخدام املتزايد النتائج، أبرزها: وجود إتفاق بين األكاديميين واملمارسين 

واملتكرر لوسائل اإلعالم االجتماعي أدى إلى تحول عميق في ممارسة العالقات العامة، كما كشفت نتائج 

تحليل املضمون ملحتوى صفحة شركة الطيران البرتغالية أن إدارة العالقات العامة تستخدم املوقع 

اليوم الواحد بما في ذلك يومي السبت واألحد( وأن هذه املنشورات هي بوتيرة عالية )بمعدل منشورين في 

مزيج من املعلومات والصور والترقيات والدعاية، كما يتم من خالل املوقع اإلجابة على أسئلة الزوار، 

والتعامل مع أي هجوم يمس سمعة الشركة، ومواجهة األزمات والتعامل اإلعالمي معها. كما أظهر تحليل 

ن كذلك، التزايد املستمر في أعداد املشاركين على الصفحة واملعجبين بها، وفيما يتعلق  بأبرز املضمّو

النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فكان من أهمها: اتفاق أفراد الدراسة على أن وسائل اإلعالم 

مية تواصل املنظمات االجتماعية لها تأثير اجتماعي عميق في جميع املجاالت االجتماعية، والتأكيد على أه

 إدارات العالقات العامة بها مع العمالء من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية، كما اتفق 
ً
وتحديدا

ّاملبحوثون على أن وسائل اإلعالم االجتماعي ساهمت في فقدان سيطرة منهي وممارس ي العالقات العامة.  

التحديات املعاص ة واملتيددة ملهنة بعنوا : " (Jackson Gillbert, 2009)دراسة جاكسو  جلبات 

 العالقات العامة ِفي املؤسسات الحكومية".

ى التحديات املعاصرة واملتجددة ملهنة العالقات العامة ِفي املؤسسات 
َ
هدفت الدراسة إلى التعرف َعل

ى عينة من خمس مؤسسات حكومية خدمية ِفي مدينة تورنتو عاصمة مقاطعة 
َ
الحكومية، واعتمدت َعل

( ممارًسا من موظفي العالقات العامة من مختلف املستويات الوظيفية 350تاريو ِفي كندا، وشملت العينة )أون

راسة االستبانة واملقابالت لجمع املعلومات، وكان من أهم نتائج 
ِلَك اإلدارات العليا، واستخدمت الد 

َ
بما ِفي ذ
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راسة أن العالقات العامة تواجه تحديات تغيير املهام ّو
الوظائف بسبب التطور املستمر ِفي نظريات اإلدارة الد 

وأساليبها، وفي ضوء التطور التكنولوجي واملعلوماتي بما يفرض تغييًرا ِفي األسس واملبادئ اإلدارية للمؤسسة، 

ياسات اإلدارية، وكان  ِلَك رفع مستويات اإلدارة للعالقات العامة؛ لتكون شريكة ِفي رسم الس 
َ
بحيث يتطلب ذ

ِتي تتوالها العالقات العامة ِفي مختلف االتجاهات من الت
َّ
حديات املعاصرة ما يتعلق بوظائف االتصال ال

اخلية )ِفي املؤسسة( والخارجية تجاه الجمهور، وتضمنت التطورات الجديدة ضرورة اهتمام العالقات  الد 

اخلي والخارجي والبيئة. العامة بما يعرف باملسؤولية االجتماعية للعالقات العامة تجاه أفراد الجمهّو ر الد 

ريعة   بأول ِفي ضوء التطورات الس 
ً

وضرورة تعاون اإلدارات العليا ِفي املؤسسة ملواجهة التحديات املتجددة أوال

ِتي تواجه َهِذِه املهنة.
َّ
ّال

ِتي يواجه العالقات  (Anouska, E, G, 2003)دراسة أنوشكا ِإ. ج 
َّ
بعنوا : استكشاف التحديات ال

 .ة ِفي املنظمات الحكومية ِفي روسياالعام

وسية ِفي  ى مالمح اإلستراتيجيات املستخدمة ِفي املنظمات الحكومية الر 
َ
راسة إلى التعرف َعل

هدفت الد 

ى مسح لبيانات ثالث وعشرين منظمة داخل موسكو من خالل 
َ
راسة َعل

ولية، واعتمدت الد  إدارة العالقات الد 

تائج املقابلة وتحليل الوثائق وامل ى عدد من الن 
َ
راسة ِإل

ادرة عن َهِذِه املنظمات، وتوصلت الد  واد اإلعالمية الص 

ْيَها استخدام أساليب تقليدية ِفي تصميم خططها اإلعالمية 60ِمْنَها أن 
َ
% من َهِذِه املنظمات يغلب َعل

قات العامة لم يواكب %( من قيادات اإلدارات العليا ِفي العال75واالتصالية تجاه الجمهور الخارجي، وأن )

التغيرات املستمرة ِفي األساليب االتصالية واإلدارية، وأن العجز ِفي املخصصات املالية كان سبًبا ِفي عدم قدرة 

ى التجديد واالبتكار.
َ
ّالعالقات العامة َعل

 

( بعنوا : "دور التواصل التفاعلي ِفي العالقات Valencia Mary, 2001دراسة فالنسيا ماري )

 .امة نحو ال  ضا الوظيف  للعاملن  ِفي املؤسسات الحكومية"الع

ى دور التواصل التفاعلي ِفي العالقات العامة نحو الر ضا الوظيفي 
َ
ى التعرف َعل

َ
راسة ِإل

هدفت الد 

ى عينة عشوائية للعاملين ِفي ثالث وزارات ِفي مدينة 
َ
راسة َعل

للعاملين ِفي املؤسسات الحكومية، وطبقت الد 

راسة أن الر ضا الوظيفي يرتفع لدى 300بالنرويج، بلغ عدد أفرادها )أوسلو 
( موظف، وأظهرت نتائج الد 

ِتي 
َّ
 مع رسائل العالقات العامة، وأن مبعث الر ضا يأتي من تفهم أهداف األنشطة ال

ً
املوظفين األكثر تفاعال

ّتقوم ِبَها العالقات العامة والتبليغ السابق ِبَها.

 
 
 التي يناولت عالقة العالقات العامة بالعمل الدبلوماس ي:: الدراسات ثانيا

بعنوا : "العالقات العامة الحكومية:  (Alexander Hopkins, 2015)دراسة الكسندر هوبكينز 

 الدبلوماسية العامة أو الدعاية؟".

هدفت هذه الدراسة للتعرف على العالقات العامة، والدبلوماسية العامة، والعالقات العامة 

ومية، وكذلك التفريق بين العالقات العامة الحكومية والدعاية، وقد توصلت الدراسة إلى أنه لتلبية الحك
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 جدول أعمال. وبينما ستكون هناك دائًما مناقشات حزبية 
ً
احتياجات الناخبين، سوف يكون للحكومة دائما

الحكومة في خدمة ناخبيها. حول مقدار التدخل الحكومي الالزم لتحقيق أهداف السياسة، من املهم أن تظل 

وأن العالقات العامة هي واحدة من بين العديد من االستراتيجيات التي يمكن للحكومة استخدامها لزيادة 

الحوار السياس ي مع املواطنين الذين يجب أن يتم تلبية احتياجاتهم. كما يجب على الحكومة الحفاظ على 

ّوتشجيع ممارسة أخالقية للعالقات العامة.

هنية للدول:  .م(2015سة سالم البخيت )درا
 
ورة الذ بعنوا : دور العالقات العامة ِفي يحسن  الص 

عودية بالراه ة ى سفارة اململكة الع بية الس 
َ
 .دراسة يطبيرية َعل

ورة  ذي يمكن أن تقوم ِبِه العالقات العامة ِفي تحسين الص 
َّ
ور ال راسة إلى معرفة الد 

هدفت َهِذِه الد 

فارة ِفي القاهرة. للمملكة بال خارج بما تستخدمه من وسائل اتصالية أو عن طريق العمل الخيري بواسطة الس 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، ومصادر جمع املعلومات والبيانات وأدواتها كاملالحظة واملقابلة، 

راسة: 
ِتي توصلت إليها الد 

َّ
تائج ال أثبتت أن صورة اململكة ِفي جمهورية مصر واستمارة االستبيان، ومن أهم الن 

العربية إيجابية جًدا، ويمكن القول بأنها ممتازة، وهو ما يعبر عن أواصر العالقات األخوية بين البلدين، سواء 

عودية لدى  ورة الغالبة عن اململكة العربية الس  راسة أن الص 
عبي. وكشفت الد 

 
ى املستوى الر سمي أو الش

َ
َعل

ط بأداء مناسك الحج والعمرة واإلسالم بشكل عام، ومساهمة اململكة ِفي منح املساعدات املصريين ترتب

 الخارجية واإلنسانية.

ودانية ِفي يطوي   .م(2015دراسة حسن األصم ) فارات الس  بعنوا : "دور العالقات العامة ِفي الس 

وداني فارات الس  ى عينة من الس 
َ
بلوماس ي" )دراسة وصفية َعل  ة(.األداء الد 

هدفت الدراسة للوقوف على دور وظيفة العالقات العامة في تطوير العمل الدبلوماس ي في السفارة 

السودانية، استجابة للتطور الكبير الذي طرأ على العالقات العامة الدولية، وذلك إثر التغيرات الكبيرة، 

ا مساحات أكبر للحرية التقنية، والسياسية، واالقتصادية التي لحقت مؤسسات الدول، ومنحت شعوبه

 في 
ً
 حاسما

ً
واملشاركة، والبروز القوي لدور  الرأي العام ؛ وقد كان للتطور املتسارع لالتصال الدولي، دورا

سهولة وسرعة بث املعلومات، والتأثير السريع على الرأي العام الدولي؛ بشكل يضع العالم كله تحت قبة 

 في وقت واحد. يتكّو
ً
( سفارة، 93( سفارة من جملة )60ن مجتمع الدراسة من )واحدة يشاهد بعضه بعضا

 الحصر الشامل؛ وذلك بإرسال االستبانة إلى )
ً
( سفارة، وبعد املتابعة 93قام الباحث بدراستها كلها مستخدما

( استبانة، وتم استبعاد عدد )ست استبانات( ثبت بعد املراجعة 66واالنتظار واملالحقة، تحصل الباحث على )

راسة املسحية ثالثة أشهر، وتم توزيع 60يتها، فاستقرت العينة على )عدم صالح
( استبانة. واستغرقت الد 

االستبانة على العينة املذكورة بمباني وزارة الخارجية السودانية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج، كان من أهمها: 

ّ
ً

ودانية موضع البحث قد عملت فعال فارات الس  بلوماس ي أن العالقات العامة ِفي الس  شاط الد 
 
ى تدعيم الن

َ
 َعل

راسة املسحية عن وجود هيكل تنظيمي 
ودان، وكشفت الد  وتقديم صورة طيبة بأنشطتها املقامة عن الس 

ّللسفارات يحقق أهداف أنشطة العالقات العامة.
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بلوماسية" دراسة يطبيري2013دراسة فايمة آدم ) ى الد 
َ
ة م( بعنوا : "العالقات العامة وأث ها َعل

فارة املص ية بالخ يوم". ى الس 
َ
 َعل

بلوماس ي بالسفارات  ى العالقات العامة ودورها ِفي دعم العمل الد 
َ
راسة إلى التعرف َعل

هدفت الد 

بلوماسية حيث  ِلَك أن العمل اإلعالمي يعد إحدى مهام الد 
َ
ول، كما أثبتت كذ والقنصليات العامة ملختلف الد 

إيجابي، وقد استخدمت الباحثة املنهج التحليلي واالستبيان كأداة رئيسة للدراسة  يؤثر كل ِمْنَها ِفي اآلخر بشكل

ى جانب إجراء بعض املقابالت مع املسؤولين باملجالين اإلعالمي والدبلوماس ي بالسفارة املصرية 
َ
ِتي أعدتها ِإل

َّ
ال

راسة إلى التركيز اإليجابي للسفارة والقنصلية املصرية 
ى الكادر البشري املؤهل بالخرطوم، وتوصلت الد 

َ
َعل

ِلَك 
َ
بلوماس ي، وكذ ور املهم ِفي نجاح العمل الد  ُه الد 

َ
علمًيا وثقافًيا، وأثبتت أن التقيد بالبروتوكول أو باإلتيكيت ل

بلوماس ي والعالقات العامة. ّالتنسيق املتواصل بين العمل الد 

بلوماس ي: دراسة م( بعنوا : "دور العالقات العامة فِ 2013دراسة وليد خلف هللا ) ي الرطاع الد 

فارات الع بية واألجنبية". ى مكايب الس 
َ
 يطبيرية َعل

استهدفت الدراسة بيان أهمية دور العالقات العامة في القطاعات الدبلوماسية، إذ يعد العمل 

ام الدبلوماس ي وليد العالقات العامة. الدراسة استخدمت منهج املسح امليداني في سبيل تحليل وتفسير نظ

جماعة أو بيئة معينة، واعتماد الدراسة بشكل أساس ي على منهج املسح باعتباره من أنسب املناهج العلمية 

امل ملمارس ي العالقات العامة ِفي القطاعات املختلفة املعنية 
 

للدراسات الوصفية، وكذلك املسح الش

قات العامة، ودرجة أداءهم، بالدراسة؛ حيث يقوم بمسح اتجاهاتهم حول طبيعة العمل ِفي إدارات العال

، والتعرف على الطريقة املتبعة 
ً
ومؤهالتهم العلمية، ومهاراتهم االتصالية؛ وذلك بغرض تصوير الواقع فعليا

سفارة عربية وأجنبية  50مفردة، تشمل  50من قبل هذه املؤسسات في إدارة نشاطاتها. التطبيق يقع على 

حث املنهج املقارن، بوصفه املنهج األقدر على إجراء مقارنات كمية داخل جمهورية مصر العربية. استخدم البا

وكيفية بين مجتمع الدراسة؛ حيث أن فحوى الدراسة هو مقارنة بين السفارات واألجنبية حول أوجه 

االختالف والتشابه في أساليب ممارسة العالقات العامة، ومستوى األداء بين هذه السفارات؛ وذلك بغرض 

ى عدة نتائج، من أهمها: رصدها  تصوير الواقع
َ
راسة ِإل

ائد. وتوصلت الد  مط الس  الفعلي بينهما وأسباب الن 

% من إجابات املبحوثين كدرجة اهتمام من قبل السفارات العربية واألجنبية بوجود جهاز عالقات 78لنسبة 

عليا بهذه السفارات لطبيعة % إلى تفهم اإلدارات ال100عامة ملمارسة هذه املهمة. كما كشفت إجاباتهم بنسبة 

عمل العالقات العامة ووظيفتها، وهو دليل على تقدير هذه السفارات لعمل العالقات العامة، وأن العالقات 

ّالعامة والدبلوماسية متطابقان، إذ هما وجهان لعملة واحدة.

ب2012دراسة ييسنا عابدين ) لوماس ي ِفي م( بعنوا : "دور العالقات العامة ِفي تع ي  العمل الد 

ى وزارة الخارجية"
َ
ودا  بالتطبيق َعل  الس 

بلوماس ي بالسودان،  ى دور العالقات العامة ِفي دعم العمل الد 
َ
راسة إلى التعرف َعل

هدفت الد 

ودانية من خالل العالقات العامة بوزارة الخارجية بوصفها الجهة املسؤولة  ى وزارة الخارجية الس 
َ
بالتطبيق َعل
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بل ِتي عن العمل الد 
َّ
تائج ال ودان، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم الن  وماس ي ِفي الس 

راسة: عدم وجود إدارة متخصصة للعالقات العامة بوزارة الخارجية، وِهَي قسم صغير يتبع 
توصلت إليها الد 

راسة أن إلدارة املراسم، وتقدم خدمات ضمن نشاط إدارة املراسم بشقيها الحصانات والتشّر
يعات. وأكدت الد 

بلوماسية بموافقة  ودان الخارجية عبر الد  العالقات العامة بوزارة الخارجية تسهم ِفي تدعيم سياسة الس 

 غالبية أفراد العينة.

ى املمارسن  Jae & Others, 2006دراسة جي وزمالئه )
َ
ا َعل ِتي يمارس يأثنا 

َّ
( بعنوا : "املتغناات ال

 .كوريا الجنوبية"للعالقات العامة ِفي 

ى املمارسين للعالقات العامة ِفي كوريا 
َ
ِتي تمارس تأثيًرا َعل

َّ
ى استكشاف املتغيرات ال

َ
راسة ِإل

هدفت الد 

وارئ ِفي العالقات العامة، واستخدم املسح عبر البريد اإللكتروني عينة 
 
الجنوبية ضمن ما سمي بنظرية الط

راسة ما مجموعه ) ( ممارس للعالقات العامة،400عشوائية من )
( متغيًرا ضمن نظرية 86وحددت الد 

ارئة تؤثر ِفي أنشطة العالقات العامة، 
 
تائج أن عدًدا من املتغيرات الط وارئ ِفي العالقات العامة. وبينت الن 

 
الط

ى ممارساتهم. وأن أبرز املتغيرات الفردية تت
َ
ى نفوذ املتغيرات الفردية والتنظيمية املؤثرة َعل

َ
مثل ِفي وشدد َعل

ى 
َ
العوامل املتعلقة بقدرات الفرد وخصائصه، ومنها مدى استعداد املمارسين لسمة "اإليثار" و"القدرة َعل

خصية، وتمثل القدرات املهنية، وكان من 
 

التعامل مع املشاكل املعقدة"، واستخدام املعلومات، واألخالق الش

لبية" ثم "تحقيق التمايز بين أهم املتغيرات التنظيمية "اإلدارة املهيمنة"، ثم  "الن شرات اإلعالمية الس 

ّالجماعات ِفي العالقات العامة" مثل: جماعة املصالح أو الجماعات االستهالكية، وعالقات املستثمرين.

ابرة: راسات الس 
ى الد 

َ
 التعريب َعل

 وثيًقا ومبا
ً

اهنة اتصاال راسة الر 
راسات تتصل بموضوع الد 

َك يمكن القول: إن َهِذِه الد 
ْ
شًرا؛ إذ إن ِتل

راسة 
ِتي انطلقت من خاللها بعض تساؤالت الد 

َّ
كائز األساسية ال راسات ِفي مجملها يمكن اعتبارها إحدى الر 

الد 

ِلَك أسهمت ِفي 
َ
ظري، وكذ اهنة، كما أسهمت ِفي بلورة العديد من مفاهيمها ومصطلحاتها، وبناء إطارها الن  الر 

ِتي قد  التوجيه العلمي للباحث ِفي عملية
َّ
تحديد اإلجراءات املنهجية لدراسته، ومراعاة بعض الجوانب املهمة ال

راسات لم تعطها االهتمام الكافي.
ّتكون َهِذِه الد 

ِتي تناولتها، واالستنتاجات 
َّ
ابقة ِفي نقطة أخرى تمثلت ِفي املوضوعات ال راسات الس 

وتتجسد أهمية الد 

ِتي توصلت إليها، والتوصيات واملعال
َّ
ِتي اقترحتها لتفعيل دور العالقات العامة ِفي فاعلية العمل ال

َّ
جات ال

بلوماس ي. ّالد 

ابقة تنعكس ِفي إجراء املقارنات بين نتائجها ونتائج  وأخيًرا هناك فائدة أساسية للدراسات الس 

اهنة. راسة الر 
 الد 

اهنة من ا راسة ال  
ِتي استفادت ِمْنَها الد 

َّ
ابرة ِفي التالي:ويمكن يحديد أهم الجوانب ال راسات الس 

 لد 

  َك املعلومات بمثابة املنطلق
ْ
أمدت الباحث بمعلومات مهمة ِفي موضوع دراسته، حيث كانت ِتل

اهنة وأهدافها. راسة الر 
ى الباحث تحديد تساؤالت الد 

َ
ذي سهل َعل

َّ
ئيس ال  الر 



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

35
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

  ة دراسة املوضوع، والوسائل املنهجية، واألدوات ْيِفيَّ
َ
ِتي يمكن االستفادة ِمْنَها ِفي أمدت الباحث بك

َّ
ال

راسة وتحقق أهدافها، وكذا وضع التصور العام للدراسة 
ِتي تخدم مشكلة الد 

َّ
جمع املعلومات ال

ّوإجراءاتها.

  ،ْيَها
َ
ة التغلب َعل ْيِفيَّ

َ
ِتي واجهت الباحثين أثناء إعداد دراساتهم، وك

َّ
عوبات ال أوضحت للباحث الص 

ى البعض اآلخر. مما جعله يحاول تفادي بعض
َ
عوبات والتغلب َعل ّالص 

  َك البيانات
ْ
ة توظيف ِتل ْيِفيَّ

َ
ْيَها، وك

َ
ِتي سيحصل َعل

َّ
أفادت الباحث ِفي التحليل الكمي للبيانات ال

ِتي ساعدت 
َّ
راسة من خالل الكم الهائل من املالحظات واألفكار ال

وتفسيرها بما يحقق أهداف الد 

ى إنجاز َهِذِه املهمة.
َ
َّعل

 راسة الحالية، حيث است
حيحة ِفي الد  ابقة ِفي توجيهه الوجهة الص  راسات الس 

فاد الباحث من الد 

ة  ْيِفيَّ
َ
ظري، واستفاد من البعض اآلخر ِفي الجانب التطبيقي وك استفاد من بعضها ِفي اإلطار الن 

راسة.
ّتصميم أدوات الد 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

36
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

ّ

ّ

ّ

 

 الثالّث الفصل

 امليدانية اسةللدر املنهجية اإلجراءات

 

 راسةالد   منهج -

 راسةالد   ميتمع -

 راسةالد   عينة -

 يصميمها وم احل راسةالد   أداة -

 راسةالد   أداة يطبيق إج اءات -

 ي يرة جمع بيانات الدراسة  -

 اإلحصائية املعالجة أساليب -

 

 

ّّ
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  الفصل
 
 الثالث

 امليدانية للدراسة املنهجية اإلج اءات

 

الدراسية الذي سيتم استخدامه، وتحديد مجتمع وعينة  في هذا الفصل نتناول بالتوضيح منهج

الدراسة، يليه عرض لكيفية بناء أداة الدراسة، والتأكد من صدقها وثباتها، وكيفية تطبيقها، بجانب عرض 

ّأساليب املعالجة اإلحصائية املستخدمة في تحليل البينات، وذلك كاآلتي: 

راسة
 :منهج الد 

الدراسة، والذي يقوم على دراسة الظاهرة كما هي عليه في الواقع، ووصفها  تم اعتماد املنهج الوصفي لهذه

 )دليل 
ً
 وكميا

ً
؛ بما يعبر عنها كيفيا

ً
 ودقيقا

ً
 مفصال

ً
عربية الجودة واالعتماد األكاديمي، جامعة نايف الوصفا

 (.21م، ص2015للعلوم األمنية، 

 :راسةالد   ميتمع

ّ مجتمع يتكوّن ّ الخارجية وزارة منسوبي من اليةحال راسةالد  حوالي  عددهم البالغ بالرياض عوديةالس 

ّ فترة أثناء بالوزارةاملوارد البشرية منسوبي قسم حسب إفادة موظف  (1000)  ـ هـ1439 امع خالل راسةالد 

ّ.م(2018)وزارة الخارجية السعودية، م2018

 :راسةالد   عينة

ملعادالت اإلحصائية املحددة للحد األدنى تم تحديد عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية في ضوء ا

( استبانة على منسوبي 400بتوزيع عدد ) قام الباحثّو .املناسب لحجم العينة التي تمثل مجتمع الدراسة

( استبانة ألسباب 33( وقد تم استبعاد عدد )311، وبلغ عدد املسترد منها )بالرياض وزارة الخارجية السعودية

أو لعدم اإلجابة على جميع األسئلة وقد بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل تتعلق بأخطاء في اإلجابة 

ّ. (0.05% وخطأ في تقدير النسبة يساوي )95بدرجة ثقة  ( استبانة278)

 :راسةالد   أداة

: وهي الوسيلة التي استخدمها الباحث كأداة للدراسة؛ بغرض جمع ما يلزم البحث من االستبانة

ّ: لباحث في إعدادها على املصادر التاليةمعلومات، وقد اعتمد ا

  .ّاملراجع املتعلقة باملوضوع، أو تلك التي تكون جزء من مشكلة الدراسة

 .ّالدراسات السابقة، والبحوث التي تناولت مشكلة الدراسة

 .راسة
ِتي تناولت موضوع الد 

َّ
ّاملؤتمرات، ووسائل اإلعالم ال

 ت عليهم بصورتها املبدئية، واملختصين في مجال آراء وتوصيات املحكمين في األداة التي عرض

الدراسة، واالستفادة منها حول املقياس املستخدم، وطريقة صياغة عباراته بالشكل الذي 

راسة )االستبانة(
ّ.يتناسب مع أهداف الدراسة. تصميم أداة الد 
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 من موضوع الدراسة، وأهدافها، وتساؤالتها؛ قام الباحث بصياغة أولية ل
ً
عبارات االستبانة؛ بعد انطالقا

قراءة عميقة على الدراسات السابقة التي تتعلق بمشكلة الدراسة، والخبرة العلمية للباحث، ومن ثم قام 

بعرضها على املشرف العلمي ألخذ مشورته ورأيه في عبارات االستبانة، وقام الباحث بإجراء ما يلزم من 

ّوبذا تكون االستبانة مكونة من جزئين: تعديالت بناًء على توصيات آراء املشرف العلمي، 

ّ زءجال وتكوّن البيانات األولية، :األول  الج ء
 
ِّهَي: محاوّر ةأربع من انيالث

ى  ويشتمل :بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهام :األول  املحور 
َ
ّفقرة. (11)َعل

  املحور 
 
ِتي  األساليب :ان الث

َّ
 بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ى  ويشتمل
َ
ّفقرات. (10)َعل

  املحور 
 
ِتي  املعوقات :الثالث

َّ
 ويشتمل بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  بدورها امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ى 
َ
ّ.فقرات (10)َعل

ى  التغلب وسائل :ابعال    املحور 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
ّ للعمل امةعال القاتعال ليةفاع من تحدال  بلوماس يالد 

ى  ويشتمل
َ
ّفقرة. (11)َعل

ى الرّ  وّلاأّل من املحاوّر فقرات من فقرة كل ويقابل
َ
ّالتالية: باراتعال ابعِإل

ّبشدة(. موافق غير - موافق غير – محايد– موافق - بشدة )موافق

بجانب أن تمنح املبحوث حرية في ويعود اعتماد الباحث على هذه العبارات؛ لسهولة إعدادها وتطبيقها، 

ا املوقف ِفي كل عبارة، وبحسب مقياس ليكرت الخماس ي؛ فقد تم 
َ
تحديد موقفه، ودرجة إيجابية أو سلبية َهذ

ّكما يلي: عبارات درجات محددةالإعطاء كل عبارة من 

 غنا موافق  بشدة غنا موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة

5.00ّالى  4.21من 4.20ّالى  3.41من 3.40ّالى 2.61من 2.60ّالى   1.81ن م1.80ّالى   1من ّالدرجة

ِذي يحدالوقد تبنى  
َّ
كل املغلق، ال

 
ال.باحث ِفي إعداد املحاور الش

َ
ّد اإلجابات املحتملة لكل ُسؤ

ّ

 :ثباتهاو  راسةالد   أداة صدق

( 429م، ص1998، يعتمد صدق االستبانة كمقياس، بقدرتها على قياس ما أعدت لقياسه )العساف

ِتي يجب أن تدخل ِفي التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها الوكذلك "شمول االستبانة لكل 
َّ
عناصر ال

ّمن ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها".

