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 3102دٌسمبر  /أكتوبر   - األول العدد  -  دورٌة علمٌة محكمة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة

ذ:اإلرليزيةحبوثذباللغةذ

 جامعة فيينا() -أ.د/ توماس باور                        ؟ انتسوٍك، انعاللاخ انعايح ، انصحافح .. عذاوج أو صذالح 

ذ:ةــالػرنديحبوثذباللغةذ

 الكلية اإلماراتية الكندية()  -د/ الصادق رابح       انصورج انذهنَح نإلسالو وانعزب فٌ انكتة انذراسَح انفزنسَح 
 

ذ:ةـالبحوثذباللغةذالعربي

 ًلزصنح يوجاخ انطَف انتزدد 

 25 – 9ص ... ة القاهرة(جامع) - انشراح الشال /أ.د                                                                                              
 

 وانصحافح وانعاللاخ انعايح فٌ عانًنا انًعاصز انسَاساخ انحكويَح 

 76 – 25ص ...   (جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية) -محمد البخاري /أ.د                                                
 

 ضاءاخ انعًويَحطثَعح انمواعذ انًنظًح نتذاول انًعهوياخ فٌ انف 

  88 – 79ص...   (5الجزائر )جامعة  - علي قسايسية /أ.د                                                                                       
 

 المناهج الدٌنٌة وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمٌة بجامعة األزهر دراسة مٌدانٌة 

 959 – 89ص ... (مصر الدولية  )جامعة - رزق سعد عبد المعطي /أ.د                                                                   

 

 

  المسئولٌة االجتماعٌة للعالقات العامة: دراسة تحلٌلٌة للمواقع اإللكترونٌة لمؤسسات قطاع
 171 – 131ص  ...(ت العامةالجمعية المصرية للعالقا) - حاتم محمد عاطف /د     االتصاالت العاملة فى مصر        

                                                                                

  ًالتعرض للسخرٌة السٌاسٌة عبر مواقع الشبــــكات االجتماعٌة وعالقته بإدراك الواقع السٌاس

 فً مصر دراسة تطبٌقٌة علً موقع الفٌس بوك
 545 – 965ص  ... (الحديثةجامعة ال) - إسالم أحمد عثمان /د                                                                      

 

  العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات

 589 – 545ص ...  (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -الرحمن علي السيد عبد                                    بالجامعات 
 

               اعتماد الجمهور فى دولة اإلمارات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السٌاحٌة 

 558 - 585ص ...  )جامعة القاهرة( - معصم بالل جمعة المعصم                                                                       

 ملخصاتذالرسائلذالعلمية:
 

  دراسح  يَذانَح  نهمائى تاالتصال :انــــــعوايم انًؤثزج عـــــهي انزضاء انوظَفٌ نهمائى تاالتصال فٌ انصحافح انهَثَح. 
 559ص ... (ين شمسع)جامعة  -صالح الدين رمضان عثمــان                                                                                

 
 

 .صورج انًزأج  في إعالناخ انمنواخ انفضائَح انعزتَح ودورها في تشكَم اتجاهاخ انشثاب انًصزى نحوها دراسح تحهَهَح يَذانَح 

 555ص...  ()جامعة القاهرة -لميس عالء الدين الوزان                                                                                   
 .تمََى دور إدارج انعاللاخ انعايح  فٌ فنادق انخًس نجوو تانماهزج 

548ص ... (المنوفية)جامعة  -إيمان كمال فرج حسن                                                                                            
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 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 المعطيأ. د/ رزق سعد عبد        
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح  ىٕىٌىجيا اإل الَ 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ِدلك اٌٍغح اٌع تيح  

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

    اٌع تيحجّهى  ح ِ
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 3 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 أ.د علً السٌد عجوة
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                ة عجمان للعلوم والتكنولوجيا          جامع              
                    

 أ.د انشراح الشال
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -تلفزيون أستاذ اإلذاعة وال                     

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة 

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 ود ٌوسف مصطفى عبده أ.د محم
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالمووكيل  – أستاذ الصحافة

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  ليبيا -وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة أستاذ اإلعالم  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون الطالب يون أستاذ اإلذاعة والتلفز                   

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 ك القومية األوزبكية بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بي
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 5جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ
 

ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى "     (31ورة الكيف آية )س - " َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم ِباْلَحقِّ ۚ إِنَّ
 صـَدق َلْلْاَّ اْلَعِظيـم

                                                     

تجمع مجموعة من خريجى اإلعالم بالجامعات المصرية حول ىدف نبيل وىو إنشاء جمعية عممية       
امة واإلعالم فى مصر لمعالقات العامة. والتف حول ىؤالء الخريجين مجموعة من أساتذة العالقات الع

والعالم العربى دعما وتشجيعا ليذا الكيان العممى الوليد. وجاءت فكرة إنشاء مجمة عممية لمعالقات العامة 
كأحد األدوات الداعمة ليذه الجمعية لنشر البحوث العممية لألساتذة، والمتقدمين لمترقية لمدرجات العممية 

 الت اإلعالم والعالقات العامة فى مصر والعالم العربى.الجامعية، وكذلك لطالب الدكتوراه فى مجا
ويتضمن العدد األول من المجمة عددا من األوراق العممية المقدمة من أساتذة كبار فى مجال      

فى موضوع " قرصنة موجات الطيف  )مصر(من انشراح الشال  /.دأاإلعالم من عدة دول مختمفة وىم: 
      حول: " التسويق والعالقات العامة والصحافة أعداء أم (النمسا) توماس باور من /الترددى"، أ.د

طبيعة القواعد المنظمة عن: "  (الجزائر)أصدقاء ؟"، كذلك ورقة عممية مقدمة من أ.د عمي قسايسية من 
ورقة عممية حول: "  (سوريا)لتداول المعمومات في الفضاءات العمومية"، وقدم أ.د محمد البخارى من 

 ت الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمنا المعاصر"، أما أ.د رزق سعد عبد المعطىالسياسا
المناىج الدينية وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية تقدم بورقة عممية حول موضوع "  (مصرمن )

 بجامعة األزىر دراسة ميدانية ".

تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف      
فى موضوع: " الصورة الذىنية لإلسالم  (الجزائر)التدريس لمتقدم لمترقية ومنيم: أ.م.د الصادق رابح من 

التعرض ببحث عن: "  (مصرمن ) والعرب فى المناىج الدراسية الفرنسية"، وتقدم د. إسالم أحمد عثمان
بــــكات االجتماعية وعالقتو بإدراك الواقع السياسي في مصر دراسة لمسخرية السياسية عبر مواقع الش

 ".تطبيقية عمي موقع الفيس بوك

وبحث بعنوان: "المسئولية االجتماعية لمعالقات العامة دراسة تحميمية لممواقع اإللكترونية لمؤسسات      
 )مصر(.من  حاتم محمد عاطف /قطاع االتصاالت العاممة فى مصر" لمباحث د

وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من 
" العالقة بين االتصال واتجاىات  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

من  السيد عبد الرحمنأعضاء ىيئة التدريس نحو تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات بالجامعات " لمباحث 
" اعتماد الجميور فى دولة اإلمارات عمى وسائل اإلعالم كمصدر لممعمومات وبحث عن:  (.مصر)

 .(اإلمارات العربية المتحدة)السياحية " لمباحث معصم بالل المعصم من دولة 



تير والدكتوراه ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم عدد من الباحثين الحاصمين عمى درجات الماجس     
وتقدم بنشر ممخص لرسالة  (ليبيا)بنشر ممخصات دراساتيم وىم: د. صالح الدين رمضان عثمان من 

دراسة   :الــــــعوامل المؤثرة عـــــمى الرضاء الوظيفي لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية دكتوراه بعنوان: "  
تقدمت بنشر ممخص لرسالة  (مصرمن ) الدين الوزانلميس عالء   "، الباحثةميدانية  لمقائم باالتصال

" صورة المرأة  فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورىا فى تشكيل اتجاىات  ماجستير بعنوان:
بنشر  (مصرمن )إيمان كمال فرج الشباب المصرى نحوىا دراسة تحميمية ميدانية "، وأخيرا تقدمت الباحثة 

تقييم دور إدارة العالقات العامة  في فنادق الخمس نجوم وضوع: " ممخص رسالة الماجستير فى م
 بالقاىرة ".

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
شورة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المن

ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة الدكتوراه 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل  تحدد المحكمين وتقدم

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                         
 

 أ.د/ على عجوة                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

تطوير نظم واجتبهبت أعضبء هيئة التدريس حنو  العالقة بني االتصبل
 ببجلبمعبتوتكنولوجيب املعلومبت 

 
 

 إعداد

 

()* السيد عبد الرحمن علي  
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 جاهعت القاهرة -باحث دكتىراه بكليت اإلعالم 
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التدريس نحو تطوير العالقة بين االتصبل واتجبهبت أعضبء هيئة 

 (1)نظم وتكنولوجيب المعلومبت ببلجبمعبت
 

 

 السٌد عبد الرحمن علً                                                               
 

 القاهرةجاهعت  - اإلعالمكليت                                                                                  
 

ىمقدمة:
يمثؿ التطوير أحػ  التطيياػ ا المحمػع ل مػـ ال ػموؾ الت،ظيمػتم ويحػتـ جػلا المغػ ؿ يػ لتخييراا الم ططػع 
فػػت الم،ظمػػ ا  أي يثحػػ اا ي ػػض التخييػػر المطمػػوت فػػت الم،ظمػػ ام وجػػو يل تيػػر  ػػمع أ   ػػيع لمم،ظمػػ ا 

م ػػتمري يم ر ػػح  رغػػؿ ا  اريم م كمػػ  أ،ػػث يمثػػؿ احتي ًغػػ  م ػػتمرما  يػػع م،ظمػػع  فػػ لتطوير  مميػػع (ٕ)ال، غحػػع
 . (ٖ)و مى أي م توىم مف أغؿ إ   ؿ الت  يالا والتح ي، ا الالزمع لرفع غو ي ا  اري