  صدقال -أ
 
 :(Face Validity) راسةالد   ألداة )الخارجي( اه ي الظ

 عربية للعلوم األمنية،الحكمين من جامعة نايف من امل( 14)قام الباحث بعرض االستبانة على 

وذلك إلبداء رأيهم في مدى وضوح عبارات  وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة امللك سعود،

االستبانة ومدى مناسبتها، باإلضافة إلى بعض املالحظات العامة حول االستبانة، وقد تم اعتماد املحاور 

ّ(.2)ملحق رقم لعبارات التي أجمع عليها غالبية املحكمين والفقرات وا
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 صدق البناء الداخلي: -ب

( مفردة، وذلك 50قام الباحث بإجراء دراسة أولوية استطالعية من أفراد مجتمع  الدراسة، وقدرها )

عامل بعد التحقق من الصدق الظاهري لألداة، وتم التأكد من الصدق البنائي لالستبانة عن طريق حساب م

االرتباط لبيرسون؛ ملعرفة الصدق البنائي لالستبانة،  تطبيقها، ولقياس ثبات أداة الدراسة؛ استخدم 

ى ثبات املتغيرات بشكل منفرد، ثم Cronbach'aAlphaالباحث معامل ألفا كرونباخ )
َ
(، حيث تم التعرف َعل

ئيسة لالستبانة، وتم حساب معامل االرتباط املصحح ِلَك لكل محور من ثبات املحاور الر 
َ
، وتم حساب ذ

راسة )االستبانة(، كما ُهَو موضح ِفي 
ى  2جداول من رقم )المحاور أداة الد 

َ
ّ(:9ِإل

 بلوماس ي:الد   ملعال فاعلية تع ي ِفي  امةعال القاتعال مهام محور 

ّ االتساق من وللتحقق  للتأكد كرونباخ ألفا معامل احثبال استخدم املحور؛ ملفردات والثبات اخليالد 

ّ أداة ثبات من ّيلي: كما راسةالد 

 

ِفي  امةعال القاتعال مهام ملحور  راسةالد   أداة ثبات لرياس ك ونباخ ألفا معامل (1) رقم جدول 

 بلوماس يالد   ملعال فاعلية تع ي 

 ك ونباخ لفاأ معامل قيمة باراتعال عدد املحور 

 11ّ0.792 س يبلوماالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهام

 ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهام محوّر ثبات أن يتضح أعاله املوضحة تائجالنّ  خالل من

ى  يدل مما ؛(0.792) بلغ حيث ،مرتفع بلوماس يالد ّ
َ
ّامليداني. للتطبيق وصالحيته املحوّر ثباتَعل

 :بلوماس يالد   ملعال فاعلية تع ي ِفي  ةامعال القاتعال مهام ملحور  املكونة للعناص  يكومراي الس   التحليل

ى مدى مهام 
َ
عامة ِفي تعزيز العالقات التم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصر؛ للتعرف َعل

بلوماس ي ِفي معامل ثبات املحور، ومدى ارتباط الفاعلية  ِلَك العناصر باملجموع العمل الد 
َ
كلي للمحور، وكذ

ّكلي للمحور.العنصر واملجموع المعامل االرتباط بين درجة 

 تع ي ِفي  امةعال القاتعال )مهام محور  لفر ات دقالص   ومعامالت يكومراي الس   التحليل (2) رقم جدول 

 50 = بلوماس ي(الد   ملعال فاعلية

 رقم
 الفقرة

 إذا لفاأ معامل
 نصرعال حذف

 االرتباط معامل
 المصحح

 معامل
 االرتباط
 بالمحور

 رقم
 الفقرة

 إذا األف معامل
 نصرعال حذف

 االرتباط معامل
 المصحح

 معامل
 االرتباط
 بالمحور

1 0.784 0.382 0.528** 7 0.773 0.483 0.592** 

2 0.772 0.491 0.593** 8 0.781 0.396 0.512** 

3 0.762 0.592 0.528** 9 0.772 0.481 0.614** 

4 0.769 0.518 0.620** 10ّ0.797 0.268 0.428** 
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5ّ0.770 0.513 0.618** 11 0.782 0.416 0.570** 

6ّ0.773 0.477 0.590** ّ ّّ

 فأقل. 0.01 اللةالد   مستوى  عند دالة **

عمل العامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات ال( يتضح أن املفردات املكونة ملحور )مهام 2ومن الجدول رقم )

ا املحور، ويتضح من ال
َ
بات لَهذ

 
بلوماس ي( تساهم في زيادة الث جدول كذلك، أن كل معامالت االرتباط بين الد 

بلوماس ي( وبين املجموع العامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات المفردات محور )مهام  كلي، واملجموع العمل الد 

ا ِمْنه درجة املفردة؛ دالة عند مستوّىال
ً
 أن قيم  (0,05) كلي محذوف

ً
فأقل.  كما أظهرت النتائج أيضا

ى ارتفاع 0.592، 0.268تتراوح ما بين )معامالت االرتباط املصححة 
َ
( هذه القيم املتوسطة، واملرتفعة تدل َعل

ّثبات املحور.

ِتي  األساليب محور 
َّ
 :بلوماس يالد   ملعال فاعلية لتع ي  امةعال القاتعال تستخدمها أ  يمكنال

اخلي والثبات ملفردات ا ملحور، وللتأكد من استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ؛ وللتحقق من االتساق الد 

راسة كما يلي:
ّثبات أداة الد 

ِتي  األساليب ملحور  راسةالد   أداة ثبات لرياس ك ونباخ ألفا معامل (3) رقم جدول 
َّ
 أ  يمكنال

 بلوماس يالد   ملعال فاعلية لتع ي  امةعال القاتعال تستخدمها

 ك ونباخ لفاأ معامل قيمة باراتعال عدد املحور 

ِتي  األساليب
َّ
 امةعال القاتعال تستخدمها أ  نيمكال

 بلوماس يالد   ملعال فاعلية لتع ي 
10 0.793 

ِتي  األساليب محوّر ثبات أن يتضح أعاله املوضحة تائجالنّ  خالل من
َّ
 القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ى  يدل مما (0.793) بلغ حيث مرتفع بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال
َ
 يتهوصالح املحوّر ثباتَعل

ّامليداني. للتطبيق

ِتي  األساليب ملحور  املكونة للعناص  يكومراي الس   التحليل
َّ
 لتع ي  امةعال القاتعال تستخدمها أ  يمكنال

 :بلوماس يالد   ملعال فاعلية

ِتي يمكن أن 
َّ
ى مدى األساليب ال

َ
وتم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصر؛ للتعرف َعل

بلوماس ي ِفي معامل ثبات املحور، ومدى ارتباط العامة لتعزيز فاعلية العالقات التستخدمها  عناصر العمل الد 

ِلَك معامل االرتباط بين درجة الباملجموع 
َ
ّكلي للمحور.العنصر واملجموع الكلي للمحور، وكذ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ِتي  )األساليب محور  لفر ات دقالص   ومعامالت يكومراي الس   التحليل (4) رقم جدول 
َّ
 أ  يمكنال

 50 = بلوماس ي(الد   ملعال فاعلية لتع ي  امةعال القاتعال تستخدمها

 رقم

 الفر ة

 إذا لفاأ معامل

 نص عال حذف

 معامل

 االريباط

 املصحح

 االريباط معامل

 باملحور 

 رقم

 الفر ة

 إذا ألفا معامل

 نص عال حذف

 معامل

 االريباط

 املصحح

 االريباط معامل

 باملحور 

1 0.796 0.299 0.459** 6 0.760 0.585 0.699** 

2 0.784 0.392 0.528** 7 0.770 0.507 0.624** 

3 0.775 0.470 0.459** 8 0.779 0.432 0.553** 

4 0.754 0.658 0.742** 9 0.768 0.526 0.654** 

5 0.759 0.596 0.700** 10 0.804 0.226 0.389** 

ّ مستوّى عند دالة ** ّفأقل. 0.01 اللةالد 

ِتي يمكن أن تستخدمها ( ي4جدول رقم )ال
َّ
عامة العالقات الوضح أن املفردات املكونة للمحور )األساليب ال

ا املحور، فيما عدا اللتعزيز فاعلية 
َ
بات لَهذ

 
بلوماس ي( تسهم ِفي زيادة الث لتين 10-1عبارتين رقم )العمل الد 

َّ
( ال

بات 
 
ى )الكان حذفهما سيرفع من درجة الث

َ
0.804ّ، 0.796كلي ِإل

َ
 من )( َعل

ً
(، وملا كانت 0.793ى التوالي بدال

العبارتين تتمتعان بدرجة صدق عالية من صدق املحتوى من قبل املحكمين، وارتباطهما بدرجة البعد عالية 

ّفقد فضل الباحث عدم حذفهما.

ِتي يمكن أن تستخدمها 
َّ
عمل العامة لتعزيز فاعلية العالقات الكما ويظهر الجدول في محور)األساليب ال

بلوماس ي( أن معامالت االرتباط بين املفردات املكونة له، وبين املجموع الكلي، وكذلك املجموع الكلي ا لد 

ّفأقل. 0,05محذوف منه درجة املفردة؛ دالة

 أن قيم معامالت االرتباط املصححة تتراوح ما بين ) 
ً
( وهي قيم 0.596، 0.226كما تظهر النتائج أيضا

ى اّر
َ
ّتفاع ثبات املحور.متوسطة ومرتفعة تدل َعل

ِتي  املعوقات محور 
َّ
 :بلوماس يالد   ملعال تع ي ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

اخلي والثبات ملفردات املحور؛ وللتأكد  استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ كذلك؛ للتحقق من االتساق الد 

راسة كما يلي:
ّمن ثبات أداة الد 

ِتي  املعوقات ملحور  راسةالد   أداة ثبات لرياس باخك ون ألفا معامل (5) رقم جدول 
َّ
 من يحدال

 بلوماس يالد   ملعال تع ي ِفي  امةعال القاتعال فاعلية

 املحور 
 عدد

 باراتعال

 لفاأ معامل قيمة

 ك ونباخ

ِتي  املعوقات
َّ
 ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

 بلوماس يالد ّ
10ّ0.746 
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حة في الجدول؛ يتضح ارتفاع ثبات محور املعوقات التي تحد من فاعلية العالقات من النتائج املوض

ى ثبات املحور وصالحيته للتطبيق 0.746العامة في تعزيز العمل الدبلوماس ي، حيث بلغ )
َ
( وهو ما يدل َعل

ّامليداني.

ِتي  املعوقات ملحور  املكونة للعناص  يكومراي الس   التحليل
َّ
 تع ي ِفي  امةعال قاتالعال فاعلية من يحدال

 :بلوماس يالد   ملعال

ِتي تحد من 
َّ
ى مدى املعوقات ال

َ
تم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصر؛ للتعرف َعل

ِلَك مدى ارتباط العامة ِفي تعزيز العالقات الفاعلية 
َ
بلوماس ي ِفي معامل ثبات املحور، وكذ عناصر العمل الد 

ّالباملجموع 
َ
ّكلي للمحور.العنصر واملجموع الِلَك معامل االرتباط بين درجة كلي للمحور، وكذ

ِتي  )املعوقات محور  لفر ات دقالص   ومعامالت يكومراي الس   التحليل (6) رقم جدول 
َّ
 فاعلية من يحدال

 50 = بلوماس ي(الد   ملعال تع ي ِفي  امةعال القاتعال

 رقم

 الفر ة

 معامل

 إذا لفاأ

 حذف

 نص عال

 معامل

 االريباط

 ملصححا

 معامل

 االريباط

 باملحور 

 رقم

 الفر ة

 ألفا معامل

 حذف إذا

 نص عال

 معامل

 االريباط

 املصحح

 معامل

 االريباط

 باملحور 

1 0.745 0.259 0.408** 6 0.700 0.563 0.694** 

2 0.735 0.338 0.485** 7 0.682 0.672 0.772** 

3 0.741 0.290 0.408** 8 0.714 0.480 0.629** 

4 0.751 0.193 0.327* 9 0.717 0.463 0.604** 

5 0.712 0.518 0.628** 10 0.746 0.292 0.486** 

ّ مستوّى عند دالة ** ّفأقل. 0.01 اللةالد 

ِتي تحد من فاعلية 6جدول رقم )ال
َّ
عمل العامة ِفي تعزيز العالقات ال( يظهر أن محور )املعوقات ال

بلوماس ي( أن عباراته تسهم جميعها في ثباته؛ فيما عدا  ِتي كان حذفها سيرفع من درجة 4عبارة رقم )الالد 
َّ
( ال

بات 
 
ى )الالث

َ
 من )0.751كلي ِإل

ً
باحث فضل عدم حذفها، لتمتعها بدرجة عالية من ال(، ولكن 0.746( بدال

ّعالية، مما يدعم وجودها. صدق املحتوى من قبل املحكمين، وأن درجة ارتباطها بالبعد

ِتي تحد 
َّ
 أن جميع معامالت االرتباط بين املفردات املكونة ملحور )املعوقات ال

ً
كما ويبين الجدول أيضا

بلوماس ي( وبين املجموع العامة ِفي تعزيز العالقات المن فاعلية  ِلَك املجموع العمل الد 
َ
ا الكلي، وكذ

ً
كلي محذوف

 تراوح قيم معامالت االرتباط املصححة ما  0,05مستوّىِمْنه درجة املفردة دالة عند 
ً
فأقل. كما وتبين أيضا

ى ارتفاع ثبات املحور.0.672، 0.193بين )
َ
ّ( وهي قيم متوسطة ومرتفعة تدل َعل

ّ
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ى  التغلب وسائل محور 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 بلوماس يالد   لعملفي ا امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

ّ االتساق من وللتحقق  من للتأكد كرونباخ ألفا معامل احثبال استخدم املحور؛ ملفردات والثبات اخليالد 

ّ أداة ثبات ّيلي: كما راسةالد 

ى  التغلب وسائل ملحور  راسةالد   أداة ثبات لرياس ك ونباخ ألفا معامل (7) رقم جدول 
َ
َعل

ِتي  املعوقات
َّ
 بلوماس يالد   لعملفي ا امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 ر املحو 
 عدد

 باراتعال
 ك ونباخ لفاأ معامل قيمة

ى  التغلب وسائل
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

ّ في العمل امةعال القاتعال  بلوماس يالد 
11ّ0.774 

توضح النتائج أعاله، ثبات محور مهام العالقات العامة في تعزيز فاعلية العمل الدبلوماس ي. حيث بلغ  

ى ثب0.774)
َ
ّحور وصالحيته للتطبيق امليداني.ات امل(؛ مما يدل َعل

ى  التغلب وسائل  ملحور  املكونة للعناص  يكومراي الس   التحليل
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من يحدال

 :بلوماس يالد   للعمل امةعال القاتعال

ى 
َ
ى وسائل التغلب َعل

َ
استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصر؛ وذلك للتعرف َعل

ِتي تحد من فاعلية املعّو
َّ
ِلَك مدى العالقات القات ال

َ
بلوماس ي ِفي معامل ثبات املحور، وكذ عامة في العمل الد 

ِلَك معامل االرتباط بين درجة العناصر باملجموع الارتباط 
َ
ّكلي للمحور.العنصر واملجموع الكلي للمحور، وكذ

ى  التغلب )وسائل محور  لفر ات دقالص   ومعامالت يكومراي الس   التحليل (8) رقم جدول 
َ
 املعوقاتَعل

ِتي 
َّ
 50 = بلوماس ي(الد   لعملفي ا امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 رقم

 الفر ة

 معامل

 إذا لفاأ

 حذف

 نص عال

 معامل

 االريباط

 املصحح

 معامل

 االريباط

 باملحور 

 رقم

 الفر ة

 ألفا معامل

 حذف إذا

 نص عال

 معامل

 االريباط

 املصحح

 معامل

 االريباط

 املحور ب

1 0.735 0.597 0.703** 7 0.772 0.274 0.390** 

2 0.724 0.688 0.772** 8 0.780 0.204 0.343** 

3 0.725 0.666 0.703** 9 0.759 0.415 0.526** 

4 0.753 0.456 0.584** 10 0.748 0.504 0.622** 

5 0.750 0.483 0.603** 11 0.804 0.080 0.273** 

6 0.763 0.376 0.517**     

 فأقل. 0.01 اللةالد   مستوى  عند دالة **



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

44
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

ِتي تحد من فاعلية 8يتضح من الجدول رقم )
َّ
ى املعوقات ال

َ
عالقات ال( في محور)وسائل التغلب َعل

ا املحور، فيما عدا ال
َ
بات لَهذ

 
بلوماس ي(  أن جميع املفردات املكونة له تسهم ِفي زيادة الث عامة في العمل الد 

بات 11-8عبارتين رقم )ال
 
ِتي كان حذفهما سيرفع من درجة الث

َّ
ى )ال( ال

َ
 0.804، 0.780كلي ِإل

ً
ى التوالي بدال

َ
( َعل

ة وأنهما تتمتعان بدرجة عالية من صدق املحتوى من ال(، ولكن 0.774من ) باحث فضل عدم حذفهما خاصَّ

ابق أيًضا الن قبل املحكمين، وأن درجة ارتباطها بالبعد عالية، مما يدعم وجودها، كما يتضح م جدول الس 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
ى املعوقات ال

َ
أن جميع معامالت االرتباط بين املفردات املكونة ملحور )وسائل التغلب َعل

بلوماس ي( وبين املجموع العالقات ال ِلَك املجموع العامة في العمل الد 
َ
ا ِمْنه درجة املفردة الكلي وكذ

ً
كلي محذوف

ّ.فأقل 0,05دالة عند مستوّى

يتضح من النتائج السابقة ارتفاع معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة 

ذي تنتمي إليه ال
َّ
ا ِمْنه الكلية للمحور ال

ً
بات العبارة، محذوف

 
عنصر، كما يتضح كذلك أن معامالت الث

ّالللفقرات مقبولة، وهو ما يمنح 
َ
راسة، ومن ثم باحث اطمئناًنا لتطبيق االستبانة َعل

ى وحدة أفراد عينة الد 

راسة.
ْيَها كوسيلة لقياس ما صممت لقياسه ِفي َهِذِه الد 

َ
ّصالحية االعتماد َعل

 :الدراسة أداة يطبيق إج اءات

تم اعتماد ّوتم استبعاد االستبانات غير الصالحة، ، العشوائية بعد توزيع االستبانة على عينة الدراسة

ِلَك تم إدخال ملوزعة على مجتمع الدراسةارات ( استمارة من االستما278)
َ
بيانات، ومعالجتها ال، وبعد ذ

تائج.الباحث بتحليل ال(، ومن ثم قام spssإحصائًيا بالحاسب اآللي عن طريق برنامج ) ّبيانات واستخراج الن 

 جمع بيانات الدراسة:ي يرة 

يًدا إلدخالها للحاسوب  بغرض قام الباحث بجمع بيانات الدراسة، ثم قام بمراجعتها؛ وذلك؛ تمه

، أي تحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية )الترميز(.
ً
، وذلك بإدخالها الحاسوب وإعطائها أرقاما

ً
ّتحليلها إحصائيا

 2درجات، )غير موافق( 3درجات، )محايد(  4درجات، )موافق(  5فتم إعطاء اإلجابات )موافق بشدة( 

حسابي إلجابات الة( درجة واحدة، ثم قام الباحث بحساب الوسط درجة، وأعطيت اإلجابة )غير موافق بشد

نيا والعليا( املستخدمة ِفي محاور  راسة، لتحديد طول خاليا املقياس الخماس ي )الحدود الد 
أفراد عينة الد 

راسة، والذي بناًء عليه تم حساب املدى )
ى 4=1-5الد 

َ
ى عدد خاليا املقياس للحصول َعل

َ
(، ثم تقسيمه َعل

حيح أي ) طوّل ى أقل قيمة ِفي املقياس )أو بداية 0.80=4/5الخلية الص 
َ
ِلَك تم إضافة َهِذِه القيمة ِإل

َ
( بعد ذ

ِلَك لتحديد 
َ
حيح( وذ ّحد األعلى لَهِذِه الخلية وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي:الاملقياس، وهي الواحد الص 

 ّقياسه. املراد املحوّر باختالف رةعبا كل نحو بشدة( موافق )غير يمثل 1,80 من أقل إلى1من

 ى  1,80 من
َ
ّقياسه. املراد املحوّر باختالف عبارة كل نحو موافق( غير)يمثل 2,60 من أقلِإل

 ى أقل  2,60 من
َ
ّقياسه. املراد املحوّر باختالف عبارة كل نحو )محايد( يمثل، 3,40 منِإل

 ى  3,40 من
َ
ّقياسه. املراد املحوّر فباختاّل عبارة كل نحو موافق() يمثل 4,20 من أقلِإل

 ى  4,20من
َ
 قياسه. املراد املحوّر باختالف عبارة كل نحو بشدة( )موافق يمثل 5,00ِإل

ّ
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 :اإلحصائية األساليب

( SPSSتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية، منها برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )

الدراسة في الجانب امليداني، وملعرفة إجابات أفراد عينة لتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق أداة 

راسة حول التساؤالت املطروحة.
ّالد 

ّباحث باستخدام أساليب اإلحصائية التالية:الوقد قام 

: وذلك بهدف التعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة التك ارات والنسب املئوية-1

ّارات املحاور الرئيسية في الدراسة.الدراسة، وتحديد إجاباتهم تجاه عب

وهو يحدد مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات عينة الدراسة عن كل  حساب  املوزو  )امل جح(:الاملتوسط -2

عبارة من عبارات متغيرات الدارسة الرئيسية بحسب محاور االستبانة، ويتم ترتيب هذه العبارات حسب 

ّأعلى متوسط حسابي موزون.

: وهو يحدد ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد الدراسة، عن املحاور الرئيسية )متوسط ب حساالاملتوسط -3

ّعبارات(, وهو يفيد ِفي ترتيب املحاور حسب أعلى متوسط حسابي موزون.المتوسطات 

: يوضح مدى انحراف أو تشتت إجابات أفراد العينة لكل عبارة من عبارات متغير االنح اف املعياري  -4

ى مدى ال محور من محاورها الرئيسية عن متوسطها الحسابي، ويعني االنحراف الدراسة، وك
َ
لتعرف َعل

راسة، ولكل محور من املحاور 
راسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الد 

انحراف أو تشتت إجابات أفراد الد 

ئيسة عن متوسطها  عبارة من عبارت  حسابي، ويعني تبيانه للتشتت في إجابات أفراد عينة الدراسة لكلالالر 

متغيرات الدراسة، إلى جانب محاور الدراسة الرئيسية، أنه كلما اقتربت قيمته من الصفر؛ تركزت اإلجابات 

ّوانخفض تشتتها.

والذي يحدد مدى التجانس والتباين في وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة حول درجات اختبار م بع كاي :

ّاملقياس الخمس.

 للتحقق من اعتدالية التوزيع.نوفسمنا  –اختبار كلموج وف :ّ

.ّاختبار ليفن الختبار تجانس التباين

( ِفي إجابات أفراد مجتمع 0,05: وهو الفروق ذات اإلحصائية عند املستوى )اختبار ك وسكال والس

ى أكثر من فئتين
َ
ِتي تنقسم ِإل

َّ
خصية )الديموغرافية( ال

 
راسة وفًقا لخصائصهم الش

راسة نحو محاور الد 
، الد 

ّإذا لم يتحقق شرطا اعتدالية التوزيع وتجانس التباين.

ّ  
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 ابعال    الفصل

: نتائيه ومناقشة راسةالد   بيانات يحليلع ض و 
ً
ّ عينة أفراد بوصف املتعلقة تائجالنّ أوال  :راسةالد 

املتغيرات املستقلة املتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدارسة التي تقوم عليها 

عمل(، وفي ضوء َهِذِه املتغيرات يمكن التخصص  -عدد سنوات الخبرة –)املستوى التعليمي : الدراسة هيهذه 

حو التالي: ى الن 
َ
راسة َعل

ّتحديد خصائص أفراد مجتمع الد 

 :التعليم  املستوى  -1

 (9) رقم جدول 

  راسةالد   عينة أف اد يوزيع
 
 التعليم  املستوى  ملتغناا وفر

 %النسبة تكرارال التعليمي املستوّى

 %12.2 34 ثانوّي

 %61.5 171 جامعي

 %11.9 33 عاٍلّ دبلوم

 %12.6 35 ماجستير

 %1.8 5 دكتوراه

 %100.0 278ّاإلجمالي

( من أفراد 171الجدول يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير )املستوى التعليمي( والذي يظهر أن )

راسة ) جامعيون ( ويمثلون ما نسبته 
راسة، وأن )61.5)عينة الد 

( منهم 35٪( من إجمالي أفراد عينة الد 

راسة الذين نسبتهم )34٪(، وأن )12.6مؤهلهم الدراس ي )ماجستير( بنسبة )
٪( 12.2( من أفراد عينة الد 

راسة مؤهلهم دبلوم عالي وذلك بنسبة )33مؤهلهم )ثانوي(، بينما وجد أن )
٪( من 11.9( من أفراد عينة الد 

راسة، ووجد أن )إجمالي أفراد 
راسة يمثلون ما نسبته )5عينة الد 

٪( من إجمالي 1.8( من أفراد عينة الد 

راسة مؤهلهم ) دكتوراه(.
ّأفراد عينة الد 

 :الخباة سنوات عدد -2

 (10) رقم جدول 

  راسةالد   عينة أف اد يوزيع
 
 الخباة سنوات عدد ملتغناا وفر

 %النسبة التكرار الخبرة سنوات عدد

 %29.1 81 سنوات 5 من أقل

ى  5 من
َ
 %40.6 113 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 %12.9 36 سنة 15 من أقلِإل

 %17.3 48 فأكثر سنة 15 من
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 %100.0 278ّاإلجمالي

( من أفراد 113الجدول أعاله يظهر توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة، ويظهر أن )

راسة، الذين نسبتهم )
راسة كانت خبرتهم من 40.6عينة الد 

ى أقل من  5٪( من إجمالي أفراد عينة الد 
َ
 10ِإل

راسة يمثلون ما نسبته )81سنوات، ووجد أن )
راسة 29.1( من أفراد عينة الد 

٪( من إجمالي أفراد عينة الد 

أفراد ٪( من إجمالي 17.3( من أفراد عينة يمثلون ما نسبته )48سنوات، في حين وجد أن ) 5خبرتهم أقل من 

راسة خبرتهم من 
راسة يمثلون ما نسبته )36سنة فأكثر, ووجد أن ) 15عينة الد 

٪( 12.9( من أفراد عينة الد 

راسة خبرتهم من 
ى أقل من  10من إجمالي أفراد عينة الد 

َ
ى اختالف سنوات  15ِإل

َ
تيجة َعل سنة، وتدل َهِذِه الن 

ذي يخدم أه
َّ
راسة األمر ال

ا للدراسة الخبرة ألفراد عينة الد 
ً
ّحالية.الداف

 :ملعال يخصص -3

 (11) رقم جدول 

  راسةالد   عينة أف اد يوزيع
 
 ملعال يخصص ملتغناا وفر

 %النسبة التكرار ملعال تخصص

 %13.7 38 اإلعالم

 %16.9 47 امةعال العالقات

 %13.3 37 واملؤتمرات املراسم

ّ العلوم  %17.6 49 ياسيةالس 

 %9.4 26 واللوائح األنظمة

 %15.5 43 اإلدارّي والتطوير التخطيط

ونوال واملالية اإلدارية الشؤون
ُ
ان

َ
 %13.7 38 يةق

 %100.0 278ّاإلجمالي

راسة وفًقا ملتغير تخصص 
( من أفراد عينة 49عمل، حيث أن )الالجدول أعاله يوزع  أفراد عينة الد 

راسة يمثلون ما نسبته )
راسة17.6الد 

تخصص علوم سياسية، ِفي حين وجد أن  ٪( من إجمالي أفراد عينة الد 

راسة بنسبة)47)
راسة تخصصهم عالقات عامة، 16.9( من أفراد عينة الد 

٪( من إجمالي أفراد عينة الد 

راسة بنسبة)43ويظهر أن )
راسة تخصصهم تطوير 15.5( من أفراد عينة الد 

٪( من إجمالي أفراد عينة الد 

ِذين تخصصهم شؤون إدارية ومالية إداري؛ َبْيَنَما وجد أن تساوي أفراد ال
َّ
م وال

َ
ذين تخصصهم ِإْعال

َّ
راسة ال

د 

ِلَك بتكرار)
َ
ونية، وذ

ُ
ان

َ
راسة.13.7( يمثلون ما نسبته )38وق

ّ٪( من إجمالي أفراد عينة الد 

 :
ً
ّ بأسئلة املتعلقة تائجالنّ ثانيا ّ:راسةالد 

ال ال
َ
ّ؟بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهام ما: االوّلُسؤ
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ى  للتعرف
َ
 والنسب التكرارات حساب تم بلوماس ي،الد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهامَعل

ّ عينة أفراد الستجابات والرتب املعيارية واالنحرافات سابيةحال واملتوسطات املئوية  مهام ملحوّر راسةالد 

ّالتالي: دوّلجال يوضحها كما تائجالنّ  وجاءت اس ي،بلومالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ّ

 (12) رقم جدول 

ى  راسةالد   عينة أف اد استيابات
َ
 ملعال فاعلية تع ي ِفي  امةعال القاتعال مهامب املتعلرة باراتعالَعل

 املتوسط تساوي  حالةِفي  معياري  انح اف وأقل، حساب  متوسط أعلى حسبا ينازلي   م يبة بلوماس ي،الد  

 ب ساحال

 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة

الريم

 ة

ية
مال

حت
اال

 

1 

 

 يوحيد

 االيياهات

ِفي  والرناعات

 ملعال

 بلوماس ي.الد  

 4.15 123 91 52 7 5 ك

 

0.93 

 

193.0 

 

0.00 

 

9 

 % 1.8 2.5 18.7 32.7 44.2 

2 

 

 بيهود التع يف

 عبا الوزارة

 اإلعالم وسائل

 سمية.ال   

 4.26 122 116 34 3 3 ك

 

0.80 

 

252.8 

 

0.00 1 

 % 1.1 1.1 12.2 41.7 43.9 

 4 0.00 229.3 0.82 4.24 124 103 47 1 3 ك اإليياب  التفاعل 3
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة

الريم

 ة

ية
مال

حت
اال

 

 األحداث مع 

 واهتمامات

 
 
 ورغباتهم، اسالن

 يتعارض ال بما

 األنظمة مع

 والروانن .

% 1.1 0.4 16.9 37.1 44.6     

4 

 

ى  العمل
َ
َعل

 رأي يكوين

 يياه إيياب 

 الوزارة.

 4.24 122 110 40 4 2 ك

 

0.80 

 

236.5 

 

0.00 3 

 % 0.7 1.4 14.4 39.6 43.9 

5 

 

 يرديم

ِت  االستشارات
َّ
ي ال

 الوزارة تساعد

ى 
َ
 ينفيذَعل

 ب اميها

 والتخطيط

 ملشاريعها.

 4.15 114 108 45 5 6 ك

 

0.91 

 

203.0 

 

0.00 10 

 % 2.2 1.8 16.2 38.8 41.0 

عِ ف 6
 
 6 0.00 212.3 0.90 4.18 118 108 40 7 5 ك بأنشطة ت
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة

الريم

 ة

ية
مال

حت
اال

 

 املردمة الوزارة 

 وبمدى للمواين

 وسائل إسهام

 تغطيةِفي  اإلعالم

 األنشطة.

% 1.8 2.5 14.4 38.8 42.4     

7 

 

 الفعاليات ينظيم

 املؤيم ات من

 واملعارض

 والندوات

 واالحتفاالت.

 4.21 118 113 39 3 5 ك

 

0.85 

 

230.1 

 

0.00 5 

 % 1.8 1.1 14.0 40.6 42.4 

8 

 

 امعال اإلش اف

ى 
َ
 امل اسمَعل

 واستربال

 من يوفالض  

  بيةعال ول الد  

 نبية.واألج

 4.24 117 117 40 3 1 ك

 

0.76 

 

243.4 

 

0.00 2 

 % 0.4 1.1 14.4 42.1 42.1 

 7 0.00 204.7 0.89 4.16 117 103 50 2 6 ك هودجال ينسيق 9
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة

الريم

 ة

ية
مال

حت
اال

 

 اإلعالمية 

 بن  املشراكة

 الوزارة

 والسفارات

 األجنبية.

% 2.2 0.7 18.0 37.1 42.1     

10 

 

 راساتالد   إعداد

 ثواألبحا

 بميال املتعلرة

 الوزارة، عمل

ى  واإلش اف
َ
َعل

 إعدادها

 ويوزيعها.

 4.15 122 95 50 4 7 ك

 

0.94 

 

198.2 

 

0.00 8 

 % 2.5 1.4 18.0 34.2 43.9 

11 

 

 ب امج إعداد

 والتوجيه اإلرشاد

 وعرد والتثريف

 
 
 دواتالن

 واملحاض ات

 الوزارة. ملنتسبي

 11 0.00 177.0 0.91 4.09 109 101 56 8 4 ك

% 1.4 2.9 20.1 36.3 39.2 

    0.58 4.19 للمحور  امعال املتوسط

ّ دوّلجال خالل من يتضح ّيلي: ما ابقالس 
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ّتوافق هناك أن بلوماس ي(الد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال )مهام محوّرِفي  يتضح
ً
 درجةِفي  ا

ّ أفراد إجابة ى  راسةالد 
َ
 أن فنجد ،بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهام محوّرَعل

ى  4.09) بين ما تراوحت إجاباتهم متوسطات
َ
ّ أفراد إجابة جاءت حيث (4.26ِإل ى  راسةالد 

َ
 من فقرات (5)َعل

ى  وهى املحوّر
َ
 بين تراوحت حسابية بمتوسطات بشدة" "موافق بدرجة (7-3-4-8-2) رقم الفقرات التواليَعل

ى 4.21)
َ
ى  وتشيّر ،الخماس ي املقياس فئات من الخامسة بالفئة تقع متوسطات وهى (4.26 ِإل

َ
 موافق درجةِإل

ّ أفراد إجابة جاءتَبْيَنَما  بشدة، ى  راسةالد 
َ
 (11-5-1-10-9-6) رقم الفقرات وهى املحوّر من فقرات (6)َعل

 املتدرج املقياس فئات من عة()الراب الفئةِفي  تقع متوسطات وهى (4.18-4.09) من تتراوح حسابية بمتوسطات

ى  تشيّر التي الخماس ي
َ
ى )موافق( درجةِإل

َ
ّ أداةَعل ّراسة.الد 

ّ بالجدوّل تائجالنّ  خالل من يتضح كما  مربع باختبار الخاص اللةالد ّ مستوّى قيم جميع أن ابقالس 

 هناك أن قأد بمعنى أو فأقل، (0.05) مستوّى عند دالة املحوّر عبارات من عبارة لكل (chi-square) كاي

ّ مجتمع أفراد راءآا ِفي تباينًّ ّ حوّل راسةالد  ّللمقياس. الخمسة رجاتالد 

ا وفًقّا تنازليًّ بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهام محوّر عبارات ترتيب تموقد 

ّ:يلي كما املتوسط قيم تساوّي عند املعيارّي لالنحراف قيم ألقلا ووفًقّ، سابيحال للمتوسط قيم ألعلى

 بين األولى باملرتبة سمية"الرّ  اإلعالم وسائل عبر الوزارة بجهود "التعريف وهي (2) رقم بارةعال جاءت -1

ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال  بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد 

ى  تيجةَهِذِه النّ  احثبال ويعزّو (،0.80) معيارّي وانحراف (،5 من 4.26) حسابي بمتوسط
َ
 دوّرهمية أِإل

ِفي  التاريخ عبر اًمّمه ادوًرّ وتؤدي ،ماهيرّيجال التأثير وسائل من وسيلةأهم  نهإ حيث ،سميعالم الرّ اإّل

 مهامأهم  سميةالرّ  اإلعالم وسائل عبر الوزارة بجهود التعريف ويمثل ية،نساناإل املجتمعات حياة

ّ.بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ى  امعال "اإلشراف وهي (2) رقم بارةعال جاءت -2
َ
 ربيةعال وّلالد ّ من يوفالضّ  واستقبال املراسمَعل

ّ باملرتبة واألجنبية"
 
 ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال بين انيةالث

 ويعزّو (،0.80) معيارّي وانحراف (،5 نم 4.26) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ

ى أن الزّ  تيجةَهِذِه النّ  احثبال
َ
 ادائًمّ ترتبط جنبيةواأّل ربيةعال وّلالد ّ من للضيوف سميةالرّ  ياراتِإل

ى  امللقاة األعباء بأهمية
َ
ى  القائمين عاتقَعل

َ
ة ال الترتيباتَعل ى  بالزياراتخاصَّ

َ
 لىوإ من ستوياتامل كافةَعل

ّ ا  وعلى خرى.،أ دولةِفي  نظرائهم ةزياّرأو  ولةالد 
َ
ى  امعال اإلشراف نإفَهذ

َ
 يوفالضّ  واستقبال املراسمَعل

ّ.بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهامأهم  من تعد واألجنبية ربيةعال وّلالد ّ من

ى  ملعال" وهي (4) رقم بارةعال جاءت -3
َ
ّ تبةباملّر الوزارة" تجاه إيجابي رأي تكوينَعل

 
 باراتعال بين الثةالث

 بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة

ى أن  تيجةَهِذِه النّ  احثبال ويعزّو (،0.80) معيارّي وانحراف (،5 من 4.24) حسابي
َ
 امةعال القاتعالِإل

ى  تعمل ادائًمّ
َ
 وتنظيم جمع مجالِفي  يساس اأّل لدورهم املعلومات مجالِفي  املؤهلينفراد اأّل استقطابَعل
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ة ال املعلومات ومنها ،املعلومات واسترجاع وبث وتخزين  راسةأفراد الد ّ نإف هنا ومن بالوزارة،خاصَّ

ى أن  بشدة ّنّوموافق
َ
ى  ملعالَعل

َ
ِفي  امةعال القاتعال مهام ىحدإِهَي  الوزارة تجاه إيجابي رأي تكوينَعل

ّبلوماس ي.الد ّ ملعال ليةفاع تعزيز

ى  توصلت التي (م2012) ثالثُمعظم  دراسة نتائجِبِه  جاءت ما مع تيجةَهِذِه النّ  تختلفّو
َ
ِإل

ى  بدورها تقوم ال نهاأ الإ املوظفين قبل من شديد باحترام تحظى امةعال القاتعالأن 
َ
 الوجهَعل

ّكومية.حال املؤسساتِفي  لياعالدارة اإّل من بعناية تحظى وال ،األكمل

 يتعارض ال بما ورغباتهم، اسالنّ  واهتمامات األحداث مع اإليجابي "التفاعل وهي (3) رقم بارةعال جاءت -4

 فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال بين ابعةالرّ  باملرتبة والقوانين" األنظمة مع

 (،0.82) معيارّي وانحراف (،5 من 4.24) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال

ى أن  تيجةَهِذِه النّ  احثبال ويعزّو
َ
 اسالنّ  واستمالة ضاالرّ  كسب نهاأب وصفت امةعال القاتعال مهمةِإل

ة وب قناعهمإّو ِتي  اغطةالضّ  زماتاأّل بروز معخاصَّ
َّ
 عاجلة وقرارات سريعة اتإجراء اتخاذ تتطلبال

ى  والعمل القرار حبوصا مهوّرجال بين الوسيط دورها ليكوّن
َ
ّ تفهم بضرورة اسالنّ  قناعإَعل

 
 روفالظ

ّ.لياعال املصالح لغايات لينسؤّوامل مع والتعاوّن

 والندوات واملعارض املؤتمرات من لياتاعالف "تنظيم وهي (7) رقم بارةعالوجاءت باملرتبة الخامسة  -5

 ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال اتالقعال بمهام املتعلقة باراتعال بين الخامسة باملرتبة واالحتفاالت"

 ويعزّو (،0.85) معيارّي وانحراف (،5 من 4.21) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ

ى أن  تيجةَهِذِه النّ  احثبال
َ
 لجنة تشكيل تتطلب وندوات ومعارض مؤتمرات من الفعاليات عدادإِإل

ى  شرافاإّلِفيَها  امةعال تالقاعال دوّر يكوّن لجان عدةِمْنَها  تتفرع تحضيرية
َ
ّ توجيهَعل  والتأكيد عواتالد 

ى 
َ
ى  صوّلحال بعد املشاركةَعل

َ
ّ ومواعيد يارةالزّ  وبرامج وارالزّ  شخصيات عن معلوماتَعل  وتوفير فرالس 

ّ عدادإّو قلالنّ  وسائط
 
ّللزائر. افيةكال املعلومات لتقديم التعريفية شراتالن

عّر" وهي (6) رقم بارةعال جاءت -6
ُ
ِفي  اإلعالم وسائل إسهام وبمدى للمواطن املقدمة الوزارة نشطةبأ فت

ّ باملرتبة األنشطة" تغطية  ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال بين ادسةالس 

ّ(.0.90) معيارّي وانحراف (،5 من 4.18) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ

 باملرتبة األجنبية" والسفارات الوزارة بين املشتركة اإلعالمية هودجال "تنسيق هيّو (9) رقم بارةعال جاءت -7

ّ  بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال بين ابعةالس 

ّ(.0.89) معيارّي وانحراف (،5 من 4.16) حسابي بمتوسط "موافق"

ّ عداد"إ وهي (10) رقم بارةعال جاءت -8 ى  واإلشراف الوزارة، عمل بمجال املتعلقة واألبحاث راساتالد 
َ
َعل

ّ باملرتبة وتوزيعها" إعدادها
 
 ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال بين امنةالث

ّ(.0.94) معيارّي وانحراف (،5 من 4.15) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ
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 بين التاسعة باملرتبة بلوماس ي"الد ّ ملعالِفي  والقناعات االتجاهات "توحيد وهي (1) رقم ةباّرعال جاءت -9

 بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال

ّ(.0.93) معيارّي وانحراف (،5 من 4.15) حسابي

ِتي  الستشاراتا "تقديم وهي (5) رقم بارةعال جاءت -10
َّ
ى  الوزارة تساعدال

َ
 والتخطيط برامجها تنفيذَعل

 ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال بين اشرةعال باملرتبة ملشاريعها"

ّ(.0.91) معيارّي وانحراف (،5 من 4.15) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ

 واملحاضرات دواتالنّ  وعقد والتثقيف والتوجيه اإلرشاد برامج "إعداد وهي (11) رقم بارةعال جاءت -11

 فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال بمهام املتعلقة باراتعال بين ةعشّر اديةحال باملرتبة الوزارة" ملنتسبي

ّ(.0.91) معيارّي وانحراف (،5 من 4.09) حسابي بمتوسط " "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال

راسة حول محور )مهام الن ونستخلص م
ابق أن آراء عينة الد  عامة ِفي تعزيز العالقات الجدول الس 

بلوماس ي( جاءت بدرجة )موافق( وبمتوسط )الفاعلية  ( وهذا يعني أن أفراد العينة 5من  4.19عمل الد 

املتوسط يقع ِفي موافقون على الدور الذي تقوم به العالقات العامة في تعزيز فاعلية العمل الدبلوماس ي. هذا 

ابعة من فئات مقياس ليكرت الخماس ي )من  ى 3.41الفئة الر 
َ
ى خيار 4.20 أقل من ِإل

َ
ِتي تشير ِإل

َّ
( وهي الفئة ال

راسة، ويعزو 
ى أداة الد 

َ
ى األهمية الموافق َعل

َ
تيجة ِإل ظم اإلدارية البالغة للعالقات الباحث َهِذِه الن  عامة ِفي الن 

بلوماس ي وما يقدمه للمجتمع حديثة، حيث تسند إليال ورة املشرفة للعمل الد  ها أدوار حيوية تتعلق بإبراز الص 

ى أنها حلقة اتصال وتواصل وأداة تفاعل نشطة داخل املؤسسات وخارجها، فنجاح 
َ
من خدمات، باإلضافة ِإل

ى ما تحققه من إنجاز إذا لم تتمكن
َ
ا  أي مؤسسة، سواء أكانت حكومية أو أهلية ال يتوقف َعل

َ
من إبراز َهذ

ى جمهورها واملتعاملين معها من خالل عرض الخدمات املقدمة وبرامج التطوير، وَهِذِه املهمة 
َ
اإلنجاز ِإل

عامة ِفي تعزيز العالقات العامة بما لديهم من خبرات متميزة وإمكانات. وأهم مهام العالقات اليتحملها رجال 

بلوماس ي ما يلي: التعريف الفاعلية  ى البجهود الوزارة عبر وسائل اإلعالم الر سمي، واإلشراف عمل الد 
َ
عام َعل

ول  يوف من الد  ى تكوين رأي إيجابي تجاه الوزارة، العربية واألجنبية، ّوالاملراسم واستقبال الض 
َ
عمل َعل

اس ورغباتهم، بما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين، وتنظ يم والتفاعل اإليجابي مع األحداث واهتمامات الن 

عِرف بأنشطة الوزارة املقدمة للمواطن وبمدى 
ُ
الفعاليات من املؤتمرات واملعارض والندوات واالحتفاالت، وت

ّ.إسهام وسائل اإلعالم ِفي تغطية األنشطة

ّ نتائج تتفقّو ى  توصلت التي (م2013) آدم فاطمة دراسة نتائجِبِه  جاءت ما مع راسةَهِذِه الد 
َ
 التركيزِإل

ى  املصرية والقنصلية للسفارة يجابياإّل
َ
ِلَك وك ،اوثقافيًّ اعلميًّ املؤهل شرّيبال ادركالَعل

َ
 املتواصل التنسيقذ

ّامة.عال والعالقات بلوماس يالد ّ ملعال بين

ِلَك ك
َ
 املبحوثين جاباتإأن  نتائجهاأهم  من كان التي م(2013) هللا خلفوليد  دراسة نتائج مع تتفقذ

ّ اهتمام درجة أظهرت  أنشطة ملمارسة متخصص عامة عالقات جهاز بوجود واألجنبية يةربعال فاراتالس 
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ِلَك ك امة،عال القاتعال
َ
ّ تائجالنّ  بينتذ ِلَك ّو ،امةعال القاتعال مهنة طبيعة تقدر فاراتأن الس 

َ
 أن باعتبارذ

ّواحدة. لعملة وجهان والدبلوماسية امةعال القاتعال
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ّال
 
ال الث

َ
ِتي  األساليب ما: انيُسؤ

َّ
ّبلوماس ي؟الد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ى  للتعرف
َ
ِتي  األساليبَعل

َّ
 تم بلوماس ي،الد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

 عينة أفراد الستجابات والرتب املعيارية واالنحرافات سابيةحال واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب

ّ ِتي  األساليب ملحوّر راسةالد 
َّ
 بلوماس ي،الد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ّالتالي: دوّلجال يوضحها كما تائجالنّ  وجاءت

 (13) رقم جدول 

ى  راسةالد   عينة أف اد استيابات
َ
ِتي  األساليب املتعلرة باراتعالَعل

َّ
 القاتعال تستخدمها أ  يمكنال

 انح اف وأقل، حساب  متوسط أعلى حسبا ينازلي   م يبة بلوماس ي،الد   ملعال فاعلية لتع ي  امةعال

 ساب حال املتوسط تساوي  حالةِفي  معياري 

 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

فموا

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة

الريم

 ة

ية
مال

حت
اال

 

1 

 

 األسلوب

 لتوعية اإلعالمي؛

 املواطنين

 بالنشاطات

 والعالقات

 الخارجية.