يحػ ا فػت ال ػ لـ الم  مػر مػف تخيػراا مػ  ومف ال وامؿ التت تؤ ي إلى إغراء التطػوير فػت الم،ظمػ ا 
و،ػػػتن  ػػػف للػػػؾ فم ػػػ ع  ػػػ  ا  ما  اريوتحػػػوقا وػػػ  وغػػػ ا طرياحػػػ  لمتػػػلثير فػػػت أو ػػػ ع الم،ظمػػػ ا وفكػػػر 
 ثػػوري التػػت  ػػ  ا فػػت  مػػر مػػ  ويػػؿ مو،مػػولإ إ اري متطػػور ي تمػػؼ  ػػف م ػػ جيـ وأفكػػ ر ا  اري التامي يػػع

التحوقا لاا التلثير  مى التا ـ ال ممت والتك،ولوغت الكييرم ومف أجـ و )اق، غ ر الم موم تت( الم موم ا 
والتا،يػػػػػعم و  لميػػػػع ا  ػػػػػواؽم وتحريػػػػر التغػػػػ ريم والتحػػػػوقا ال ي  ػػػػيعم إ اري الم،ظمػػػػ اث الثػػػػػوراا ال مميػػػػػع 

ظحػػور ا  اري وكػػللؾ  م(ٗ)والتوغػػث ،حػػو ال يماراطيػػعم والمػػحوي الثا فيػػعم واق،تيػػ ا إلػػى أجميػػع الت مػػيـ ...إلػػ 
 .(٘)ا  تراتيغيعم وا  اري ي لغو ي الش ممعم وتك،ولوغي  الم موم ا ... إل 

وو  شح  ال  لـ  الؿ ال ،واا الاميمع الم  يع   ً ا كييًرا مف التطوراا ا    يعم التت ط لا م تمػؼ 
غوا،ت الحي ي الم  مريم فت  وؿ ال  لـ  مى ا تالؼ  رغ تح  فت التاػ ـ وال،مػوم وم ػا ك فػع المؤ  ػ ا 

الت مػػػيـ جػػػو ا الت ميميػػػع   ف اقوتمػػػ  يع واقغتم  يػػػع وال ي  ػػػيع والثا فيػػػعم وكػػػ ف م،حػػػ  يػػػ لطيع المؤ  ػػػ 
الت مػػػيـ وحيػػػا إف  موػػػ طري التاػػػ ـ وأ ػػػ س الي،ػػػ ء واليػػػع الحػػػراؾ اقغتمػػػ  ت والموغػػػث فػػػت مػػػي  ع الم ػػػتايؿ

جػو الغػ م ت لػلا فػثف التطػوير الم ػتمر فػت م،ظومػع الت مػيـ  مرأس الحريع فت م ػيري التاػ ـالغ م ت يمثؿ 
ع إلػػى إ ػػ  ي مػػي  ع فػػت الرؤيػػع والر ػػ لع وا جػػ اؼ يحتػػ إ جػػلا التطػػوير فػػت مراحػػؿ م ي،ػػم و أمػػر حتمػػت

 .لمتطمي ا الح  ر والم تايؿ الغ م ت تراتيغي ا وال ي   ا التت ت مف مالئمع م،ظومع الت ميـ وا 

،ت غػػث ق يػػزاؿ  كمػػ  أف ،ظػػ ـ الت مػػيـ ال ػػ لت فػػت ممػػر فػػت ح غػػع إلػػى إ ػػ  ي ي،ػػ ء فػػت جػػلا ال ػػي ؽم وا 
 ا الم  تم ومف ثـ فثف ج، ؾ حتميػع  غػراء إمػالح ا غوجريػع لحػلا موغًح  إلى ح  كيير ،حو اوتم  ي

ال،ظ ـ  وللؾ لتح يف و ري ممر الت، ف يع فػت اقوتمػ   ال ػ لمت الاػ ئـ  مػى الم رفػعم حيػا تكثػؼ يمػ اف 
،ت إ الم رفعم ولتػوفير ال ػ م ا الت ميميػع  مػى ال،حػو الم،  ػت  أ رى ا تثم راتح  فت رأس الم ؿ اليشري وا 

متزاي  ومت،وع مف الطالتم ولمح  مف الت  وت ا اقغتم  يع ال، شئع  ف اق تالؼ فت فرص الت ميـم ل    
ولزي  ي المغ قا المت حع لمطالت وفرص الوموؿ إليح م ولتح يف ،و يع الم  الا وال مميػ ا الت ميميػعم 
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 ػوؽ ال مػؿم وم  لغػع و الإ أوغػث الامػور وا ػتالؿ التػوازف فػت م رغػ ا ال ػريغيف ما ر،ػع ي حتي غػ ا 
  .(ٙ)  ـ ك  يع تطوير الا راا اليحثيع الغ م يع والريط مع ،ظـ اقيتك ر الوط،يع

تك،ولوغي  الم مومػ ا  م واللي يلطمؽ  ميث أيً   مشروعتطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم اويلَ ّ  مشروع 
أجػـ مشػرو  ا مػف (Information and Communication Technology Project)  واقتمػ قا