 4.08 108 100 57 10 3 ك

 

0.91 

 

172.0 

 

0.00 

 

10 

 % 1.1 3.6 20.5 36.0 38.8 

 9 0.00 194.2 0.85 4.11 104 113 51 8 2 ك األسلوب 2
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

فموا

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة

الريم

 ة

ية
مال

حت
اال

 

 التفسيرّي 

 للسياسات

 والقرارات

 بتقديم املختلفة؛

 النتهاج ةرؤي

 معينة. سياسة

% 0.7 2.9 18.3 40.6 37.4     

3 

 

 سياسات توضيح

 الوزارة وقرارات

 براهينها وتقديم

 وأدلتها

 4.12 108 108 53 6 3 ك

 

0.87 

 

192.9 

 

0.00 8 

 % 1.1 2.2 19.1 38.8 38.8 

4 

 

 راساتالد ّ عمل

ّ
َّ
ِفي  تبحثِتي ال

 سياسات نتائج

 الوزارة وخطط

 الية.حال

 4.19 117 112 38 6 5 ك

 

0.88 

 

220.9 

 

0.00 7 

 % 1.8 2.2 13.7 40.3 42.1 

 2 0.00 235.6 0.84 4.26 132 97 41 6 2 ك قواعد توفير 5
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

فموا

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة

الريم

 ة

ية
مال

حت
اال

 

 متكاملة بيانات 

 ألنشطة متطورة

 الوزارة

 وقنصلياتها

ّ بجميع ّول.الد 

 

% 0.7 2.2 14.7 34.9 47.5     

6 

 

 وتصنيف حفظ

 سمية،الرّ  الوثائق

 والقرارات

 والتصريحات
ِتي  سميةالرّ 

َّ
ال

 بمواقف تتعلق

 الوزارة.

 4.21 129 97 39 8 5 ك

 

0.92 

 

219.5 

 

0.00 5 

 % 1.8 2.9 14.0 34.9 46.4 

7 

 

 الوفود استقبال
 سميةالرّ 

 وتسهيل ومرافقتها

 إقامتها إجراءات

 لد.بالي فِّ

 4.33 142 95 34 4 3 ك

 

0.83 

 

268.2 

 

0.00 1 

 % 1.1 1.4 12.2 34.2 51.1 

 3 0.00 226.2 0.90 4.23 133 91 45 4 5 ك مهمات تسهيل 8
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

فموا

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة

الريم

 ة

ية
مال

حت
اال

 

 ّ  حافيينالص 

 واإلعالميين،

 وتنظيم

 وتهيئة املؤتمرات،

 املناسبة األجواء

َها
َ
 .ل

% 1.8 1.4 16.2 32.7 47.8     

9 

 

 وسائل تخداماس

 التواصل

 االجتماعي

 اتجاهات لتوجيه
 ام.عال أيالرّ 

 4.23 138 86 38 11 5 ك

 

0.95 

 

226.1 

 

0.00 4 

 %ّ1.8 4.0 13.7 30.9 49.6 

10 

 

 مع التفاعل

 القنصليات

 والسفارات

 لتقريب الخارجية

 ظر.النّ  وجهات

 6 0.00 211.0 0.95 4.19 130 90 46 5 7 ك

% 2.5 1.8 16.5 32.4 46.8 

    0.57 4.20 للمحور  امعال املتوسط

ّ

ِتي يمكن أن بشدة ) موافق ةويظهر الجدول أن آراء عينة الدراسة جاء بدرج
َّ
( للمحور )األساليب ال

بلوماس ي( وبمتوسط )العامة لتعزيز فاعلية العالقات التستخدمها   الخامسة(. وفئته هي 5من  4.20عمل الد 

ى  4.20ليكرت الخماس ي )من من فئات مقياس 
َ
ى خيار موافق5ِإل

َ
ِتي تشير ِإل

َّ
ى أداة  بشدة ( وهي الفئة ال

َ
َعل
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راسة، وبهذه النتيجة يتضح موافقة أفراد عينة الدراسة على األساليب املستخدمة من قبل العالقات 
الد 

ياد الحاجة إلى العالقات العامة لتعزيز فاعلية العمل الدبلوماس ي، وهذه النتيجة يعزوها الباحث لتطور وّز

العامة نتيجة التطور التكنولوجي، والسياس ي، واالقتصادي الذي طرأ على العالقات الدولية، فشهدت زيادة 

في تطوير وظائفها، وتوظيف عناصر متطور للعمل بها، وهو ما يؤكد فعاليتها في املنظمات، خاصة الدبلوماسية 

، وتتلخص أهم الطرق واألساليب املجتمعات البشريةالتفاهم بين منها، التي تعد من أهم وسائل االتصال ّو

استقبال الوفود الر سمية ومرافقتها : في التي تستخدمها العالقات العامة لتعزيز فاعلية العمل الدبلوماس ي

ع بلد، وتوفير قواعد بيانات متكاملة متطورة ألنشطة الوزارة وقنصلياتها بجميالوتسهيل إجراءات إقامتها ِفي 

َها، واستخدام 
َ
حافيين واإلعالميين، وتنظيم املؤتمرات، وتهيئة األجواء املناسبة ل ول، وتسهيل مهمات الص  الد 

أي  عام، وحفظ وتصنيف الوثائق الر سمية، والقرارات الوسائل التواصل االجتماعي لتوجيه اتجاهات الر 

ِتي تتعلق بمواقف الوزارة، والتفاعل
َّ
مع القنصليات والسفارات الخارجية لتقريب  والتصريحات الر سمية ال

ظر. ّوجهات الن 

ّ بالجدوّل تائجالنّ  خالل من يتضح كما  مربع باختبار ةالخاص اللةالد ّ مستوّى قيم جميع أن ابقالس 

 هناك أن أدق بمعنى أو فأقل، (0.05) مستوّى عند دالة املحوّر عبارات من عبارة لكل (chi-square) كاي

ّ مجتمع ادأفّر آراءا ِفي تباينًّ ّ حوّل راسةالد  ّللمقياس. الخمسة رجاتالد 

ِتي  األساليب محوّر عبارات ترتيب تمكما 
َّ
 فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

 عند املعيارّي لالنحراف قيم ألقلا ووفًقّ سابي،حال للمتوسط قيم ألعلىا وفًقّا تنازليًّ بلوماس يالد ّ ملعال

ّ:يلي كما املتوسط قيم تساوّي

 لد"بالِفي  إقامتها إجراءات وتسهيل ومرافقتها سميةالرّ  الوفود "استقبال وهي (7) رقم بارةعال جاءت -1

ِتي  باألساليب املتعلقة باراتعال بين األولى باملرتبة
َّ
 فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

 (،0.83) معيارّي وانحراف (،5 من 4.33) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال

ى أن  تيجةَهِذِه النّ  احثبال ويعزّو
َ
 حيث ،املضيفة للدولة كبرّىهمية أ يمثل سميةالرّ  الوفود استقبالِإل

ى  باإلضافة نهاإ
َ
ّ.بعاداأل مختلفِفي  للمجتمع املشرّق الوجه تعكس كونهاِإل

 بجميع وقنصلياتها الوزارة ألنشطة طورةمت متكاملة بيانات قواعد "توفير وهي (5) رقم بارةعال جاءت -2

ّ ّ باملرتبة ول"الد 
 
ِتي  باألساليب املتعلقة باراتعال بين انيةالث

َّ
 لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

 معيارّي وانحراف (،5 من 4.26) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية

ى أن  تيجةالنّ َهِذِه  احثبال ويعزّو (،0.84)
َ
ّ ملعالِفي  امةعال القاتعالِإل َها  بلوماس يالد 

َ
 ،خدمي طابعل

ى  وتسعى ،للحكومة امةعال للسياسة التنفيذي هازجال تمثل نهاإ حيث
َ
 رشادهموإ ماهيرجال توعيةِإل

ّ وتنفيذ لقبوّلم ودفعهم، تأييده وكسب ِلَك ول ؛كوميةحال والتشريعات ياساتالس 
َ
 قواعد توفير نإفذ

ّ بجميع وقنصلياتها الوزارة ألنشطة متطورة متكاملة ناتبيا ِتي  األساليب حدأ تمثل وّلالد 
َّ
 أن يمكنال

ّ.بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

61
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

ّ مهمات "تسهيل وهي (8) رقم بارةعال جاءت -3  األجواء وتهيئة املؤتمرات، وتنظيم واإلعالميين، حافيينالص 

ّ املناسبة
َ
ّ باملرتبة "َهال

 
ِتي  باألساليب املتعلقة باراتعال بين الثةالث

َّ
 امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

 وانحراف (،5 من 4.23) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز

ى أن  تيجةَهِذِه النّ  احثبال ويعزّو (،0.90) معيارّي
َ
 املؤتمراتِفي  املشاركين بين يجابياإّل االحتكاكِإل

ّ حضوّر من يعزّز سوف املرافق شتىِفي  املضيف والشعب
 

ا الش
َ
ّّو ،عبَهذ  ؛املشاركين ذاكرةِفي  ولةَهِذِه الد 

ى  عودتهم لدى عنه بالتحدث املشاركين سيقوم ايجابيًّإ اانطباعًّ اقطعًّ سيترك امم
َ
 وفى ،بلدانهمِإل

ة،ال مجتمعاتهم ِلَك ل خاصَّ
َ
ّال مهمات تسهيلذ  األجواء وتهيئة املؤتمرات، وتنظيم واإلعالميين، حافيينص 

َها  املناسبة
َ
ِتي اأّل حدأ تمثلل

َّ
 ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنساليب ال

ّ.بلوماس يالد ّ

 ةباملرتب ام"عال أيالرّ  اتجاهات لتوجيه االجتماعي التواصل وسائل "استخدام وهي (9) رقم بارةعال جاءت -4
ِتي  باألساليب املتعلقة باراتعال بين ابعةالرّ 

َّ
 ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ا ّو (،0.95) معيارّي وانحراف (،5 من 4.23) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ
َ
 يعنىَهذ

ّ موافقة ى أن  بشدة راسةأفراد الد 
َ
 امعال أيالرّ  اتجاهات لتوجيه جتماعيااّل التواصل وسائل استخدامَعل

ِتي اأّل حدأِهَي 
َّ
ّ.بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنساليب ال

ِتي  سميةالرّ  والتصريحات والقرارات سمية،الرّ  الوثائق وتصنيف "حفظ وهي (6) رقم بارةعال جاءت -5
َّ
ال

ِتي  باألساليب املتعلقة باراتعال بين مسةالخا باملرتبة الوزارة" بمواقف تتعلق
َّ
 تستخدمها أن يمكنال

 من 4.21) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال

ا ّو (،0.92) معيارّي وانحراف (،5
َ
ى  يدلَهذ

َ
ّ موافقةَعل ى أن  بشدة راسةأفراد الد 

َ
 وتصنيف حفظَعل

ِتي اأّل حدأ تمثل سميةالرّ  والتصريحات والقرارات ة،سميالرّ  الوثائق
َّ
 تستخدمها أن يمكنساليب ال

ّ.بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال

 ظر"النّ  وجهات لتقريب الخارجية والسفارات القنصليات مع "التفاعل وهي (10) رقم بارةعال جاءت -6

ّ باملرتبة ِتي  ساليبباأّل املتعلقة باراتعال بين ادسةالس 
َّ
 لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ّ(.0.95) معيارّي وانحراف (،5 من 4.19) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية

ّ "عمل وهي (4) رقم بارةعال جاءت -7 ِتي  راساتالد 
َّ
 الية"حال الوزارة وخطط سياسات نتائجِفي  تبحثال

ّ باملرتبة ِتي  باألساليب املتعلقة باراتعال بين ابعةالس 
َّ
 لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ّ(.0.88) معيارّي وانحراف (،5 من 4.19) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية

ّال باملرتبة وأدلتها" براهينها وتقديم الوزارة وقرارات سياسات "توضيح وهي (3) رقم بارةعال جاءت -8
 
 امنةث

ِتي  باألساليب املتعلقة باراتعال بين
َّ
 ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ّ(.0.87) معيارّي وانحراف (،5 من 4.12) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ
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 النتهاج يةرّؤ بتقديم املختلفة؛ والقرارات للسياسات التفسيرّي "األسلوب وهي (2) رقم بارةعال جاءت -9

ِتي  باألساليب املتعلقة باراتعال بين التاسعة باملرتبة معينة" سياسة
َّ
 القاتعال تستخدمها أن يمكنال

 وانحراف (،5 من 4.11) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية لتعزيز امةعال

اسات والقرارات املختلفة خاصة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن شرح وإيضاح السي (.0.85) معيارّي

ّاملفاجئة منها خاصة للجهات ذات املصالح املشتركة يؤدي إلى دعم وتعزيز العمل الدبلوماس ي.

 الخارجية" والعالقات بالنشاطات املواطنين لتوعية اإلعالمي؛ "األسلوب وهي (1) رقم بارةعال جاءت -10

ّ باألساليب املتعلقة باراتعال بين اشرةعال باملرتبة
َّ
 لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنِتي ال

ّ(.0.91) معيارّي وانحراف (،5 من 4.08) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية

ِتي يمكن أن تستخدمها 
َّ
بلوماس ي( العامة لتعزيز فاعلية العالقات اليتضح ِفي محور )األساليب ال عمل الد 

ِتي يمكن أن تستخدمها  أن هناك توافًقا ِفي درجة
َّ
ى محور األساليب ال

َ
راسة َعل

عامة العالقات الإجابة أفراد الد 

بلوماس ي فنجد أن متوسطات إجاباتهم تراوحت ما بين )اللتعزيز فاعلية  ى  4.08عمل الد 
َ
( حيث جاءت 4.33ِإل

ى )
َ
راسة َعل

ى التوالي الفقرات ّر5إجابة أفراد الد 
َ
( بدرجة "موافق 6-9-8-5-7قم )( فقرات من املحور، وهى َعل

ى  4.21بشدة" بمتوسطات حسابية تراوحت بين )
َ
( وهى متوسطات تقع بالفئة الخامسة من فئات 4.33ِإل

ى )
َ
راسة َعل

ى درجة موافق بشدة، َبْيَنَما جاءت إجابة أفراد الد 
َ
( فقرات من املحور 5املقياس الخماس ي، وتشير ِإل

( وهى متوسطات تقع ِفي الفئة 4.19إلى4.08متوسطات حسابية تتراوح من )( ب1-2-3-4-10وهى الفقرات رقم )

راسة.
ى أداة الد 

َ
ى درجة )موافق(َعل

َ
ّ)الرابعة( من فئات املقياس املتدرج الخماس ي التي تشير ِإل

ّ نتائجها كشفت يالت (م2015 ،)األصم دراسة نتائج مع تيجةَهِذِه النّ  تتفق ّ فاراتأن الس   موضع ودانيةالس 

ّ عملت قد حثبال
ً

ى فعال
َ
ّ تدعيم َعل

 
ّ عن املقامة بأنشطتها طيبة صورة وتقديم بلوماس يالد ّ شاطالن  ودان،الس 

ّامة.عال القاتعال أنشطة أهداف يحقق للسفارات تنظيمي هيكل وجود ايضًّأ كشفتّو

ى أن  توصلت يالت (Anouska, E, G, 2003) ج .إِّ أنوشكا دراسة نتائج مع اختلفتَبْيَنَما 
َ
 املنظمات من %60ِإل

ْيَها  يغلب
َ
 وأن الخارجي، مهوّرجال تجاه واالتصالية اإلعالمية خططها تصميمِفي  تقليدية أساليب استخدامَعل

 االتصالية األساليبِفي  املستمرة التغيرات يواكب لم امةعال القاتعالِفي  لياعال اإلدارات قيادات من %(75)

ى  ةامعال القاتعال قدرة عدمِفي  اسببًّ كان اليةامل املخصصاتِفي  جّزعال نأّو واإلدارية،
َ
ّد.يالتجدَعل
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ّال
 
ال الث

َ
ِتي  املعوقات ما: الثُسؤ

َّ
ّبلوماس ي؟الد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

تم حساب التكرارات والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب 

اد عينة الدراسة ملحور املعوقات التي تحد من فاعلية العالقات العامة في تعزيز العمل الستجابات أفّر

تائج كما يوضحها  ّجدول التالي:الالدبلوماس ي، وذلك للتعرف على تلك املعوقات، وجاءت الن 

 (14) رقم جدول 

ى  راسةالد   عينة أف اد استيابات
َ
ِتي  املعوقاتب املتعلرة باراتعالَعل

َّ
ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 تساوي  حالةِفي  معياري  انح اف وأقل، حساب  متوسط أعلى حسبا ينازلي   م يبة بلوماس ي،الد   ملعال تع ي 

 ساب حال املتوسط

 العبارة م

طّاملوافقة درجة
س

تو
امل

ف 
حرا

الن
ا

 
ّي ر

عيا
امل

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
رتي

الت
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابقة

 غير

موا

 فق

بشد

 ة

 غير

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

ّبشدة
 القيمة

ية
مال

حت
اال

 

1 

 

 وجود عدم

 واضحة معايير

 املينعال الختيار

 إدارةِفي  األكفاء

 امة.عال القاتعال

 3.96 90 102 73 10 3 ك

 

0.91 

 

152.6 

 

0.00 

 

9 

 % 1.1 3.6 26.3 36.7 32.4 

2 

 

 لدى تتوافر ال

 املينعال

 امةعال تبالعالقا

 علمية خلفية

 للعمل مناسبة

ّ  بلوماس ي.الد 

 4.02 94 115 54 10 5 ك

 

0.92 

 

173.5 

 

0.00 8 

 % 1.8 3.6 19.4 41.4 33.8 

3 

 

 التدريب ندرة

 كوادر لتطوير

 امة.عال القاتعال

 4.10 104 113 46 14 1 ك

 

0.88 

 

187.8 

 

0.00 1 

 % 0.4 5.0 16.5 40.6 37.4 

 2 0.00 184.1 0.89 4.10 106 108 52 9 3 ك مشاركة ضعف 4
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 العبارة م

طّاملوافقة درجة
س

تو
امل

ف 
حرا

الن
ا

 
ّي ر

عيا
امل

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
رتي

الت
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابقة

 غير

موا

 فق

بشد

 ة

 غير

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

ّبشدة
 القيمة

ية
مال

حت
اال

 

 إدارةِفي  املينعال 

 امةعال القاتعال

 اتخاذ عمليةِفي 

 القرارات.

% 1.1 3.2 18.7 38.8 38.1     

5 

 

 وضوح عدم

 اختصاصات

 املينعال

 امةعال بالعالقات

 املهام. وتداخل

 4.09 105 107 55 8 3 ك

 

0.88 

 

181.9 

 

0.00 3 

 % 1.1 2.9 19.8 38.5 37.8 

6 

 

 وضع عدم

 امةعال القاتعال

 إدارّي مستوّىِفي 

 لقدراتها مناسب

 وخبراتها.

 4.03 100 107 56 9 6 ك

 

0.94 

 

166.3 

 

0.00 6 

 % 2.2 3.2 20.1 38.5 36.0 

7 

 

 توافر عدم

 املالية املوارد

 ومهام ألنشطة

 امةعال القاتعال

 كاف. بشكل

 4.02 107 93 63 6 9 ك

 

1.00 

 

157.0 

 

0.00 7 

 % 3.2 2.2 22.7 33.5 38.5 

8 

 

 االستخدام عدم

 لوسائل األمثل

 تحقيقِفي  اإلعالم

 القاتعال أهداف

 امة.عال

 4.07 116 87 61 6 8 ك

 

0.99 

 

168.9 

 

0.00 4 

 % 2.9 2.2 21.9 31.3 41.7 
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 العبارة م

طّاملوافقة درجة
س

تو
امل

ف 
حرا

الن
ا

 
ّي ر

عيا
امل

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
رتي

الت
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابقة

 غير

موا

 فق

بشد

 ة

 غير

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

ّبشدة
 القيمة

ية
مال

حت
اال

 

9 

 

 استخدام عدم

 املوظفين

 للتكنولوجيا

 تسييرِفي  ثةديحال

 وأنشطة مهام

 امة.عال القاتعال

 4.04 111 97 49 13 8 ك

 

1.01 

 

160.2 

 

0.00 5 

 %ّ2.9 4.7 17.6 34.9 39.9 

10 

 

 اإلدارة فهم عدم

 لدوّر لياعال

 امة.عال القاتعال

 10 0.00 137.0 1.06 3.95 109 77 71 12 9 ك

% 3.2 4.3 25.5 27.7 39.2 

    0.62 4.04ّللمحوّر ماعال املتوسط

ِتي تحد من فاعلية اليتضح من 
َّ
راسة حول محور )املعوقات ال

ابق أن آراء عينة الد  جدول الس 

بلوماس ي( ِهَي بدرجة )موافق( بمتوسط )العامة بدورها ِفي تعزيز العالقات ال (. وهو 5من  4.04عمل الد 

ابعة من فئات مقياس ليكرت الخ ى  3.41ماس ي )من متوسط يقع ِفي الفئة الر 
َ
ى 4.20ِإل

َ
ِتي تشير ِإل

َّ
( وهي الفئة ال

ى وجود معوقات تحد من 
َ
راسة موافقون َعل

تيجة توضح أن أفراد الد  راسة، وَهِذِه الن 
ى أداة الد 

َ
خيار موافق َعل

بلوماس ي، ويعزو العامة ِفي العالقات الفاعلية عمل  ى أن العمل الد 
َ
تيجة ِإل والثورة عوملة الباحث َهِذِه الن 

ى سرعة التغيير ِفي مختلف مجاالت 
َ
ولية؛ مما حدا الالتكنولوجية أدت ِإل حياة اليومية والعالقات الد 

ن املجتمعات والهيئات من الباملجتمعات إلى التوسع وتوفير املعرفة، وسهولة 
َّ
ِلَك مك

َ
ى املعلومات، وذ

َ
حصول َعل

ى بّر
َ
بلوماس ي املعاصر العامة ِفي العالقات الوز أهمية إقامة عالقات طيبة بعضها مع بعض؛ مما أدى ِإل عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
عمل العامة ِفي تعزيز العالقات الِفي املجتمعات املتقاربة، إال أنه يوجد بعض املعوقات ال

َك املعوقات ندرة التدريب لتطوير كوادر 
ْ
بلوماس ي، ومن أبرز ِتل املين عالعامة، وضعف مشاركة العالقات الالد 

عامة العاملين بالعالقات العامة ِفي عملية اتخاذ القرارات، وعدم وضوح اختصاصات العالقات الِفي إدارة 

عامة، وعدم استخدام العالقات الوتداخل املهام، وعدم االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم ِفي تحقيق أهداف 
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عامة ِفي العالقات العامة، وعدم وضع القات عالالحديثة ِفي تسيير مهام وأنشطة الاملوظفين للتكنولوجيا 

ّمستوى إداري مناسب لقدراتها وخبراتها.

ّ بالجدوّل تائجالنّ  خالل من يتضح كما  مربع باختبار الخاص اللةالد ّ مستوّى قيم جميع أن ابقالس 

 ناكه أن أدق بمعنى أو فأقل، (0,05) مستوّى عند دالة املحوّر عبارات من عبارة لكل (chi-square) كاي

ّ مجتمع أفراد راءآا ِفي تباينًّ ّ حوّل راسةالد  ّللمقياس. الخمس رجاتالد 

ِتي  املعوقات محوّر عبارات ترتيب تمّو
َّ
 بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

 كما املتوسط قيم تساوّي عند املعيارّي لالنحراف قيم ألقلا ووفًقّ، سابيحال للمتوسط قيم ألعلىا وفًقّا تنازليًّ

ّ:يلي

 باراتعال بين األولى باملرتبة امة"عال القاتعال كوادر لتطوير التدريب "ندرة وهي (3) رقم بارةعال جاءت -1

ِتي  باملعوقات املتعلقة
َّ
 "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ا ّو (،0.88) معيارّي وانحراف (،5 من 4.10) حسابي بمتوسط
َ
ى أن  يدلَهذ

َ
 لتطوير التدريب ندرةَعل

ِتي  املعوقاتأبرز ّوأهم  يمثل امةعال القاتعال كوادر
َّ
 ملعال تعزيزِفي  ودورها فاعليتها من تحدال

ّ.بلوماس يالد ّ

 القرارات" اتخاذ عمليةِفي  امةعال القاتعال إدارةِفي  املينعال مشاركة "ضعف وهي (4) رقم بارةعال جاءت -2

ّ رتبةبامل
 
ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال بين انيةالث

َّ
 ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ا ّو (،0.89) معيارّي وانحراف (،5 من 4.10) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ
َ
ى أن  يشيّرَهذ

َ
ِإل

ِتي  املعوقات حدأِهَي  القرارات ذاتخا عمليةِفي  امةعال القاتعال إدارةِفي  املينعال مشاركة ضعف
َّ
 تحدال

ّ.بلوماس يالد ّ ملعالِفي  فاعليتها من

 باملرتبة املهام" وتداخل امةعال بالعالقات املينعال اختصاصات وضوح "عدم وهي (5) رقم بارةعال جاءت -3

ّ
 
ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال بين الثةالث

َّ
 ملعال تعزيزِفي  بدورها امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ا ّو (،0.88) معيارّي وانحراف (،5 من 4.09) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ
َ
أن  يعنىَهذ

ّ ى أن  ّنّوموافق راسةأفراد الد 
َ
 تعد املهام وتداخل امةعال بالعالقات املينعال اختصاصات وضوح عدمَعل

ِتي  املعوقات حدأ
َّ
ّ.س يبلوماالد ّ ملعالِفي  فاعليتها من تحدال

 امة"عال القاتعال أهداف تحقيقِفي  اإلعالم لوسائل األمثل االستخدام "عدم وهي (8) رقم بارةعال جاءت -4

ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال بين ابعةالرّ  باملرتبة
َّ
 ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ا ّو (،0.99) معيارّي انحرافّو (،5 من 4.07) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ
َ
 يعنىَهذ

ّ موافقة ى أن  راسةأفراد الد 
َ
 القاتعال أهداف تحقيقِفي  اإلعالم لوسائل األمثل االستخدام عدمَعل

ِتي  املعوقات حدأِهَي  امةعال
َّ
ّ.بلوماس يالد ّ ملعالِفي  فاعليتها من تحدال

 وأنشطة مهام تسييرِفي  ديثةحال للتكنولوجيا املوظفين استخدام "عدم وهي (9) رقم بارةعال جاءت -5

ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال بين الخامسة باملرتبة امة"عال القاتعال
َّ
 القاتعال فاعلية من تحدال
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 معيارّي وانحراف (،5 من 4.04) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال

(1.01.)ّ

 وخبراتها" لقدراتها مناسب إدارّي مستوّىِفي  امةعال القاتعال وضع "عدم وهي (6) رقم بارةعال جاءت -6

ّ باملرتبة ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال بين ادسةالس 
َّ
 ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ّ(.0.94) معيارّي وانحراف (،5 من 4.03) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ

 "كاٍفّ بشكل امةعال القاتعال ومهام ألنشطة املالية املوارد توافر "عدم وهي (7) رقم بارةعال جاءت -7

ّ باملرتبة ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال بين ابعةالس 
َّ
 تعزيزِفي  بدورها امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ّ(.1.00) معيارّي وانحراف (،5 من 4.02) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال

 للعمل مناسبة علمية خلفية امةعال بالعالقات املينعال لدى تتوافر "ال وهي (2) رقم بارةعال جاءت -8

ّ ّ باملرتبة بلوماس ي"الد 
 
ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال بين امنةالث

َّ
ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ّ(.0.92) معيارّي وانحراف (،5 من 4.02) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيز

 القاتعال إدارةِفي  األكفاء املينعال الختيار واضحة معايير وجود "عدم وهي (1) رقم بارةعال جاءت -9

ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال بين التاسعة باملرتبة امة"عال
َّ
 تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ّ(.0.91) معيارّي وانحراف (،5 من 3.96) حسابي بمتوسط وافق""م بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال

 بين اشرةعال باملرتبة امة"عال القاتعال لدوّر لياعال اإلدارة فهم "عدم وهي (10) رقم بارةعال جاءت -10

ِتي  باملعوقات املتعلقة باراتعال
َّ
 بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ّ(.1.06) معيارّي وانحراف (،5 من 3.95) حسابي بمتوسط "موافق"

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
بلوماس ي( أن العامة ِفي تعزيز العالقات اليتضح ِفي محور )املعوقات ال عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
ى محور املعوقات ال

َ
راسة َعل

عامة بدورها العالقات الهناك توافًقا ِفي درجة إجابة أفراد الد 

بلوماس ي فنجد أن متوسطات إجاباتهم تراوحت ما بين )العزيز ِفي ت ى  3.95عمل الد 
َ
( حيث جاءت إجابة 4.10ِإل

ى )جميع فقرات املحور( بدرجة "موافق" بمتوسطات حسابية تراوحت بين )
َ
راسة َعل

ى  3.95أفراد الد 
َ
( 4.10ِإل

ابعة من فئات املقياس الخماس ي وتشيّر ى درجة موافق. وهى متوسطات تقع بالفئة الر 
َ
ِّإل

ّ نتائج اتفقت وقد  ،(Jae & Others, 2006) وزمالئه جي دراسة نتائجِبِه  جاءت ما مع راسةَهِذِه الد 

ِتي  (،2009) جلبرت جاكسوّن ودراسة
َّ
ى أن  توصلتال

َ
ّ املتغيرات من اعددًِّإل

 
 القاتعال أنشطةِفي  تؤثّر ارئةالط

 استعداد مدى ومنها وخصائصه، الفرد بقدرات املتعلقة واملعالِفي  تتمثل الفردية املتغيرات أبرّز وأن امة،عال

ى  و"القدرة "اإليثار" لسمة املمارسين
َ
 واألخالق املعلومات، واستخدام املعقدة"، تكاّلاملش مع التعاملَعل

ّ
 

ى أن  باإلضافة، خصيةالش
َ
ِفي  مّراملست التطوّر بسبب والوظائف املهام تغيير تحديات تواجه امةعال القاتعالِإل
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 واملبادئ األسسِفي  اتغييرًّ يفرض بما واملعلوماتي التكنولوجي التطوّر ضوء وفي وأساليبها، اإلدارة نظريات

 للمؤسسة. اإلدارية
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ال الرّ ال
َ
ى  التغلب وسائل ما: ابعُسؤ

َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
ّ لعملفي ا امةعال القاتعال فاعلية من تحدال ّبلوماس ي؟الد 

ى  للتعرف
َ
ى  لتغلبا وسائلَعل

َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
ّ لعملفي ا امةعال القاتعال فاعلية من تحدال  بلوماس ي،الد 

 أفراد الستجابات والرتب املعيارية واالنحرافات سابيةحال واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب تم

ّ عينة ى  التغلب وسائل ملحوّر راسةالد 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 لعملفي ا امةعال تالقاعال فاعلية من تحدال

ّ ّالتالي: دوّلجال يوضحها كما تائجالنّ  وجاءت بلوماس ي،الد 

 (15) رقم جدول 

ى  راسةالد   عينة أف اد استيابات
َ
ى  التغلب وسائلب املتعلرة باراتعالَعل

َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من يحدال

 معياري  انح اف وأقل، حساب  طمتوس أعلى حسبا ينازلي   م يبة بلوماس ي،الد   لعملفي ا امةعال القاتعال

 ساب حال املتوسط تساوي  حالةِفي 

 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة
ية الريمة

مال
حت

اال
 

1 

 

 مليناعال اختيار

 امةعال بالعالقات

ى 
َ
 علمية أسسَعل

 مناسبة متطورة

 للعمل

ّ  بلوماس ي.الد 

 4.11 110 108 46 8 6 ك

 

0.93 

 

189.3 

 

0.00 

 

10 

 % 2.2 2.9 16.5 38.8 39.6 

2 

 

 أسس وضع

 مقننة ومعايير

 املينعال الختيار

 إدارةِفي  املميزين

 امة.عال القاتعال

 4.17 113 112 42 8 3 ك

 

0.86 

 

210.3 

 

0.00 8 

 % 1.1 2.9 15.1 40.3 40.6 

 7 0.00 225.3 0.90 4.18 117 114 35 5 7 ك حقائب توفير 3
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة
ية الريمة

مال
حت

اال
 

 متطورة تدريبية 

 ملعال ملمارسة

 لخدمة املنهي

ّ  بلوماسيةالد 

 الخارجية.

% 2.5 1.8 12.6 41.0 42.1     

4 

 

 مشاركة تفعيل

 إدارةِفي  املينعال

 امةعال القاتعال

 اتخاذ عمليةِفي 

 القرارات.

 4.16 111 117 39 6 5 ك

 

0.87 

 

218.3 

 

0.00 9 

 % 1.8 2.2 14.0 42.1 39.9 

5 

 

 توضيح

 اختصاصات

ِفي  املينعال

 امةعال القاتعال

ا منعًّ بدقة

 املهام. لتداخل

 4.28 136 95 41 1 5 ك

 

0.86 

 

247.7 

 

0.00 3 

 % 1.8 0.4 14.7 34.2 48.9 

6 

 

 القاتعال منح

 مستوّى امةعال

ا متقدًمّا إداريًّ

 قدرات يناسب

 موظفيها

 وخبراتهم.

 4.25 126 107 37 5 3 ك

 

0.83 

 

238.7 

 

0.00 6 

 % 1.1 1.8 13.3 38.5 45.3 

 4 0.00 235.6 0.88 4.26 134 95 39 6 4 ك االعتماد زيادة 7
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة
ية الريمة

مال
حت

اال
 

 املالية واملوارد 

 ألنشطة الالزمة

 القاتعال ومهام

 بكل امةعال

 أنواعها.

% 1.4 2.2 14.0 34.2 48.2     

8 

 

 قاعدة توسيع

ى  االعتماد
َ
 أيَعل

 تحقيقِفي  وسائل

 القاتعال أهداف

 امة.عال

 4.30 137 98 35 5 3 ك

 

0.84 

 

255.0 

 

0.00 2 

 % 1.1 1.8 12.6 35.3 49.3 

9 

 

 موظفي تدريب

 امةعال القاتعال

ى 
َ
 استخدامَعل

 لتكنولوجياا

 تسييرِفي  ديثةحال

 واألنشطة. املهام

 4.40 151 94 27 4 2 ك

 

0.78 

 

304.5 

 

0.00 1 

 %ّ0.7 1.4 9.7 33.8 54.3 

10 

 

 قواعد توفير

 املتكاملة ياناتبال

 لخدمة واملتطورة

 القاتعال أهداف

 امة.عال

 4.25 136 92 38 8 4 ك

 

0.90 

 

234.3 

 

0.00 5 

 % 1.4 2.9 13.7 33.1 48.9 

11 

 

 لياعال اإلدارة فهم
 القاتعال لدوّر

 قيقي.حال امةعال

 11 0.00 143.0 1.10 3.99 117 79 56 14 12 ك

% 4.3 5.0 20.1 28.4 42.1 
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 العبارة م

ط املوافرة درجة
س

تو
امل

ف 
 ا

ح
الن

ا
 

ي  ر
يا

ملع
ا

 

 االختبارات

ب اإلحصائية
ايي

الر
كال 

 لي

 لحسن 2كا

 املطابرة

 غنا

موا

 فق

بشد

 ة

 غنا

مواف

 ق

 موافق محايد
 موافق

 بشدة
ية الريمة

مال
حت

اال
 

    0.54 4.21ّللمحوّر امعال املتوسط

ى االيتضح من 
َ
راسة حول محور )وسائل التغلب َعل

ابق أن آراء عينة الد  ِتي تحد جدول الس 
َّ
ملعوقات ال

بلوماس ي( ِهَي بدرجة )موافق بشدة( وبمتوسط )العامة ِفي تعزيز العالقات المن فاعلية  (. 5من  4.21عمل الد 

ى  4.21وهو متوسط يقع ِفي الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكرت الخماس ي )من 
َ
ِتي 5.00ِإل

َّ
( وهي الفئة ال

ى أداة
َ
ى خيار موافق بشدة َعل

َ
ى  تشير ِإل

َ
راسة موافقون بشدة َعل

تيجة توضح أن أفراد الد  راسة، وَهِذِه الن 
الد 

ى معوقات تحد من فاعلية عمل 
َ
بلوماس ي ويعزو العامة ِفي العالقات الوسائل التغلب َعل باحث َهِذِه العمل الد 

ى أن 
َ
تيجة ِإل َها دور حيوي ِفي العالقات الالن 

َ
بلوماس ي؛ ألنها ترتكز العامة ل ى ركائز اجتماعية، ولذا عمل الد 

َ
َعل

عامة واحترام رأي اليجب أن تضع كل مؤسسة وهيئة أهدافها بحيث تتوافق مع ظروف املجتمع وأهدافه 

ى تحمل املسؤولية العالقات الجماهير، وتقوم ال
َ
اخلية والخارجية َعل عامة بتدريب جماهير املؤسسات الد 

ى تحمل االجتماعية حيث إنه عن طريق تبصيرهم بإمكانات 
َ
املؤسسات ومجهودها تستطيع أن تساعدهم َعل

ياسة  ة العامة للمؤسسة وتبصير المسؤولية الس  ْيِفيَّ
َ
ُهم ك

َ
ِتي تقدمها وتشرح ل

َّ
جمهور املتعامل معها بالخدمات ال

بلوماسية  روري أن تحاول املؤسسة الد  ة فِّالتنفيذ القوانين، ولذا فمن الض  ى تكوين رأي عام، وخاصَّ
َ
ي عمل َعل

راسة يوافقون بشدة 
أوقات األزمات والكوارث لكي ينهض مجموع املواطنين بواجبهم إزاء مجتمعهم. وأفراد الد 

ى معوقات تحد من فاعلية عمل 
َ
ى أن أهم وسائل التغلب َعل

َ
بلوماس ي العامة ِفي العالقات الَعل عمل الد 

ى استخدام الالعالقات التتلخص فيما يلي: تدريب موظفي 
َ
حديثة ِفي تسيير املهام التكنولوجيا عامة َعل

ى أي وسائل ِفي تحقيق أهداف 
َ
عامة، وتوضيح اختصاصات العالقات الواألنشطة، وتوسيع قاعدة االعتماد َعل

عامة بدقة منًعا لتداخل املهام، وزيادة االعتماد واملوارد املالية الالزمة ألنشطة ومهام العالقات العاملين ِفي ال

عامة، العالقات البيانات املتكاملة واملتطورة لخدمة أهداف البكل أنواعها، وتوفير قواعد عامة العالقات ال

عامة مستوى إدارًيا متقدًما يناسب قدرات موظفيها وخبراتهم، وتوفير حقائب تدريبية العالقات الومنح 

بلوماسية الخارجية.المتطورة ملمارسة  ّعمل املنهي لخدمة الد 
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ّ بالجدوّل تائجالنّ  خالل من يتضح كما ّ مستوّى قيم جميع أن ابقالس   مربع باختبار والخاص اللةالد 

 هناك أن أدق بمعنى أو فأقل، (0.05) مستوّى عند دالة املحوّر عبارات من عبارة لكل (chi-square) كاي

ّ مجتمع أفراد آراءا ِفي تباينًّ ّ حوّل راسةالد  ّللمقياس. الخمس رجاتالد 

ى  لتغلبا وسائل محوّر عبارات ترتيب تمّو
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

 عند املعيارّي لالنحراف قيم ألقلا ووفًقّ، سابيحال للمتوسط قيم ألعلىا وفًقّا تنازليًّ بلوماس يالد ّ ملعال تعزيز

ّ:يلي كما املتوسط قيم تساوّي

ى  امةعال القاتعال موظفي "تدريب وهي (9) رقم بارةعال جاءت .1
َ
ِفي  ديثةحال التكنولوجيا تخداماسَعل

ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين األولى باملرتبة واألنشطة" املهام تسيير
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 تحدال

 حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من

ا َهّّو (،0.78) معيارّي وانحراف (،5 من 4.40)
َ
ى أن  يدلذ

َ
ى  امةعال القاتعال موظفي تدريبَعل

َ
َعل

ى  التغلب وسائل فضلأّوأهم  من واألنشطة املهام تسييرِفي  ديثةحال التكنولوجيا استخدام
َ
َعل

ِتي  املعوقات
َّ
ّ ملعال تعزيزِفي  ودورها فاعليتها من تحدال ّ.بلوماس يالد 

ى عَّ االعتماد قاعدة "توسيع وهي (8) رقم بارةعال جاءت .2
َ
 القاتعال أهداف تحقيقِفي  وسائل أيل

ّ باملرتبة امة"عال
 
ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين انيةالث

َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

 (،5 من 4.30) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ا ّو (،0.84) معيارّي وانحراف
َ
ى أن  يشيّرَهذ

َ
ى  االعتماد قاعدة توسيعِإل

َ
 أهداف تحقيقِفي  وسائل أيَعل

ى  التغلب وسائلأهم  من واحدةِهَي  امةعال القاتعال
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 ملعالِفي  فاعليتها من تحدال

ّ.بلوماس يالد ّ

 لتداخلا منعًّ بدقة امةعال القاتعالِفي  املينعال اختصاصات "توضيح وهي (5) رقم بارةعال جاءت .3

ّ باملرتبة املهام"
 
ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين الثةالث

َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

 (،5 من 4.28) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ا ّو (،0.86) معيارّي وانحراف
َ
ّ يعنىَهذ ى أن  بشدة ّنّوموافق راسةأن أفراد الد 

َ
 اختصاصات توضيحَعل

ى  التغلب وسائل ىحدإ تعد املهام لتداخلا منعًّ بدقة امةعال القاتعالِفي  املينعال
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
ال

ّ.بلوماس يالد ّ ملعالِفي  فاعليتها من تحد

 بكل امةعلا القاتعال ومهام ألنشطة الالزمة املالية واملوارد االعتماد "زيادة وهي (7) رقم بارةعال جاءت .4

ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين ابعةالرّ  باملرتبة أنواعها"
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

 (،5 من 4.26) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ا ّو (،0.88) معيارّي وانحراف
َ
ّ موافقة يعنىَهذ ى أن  بشدة راسةأفراد الد 

َ
 واملوارد االعتماد زيادةَعل

ى  التغلب وسائل ىحدإِهَي  أنواعها بكل امةعال القاتعال ومهام ألنشطة الالزمة املالية
َ
 املعوقاتَعل

ِتي 
َّ
ّ.بلوماس يالد ّ ملعالِفي  فاعليتها من تحدال
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 القاتعال دافأه لخدمة واملتطورة املتكاملة ياناتبال قواعد "توفير وهي (10) رقم بارةعال جاءت .5

ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين الخامسة باملرتبة امة"عال
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

 (،5 من 4.25) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ّ(.0.90) معيارّي وانحراف

 موظفيها قدرات يناسبا متقدًمّا إداريًّ مستوّى امةعال القاتعال "منح وهي (6) رقم بارةعال جاءت .6

ّ باملرتبة وخبراتهم" ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين ادسةالس 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

 (،5 من 4.25) حسابي بمتوسط بشدة" "موافق بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ّ(.0.83) ارّيمعي وانحراف

ّ لخدمة املنهي ملعال ملمارسة متطورة تدريبية حقائب "توفير وهي (3) رقم بارةعال جاءت .7  بلوماسيةالد 

ّ باملرتبة الخارجية" ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين ابعةالس 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

 (،5 من 4.18) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ّ(.0.90) معيارّي وانحراف

 القاتعال إدارةِفي  املميزين املينعال الختيار مقننة ومعايير أسس "وضع وهي (2) رقم بارةعال جاءت .8

ّ باملرتبة امة"عال
 
ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين امنةالث

َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

 (،5 من4.17) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  بدورها امةعال تالقاعال

ّ(.0.92) معيارّي وانحراف

 اتخاذ عمليةِفي  امةعال القاتعال إدارةِفي  املينعال مشاركة "تفعيل وهي (4) رقم بارةعال جاءت .9

ى  لبالتغ بوسائل املتعلقة باراتعال بين التاسعة باملرتبة القرارات"
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من تحدال

 (،5 من 4.16) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ّ(.0.87) معيارّي وانحراف

ى  امةعال بالعالقات املينعال "اختيار وهي (1) رقم بارةعال جاءت .10
َ
 مناسبة متطورة علمية أسسَعل

ّ للعمل ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين اشرةعال املرتبةب بلوماس ي"الد 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 تحدال

 من 4.11) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية من

ّ(.0.93) معيارّي وانحراف (،5

 اديةحال باملرتبة قيقي"حال امةعال القاتعال لدوّر لياعال اإلدارة "فهم وهي (11) رقم بارةعال جاءت .11

ى  التغلب بوسائل املتعلقة باراتعال بين ةعشّر
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

ّ(.1.10) معيارّي وانحراف (،5 من 3.99) حسابي بمتوسط "موافق" بدرجة بلوماس يالد ّ ملعال تعزيز

ى امل
َ
ِتي تحد من فاعلية نستخلص من محور )وسائل التغلب َعل

َّ
عامة ِفي تعزيز العالقات العوقات ال

ى املعوقات ال
َ
ى محور وسائل التغلب َعل

َ
راسة َعل

بلوماس ي( أن هناك توافًقا ِفي درجة إجابة أفراد الد  عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
بلوماس ي فنجد أن متوسطات إجاباتهم تراوحت العامة ِفي تعزيز العالقات الال ما عمل الد 
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ى  3.95بين )
َ
ى )4.10ِإل

َ
راسة َعل

( فقرات من املحور بدرجة "موافق بشدة " 6( حيث جاءت إجابة أفراد الد 

ى  4.25بمتوسطات حسابية تراوحت بين )
َ
( وهى متوسطات تقع بالفئة الخامسة من فئات املقياس 4.40ِإل

ى درجة موافق بشدة، ِفي حين جاءت إجابة أفراد ا
َ
ى )الخماس ي وتشير ِإل

َ
راسة َعل

( فقرات من املحور بدرجة 5لد 

ى  3.99"موافق" بمتوسطات حسابية تراوحت بين )
َ
ابعة من فئات 4.18ِإل ( وهى متوسطات تقع بالفئة الر 

ى درجة موافق.
َ
ّاملقياس الخماس ي، وتشير ِإل

ّ نتائج اتفقت وقد  مارّي ودراسة، (2009) جلبرت جاكسوّن دراسةِبِه  جاءت ما مع راسةَهِذِه الد 