ولاػػػ  يػػػ أا ا ،شػػػطع الحيويػػػع  ،غػػػ ز جػػػلا المشػػػروع فػػػت  التطػػػوير التػػػت ألغريػػػا فػػػت الغ م ػػػ ا الممػػػريعم
ـم الػػػلي يل تيػػػر الي ايػػػع الحايايػػػع لحػػػلا ا ،شػػػطعم والتػػػت شػػػمما أ،شػػػطع الػػػ  ـ ٕٚٓٓالتمػػػ    حتػػػى  ػػػ ـ 

اا ا    ػػػيع لمح  ػػػت ا لػػػت الم ػػػتمرم وأ،شػػػطع المغ،ػػػع الموغحػػػع ... وحماػػػ ا التػػػ ريتم وتػػػ ريي ا المحػػػ ر 
المغمػػس  اغتمػػ عشػػح  لم ػػ مميف فػػت المشػػروعم ووحػػ اا المشػػروع فػػت الغ م ػػ ا الممػػريع ... إلػػ م ولاػػ  

غ م ػػػع  ػػػيف شػػػمس توويػػػع  اػػػو  ي ـٜٕٓٓفػػػت ال ػػػ مس مػػػف  ػػػيتمير  ػػػ ـ اػػػ   ل  الػػػليا  مػػػى لمغ م ػػػ ا 
 .لمشروعا مف جلا المرحمع الث ،يع

الي،يػػػع التحتيػػػع وا    ػػػيع والميك،ػػػع الك ممػػػع   اراا مؤ  ػػػ ا الت مػػػيـ رفػػػع فػػػت  رؤيػػػع المشػػػروعتتمثػػػؿ و 
ت حػػع الومػػوؿ لمم مومػػ ا ي ػػر ع وف  ميػػعم وريػػط الغ م ػػ ا  ملال ػػت   ي مػػف الثػػوري الم موم تيػػع  ال ػػ لت وا 

وتحيئػػع المغتمػػع الغػػ م ت لمت  مػػؿ مػػع جػػلا  ميشػػيكع الغ م ػػ ا الممػػريع وي لشػػيكع الاوميػػع لميحػػا ال ممػػت
  لتاػػػ يـ  ػػػػ م ا  مػػػػى ك ػػػ ءي   ليػػػػعف  لػػػع و،ظػػػػـ م مومػػػ ا  عتك،ولوغيػػػػ يػػػعي، م وال مػػػػؿ  مػػػى إيغػػػػ  يالثػػػور 

ال ػريع لتا يـ   م ا الػ  ـ  مالغو ي  ليع تك،ولوغي  الموار  و لى الم موم ا إ والوموؿممت زيم م موم تيع 
 فػػت  اؼ المشػػروعأجػػوتتمثػػؿ  ممؤ  ػػ ا الت مػػيـ ال ػػ لتال ػػ مميف فػػت التػػ ريس و   اجيئػػأ  ػػ ء لمطػػالت و 

رفع ك  ءي الي،يع ا    يع لشػيك ا م مومػ ا الغ م ػ ا وشػيكع م و تح يف غو ي الت ميـ الغ م ت ومالءمتث
ا ػػتكم ؿ ماومػػ ا وتطيياػػ ا الحكومػػع ا لكترو،يػػع فػػت م و الغ م ػػ ا الممػػريع يػػ لمغمس ا  مػػى لمغ م ػػ ا

ـ الم مومػػ ا ا  اريػػع ي لغ م ػػ ا مػػف  ػػالؿ تطييػػؽ ي ػػض ،ظػػ  مؤ  ػػ ا الت مػػيـ ال ػػ لت واليحػػا ال ممػػت
م وكػػللؾ إ،شػػ ء مركػػز لػ،ظـ الم مومػػ ا ا  اريػػع و  ػػـ ات ػ ل الاػػرار يػػ لمغمس ا  مػػى لمغ م ػػ ا مالممػريع

مثػػػػؿ الػػػػت مـ  ما ػػػػتح اا أ،مػػػػ ط غ يػػػػ ي مػػػػف الت مػػػػيـوتػػػػ  يـ ا ػػػػت  اـ الػػػػ،ظـ الح يثػػػػع   اري الم مومػػػػ ام و 
 الطمػػت المتزايػػ   مػػى الت مػػيـ ال ػػ لت. توتخطػػ مطػػوير ال ممػػتلتتواكػػت مػػع الت ما لكترو،ػػت والػػت مـ  ػػف ي ػػ 

،ش ء مراكز مت ممع  تا ف  ،شػ ء المكتيػ ا ا لكترو،يػعم و الػت مـ ا لكترو،ػتوا  ت حػع ممػ  ر م وا  تػوفير وا 
لكترو،يع مف الكتت وا يحػ ا والر ػ ئؿ ال مميػع الممػريع وال  لميػع لغميػع الطػالت وأ  ػ ء الم موم ا ا 
الغ م ػػػ ا رفػػػع وػػػ راا ومحػػػ راا الغحػػػ ز ا كػػػ  يمت وا  اري فػػػت م و ي لغ م ػػػ ا الممػػػريع جيئػػػع التػػػ ريس

مت  مػؿ مػع تا،يػ ا الم مومػ ا واقتمػ قا والو ػ ئط لمؤ   ا الت ميـ ال  لت واليحا ال ممتم و الممريع 
،يػػػع اليث تطػػوير م جػػت م ػػع محػػ ور أ   ػػيعإلػػى المشػػػروع فػػت جػػلا محػػ ور ال مػػؿ  ام  ػػول ووػػ   المت ػػ  ي.