(Mary, 2001) ى  توصلت التي
َ
ّأّو املتجددة التحديات ملواجهة املؤسساتِفي  لياعال داراتاإّل تعاوّن ضرورةِإل

ً
 ال

ّ التطورات ضوءِفي  بأوّل  األكثر املوظفين لدى يرتفع الوظيفي ضاالرّ  نأّو املهنة،َهِذِه  تواجه يالت ريعةالس 

ّ
ً

ِتي  األنشطة أهداف تفهم من يأتي ضاالرّ  مبعث وأن امة،عال القاتعال رسائل مع تفاعال
َّ
 القاتعالِبَها  تقومال

ّ.ِبَها السابق والتبليغ امةعال

  



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

76
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

ال ال
َ
ّ عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناكَهل  الخامس:ُسؤ  محاوّر حوّل راسةالد 

عزّى التي راسةالد ّ
ُ
ّ للمتغيرات ت

 
 والوظيفية؟ خصيةالش

 
 
 :التعليم  ملستوى ا باختالف الف وق :أوال

 التعليم : املستوى  ملتغنا بالنسبة للبيانات التوزيع اعتدالية ش ط من التحرق

 مجتمع بيانات فري:الصّ  الفرض ّ ّ.اطبيعيًّا توزيعًّ تتوزع راسةالد 

 طبيعي. غيرا توزيعًّ تتوزع راسةالد ّ مجتمع بيانات ديل:بال الفرض 

 سميرنوف" - كوملوجوروف ختبارا" احثبلا استخدم للبيانات التوزيع اعتدالية مدى لتوضيح

(Kolmogorov-Smirnov test:) التالي: دوّلجال يوضحها كما تائجالنّ  وجاءت 

 (16) جدول 

 التعليم  املستوى  ملتغنا بالنسبة( سمنانوف – )كوملوغوروف االعتمادية اختبار

 التعليم  املستوى  املحاور 

 سمنانوف – كوملوغوروف

 اإلحصائية
 درجة

 ة يحال

 مستوى 

 اللةالد  

 تع ي ِفي  امةعال القاتعال مهام

 بلوماس يالد   ملعال فاعلية

 *200. 34 0.116 ثانوي 

 0.000 171 0.110 جامعي

 0.193 33 0.127 عال   دبلوم

 0.035 35 0.154 ماجستنا

 *200. 5 0.224 دكتوراه

ِتي  األساليب
َّ
 أ  يمكنال

 امةعال القاتعال تستخدمها

 ملعال عليةفا لتع ي 

 بلوماس يالد  

 0.023 34 0.163 ثانوي 

 0.000 171 0.110 جامعي

 *200. 33 0.119 عال   دبلوم

 *200. 35 0.117 ماجستنا

 *200. 5 0.231 دكتوراه

ِتي  املعوقات
َّ
 فاعلية من يحدال

 ملعال تع ي ِفي  امةعال القاتعال

 بلوماس يالد  

 0.022 34 0.163 ثانوي 

 0.000 171 0.149 جامعي

 0.195 33 0.127 عال   دبلوم

 0.030 35 0.156 ماجستنا

 *200. 5 0.180 دكتوراه
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 التعليم  املستوى  املحاور 

 سمنانوف – كوملوغوروف

 اإلحصائية
 درجة

 ة يحال

 مستوى 

 اللةالد  

ى  التغلب وسائل
َ
 املعوقاتَعل

ِتي 
َّ
 القاتعال فاعلية من يحدال

 بلوماس يالد   لعملفي ا امةعال

 0.001 34 0.207 ثانوي 

 0.000 171 0.123 جامعي

 *200. 33 0.087 عال   دبلوم

 0.095 35 0.137 اماجستن

 *200. 5 0.179 دكتوراه

تائج بالجدول أعاله يتضح أنه بالنسبة ملتغير املستوى التعليمي في أغلب فئات املتغيرات،  من خالل الن 

فأقل، وعلى ذلك فإن الفرض الصفري الذي ينص  (0.05)و (0.01)فإنه توجد داللة إحصائية عند مستوى 

 على أن بيانات مجتمع الدراسة 
ً
 بالنسبة ملتغير املستوى التعليمي غير مقبول، ونقبل بدال

ً
 طبيعيا

ً
تتوزع توزيعا

  بالنسبة ملتغير 
ً
 طبيعيا

ً
عنه الفرض البديل الذي ينص على أن بيانات مجتمع  الدراسة ال تتوزع توزيعا

جراء الفروقات املستوى التعليمي، وبناء على ذلك فإن االختبارات الالمعلمية هي االختبارات املناسبة إّل

ّاإلحصائية وفق شروط التوزيع الطبيعي.

 للميموعات: للتباين التيانس ش ط من التحرق

 ّالتباين. حيث من متجانسة راسةالد ّ مجموعات فري:الصّ  الفرض

 التباين. حيث من متجانسة غير راسةالد ّ مجموعات ديل:بال الفرض 

في الفروض التي تتعلق بشرط تجانس التباين  Levene Statisticاستخدم الباحث اختبار "ليفين" للتحقق 

راسة كشرط الستخدام االختبارات املعملية ِفي تحديد الفروقات اإلحصائية لتوضيح مدى 
ملجموعات الد 

تائج كما  اخلي بالنسبة ملتغير املستوى التعليمي وجاءت الن  تجانس املجموعات من حيث التباين الد 

ّجدول التالي:اليوضحها 

 (17) جدول 

 التعليم  املستوى  ملتغنا بالنسبة راسةالد   ميموعات ييانس مدى لتوضيح ليفن  اختبار

 راسةالد   محاور 
 قيمة

 ليفن 

 درجات

 األولى  يةحال

 درجات

  يةحال

 
 
 انيةالث

 اللةالد   مستوى 

 0.181 273 4 1.576 بلوماس يالد   ملعال فاعلية تع ي ِفي  امةعال القاتعال مهام
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ِتي األساليب
َّ
 لتع ي  امةعال القاتعال تستخدمها أ  يمكن ال

 بلوماس يالد   ملعال فاعلية

2.243 4 273 0.065 

ِتي  املعوقات
َّ
 تع ي ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 بلوماس يالد   ملعال

2.024 4 273 0.091 

ى  التغلب وسائل
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 القاتعال فاعلية من يحدال

 لوماس يبالد   للعمل امةعال

1.063 4 273 0.375 

في جميع محاور أقل أو ( 0.05) داللة إحصائية عند مستوّىعدم وجود  دول أعالهجيتضح من ال

الدراسة بالنسبة ملتغير املستوى التعليمي وبالتالي يدل ذلك على تجانس التباين، ويتضح أن االختبارات 

لية غير متوفر فإن االختبارات هي االختبارات املناسبة هي االختبارات املعلمية، وبما أن شرط االعتدا

ّ.الالمعلمية

 عن تحليل التباين ) (kruskall-wallis)وقد تم استخدام اختبار كروسكال واليس 
ً

 One Wayبديال

ANOVA راسة
راسة حول محاور الد 

( ملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ِفي آراء مجتمع الد 

ِلَك ألنه لم يتحقق شرط االعتدالية للتوزيع لفئات متغير املستوى تعزى ملتغير املست
َ
وى التعليمي؛ وذ

ِلَك كما يتضح من 
َ
ّجدول التالي:الالتعليمي، وذ

 (18) رقم جدول 

 ميتمع أف اد إجابات متوسطات بن  للف وق (kruskall -Wallis) واليس ك وسكال اختبار نتائج

 التعليم  ستوى امل باختالف راسةالد  

 متوسطّالعددّالتعليمي ستوّىاملّملحاوّرا
ّتبالرّ 

 مربع قيمة

ّكاي

 مستوّى

ّاللةالد ّ

ِفي  امةعال القاتعال مهام

 ملعال فاعلية تعزيز

 بلوماس يالد ّ

 0.881 1.183 132.96 34 ثانوّي

 138.99 171 جامعي

 148.20 33 عاٍلّ دبلوم

 136.49 35 ماجستير

 165.20 5 دكتوراه

ِتي  األساليب
َّ
 أن يمكنال

 القاتعال تستخدمها

 فاعلية لتعزيز امةعال

 بلوماس يالد ّ ملعال

 0.658 2.424 134.12 34 ثانوّي

 142.62 171 جامعي

 145.48 33 عاٍلّ دبلوم

 129.70 35 ماجستير

 98.50 5 دكتوراه
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 متوسطّالعددّالتعليمي ستوّىاملّملحاوّرا
ّتبالرّ 

 مربع قيمة

ّكاي

 مستوّى

ّاللةالد ّ

ِتي  املعوقات
َّ
 من تحدال

 امةعال القاتعال فاعلية

 ملعال تعزيزِفي 

 بلوماس يالد ّ

 0.259 5.292 119.74 34 ثانوّي

 143.30 171 جامعي

 126.05 33 عاٍلّ دبلوم

 146.19 35 ماجستير

 185.90 5 دكتوراه

ى  التغلب وسائل
َ
َعل

ِتي  املعوقات
َّ
 من تحدال

 امةعال القاتعال فاعلية

ّ في العمل  بلوماس يالد 

 0.347 4.460 127.26 34 ثانوّي

 137.24 171 جامعي

 148.14 33 عاٍلّ دبلوم

 145.46 35 ماجستير

 201.20 5 دكتوراه

فأقل،  ِفي اتجاهات أفراد ( 0.05) ويبين الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوّى

راسة )مهام 
راسة حول محاور الد 

بلوماس ي، ّوالعامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات المجتمع الد  األساليب عمل الد 

ِتي يمكن أن تستخدمها 
َّ
ِتي تحد من فاعلية العامة لتعزيز فاعلية العالقات الال

َّ
بلوماس ي، واملعوقات ال عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية العامة ِفي تعزيز العالقات ال
َّ
ى املعوقات ال

َ
بلوماس ي، ووسائل التغلب َعل عالقات العمل الد 

بلوماس ي( باختالفال املستوى التعليمي، فال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  عامة في العمل الد 

فأقل في اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول هذه املحاور باختالف املستوى التعليمي، ( 0.05) مستوّى

َها ِهَي )أكبر من )
َ
اللة ل ّ(.0.05حيث إن مستويات الد 

 الخباة: سنوات عدد باختالف الف وق :اثاني  

 الخباة: سنوات عدد ملتغنا بالنسبة للبيانات التوزيع داليةاعت ش ط من التحرق

 مجتمع بيانات فري:الصّ  الفرض ّ ّ.اطبيعيًّا توزيعًّ تتوزع راسةالد 

 طبيعي. غيرا توزيعًّ تتوزع راسةالد ّ مجتمع بيانات ديل:بال الفرض 

 استخدم الباحث اختباّر ختبارا" احثبال استخدم للبيانات التوزيع اعتدالية مدى لتوضيح

ّالتالي: دوّلجال يوضحها كما تائجالنّ  وجاءت (:Kolmogorov-Smirnov test) سميروف–كوملوجوروف

 (19) جدول 

 الخباة سنوات عدد ملتغنا بالنسبة( سمنانوف – )كوملوغوروف االعتمادية اختبار

 الخباة سنوات عدد املحاور 
 سمنانوف – كوملوغوروف

 مستوى  درجة اإلحصائية
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 اللةالد    يةحال

 امةعال القاتعال مهام

 ملعال فاعلية تع ي ِفي 

 بلوماس يالد  

 0.001 81 0.137 سنوات 5 من أقل

ى  5 من
َ
 0.000 113 0.132 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 0.133 36 0.130 سنة 15 من أقلِإل

 0.035 48 0.132 فأكثا سنة 15 من

ِتي  األساليب
َّ
 أ  يمكنال

 القاتعال تستخدمها

 فاعلية لتع ي  مةاعال

 بلوماس يالد   ملعال

 0.001 81 0.134 سنوات 5 من أقل

ى  5 من
َ
 0.003 113 0.108 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 *200. 36 0.109 سنة 15 من أقلِإل

 0.001 48 0.169 فأكثا سنة 15 من

ِتي  املعوقات
َّ
 من يحدال

 امةعال القاتعال فاعلية

 ملعال تع ي ِفي 

 وماس يبلالد  

 0.000 81 0.164 سنوات 5 من أقل

ى  5 من
َ
 0.000 113 0.137 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 *200. 36 0.080 سنة 15 من أقلِإل

 0.005 48 0.157 فأكثا سنة 15 من

ى  التغلب وسائل
َ
َعل

ِتي  املعوقات
َّ
 من يحدال

 امةعال القاتعال فاعلية

 بلوماس يالد   لعملفي ا

 0.000 81 0.178 واتسن 5 من أقل

ى  5 من
َ
 0.005 113 0.103 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 0.156 36 0.126 سنة 15 من أقلِإل

 *200. 48 0.095 فأكثا سنة 15 من

تائج بالجدول أعاله يتضح أنه بالنسبة ملتغير عدد سنوات الخبرة في أغلب فئات  من خالل الن 

فأقل، وعلى ذلك فإن الفرض الصفري الذي ينص  0.05و 0.01عند مستوى املتغيرات، توجد داللة إحصائية 

 بالنسبة ملتغير عدد سنوات الخبرة غير مقبول، ونقبل 
ً
 طبيعيا

ً
على أن بيانات مجتمع الدراسة تتوزع توزيعا

  بالنسبة 
ً
 طبيعيا

ً
 عنه الفرض البديل الذي ينص على أن بيانات مجتمع  الدراسة ال تتوزع توزيعا

ً
ملتغير بدال

عدد سنوات الخبرة، وبناء على ذلك فإن االختبارات الالمعلمية هي االختبارات املناسبة إلجراء الفروقات 

ّاإلحصائية وفق شروط التوزيع الطبيعي.

 للميموعات: للتباين التيانس ش ط من التحرق

 ّالتباين. حيث من متجانسة راسةالد ّ مجموعات فري:الصّ  الفرض

 التباين. حيث من متجانسة غير راسةالد ّ اتمجموع ديل:بال الفرض 

( لتوضيح مدى تجانس املجموعات من حيث Levene) Statisticباحث اختبار "ليفين" الاستخدم 

اخلي بالنسبة ملتغير عدد سنوات الخبرة للتحقق من َهِذِه الفروض التي تتعلق بشرط تجانس  التباين الد 
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راسة كشرط الستخدام
االختبارات املعلمية ِفي تحديد الفروقات اإلحصائية،  التباين ملجموعات الد 

تائج كما يوضحها  ّجدول التالي:الوجاءت الن 

ّ

ّ

ّ

ّ

 (20) جدول 

 الخباة سنوات عدد ملتغنا بالنسبة راسةالد   ميموعات ييانس مدى لتوضيح ليفن  اختبار

  يةحال درجات ليفن  قيمة راسةالد   محاور 

 األولى

 درجات

  يةحال

 
 
 انيةالث

 اللةالد   وى مست

 ملعال فاعلية تع ي ِفي  امةعال القاتعال مهام

 بلوماس يالد  

2.641 3 274 0.050 

ِتي  األساليب
َّ
 امةعال القاتعال تستخدمها أ  يمكنال

 بلوماس يالد   ملعال فاعلية لتع ي 

2.150 3 274 0.094 

ِتي  املعوقات
َّ
ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 بلوماس يالد   ملعال تع ي 

1.330 3 274 0.265 

ى  التغلب وسائل
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 فاعلية من يحدال

 بلوماس يالد   لعملفي ا امةعال القاتعال

3.526 3 274 0.015 

 
ً
السابق يتضح عدم وجود داللة إحصائية في املتغيرين )الثاني والثالث( فيما توجد  لجدوّللوفقا

( بالنسبة ملتغير عدد سنوات الخبرة، 0.05، 0.01لرابع عند مستوى )داللة إحصائية في املتغيرين األول وا

وهنا نقبل . وبالتالي يوجد تجانس في املتغيرين الثاني والثالث، فيما ال يوجد تجانس في املتغير األول والرابع

ّألول والرابع.الفرض الصفري الذي يدل على تجانب البيانات في املتغيرين الثاني والثالث ونرفضه في املتغيرين ا

وبناء عليه فإن االختبارات املناسبة هي االختبارات املعلمية في املتغيرين الثاني والثالث واالختبارات 

 لشرط تجانس التباين، وبما أن شرط االعتدالية غير متوفر فإن 
ً
الالمعلمية في املتغيرين األول والرابع وفقا

ّة.االختبارات املناسبة هي االختبارات الالمعلمي

 عن تحليل التباين) kruskall-wallis)استخدم الباحث اختبار كروسكال واليس)
ً
 One Wayبديال

ANOVAراس
راسة حول محاور الد 

ة ( ملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ِفي آراء مجتمع الد 
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ِلَك ألنه لم يتحقق شرط االعتدالية للتوّز تعزى ملتغير عدد سنوات الخبرة؛
َ
يع لفئات متغير عدد سنوات وذ

ِلَك كما يتضح من 
َ
ّجدول التالي: الالخبرة، وذ

 

 

 

 

 

 

 (21) رقم جدول 

 ميتمع أف اد إجابات متوسطات بن  للف وق (kruskall -Wallis) واليس ك وسكال اختبار نتائج

 الخباة سنوات عدد باختالف راسةالد  

 متوسط العدد الخباة سنوات عدد املحاور 

 يبال   

 م بع قيمة

 كاي

 مستوى 

 اللةالد  

ِفي  امةعال القاتعال مهام

 ملعال فاعلية تع ي 

 بلوماس يالد  

 0.105 6.142 134.67 81 سنوات 5 من أقل

ى  5 من
َ
 131.92 113 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 140.17 36 سنة 15 من أقلِإل

 164.98 48 فأكثر سنة 15 من

ِتي  األساليب
َّ
 أ  يمكنال

 القاتعال تستخدمها

 فاعلية لتع ي  امةعال

 بلوماس يالد   ملعال

 0.272 3.902 133.19 81 سنوات 5 من أقل

ى  5 من
َ
 134.12 113 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 145.13 36 سنة 15 من أقلِإل

 158.58 48 فأكثر سنة 15 من

ِتي  املعوقات
َّ
 من يحدال

 امةعال القاتعال فاعلية

 ملعال تع ي ي فِ 

 بلوماس يالد  

 0.379 3.084 127.58 81 سنوات 5 من أقل

ى  5 من
َ
 141.66 113 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 143.01 36 سنة 15 من أقلِإل

 151.89 48 فأكثر سنة 15 من

ى  التغلب وسائل
َ
َعل

ِتي  املعوقات
َّ
 من يحدال

 امةعال القاتعال فاعلية

 اس يبلومالد   للعمل

 0.059 7.428 129.96 81 سنوات 5 من أقل

ى  5 من
َ
 131.96 113 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من
َ
 152.43 36 سنة 15 من أقلِإل

 163.65 48 فأكثر سنة 15 من

عامة العالقات المن الجدول أعاله، وفي اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول محاور الدراسة )مهام 

ِتي يمكن أن تستخدمها اللية ِفي تعزيز فاع
َّ
بلوماس ي، واألساليب ال عامة لتعزيز فاعلية العالقات العمل الد 

ِتي تحد من فاعلية ال
َّ
بلوماس ي، واملعوقات ال بلوماس ي، ووسائل العامة ِفي تعزيز العالقات العمل الد  عمل الد 
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ِتي تحد من فاعلية 
َّ
ى املعوقات ال

َ
بلوماس ي( عدم وجود فروق ذات عامة في الالعالقات الالتغلب َعل عمل الد 

راسة  ( 0.05) داللة إحصائية عند مستوّى
راسة حول محاور الد 

فأقل ِفي اتجاهات أفراد مجتمع الد 

ّ َها ِهَي باختالف عدد سنوات الخبرة، حيث إن مستويات الد 
َ
(، وبالتالي ال يوجد فروق 0.05أكبر من )اللة ل

راسة حول َهِذِه املحاور ( 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوّى
فأقل ِفي اتجاهات أفراد مجتمع الد 

ّباختالف عدد سنوات الخبرة.

 
 
 ملعال يخصص باختالف الف وق :اثالث

 مل:عال يخصص ملتغنا بالنسبة للبيانات التوزيع اعتدالية ش ط من التحرق

 مجتمع بيانات فري:الصّ  الفرض ّ ّ.اطبيعيًّا توزيعًّ تتوزع راسةالد 

 طبيعي. غيرا توزيعًّ تتوزع راسةالد ّ مجتمع بيانات يل:دبال الفرض 

 سميرنوف" - كوملوجوروف اختبار" احثبال استخدم للبيانات التوزيع اعتدالية مدى لتوضيح

(Kolmogorov-Smirnov testوجاءت:)  ّّالتالي: دوّلجال يوضحها كما تائجالن

 (22) جدول 

 ملعال يخصص ملتغنا ةبالنسب( سمنانوف – )كوملوغوروف االعتمادية اختبار

 ملعال يخصص املحاور 

 سمنانوف – كوملوغوروف

 اإلحصائية
 درجة

  يةحال
 اللةالد   مستوى 

 امةعال القاتعال مهام

 ملعال فاعلية تع ي ِفي 

 بلوماس يالد  

 0.035 38 0.148 اإلعالم

 0.022 47 0.140 امةعال العالقات

 0.033 37 0.151 واملؤتمرات املراسم

ّ مالعلّو  0.036 49 0.131 ياسيةالس 

 0.001 26 0.235 واللوائح األنظمة

 0.190 43 0.114 اإلدارّي والتطوير التخطيط

 واملالية اإلدارية الشؤون

ونوال
ُ
ان

َ
 يةق

0.116 38 .200* 

ِتي  األساليب
َّ
 أ  يمكنال

 القاتعال تستخدمها

 فاعلية لتع ي  امةعال

 بلوماس يالد   ملعال

 0.164 38 0.122 اإلعالم

 0.041 47 0.131 امةعال العالقات

 0.085 37 0.135 واملؤتمرات املراسم

ّ العلوم  *200. 49 0.088 ياسيةالس 

 0.000 26 0.273 واللوائح األنظمة
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 ملعال يخصص املحاور 

 سمنانوف – كوملوغوروف

 اإلحصائية
 درجة

  يةحال
 اللةالد   مستوى 

 0.001 43 0.185 اإلدارّي والتطوير التخطيط

 واملالية اإلدارية الشؤون

ونوال
ُ
ان

َ
 يةق

0.139 38 0.063 

  املعوقات
َّ
 من يحدِتي ال

 امةعال القاتعال فاعلية

 ملعال تع ي ِفي  بدورها

 بلوماس يالد  

 0.031 38 0.150 اإلعالم

 0.008 47 0.152 امةعال العالقات

 0.070 37 0.139 واملؤتمرات املراسم

ّ العلوم  0.003 49 0.159 ياسيةالس 

 *200. 26 0.138 واللوائح األنظمة

 0.049 43 0.134 اإلدارّي والتطوير التخطيط

 واملالية اإلدارية الشؤون

ونوال
ُ
ان

َ
 يةق

0.125 38 0.137 

ى  التغلب وسائل
َ
َعل

ِتي  املعوقات
َّ
 من يحدال

 امةعال القاتعال فاعلية

 بلوماس يالد   لعملفي ا

 0.130 38 0.126 اإلعالم

 0.080 47 0.121 امةعال العالقات

 0.014 37 0.163 واملؤتمرات املراسم

ّ ومالعل  0.004 49 0.158 ياسيةالس 

 0.000 26 0.240 واللوائح األنظمة

 *200. 43 0.070 اإلدارّي والتطوير التخطيط

 واملالية اإلدارية الشؤون

ونوال
ُ
ان

َ
 يةق

0.137 38 0.068 

يتضح من النتائج بالجدول أعاله، في أغلب فئات املتغيرات بالنسبة ملتغير " تخصص العمل" أن 

ى أن  (0.05)و (0.01)إحصائية عند مستوى  هناك داللة
َ
ذي ينص َعل

َّ
فري ال فأقل، عليه نرفض الفرض الص 

راسة تتوزع توزيًعا طبيعًيا بالنسبة ملتغير تخصص 
ذي ينص العمل ونقبل الفرض البيانات مجتمع الد 

َّ
بديل ال

راسة ال تتوزع توزيًعا طبيعًيا بالنسبة ملتغير ت
ى أن بيانات مجتمع الد 

َ
عمل، عليه فإن االختبارات الخصص َعل

بيعي.
 
ّالالمعلمية، هي االختبارات املناسبة إلجراء الفروقات اإلحصائية وفق شرط التوزيع الط

 للميموعات للتباين التيانس ش ط من التحرق

 ّالتباين. حيث من متجانسة راسةالد ّ مجموعات فري:الصّ  الفرض



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

85
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

 التباين. حيث من متجانسة غير راسةالد ّ مجموعات ديل:بال الفرض 

للفروض التي تتعلق بشرط تجانس التباين  Statistic Leveneاستخدم الباحث اختبار " ليفين" 

راسة كشرط الستخدام االختبارات املعلمية ِفي تحديد الفروقات اإلحصائية، لتوضيح مدى 
ملجموعات الد 

اخلي بالنسبة ملتغير تخصص  تائج كما التجانس املجموعات من حيث التباين الد  عمل، وجاءت الن 

ّجدول التالي:اليوضحها 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 (23) جدول 

 ملعال يخصص ملتغنا بالنسبة راسةالد   ميموعات ييانس مدى لتوضيح ليفن  اختبار

 راسةالد   محاور 
 قيمة

 ليفن 

 درجات

  يةحال

 األولى

 درجات

  يةحال

 
 
 انيةالث

 اللةالد   مستوى 

 ملعال ةفاعلي تع ي ِفي  امةعال القاتعال مهام

 بلوماس يالد  

1.836 6 271 0.092 

ِتي  األساليب
َّ
 امةعال القاتعال تستخدمها أ  يمكنال

 بلوماس يالد   ملعال فاعلية لتع ي 

1.488 6 271 0.182 

ِتي  املعوقات
َّ
 تع ي ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 بلوماس يالد   ملعال

1.600 6 271 0.147 

ى  التغلب وسائل
َ
ِتي  عوقاتاملَعل

َّ
 فاعلية من يحدال

 بلوماس يالد   للعمل امةعال القاتعال

2.109 6 271 0.053 

وفي املتغيرات األول ( 0.05) وتشير بيانات الجدول أعاله إلى عدم وجود داللة إحصائية عند مستوّى

يوجد تجانس في وبالتالي ( 0.05) والثاني والثالث فيما توجد داللة إحصائية عند املتغير الرابع عند مستوّى

املتغيرات األول والثاني والثالث فيما ال يوجد تجانس في املتغير الرابع وعليه نقبل الفرض الصفري في املتغيرات 

ّاألول والثاني والثالث ونرفضه في املتغير الرابع.



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

86
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

لمية فيما وبناء عليه فإن االختبارات املناسبة في املتغيرات األول والثاني والثالث هي االختبارات املع

 لشرط تجانس التباين، وبما أن شرط االعتدالية 
ً
االختبارات الالمعلمية تكون مناسبة مع املتغير الرابع وفقا

ّغير متوفر فإن االختبارات املناسبة هي االختبارات الالمعلمية.

 عن تحليل التباين  Kruskall -Wallisتم استخدام اختبار كروسكال واليس 
ً
 ANOVA Way On  بديال

راسة تعزى 
راسة حول محاور الد 

معرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ِفي آراء مجتمع الد 

ِلَك ألنه لم يتحقق شرط االعتدالية للتوزيع لفئات متغير تخصص الملتغير تخصص 
َ
ِلَك العمل؛ وذ

َ
عمل، وذ

ّجدول التالي:الكما يتضح من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24) رقم جدول 

 ميتمع أف اد إجابات متوسطات بن  للف وق (kruskall -Wallis) واليس  وسكالك اختبار نتائج

 ملعال يخصص باختالف راسةالد  

ّالعددّملعال تخصصّاملحاوّر
 متوسط

ّتبالرّ 

 مربع قيمة

ّكاي

 مستوّى

ّاللةالد ّ

 القاتعال مهام

 تعزيزِفي  امةعال

 ملعال فاعلية

 بلوماس يالد ّ

 0.008 17.337 159.68 38 اإلعالم

 176.02 47 امةعال لعالقاتا

 128.51 37 واملؤتمرات املراسم

ّ العلوم  124.72 49 ياسيةالس 

 124.17 26 واللوائح األنظمة

 130.92 43 اإلدارّي والتطوير التخطيط

 واملالية اإلدارية الشؤون

ونوال
ُ
ان

َ
 يةق

38 124.09 

ِتي  األساليب
َّ
ال

 أن يمكن

 0.312 7.091 150.26 38 اإلعالم

 157.27 47 امةعال العالقات
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ّالعددّملعال تخصصّاملحاوّر
 متوسط

ّتبالرّ 

 مربع قيمة

ّكاي

 مستوّى

ّاللةالد ّ

 تستخدمها

 امةعال القاتعال

 فاعلية لتعزيز

 بلوماس يالد ّ ملعال

 118.81 37 واملؤتمرات املراسم

ّ العلوم  132.77 49 ياسيةالس 

 126.77 26 واللوائح األنظمة

 148.12 43 اإلدارّي والتطوير التخطيط

 اليةوامل اإلدارية الشؤون

ونوال
ُ
ان

َ
 يةق

38 134.55 

ِتي  املعوقات
َّ
 تحدال

 فاعلية من

 امةعال القاتعال

 ملعال تعزيزِفي 

 بلوماس يالد ّ

 0.000 30.545 153.74 38 اإلعالم

 186.56 47 امةعال العالقات

 113.15 37 واملؤتمرات املراسم

ّ العلوم  127.46 49 ياسيةالس 

 113.83 26 واللوائح األنظمة

 151.60 43 اإلدارّي والتطوير التخطيط

 واملالية اإلدارية الشؤون

ونوال
ُ
ان

َ
 يةق

38 112.11 

ى  التغلب وسائل
َ
َعل

ِتي  املعوقات
َّ
 تحدال

 فاعلية من

 امةعال القاتعال

 لعملفي ا

ّ  بلوماس يالد 

 0.119 10.136 147.17 38 اإلعالم

 162.41 47 امةعال العالقات

 135.73 37 واملؤتمرات املراسم

ّ العلوم  137.03 49 ياسيةالس 

 130.46 26 واللوائح األنظمة

 145.55 43 اإلدارّي والتطوير التخطيط

 واملالية اإلدارية الشؤون

ونوال
ُ
ان

َ
 يةق

38 109.68 

سة من النتائج في الجدول أعاله، الخاصة باتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول محاور الداّر

ِتي يمكن أن تستخدمها 
َّ
ى العامة لتعزيز فاعلية العالقات ال)األساليب ال

َ
بلوماس ي، وسائل التغلب َعل عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
بلوماس ي( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة العالقات الاملعوقات ال عامة في العمل الد 

راسة  باختالف فأقل ِفي اتجاهات أفراد مجتم (0.05)إحصائية عند مستوى 
راسة حول محاور الد 

ع الد 

َها ِهَي أكبر من )التخصص 
َ
اللة ل (، وبالتالي ال يوجد فروق ذات داللة 0.05عمل، حيث إن مستويات الد 
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راسة حول َهِذِه املحاور باختالف تخصص  (0.05)إحصائية عند مستوى 
فأقل ِفي اتجاهات أفراد مجتمع الد 

ّعمل.ال

عمل العامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات التمع الدارسة حول محور مهام في اتجاهات أفراد مجو

بلوماس ي باختالف تخصص  فأقل ِفي  (0.05)عمل وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الالد 

اللة ) اللة أقل من مستوى الد  راسة، حيث بلغت قيم مستوى الد 
ا يدل 0.05اتجاهات أفراد مجتمع الد 

َ
(، وَهذ

ى ّو
َ
تب ِفي َعل جدول أعاله يتضح أن الفروق لصالح الجود فروق ذات داللة احصائية، ومن خالل متوسط الر 

ذين تخصصهم 
َّ
راسة ال

ذين تخصصهم العالقات الأفراد مجتمع الد 
َّ
ى أن ال

َ
ا يدل َعل

َ
عالقات العامة، وَهذ

ى محور مهام ال
َ
بلوماس ي.عمل االعامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات العامة هم أكثر َعل ّلد 

ِتي تحد من فاعلية و
َّ
عامة ِفي العالقات الفي اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول محور املعوقات ال

بلوماس ي باختالف تخصص التعزيز   (0.05)عمل؛ وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى العمل الد 

اللة ) اللة أقل من مستوى الد  ى وجود فروق ذات  (،0.05فأقل؛ حيث بلغت قيم مستوى الد 
َ
مما يدل َعل

تب ِفي  راسة الداللة احصائية، ومن خالل متوسط الر 
جدول أعاله يتضح أن الفروق لصالح أفراد مجتمع الد 

ذين تخصصهم 
َّ
ذين تخصصهم العالقات الال

َّ
ى أن ال

َ
ا يدل َعل

َ
ى محور العالقات العامة، وَهذ

َ
عامة هم أكثر َعل

ِتي تحد من فاعلي
َّ
بلوماس ي.العامة ِفي تعزيز العالقات الة املعوقات ال ّعمل الد 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّ

ّ

 

 

 

 اخلامس الفصل

  مناقشة النتائج والتوصيات
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 الخامس الفصل

 مناقشة النتائج والتوصيات

 :راسةالد   نتائج

ّ نتائج أهم ّ؟بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعال مهام ما: وّلاأّل ؤالالس 

 في آراء أفراد مجتمع الدارسة حول الدرجات الخمس للمقياس، -1
ً
حيث أن جميع قيم  وجد تباينا

 مستوّى عند دالة املحوّر عبارات من عبارة لكل (chi-square)مستوى الداللة الخاص باختبار 

ّ مجتمع أفراد آراءا ِفي تباينًّ هناك أن أدق بمعنى أو فأقل، (0.05) ّ حوّل راسةالد   الخمس رجاتالد 

ّللمقياس.

ّ عينة آراء أن تائجالنّ  أظهرت -2  ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال قاتالعال )مهام محوّر حوّل راسةالد 

ّ توضح تيجةَهِذِه النّ ّو (،5 من 4.19) وبمتوسط )موافق( بدرجةِهَي  بلوماس ي(الد ّ  راسةأن أفراد الد 

ّ موافقوّن ى الد 
َ
ذي وّرَعل

َّ
 مهام هموأ ،بلوماس يالد ّ ملعال فاعلية تعزيزِفي  امةعال القاتعالِبِه  تقوم ال

 وسائل عبر الوزارة بجهود التعريف يلي: ما بلوماس يالد ّ ملعال عليةفا تعزيزِفي  امةعال القاتعال

ى  امعال اإلشرافّو ،ةسميالرّ  اإلعالم
َ
ّ من يوفالضّ  واستقبال املراسمَعل  واألجنبية، ربيةعال وّلالد 

ى  ملعالّو
َ
 اسالنّ  واهتمامات األحداث مع اإليجابي التفاعلّو الوزارة، تجاه إيجابي رأي تكوينَعل

 واملعارض املؤتمرات من الفعاليات تنظيمّو والقوانين، األنظمة مع يتعارض ال بما ورغباتهم،

ِفي  اإلعالم وسائل إسهام وبمدى ،للمواطن املقدمة الوزارة بأنشطة والتعريف واالحتفاالت، والندوات

ّ.األنشطة تغطية

ّ نتائج أهم ّ ؤالالس 
 
ِتي  األساليب ما: انيالث

َّ
 ملعال فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ّبلوماس ي؟الد ّ

وجد أنه هناك تباين في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول الدرجات الخمس للمقياس، حيث أن جميع  -1

اللة الخاص باختبار مربع كاي ) ( لكل عبارة من عبارات املحور دالة عند chi-squareقيم مستوى الد 

ّ( فأقل.0.05مستوى )

ّ عينة اءآّر أن تائجالنّ  أظهرت -2 ِتي  )األساليب محوّر حوّل راسةالد 
َّ
 امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

 تيجةَهِذِه النّ ّو، (5 من 4.20) وبمتوسط (بشدة )موافق بدرجةِهَي  بلوماس ي(الد ّ ملعال فاعلية لتعزيز

ّ توضح ى  موافقوّن راسةأن أفراد الد 
َ
ِتي  األساليبَعل

َّ
 لتعزيز مةاعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

ِتي  األساليب همأّو بلوماس ي،الد ّ ملعال فاعلية
َّ
 فاعلية لتعزيز امةعال القاتعال تستخدمها أن يمكنال

 لد،بالِفي  إقامتها إجراءات وتسهيل ومرافقتها سميةالرّ  الوفود استقبالِفي  تتلخص بلوماس يالد ّ ملعال

ّ بجميع ياتهاوقنصل الوزارة ألنشطة متطورة متكاملة بيانات قواعد توفيرّو  مهمات تسهيلّو ول،الد 

ّ َها املناسبة األجواء وتهيئة املؤتمرات، وتنظيم واإلعالميين، حافيينالص 
َ
 التواصل وسائل استخدامّو ،ل
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 والتصريحات والقرارات سمية،الرّ  الوثائق وتصنيف حفظّو ام،عال أيالرّ  اتجاهات لتوجيه االجتماعي
ِتي  سميةالرّ 

َّ
 وجهات لتقريب الخارجية والسفارات القنصليات مع التفاعل ،الوزارة بمواقف تتعلقال

ّظر.النّ 

 

  ؤالالس   نتائج أهم
 
ِتي  املعوقات ما: الثالث

َّ
 ملعال تع ي ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 بلوماس ي؟الد  

وجد أنه هناك تباين في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول الدرجات الخمس للمقياس، حيث أن جميع  -1

اللة الخاص باختبار مربع كاي  لكل عبارة من عبارات املحور دالة   (chi-square)قيم مستوى الد 

ّ( فأقل.0.05عند مستوى )

ّ عينة آراء أن تائجالنّ  كشفت -2 ِتي  )املعوقات محوّر حوّل راسةالد 
َّ
 امةعال القاتعال فاعلية من تحدال

َك  ومن (،5 من 4.04) وسطوبمت )موافق( بدرجةِهَي  بلوماس ي(الد ّ ملعال تعزيزِفي 
ْ
 املعوقاتأبرز ِتل

 امةعال القاتعال إدارةِفي  املينعال مشاركة ضعفّو امة،عال القاتعال كوادر لتطوير التدريب ندرة

 املهام، وتداخل امةعال بالعالقات املينعال اختصاصات وضوح عدمّو القرارات، اتخاذ عمليةِفي 

 استخدام عدمّو امة،عال القاتعال أهداف تحقيقي فِّ اإلعالم لوسائل األمثل االستخدام عدم

 القاتعال وضع عدمّو امة،عال القاتعال وأنشطة مهام تسييرِفي  ديثةحال للتكنولوجيا املوظفين

ّوخبراتها. لقدراتها مناسب إدارّي مستوّىِفي  امةعال

ّ نتائج أهم ى  التغلب وسائل ما: ابعالرّ  ؤالالس 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 لعملفي ا امةعال القاتعال ةفاعلي من تحدال

ّ ّبلوماس ي؟الد 

 في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول الدرجات الخمس للمقياس، حيث أن جميع  -1
ً
وجد أنه هناك تباينا

اللة الخاص باختبار مربع كاي  لكل عبارة من عبارات املحور دالة   (chi-square)قيم مستوى الد 

ّ( فأقل.0.05عند مستوى )

ّ عينة آراء أن تائجالنّ  كشفت -2 ى  التغلب )وسائل محوّر حوّل راسةالد 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 من تحدال

 4.21) وبمتوسط بشدة( )موافق بدرجةِهَي  بلوماس ي(الد ّ ملعال تعزيزِفي  امةعال القاتعال فاعلية

ّ فرادأ نأ توضح تيجةَهِذِه النّ ّو (5 من ى  بشدة موافقوّن راسةالد 
َ
ى  التغلب وسائلَعل

َ
 معوقاتَعل

ى  التغلب وسائلأهم  ومن بلوماس يالد ّ ملعالِفي  امةعال القاتعال عمل فاعلية من تحد
َ
 معوقاتَعل

ّ ملعالِفي  امةعال القاتعال عمل فاعلية من تحد  موظفي تدريب يلي: فيما تتلخص بلوماس يالد 

ى  امةعال القاتعال
َ
 اعدةق توسيعّو واألنشطة، املهام تسييرِفي  ديثةحال التكنولوجيا استخدامَعل

ى  االعتماد
َ
ِفي  املينعال اختصاصات توضيحّو امة،عال القاتعال أهداف تحقيقِفي  وسائل أيَعل

 ومهام ألنشطة الالزمة املالية واملوارد االعتماد زيادةّو املهام، لتداخلا منعًّ بدقة امةعال القاتعال
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 القاتعال أهداف لخدمة ةواملتطوّر املتكاملة ياناتبال قواعد توفيرّو أنواعها، بكل امةعال القاتعال

 توفيرّو وخبراتهم، موظفيها قدرات يناسبا متقدًمّا إداريًّ مستوّى امةعال القاتعال منحّو امة،عال

ّ لخدمة املنهي ملعال ملمارسة متطورة تدريبية حقائب ّالخارجية. بلوماسيةالد 

ال ال
َ
ّا عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناكَهل  الخامس:ُسؤ  محاوّر حوّل راسةلد 

عزّى التي راسةالد ّ
ُ
ّ للمتغيرات ت

 
 والوظيفية؟ خصيةالش

ّ
ً
ّ:التعليمي املستوّى باختالف الفروق :أوال

عامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات ال في اتجاهات أفراد مجتمع الدارسة حول محاور الدراسة )مهام

ِتي يمكن أن تستخدمها ال
َّ
بلوماس ي، واألساليب ال بلوماس ي، العامة لتعزيز فاعلية الات عالقالعمل الد  عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
ى املعوقات العامة ِفي تعزيز العالقات الواملعوقات ال

َ
بلوماس ي، ووسائل التغلب َعل عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
بلوماس ي(اتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية العالقات الال عامة في العمل الد 

راسة  باختالف املستوى ( 0.05) ّىعند مستّو
راسة حول محاور الد 

فأقل ِفي اتجاهات أفراد مجتمع الد 

ّالتعليمي.

ّالخبرة: سنوات عدد باختالف الفروق :اثانيًّ

عامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات الفي اتجاهات أفراد مجتمع الدارسة حول محاور الدراسة )مهام 

ِتّال
َّ
بلوماس ي، واألساليب ال بلوماس ي، العامة لتعزيز فاعلية العالقات الي يمكن أن تستخدمها عمل الد  عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
ى املعوقات العامة ِفي تعزيز العالقات الواملعوقات ال

َ
بلوماس ي، ووسائل التغلب َعل عمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
بلوماس ي(اتضح أنه ال توجد فروق العالقات الال ذات داللة إحصائية عامة في العمل الد 

متغيري املهام واألساليب واملعوقات فيما توجد داللة إحصائية في متغير وسائل فأقل ِفي ( 0.05) عند مستوّى

ّالتغلب على املعوقات باختالف عدد سنوات الخبرة.

ّ

ّ
ً
ّمل:عال تخصص باختالف الفروق :اثالث

عامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات الفي اتجاهات أفراد مجتمع الدارسة حول محاور الدراسة )مهام  -1

ِتي يمكن أن تستخدمها ال
َّ
بلوماس ي، واألساليب ال عمل العامة لتعزيز فاعلية العالقات العمل الد 

ِتي تحد من فاعلية 
َّ
بلوماس ي، واملعوقات ال بلوماس ي، ووسائل العامة ِفي تعزيز العالقات الالد  عمل الد 

ِتي تحد من ف
َّ
ى املعوقات ال

َ
بلوماس ي(اتضح أنه ال العالقات الاعلية التغلب َعل عامة في العمل الد 

راسة ( 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوّى
فأقل ِفي اتجاهات أفراد مجتمع الد 

راسة  باختالف تخصص 
 عمل.الحول محاور الد 
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عمل العامة ِفي تعزيز فاعلية العالقات الفي اتجاهات أفراد مجتمع الدارسة حول محور مهام  -2

بلوماس ي، باختالف تخصص العمل، وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوّى ( 0.05) الد 

فأقل، وأن الفروق لصالح أفراد مجتمع الدارسة الذين تخصصهم العالقات العامة. وهو ما يدل 

ّعلى أنهم األكثرية على محور مهام العالقات العامة في تعزيز فاعلية العمل الدبلوماس ي. 

عامة ِفي العالقات الجاهات أفراد مجتمع الدارسة حول محور املعوقات التي تحد من فاعلية في ات -3

بلوماس ي، باختالف تخصص العمل، وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند التعزيز فاعلية  عمل الد 

فأقل، وأن الفروق لصالح أفراد مجتمع الدارسة الذين تخصصهم العالقات ( 0.05) مستوّى

ما يدل على أنهم األكثرية على محور املعوقات التي تحد من فاعلية العالقات العامة في  العامة. وهّو

ّتعزيز فاعلية العمل الدبلوماس ي.

 التوصيات:

ابقة يرى  راسة والدراسات الس 
هناك العديد من التوصيات التي  باحث أنالمن خالل عرض نتائج الد 

ّما يلي: ومن أهم هذه التوصيات العمل الدبلوماس ي،  فاعلية العالقات العامة فييجب مراعاتها لضمان 

 بين بطالرّ  بمهام طالعضااّل يمكنهم ،امةعال القاتعالِفي  ومتخصصين مؤهلين كفاءأأفراد  تعيين -1

ّ والعملواإلعالم الجديد  واملرئي واملسموع املقروءعالم اإّل  بلوماس ي.الد 

 .املهام لتداخلا نعًّم بدقة امةعال القاتعالِفي  املينعال اختصاصات توضيح -2

 .وخبراتهم موظفيها قدرات يناسب ممتقد ّيإداّر مستوّى امةعال القاتعال منح -3

ى  امةعال بالعالقات املينعال اختيار -4
َ
ّ للعمل مناسبة متطورة علمية أسسَعل  .بلوماس يالد 

 .القرارات اتخاذ عمليةِفي  امةعال القاتعال إدارةِفي  املينعال شراكإ -5

 .الخارجية والعالقات بالنشاطات املواطنين لتوعية عالمي؛اإّلسلوب اأّل استخدام -6

ّّ
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 املرراحات:

تطوير العمل الدبلوماس ي  إجراء املزيد من الدراسات العلمية املتعلقة بفاعلية العالقات العامة في -1

الدبلوماس ي وأساليب االستفادة العمل مكانية استخدام االعالم الجديد في الرفع من أداء وآليات إ

ّ.ت الدول الشقيقة والصديقة في الرفع من جاهزية األداء الدبلوماس يمن خبرا

 والتعليم عالمواإّل والثقافة الخارجية وزاراتِفيَها  تشارك مقترحة ةإعالميّ  يةإستراتيج دراسةإجراء  -2

تسهم في تطوير العمل الدبلوماس ي من خالل الرفع من آلية  القةعال ذات األخرّى والجهات اليعال

ّ.العالقات العامةوكفاءة عمل 

 وظيفة بكونها امةعال القاتعال لطبيعة بلوماسيةالد ّ وخبراء القادة دراكإ عن مقترحة دراسةإجراء  -3

ّ وظائف من ّ لكالس   بلوماس ي.الد 

 الم.عالِفي  ديدجال صرعال وتغيرات والدبلوماسية امةعال القاتعال عن مقترحة دراسةإجراء  -4

ّ

ّ

ّ  
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 واملراجع املصادر قائمة
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 امل اجعقائمة املصادر و 

 :
 
 امل اجع الع بية:أوال

امليلة املص ية لبحوث م(. االتجاهات الحديثة في دراسة القائم باالتصال، 2000)،إبراهيم، محمد سعد

 م. 2000ديسمبر  –( أكتوبر 4، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، ع )ال أي العام

، القاهرة: الشخص ي والجماهناي في اإلعالم األمني بناء االيصالم(. 2012)،األبشيهي، محمد يوسف محمد

 مطابع الشرطة.