مشػػػػػروع الػػػػػت مـ و  م،ظػػػػػـ الم مومػػػػػ ا ا  اريػػػػػعالم مومػػػػػ ا فػػػػػت الغ م ػػػػػ ام وتطػػػػػوير ا    ػػػػػيع لشػػػػػيك ا 
 .(ٚ)م والت ريت  مى ا ت  اـ ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم الكترو،يعمشروع المكتي ا ا تم و لكترو،ا 
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وال مػؿ  مػى تحايػؽ ومف غ ،يح م تت  فر ال ، مر الت،ظيميع فت جلا الغ م  ا  ،غػ ز جػلا التطػوير 
أج افثم ومف ييف جلا ال ، مر اقتم ؿم اللي يم ت  وًرا ق  ،ى  ،ث فت ،غ ح التطوير فت الم،ظم ام 
فا    جـ اقتم ؿ يشكؿ كيير فت ت  ير  ممي ا التطويرم وجلا يمات ال وء  مى ال ور المحـ لالتمػ ؿ 

،اػص الم مومػ ا التػت يحت غحػ   حيػا إف م(ٛ)فت تح يف  مميع ت فؽ الم مومػ ا  ا ػؿ الم،ظمػع و  رغحػ 
   . (ٜ)ال ر    اء  ممث ت ا ا الر يع فت أ اء ال مؿ وتول  ل يث ش وًرا ي  حي ط وال مييع

مػػػع  تمػػػؾ التػػػت تحػػػ ا تكػػػ مالً  أف الم،ظمػػػ ا التػػػت تػػػ،غا فػػػت  مػػػر الم مومػػػ ا جػػػت ووػػػ  أكػػػ  ال ممػػػ ء
ل ى ال  مميف يح م وتت  مؿ مع الم موم ا ي   ليع يم  التك،ولوغي  الح يثع  وف أف تول  ح لع مف اق ترات 

ولػف يحػ ا أي  مم ػت ي،ع فػت للػؾ ي لتك،ولوغيػ  الح يثػع مق يخروح  ي ليي ، ام وت،شط فت ت  يـ اتم قتح 
 .(ٓٔ)ي تطي وف اقتم ؿ يك  ءيػػ كييرجـ ومخيرجـ  ػػ مف للؾ إق إلا ك ف ال  مموف

،مػ  أيً ػ   مػى الت ػ وف الاػ ئـ ييػ،حـم ومػ ى تحاػؽ  وق يتووؼ ،غ ح الم،ظمع  مى ك  ءي أفرا جػ  فاػط وا 
ال مػػؿ الغمػػ  تم ويمثػػؿ جػػلا الػػ ور الػػلي ياػػوـ يػػث اقتمػػ ؿ فػػت ي،ػػ ء وتشػػخيؿ الحيكػػؿ لغم  ػػع ال مػػؿ مػػف 

فػػال يمكػػف أف يكػػوف ج،ػػ ؾ أي  مػػؿ يػػ وف اتمػػ ؿم وق يمكػػف أف ،تمػػور أ،ػػؾ   ومػػف ثػػـ (ٔٔ) ػػالؿ ا  اري
تحاػػػػؽ أيػػػػع أجػػػػ اؼ يػػػػ وف اتمػػػػ ؿم واقتمػػػػ قا تل تيػػػػر و ػػػػيمع المػػػػ يريف فػػػػت إ اري كشػػػػ ص ت ػػػػتطيع أف 

أ،شػػطتحـ ا  اريػػع وفػػت إ اري أجػػ اؼ الم،ظمػػع وتحاياحػػ م وللػػؾ ي  تيػػ ر أف اقتمػػ قا ت ػػ    فػػت الايػػ ـ 
،ت  غيع ي   م ؿ الت ليعث تح ي  ا ج اؼ الواغت ت، يلج م وت ريؼ المش كؿ و يؿ  الغح م وتاييـ ا  اء وا 

مػػػػ ار ا وامػػػػر  ال مػػػػؿم والت، ػػػػيؽ يػػػػيف المحػػػػ ـ والوحػػػػ اا الم تم ػػػػعم وتح يػػػػ  م ػػػػ يير ا  اء ومؤشػػػػراتثم وا 
رش  جـم والتػلثير فػت ا  ػريف وويػ  تحـم وتح يػز ال ػ مميف وزيػ  ي  والت ميم ام وتوغيث ال  مميف و،مححـ وا 

أ،ظمػػػػع المغتمػػػػع وا ،ظمػػػػع  مػػػػف الوا ػػػػا أف اقتمػػػػ ؿ يل تيػػػػر   مػػػػؿ الػػػػريط لكػػػػؿم كمػػػػ  أ،ػػػػث (ٕٔ)حم  ػػػػحـ
 .(ٖٔ)ال ر يع