، )طبعة مزيدة ومنقحة(، عمان، دار عامة وااليصال اإلنسان العالقات ال .م(2009)،أبو أصبع، صالح خليل

روق
 

 .الش

فار العالقات ال .م(2013آدم، فاطمة، ) ى الس 
َ
بلوماسية، دراسة يطبيرية َعل ى الد 

َ
ة املص ية عامة وأث ها َعل

ودان بالخ يوم، ّ.رسالة ماجستير، جامعة أم درمان، الس 

يخ حسن
 

سوقي الش ودانية ِفي يطوي  األداء العالقات الدور  .م(2015)،األصم، الد  فارات الس  عامة ِفي الس 

ودانية(، فارات الس  ى عينة من الس 
َ
بلوماس ي )دراسة وصفية َعل رسالة دكتوراه غير منشورة،  الد 

ودانالرآن جامعة الق ة، الس  ّ.كريم والعلوم اإلسالمي 

ق اءة في دراسات الرائم بااليصال وقضايا التنمية: دراسة ميدانية لعينة من م(. 1995) ،أغا، ألفت حسين

 ، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، القاهرة. الرائمن  بااليصال في امليتمع املص ي 

ى العالقات لادور  .م(2015)، البخيت، سالم 
َ
هنية للدول: دراسة يطبيرية َعل

 
ورة الذ عامة ِفي يحسن  الص 

عودية بالراه ةالسفارة اململكة  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان ع بية الس 

ودان ة، الس  ّ.اإلسالمي 

ياض .م(1995)،بركات، جمال  بلوماسية ماضيها وحاض ها ومستربلها ال   ّ.الد 

حمالت الراوييية ِفي عص  .م(2007) ،عبد املنعم البكري، فؤادة
ْ
ياحي والتخطيط لل التسويق الس 

بعة األولى، عالم التكنولوجيا االيصاالت
 
ّ.كتب، القاهرةال، الط

ّ.، جامعة بغداد، قسم اإلعالممحاض ات منشورة .م(1995) ،توفيق، زهير

ى السسات عامة ِفي املؤ العالقات الوظيفة  .م(2012)،ثالث، معظم إبراهيم
َ
حكومية، دراسة يطبيرية َعل

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم وزارة االيصال واإلعالم بيمهورية نيينايا الفيدرالية

ة، الخرطوم. ّدرمان اإلسالمي 



 بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور طويعال سويلم بن فهد أ.

 

97
 

 2018طبعة أذار . -مايو  .بي الدميقراطي العرملركز ا  صدار إ  .إسرتاتيجية دراسات 

 

عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع املسؤولية األخالقية واالجتماعية للمنظمات،  .م(2014)،جرادات، ناصر

ّ.جامعة(التبة )الشارقة، مك

د؛ وعياد، خيرت معوض ار عامة: املدخل اإلسرااييجيالعالقات الإدارة  .م(2005) ،جمال، راسم ُمَحمَّ ، الد 

بعة األولى، القاهرة
 
ّ.املصرية اللبنانية، الط

ْحَمد، )
َ
ّ.، عمان: دار زهران للنشر والتوزيع1ط عامة،العالقات ال .م(2008جودة، محفوظ أ

دالجوهري، محمود ُمّ ولية،العالقات ال .م(1995)،َحمَّ ّ.القاهرة، دار املعارف عامة ِفي املؤيم ات الد 

د ّ.، القاهرة، دار وائل للنشر والتوزيع4، طعامةالعالقات ال .م(2005) ،حسين، سمير ُمَحمَّ

ى مكايالعالقات الدور م(. 2013خلف هللا، وليد، )
َ
بلوماس ي، دراسة يطبيرية َعل ب عامة ِفي الرطاع الد 

فارات  ّ.، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرةع بية واألجنبيةالالس 

اميةالعامة ِفي العالقات المبادئ  .م(1998)،الداقوقي، مختار التهامي
 
عالي ال، بغداد، وزارة التعليم بلدا  الن

ّ.علميالوالبحث 

ظ ية العامة ِفي الر   العالقات ال .م(2010)،باري واملجالي، نبيل خليفالدرة، عبد 
 
حادي والعش ين: الن

ّ.، عمان، دار وائل للنشر والتوزيعواملمارسة التطبيق، منحى نظام  وإسرااييجي

د زاق ُمَحمَّ بعة عامة والعوملةالعالقات ال .م(2005)،الدليمي، عبد الر 
 
, دار جرير للنشر والتوزيع, عمان, الط

ّ.األولى

)تحقيق أحمد إبراهيم زهوة(، بيروت: دار  مختار الصحاحم(. 2004بدالقادر)الرازي، محمد بن أبي بكر بن ع

ّالكتاب العربي.

م(. العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع، اإلسكندرية، املكتب الجامعي 2004رشوان، حسين،)

ّالحديث.

اية للنشر والتوزيع، األردن، ، دار الرّ عامة والباويوكوالتالعالقات الإدارة  .م(2001)، رضا، هاشم حمدي

بعة األولى
 
ّ.عمان، الط

هـ(. اعتماد الشباب السعودي على وسائل اإلعالم التقليدية 1429الرفاعي، عبد هللا بن محمد حسن.) 

ميلة والوطنية واملستحدثات االتصالية )دراسة مقارنة على عينة من الشباب في مدينة الرياض(، 

 (.357-274ص ص )العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  -إلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود ا

د محفوظ رّقعامة، املشكالت والحلول العالقات ال .م(2004)، الزهري، ُمَحمَّ
 

ّ.، القاهرة، دار نهضة الش
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عربي للنشر ال، عمان، مكتبة املجتمع عامة: نظ يات وأساليبالالعالقات .م(2009)،زويلف، مهدي حسن

 .والتوزيع

دزين، من ودا ،الاإلعالم الخارجي ودوره ِفي دعم  .(م2008)،صور عثمان ُمَحمَّ بلوماس ي ِفي الس   عمل الد 

ودان للعملة املحدودة بعة األولى، الخرطوم: شركة مطابع الس 
 
ّ.الط

ى حسين سعدان
َ
جمهورية الحكومية ِفي العامة ِفي األجه ة العالقات الدور  .م(2004)،سعدان، فؤاد َعل

عامة واإلعالن كلية اإلعالم جامعة القاهرة، العالقات الالة ماجستير غير منشورة، قسم . رساليمنية

 القاهرة.

د ّ.، عمانغ ب والش ق العامة ِفي العالقات ال .م(2007)،سليم، فرحات ُمَحمَّ

، ترجمة عطا عبد الوهاب، بيروت، مركز ع ب ِفي عرول األم يكين الصور  .م(1997)،سليمان، ميخائيل

ّ.عربيةالالوحدة  دراسات

ى اإلنرانتالصحيفة عامة"، العليا والعالقات ال"القيادة  .هـ(1421)إبراهيم بن عبد هللا،السماري، 
َ
، ج ي ة َعل

ّ.85، ص10349عدد الهـ. 1421ذو القعدة  3األحد 

 العالقة الوظيفية بن  الرائم بااليصال والجمهور: دراسة وصفيةم(. 2008)،الصبيحي، محمد بن سليمان

، رسالة دكتوراه غير في ضوء متغناات البيئة االيصالية الحديثة في اململكة الع بية السعودية

 منشورة، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

، كلية اإلعالم واالتصال، املداخل النظ ية في الدراسات اإلعالمية)د.ت(. ،الصبيحي، محمد بن سليمان

 جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية، الرياض. 

ركة  عامة )األسس واملهارات(،العالقات الوظيفة  .م(2008)،شعبان، حمدي
 

اشر الش عربية الالقاهرة، الن 

ّ.املتحدة للتسويق والتوريدات

ظ ية والتطبيقالعالقات ال .م(2008)،شيبة، شدوان علي
 
ّ.جامعيةال، القاهرة، دار املعرفة عامة بن  الن

د فريد ار عامة املبادئ والتطبيقالعالقات ال .م(2009)،الصحن، ُمَحمَّ  .جامعيةال، اإلسكندرية: الد 

بعة األولى, دار عامة أساليب وممارسةالعالقات ال .م(2004)،الصوفي، خالد
 
علمية للنشر الكتب ال, الط

ّ.والتوزيع

حكومية الامة لإلعالم االجتماعي ِفي املنظمات عالعالقات التبني ممارس ي  .م(2016)،الصيفي، حسن نيازّي

ظرية املوحدة لقبول التقنية واستخدامها،  عودية: دراسة مسحية ِفي إطار الن  ع بية الامليلة الس 

عودية , عال، لإلعالم وااليصال عودية لإلعالم واالتصال،  الس  ّ.15جمعية الس 
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هضة ,ّعامةالعالقات الفن وعلم  .م(1994)،طاهر مرس ىعطية،   .عربيةالالقاهرة، دار الن 

بلوماس ي العامة ِفي تع ي  العالقات الدور م(. 2012عابدين، تيسير، ) ى في عمل الد 
َ
ودا  بالتطبيق َعل الس 

ودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية علوم وزارة الخارجية ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الس 

 .االتصال

د بلوماسية ياريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها .م(2009) ،أبو عباة، سعيد ُمَحمَّ بعة األولى، دار الد 
 
، الط

يماء للنشر والتوزيع، األردن.
 

ّالش

، القاهرة: عالم الكتب للنشر 2، طالبحث العلم  في الدراسات اإلعالميةم(. 2004) ،عبد الحميد، محمد

 والتوزيع.

 ، القاهرة: عالم الكتب.3، طل وايياهات التأثنانظ يات اإلعالم وااليصام(. 2010)،عبد الحميد، محمد

ّ.حديثالجامعي ال، اإلسكندرية، املكتب عامة بمنظمات األعمالالعالقات ال .م(2007) ،عبد الفتاح، حمد

ّ.كتبال، القاهرة، مكتبة عالم عامةالعلمية للعالقات الاألسس م(، 2008) ،عجوة، علي

هضة عامةالقات عالالفن وعلم  .م(1994)، عطية، طاهر مرس ى  ّ.عربية, القاهرةال, دار الن 

ى اإلسراايييية .م(1991) ،العكر، أودنيس
َ
بلوماسية ِإل ليعة(من الد 

 
ّ.، )بيروت: دار الط

خني حدود الحدود ِفي منطرة الباامج التدريبية ملش وع أمن الفاعلية م(. 2013)،العنزي، عويد بن الص 

مالية من وجهة نظ  املتدربن 
 

عربية للعلوم الة ماجستير )غير منشورة(. جامعة نايف . رسالالش

ياض. ّاألمنية. الر 

ميع ، القاهرة، مؤسسة شباب عامة ِفي امليتمع املعاص الااليصال والعالقات  .م(2004)، غريب، عبد الس 

ّجامعة.ال

د سليم ّ.، عمانغ ب والش ق العامة ِفي العالقات ال .م(2007)، فرحات، ُمَحمَّ

حدود من المدى فاعلية التدريب اإلداري واألمني ِفي ح س م(. 2012) ،بن علي حسين القحطاني، شايع

باط  ياضالعامة لح س العاملن  باملدي ية الوجهة نظ  الض  . رسالة ماجستير غير حدود بمدينة ال  

ياض.المنشورة. جامعة نايف  ّعربية للعلوم األمنية. الر 

د، ) ّ.، الخرطوم: مطبعة آرّوعامةالعالقات الاليصال ِفي الرائم با .م(2010مراد، منال ُمَحمَّ

ّ.، دار أسامة للنشرمبادئ ِفي االيصال، عما  .م(2013)،مشارقة، تيسير

د،) ْحَمد ُمَحمَّ
َ
, القاهرة، مؤسسة حديثة، معلومات، ايصاالت، ايخاذ الر اراتالاإلدارة  .م(2008املصري، أ

ّ.جامعةالشباب 
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ب .م(2004)، املعجم الوسيط
 
ولية.الط روق الد 

 
ّعة األولى، مصر: مكتبة الش

ولية .م(1979)،مقلد، إسماعيل صبرّي ّ.عربيةال، بيروت: مؤسسة األبحاث اإلسراايييية والسياسة الد 

السل ال، علميةالعامة: املفاهيم واألسس العالقات ال .م(2008)،هاشم، كي محمود كويت، شركة ذات الس 

ّ.للنشر والتوزيع

بلوماس ي .م(1975)،أبو هيف، علي صادق و  الد 
 
ان

َ
بعة األولى مصر، مكتبة اإلسكندريةالر

 
ّ.، الط
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 األجنبية: امل اجعثانيا

Anouska, E, G, (2003). Public Relations Strategies in d, Changing Word, Ibid, p 33. 

Damasio, Manule Jose and Dias, Paticia and Andrade, Gabrile.(2012).The Pr Pyramid: Social Media 

and The New Role of Public Relations In Organization, Revisit International De Relations 

Publicans, No4,vol. 11, P P11-30. 

Hopkins, Alexander E. (2015). Government Public Relations: Public Diplomacy or Propaganda?, 

Inquiries Journal/Student Pulse LLC. (7). (3). 1-3. 

Jackson Gillbert,(2009). “Contemporary challenges impacting practitioners of public relations in 

Ontario – Canada”, 'Public Relations Quarterly. Vol.27.No.3. 

Jae Hwa Shin a, Jongmin Park b, Glen T.,(2006). Cameronc Contingent factors: Modeling generic 

public relations practice in South Korea. Public Relations Review 32 , 184–185. 

Mary, Valencia "Interactivity Communication through Public elationship and the Job Satisfaction in 

Governmental Organizations ", Management Decision , 2001, Vol. 45, No. 3. 63-71. 
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 راسةالّد مالحق

ّ  
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ّ(1) رقم امللحق

ّ املحكمين أسماء قائمة

 م
 اسم املحكم

الدرجة 

 العلمية
 الجامعة التخصص

اع  باس دة 1
 

ْحَمد الش
َ
 جامعة نايف الع بية للعلوم األمنية عالماإل  أستاذ دكتور  أ.د. أ

 جامعة نايف الع بية للعلوم األمنية اإلعالم أستاذ دكتور  يمأ.د. يه عبد العاي  ن 2

 جامعة نايف الع بية للعلوم األمنية جتماعإل علم ا أستاذ دكتور  أ.د. عبد الحفيظ مردم 3

4 
ام أ.

 
 د. عبد ال حمن الن

أستاذ 

 مشارك
 اإلعالم

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

ياشأ. 5
 
ستاذ أ د. فهد بن عبد هللا الط

 مشارك
 اإلعالم

 جامعة امللك سعود

أستاذ  د. علي دبكل علي العنزي أ. 6

 مشارك
 اإلعالم

 جامعة امللك سعود

ه ان أ. 7 أستاذ  د. يحيى بن مف ح ال  

 مشارك
 الرانو  الدولي

 جامعة نايف الع بية للعلوم األمنية

أستاذ  عادل عبد الك يم .أ. د 8

 مشارك

العلوم 

 السياسية

 ك سعودجامعة املل

9 
 أ. د. فليح بن ربيعا  الرحطان 

أستاذ 

 مشارك
 الرانو  

 جامعة امللك سعود

10 
 د. ناص  بن نافع البااق

أستاذ 

 مساعد
 اإلعالم

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

أستاذ  د. ب كة زامل الحوشا  11

 مساعد
 اإلعالم

 جامعة نايف الع بية للعلوم األمنية

د املالكد. صالح بن م   12 أستاذ  َحمَّ

 مساعد
 اإلعالم

 جامعة نايف الع بية للعلوم األمنية

د العيدي 13 َحمَّ أستاذ  د. سليما  م 

 مساعد
 اإلعالم

 جامعة نايف الع بية للعلوم األمنية

اغ  14 د الد  َحمَّ أستاذ  د. ميدي م 

 مساعد
 اإلعالم

 جامعة نايف الع بية للعلوم األمنية
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ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ

ّ

 (2) رقم ملحق

هائيةالّن صورهتاِفي  االستبانة  
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 األمنية للعلوم  بيةعال نايف جامعة 

 االجتماعية لومعال كلية    

 اإلعالم قسم    

 

 املحرام                                                                                         يم/كال األخ

 

 وبعد: وب كايه، هللا ورحمة عليكم السالم

 ملعال فاعليةِفي  امةعال القاتعال دور  بعنوا : استبانة أيديكم بن  يضع بأ  احثبال يتش ف

  (،ميدانية دراسة)بلوماس يالد  
 

ى  صول حال ملتطلب استكماال
َ
 نايف بيامعة اإلعالمِفي  املاجستنا  درجةَعل

 .األمنية للعلوم  بيةعال

 غنا محايد، موافق، بشدة، )موافق املوافرة درجة لرياس ماس يالخ ليك ت مرياس احثبال استخدم وقد

 بشدة(. موافق غنا موافق،

 س ية، ستكو   إجابتكم بأ ا علم   نظ كم، وجهة يعكس بما االستبانة بيانات عن باإلجابة التك م وآمل

 الواقع. تعكس بنتائج الخ وجِفي  احثبال مصداقية وستفيد

 

ى  لكم وشك ي  يحيات  أييب ويربلوا
َ
ّ،،تعاونكم،َعل

 

 الباحث                                                                                  
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 طوي عال سويلم بن فهد                                                                                 

 
 

 األولية ياناتبال /أوال

 التعليم : ستوى امل (1)

 جامعي (   )       ثانوي  (   )

 ماجستنا (   )  عال دبلوم (   )

 دكتوراه (   )

 الخباة: سنوات عدد (2)

ى  5 من (   )               سنوات 5 من أقل (   )
َ
 سنوات 10 من أقلِإل

ى  10 من (   )
َ
 فأكثا سنة 15 من (   ) سنة 15 من أقلِإل

 مل:عال يخصص (3)

 امةعال القاتعال (   )                         اإلعالم (   )

 ياسيةالس   لومعال (   )       واملؤيم ات امل اسم (   )

 اإلداري  والتطوي  التخطيط (   )            واللوائح األنظمة (   )

(   )  
 

 (……………………اذك ها) أخ ى  (   ) واملالية اإلدارية ؤو الش
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 راسةالد   محاور  :اثاني  

 بلوماس ي.الد   ملعال فاعلية تع ي ِفي  امةعال القاتعال مهام ول:األ  املحور 

 موافق العبارات م

 بشدة

 غنا محايد موافق

 موافق

 موافق غنا

 بشدة

      بلوماس ي.الد ّ ملعالِفي  والقناعات االتجاهات توحيد 1

 اإلعالم وسائل عبر الوزارة بجهود التعريف 2
 سمية.الرّ 

     

 اسالنّ  واهتمامات األحداث عم اإليجابي التفاعل 3

 والقوانين. األنظمة مع يتعارض ال بما ورغباتهم،

     

ى  العمل 4
َ
      الوزارة. تجاه إيجابي رأي تكوينَعل

ِتي  االستشارات تقديم 5
َّ
ى  الوزارة تساعدال

َ
 تنفيذَعل

 ملشاريعها. والتخطيط برامجها

     

عِرف 6
ُ
 وبمدى للمواطن املقدمة الوزارة بأنشطة ت

 األنشطة. تغطيةِفي  اإلعالم وسائل إسهام

     

 والندوات واملعارض املؤتمرات من الفعاليات تنظيم 7

 واالحتفاالت.

     

ى  امعال اإلشراف 8
َ
 من يوفالضّ  واستقبال املراسمَعل

ّ  واألجنبية. ربيةعال وّلالد 

     

 الوزارة بين املشتركة اإلعالمية هودجال تنسيق 9

 األجنبية. توالسفارا

     

ّ إعداد10ّ  عمل بمجال املتعلقة واألبحاث راساتالد 

ى  واإلشراف الوزارة،
َ
ّوتوزيعها. إعدادهاَعل

     

 وعقد والتثقيف والتوجيه اإلرشاد برامج إعداد11ّ
ّالوزارة. ملنتسبي واملحاضرات دواتالنّ 
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  املحور 
 
ِتي  األساليب ان :الث

َّ
 بلوماس ي.الد   ملعال فاعلية لتع ي  امةعال القاتعال تستخدمها أ  يمكنال

 موافق العبارات م

 بشدة

 موافق غنا موافق غنا محايد موافق

 بشدة

 بالنشاطات املواطنين لتوعية اإلعالمي؛ األسلوب 1

 الخارجية. والعالقات

     

 املختلفة؛ والقرارات للسياسات التفسيرّي األسلوب 2

 معينة. سياسة النتهاج رؤية بتقديم

     

 براهينها وتقديم الوزارة وقرارات سياسات توضيح 3

 وأدلتها.

     

ِتي  راساتالد ّ عمل 4
َّ
 سياسات نتائجِفي  تبحثال

 الية.حال الوزارة وخطط

     

 ألنشطة متطورة متكاملة بيانات قواعد توفير 5

ّ بجميع وقنصلياتها الوزارة  ول.الد 

     

 والقرارات سمية،الرّ  الوثائق وتصنيف حفظ 6

ِتي  سميةالرّ  والتصريحات
َّ
 الوزارة. بمواقف تتعلقال

     

 وتسهيل ومرافقتها سميةالرّ  الوفود استقبال 7

 لد.بالِفي  إقامتها إجراءات

     

ّ مهمات تسهيل 8  وتنظيم واإلعالميين، حافيينالص 

َها املناسبة األجواء وتهيئة املؤتمرات،
َ
 .ل

     

 لتوجيه االجتماعي التواصل وسائل استخدام 9

 ام.عال أيالرّ  اتجاهات

     

 الخارجية والسفارات القنصليات مع التفاعل 10

 ظر.النّ  وجهات لتقريب
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  املحور 
 
ِتي  املعوقات الث:الث

َّ
 بلوماس ي.الد   ملعال تع ي ِفي  امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 

 

 

 موافق العبارات م

 بشدة

 اغن محايد موافق

 موافق

 موافق غنا

 بشدة

 املينعال الختيار واضحة معايير وجود عدم 1

ّ.امةعال القاتعال إدارةِفي  األكفاء

     

 خلفية امةعال بالعالقات املينعال لدى تتوافر ال 2

ّ للعمل مناسبة علمية  بلوماس ي.الد 

     

      امة.عال القاتعال كوادر لتطوير التدريب ندرة 3

 امةعال القاتعال إدارةِفي  املينعال مشاركة ضعف 4

 القرارات. اتخاذ عمليةِفي 

     

 بالعالقات املينعال اختصاصات وضوح عدم 5

 املهام. وتداخل امةعال

     

 إدارّي مستوّىِفي  امةعال القاتعال وضع عدم 6

 وخبراتها. لقدراتها مناسب

     

 القاتعال ومهام ألنشطة املالية املوارد توافر عدم 7

 كاف. بشكل امةعال

     

 تحقيقِفي  اإلعالم لوسائل األمثل االستخدام عدم 8

 امة.عال القاتعال أهداف

     

ِفي  ديثةحال للتكنولوجيا املوظفين استخدام عدم 9

ّامة.عال القاتعال وأنشطة مهام تسيير

     

      امة.عال القاتعال لدوّر لياعال اإلدارة فهم عدم 10
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ى  التغلب وسائل ابع:   ال املحور 
َ
ِتي  املعوقاتَعل

َّ
 بلوماس ي.الد   لعملفي ا امةعال القاتعال فاعلية من يحدال

 موافق العبارات م

 بشدة

 غنا محايد موافق

 موافق

 موافق غنا

 بشدة

ى  امةعال بالعالقات املينعال اختيار 1
َ
 علمية أسسَعل

ّ للعمل مناسبة متطورة  بلوماس ي.الد 

     

 املميزين املينعال الختيار مقننة معاييرّو أسس وضع 2

 امة.عال القاتعال إدارةِفي 

     

 املنهي ملعال ملمارسة متطورة تدريبية حقائب توفير 3

ّ لخدمة  الخارجية. بلوماسيةالد 

     

 امةعال القاتعال إدارةِفي  املينعال مشاركة تفعيل 4

 القرارات. اتخاذ عمليةِفي 

     

 امةعال القاتعالِفي  املينعال اختصاصات توضيح 5

 املهام. لتداخلا منعًّ بدقة

     

 يناسبا متقدًمّا إداريًّ مستوّى امةعال القاتعال منح 6

 وخبراتهم. موظفيها قدرات

     

 ومهام ألنشطة الالزمة املالية واملوارد االعتماد زيادة 7

 أنواعها. بكل امةعال القاتعال

     

ى عَّ االعتماد قاعدة توسيع 8
َ
 تحقيقِفي  وسائل أيل

 امة.عال القاتعال أهداف

     

ى  امةعال القاتعال موظفي تدريب 9
َ
 استخدامَعل

ّواألنشطة. املهام تسييرِفي  ديثةحال التكنولوجيا

     

 لخدمة واملتطورة املتكاملة ياناتبال قواعد توفير10ّ

ّامة.عال القاتعال أهداف

     

     ّ.قيقيحال امةعال القاتعلا لدوّر لياعال اإلدارة فهم11ّ
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األمنية للعلوم ربيةعال نايف جامعة  

جتماعيةاإّل لومعال كلية  

عالماإّل قسم  

 

  مردمة رسالة
 

ى  صول حال ملتطلبات استكماال
َ
 بعنوا  عالماإل ِفي  املاجستنا  درجةَعل

 

بلوماسيالد ملالع فاعلية يف امةالع القاتعال دور  

يةميدان دراسة  

 

ّطوّيعال سويلم بن فهد:  إعداد

ّ إبراهيم بن حمنالرّ  عبد . د.أ  :إشراف
 

ّاعرالش

 