( تاريًيػ  مػف ووت،ػ  و،حػف م ػتياظيف فػت اقتمػ ؿ  ٝٓٚولا  أش را إح ى ال را  ا إلػى أ،،ػ  ،ا ػت )
  ومػػف ثػػـ فػػثف مػػف أكثػػر الاػػوى الم ووػػع لػػ  اء  ػػواء أكػػ ف فػػت الكت يػػع أو الاػػراءي أو التحػػ ا أو اق ػػتم ع

مػػ ؿ ال  ػػ ؿم وق يمكػػف أف يوغػػ  أي تغمػػع أو غم  ػػع فػػت ال،ػػ غا لمغم  ػػع فػػت الم،ظمػػع جػػو ،اػػص اقت
 .(ٗٔ)الم،ظمع ي وف اقتم ؿ  ف قتم ؿ جو اللي ي،اؿ الم ،ى ييف أ   ء جلا الغم   ا

وتشػػػير الشػػػواج  ال مميػػػع فػػػت الم،ظمػػػ ا إلػػػى أف ال ػػػروؽ الغوجريػػػع يػػػيف الم،ظمػػػ ا ال، غحػػػع وا  ػػػرى 
وا مك ،ػػ ا أو ،ػػ رتح م وق تتمثػػؿ ي رغػػع أ   ػػيع فػػت مػػ ى  المت ثػػري أو ال  شػػمع ق تتمثػػؿ فػػت ،اػػص المػػوار 

مالءمػػػع الت،ظػػػيـ ا  اري لمم،ظمػػػعم للػػػؾ أف ال را ػػػ ا التطييايػػػع واليحػػػوا المي ا،يػػػع تشػػػير إلػػػى أف غػػػو ي 
اقتمػػ قا ا  اريػػع تلَ ػػّ  أحػػ  أجػػـ محػػ  اا ال   ميػػع وال،غػػ حم وأمػػيا مػػف المت ػػ رؼ  ميػػث أف أحػػ  أجػػـ 

أمػ ـ الم،ظمػ ا الم  مػري التػت ت مػؿ فػت ييئػع  مػى  رغػع   ليػع مػف التركيػز والت ايػ   التح ي ا ا    ػيع
والتخيػػر أف يكػػوف لػػ يح  أ،ظمػػع اتمػػ ؿ تمكػػف الم،ظمػػع مػػف اق ػػتثم ر ا ف ػػؿ لموار جػػ   وللػػؾ  ،ػػث مػػف 
 ػػػالؿ غػػػو ي اقتمػػػػ ؿ ت ػػػتطيع الم،ظمػػػػع  مػػػؽ م،ػػػػ ا  مػػػؿ يمك ػػػف ا فػػػػرا  مػػػف مم ر ػػػػع محػػػ محـ يك ػػػػ ءي 
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م لللؾ يمكػف (٘ٔ)مت عم وي،مت ل يحـ الر يع والا ري  مى الت  وف وا ي اع واقيتك ر والتح يا والتطويروا ت
الاػػوؿ إف اقتمػػ قا تمثػػؿ ومػػت ال مميػػع ا  اريػػعم فحػػت تاػػـو يتوزيػػع الم مومػػ ا  مػػى ا   ػػ ء الم تم ػػع 

 . (ٙٔ)ا ،  ف لمم،ظمع كم  ياوـ الامت تم ًم  يتوزيع ال ـ  مى ا    ء الم تم ع لغ ـ
وج، ؾ أ موت فت إ اري الم،ظم ا يلطمؽ  ميث أ موت ا  اري ي قتم قا  ويتميز جلا ا  موت يوغو  
و،ػػػواا وويػػػع وم ػػػتمري لالتمػػػ ؿم ت ػػػير فػػػت اتغػػػ جيفم يػػػيف ا  اري وا فػػػرا م حيػػػا يػػػتـ تيػػػ  ؿ الم مومػػػ ا 

وغحػػ ا ،ظػػػر ا فػػرا  يشػػلف ا جػػػ اؼ  والم ػػ ،ت وا فكػػ رم وتحػػتـ ا  اري فػػػت جػػلا ا  ػػموت يػػػ لت رؼ  مػػى
وا   ليت واوتراح ا التح يفم كللؾ فث،ح  تمػ  ا فػرا  يمػ  يريػ وف مػف م مومػ ا تحمحػـ وتػؤثر فػت أ ائحػـ 
الػػوظي ت و الوػػ تحـم وت ػػتا ا  اري و،ػػواا كثيػػري لالتمػػ ؿم فمػػف اقغتم  ػػ ا والمغػػ ف والتاػػ رير والماػػ ءاا 

ا ال مػػؿ إلػػى مػػ، وؽ اقوتراحػػ ا و،ظػػـ الشػػك وى والمغمػػع وال،شػػراا ال وريػػع وحماػػ ا ال،اػػ ش وحػػؿ مشػػكال
ال ا ميع إلى الت ميم ا واق تام ءاا ووي س الرأي واقتغ ج ا إلى اقتم قا اليوميػع التػت تلغػرى يػيف 
الرؤ  ء والمرؤو يف واقتم قا  ير الر ميع ييف ا فرا . وق ي  ى م  لمم موم ا اليـو مف أجميع كييػري 

ات ػػ ل الاػػراراام فحػػت المػ  ي ال ػػ ـ التػػت يلمػػ،ع م،حػ  الاػػرارم وتتووػػؼ غػػو ي الاػرار وف  ليتػػث  مػػى غػػو ي فػت 
جلا الم موم ام مف حيػا الكػـ وال،ػوع والتوويػام وتمغػل ا  اري المحتمػع ي لم مومػ ا إلػى إ،شػ ء ،ظػ ـ  ػميـ 

مح  وتغحيزجػ  وا ػترغ  ح  وح ظحػ  لمم موم ام ياوـ يم  لغع اليي ، ا المتوفري وت غيمح  وتم،ي ح  وتم ي
 .(ٚٔ)وتوميمح  لمم ،ييف حتى يتمرفوا ي، ًء  ميح  ويت لوف وراراتحـ

ومف ثـ فثف اقتم ؿ  مميع رئي ع و روريع وحيويع فػت ي،ػ ء  الوػ ا إ، ػ ،يع طييػع  ا ػؿ المشػروعم 
حػػػ  لاتحػػػ  إلا لػػػـ  حيػػػا أثيتػػػا التغػػػ رت أف   الػػػع ا  اري فػػػت م  ممػػػع موظ يحػػػ  و م لحػػػ  لي ػػػا ك فيػػػع فػػػت

يلمػػحت للػػؾ يشػػرح واؼ  ك مػػؿ لتوغيح تحػػ  وت ميم تحػػ  ووراراتحػػ  وميػػرراا ات  لجػػ  يمػػ  ياطػػع الطريػػؽ  مػػى 
 . (ٛٔ)مروغت الش ئ  ا وا  ي ر الك ليع التت ت كر م و  الو ا ال مؿ  ا ؿ المشروع
للػؾ ظػ جري وا ػحع فػت وو  تزاي      و  ئؿ اقتم ؿ وأ،وا ح   مى م ار ال ،واا الم  يعم وأميا 

ا و،ع ا  يريم وت،و ا جلا الو  ئؿ والا،واا وت   ا يشػكؿ كييػرم وللػؾ ي ػ  أف تطػورا مػف وروػع وومػـ 
 .(ٜٔ)إل  ثـ الع ك تيع إلى التمي وف وال  كس والح  ت ا لت واليري  الموتت واليري  ا لكترو،ت...

 

ى:أهموةىالدرادة
 ثمف   ي ا تي راام جت أجميع ال را عت،يع  

أف ج، ؾ ح غع م  ع  غراء تطوير فت الغ م  ا الممريع الحكوميػعم كمػ  أف ج،ػ ؾ حتميػع مؤكػ ي  -
 حػػ اا تطػػوير فػػت ا  ػػ ليت ا  اريػػع والتك،ولوغيػػ  واقتمػػ ليع فػػت جػػلا الغ م ػػ ام وللػػؾ ي ػػ  جػػلا 

م ثػػػوري الم موم تيػػػع والتك،ولوغيػػػعوا،يثػػػ ؽ ال معا ليػػػ ا فػػػت و ػػػ ئؿ اقتمػػػ ؿ والح  ػػػيالتطػػػور الكييػػػر 
 وظحور أ  ليت إ اريع ح يثع تتوافؽ مع  م ا ال مر اللي ، يش فيث.

ي  تي را و يع ووميعم يغت  مػى غميػع الاػوى إمالح الت ميـ الغ م ت وتطويرا  مو وع ال،ظر إلى -
 .ح أف تت  فر وتتك مؿ مف أغمم ا ك  يميعال را  ا وم،ح  و  ئؿ اقتم ؿ و م الوط،يع
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ا  ػػح ـ فػػت تطػػوير ،ظػػ ـ الت مػػيـ الغػػ م ت فػػت ممػػر  حيػػا يلػػلكر أف ،اطػػع ال ػػ ؼ فػػت إمػػالح  -
الت مػيـ وتطػويرا جػت أف التطػوير أو ا مػالح فػت ال ػ  ي ق ت ػ ، ا ال را ػ ا أو اليحػوا ا ك  يميػػع 

لػلي يمكػف والمي ا،يع التت تت، وؿ الي، ء الت،ظيمت لممؤ  ع الت ميميعم و مػؿ جػلا المؤ  ػعم والػ ور ا
 أف ياوـ يث اقتم ؿ فت  مميع ا مالح والتطوير.

مػػػف  ا  ػػػح ـ فػػػت م  لغػػػع ال،اػػػ ط اليحثيػػػع التػػػت يت ػػػم،ح  فػػػرع الت مػػػص والتػػػت تحتػػػ إ إلػػػى المزيػػػ  -
 اليحوا وال را  ا الغ  ي والمت،و ع.

حػػا ر ػػـ ت،ػػوع ال را ػػ ا التػػت ت، ولػػا التطػػوير والتخييػػر  ا ػػؿ الم،ظمػػ ا يمػػ ع   مػػعم إق أف الي  -
 قحظ ، ري ال را  ا التت ت، ولا جلا المو وعم و  مع مف الغ ،ت اقتم لت.

ىىىاإلطارىالنظريىللدرادة:  
 /المتكػػػ فا )اقتمػػػ ؿ المت،  ػػػؽ ث،ػػػ ئت اقتغػػػ ا(اقتمػػػ ؿ الث،ػػػ ئت المتوازف،مػػػولإ ي تمػػػ  الي حػػػا  مػػػى 

 كمػ  ؿ أ   ػت لاطػ ر ال،ظػري لم را ػعم والػلي (The two ways symmetical model" )غرو،نػ"لػ
م مػع ال،مػ لإ الم ي ريػع الثالثػع ا  ػرى ال  مػع ي ػموؾ ٜٗٛٔ"  ػ ـ James E. Grunigتومػؿ إليػث "

ال الو ا ال  مع واقتم ؿ فت الم،ظمػ ام وجػلا ال،مػ لإ جػتث ،مػولإ الوك لػع المػح يعم و،مػولإ ا  ػالـ 
م (ٕٓ)الث، ئت المتوازفث، ئت اقتغ ام ي    فع إلى ،مولإ اقتم ؿ  ال  ـم و،مولإ اقتم ؿ  ير المت،  ؽ

و مى الر ـ مػف أف جػلا ال،مػ لإ تيػ و تطػوًرا طيي يمػ  لتطػور ال الوػ ا ال  مػع كمح،ػعم إق أ،حػ  ركػزا  مػى 
 . (ٕٔ)طيي ع اقتم ؿ فت الم،ظم ا

ي لت رؼ  مى متخيريف تاـو م في أ ٕٜٜٔ" ير، مغث اليحثت حوؿ جلا ال،م لإ   ـ Grunigوو    و  "
 ميحمػ  ال،مػػ لإ ا ري ػػعم وجمػ ث اقتغػػ ا والخػػرضم فيمػػؼ متخيػر اقتغػػ ا الحػػ  الػلي يكػػوف  ،ػػ ا ال،مػػولإ 
أح  ي اقتغ ا أو ث، ئت اقتغ ام ف قتم ؿ يكوف أح  ي اقتغ ا إف ك ف ياـو ييا ر  ئؿ مف المر ؿ إلى 

اقتمػػػ ؿ ث،ػػػ ئت اقتغػػػ ا إف كػػػ ف ياػػػـو يتيػػػ  ؿ الحػػػوارم الم ػػػتايؿم وجػػػو فػػػت جػػػلا الح لػػػع إو،ػػػ  تم ويكػػػوف 
وي لت لت جو حواريم أم  متخير الخرض فيمػؼ مػ  إف كػ ف ال،مػولإ  يػر مت،  ػؽ أو مت،  ػؽم ف قتمػ ؿ 
 ير المت،  ػؽ يتػرؾ الم،ظمػع  مػى ح لحػ م ويحػ وؿ تخييػر الغمػ جيرم أمػ  اقتمػ ؿ المت،  ػؽ ياػـو يت ػ يؿ 

  .(ٕٕ) جيرال الوع ييف الم،ظمع والغم
ويشير جلا ال،مولإ إلى أف تلثيراا ا ،شطع اقتم ليع لاا تلثير متم ثؿ   ،ح  تػؤ ي إلػى م،  ػع كػؿ 
مػػػف الم،ظمػػػع وغم جيرجػػػ م وت ػػػت يف الم،ظمػػػ ا التػػػت تتيػػػع جػػػلا ال،مػػػولإ يػػػ لحوار وال،اػػػ ش وا  ػػػتراتيغي ا 

ال ػػػموؾ لكػػػؿ مػػػف الم،ظمػػػع  المػػػراع مػػػف أغػػػؿ إحػػػ اا تخيػػػراا متك فئػػػع فػػػت ا فكػػػ ر واقتغ جػػػ ا وأشػػػك ؿ
م وي كػػس جػػلا ال،مػػولإ مػػ ى المشػػ ركع والػػت حـ مػػف  ػػالؿ تيػػ  ؿ الم مومػػ ا (ٖٕ)وغم جيرجػػ   مػػى حػػ   ػػواء

وا فكػػ ر والم ػػ ،ت حػػوؿ مو ػػو  ا وو ػػ ي  م تم ػػعم ويحػػتـ جػػلا ال،ػػوع مػػف اقتمػػ ؿ ي ،مػػر الم مومػػ ا 
 . (ٕٗ)المرت ي أو ا ترغ ع الم موم ا
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فػػػثف ال الوػػػ ا ال  مػػػع ت ػػػت يف فػػػت ت، يػػػل أ،شػػػطتح  اقتمػػػ ليع ي ل،اػػػ ش والت ػػػ وض ووفاًػػػ  لحػػػلا ال،مػػػولإ 
والحوار  و، ع كّؿ مػف الطػرفيف  الم،ظمػع وغم جيرجػ م يػثغراء التخيػراا المطمويػع فػت اقتغ جػ ا وال ػموؾ 
مػػػف أغػػػؿ الومػػػوؿ إلػػػى ات ػػػ ؽ يي،حمػػػ م وكػػػللؾ ي تػػػرض جػػػلا ال،مػػػولإ أف الم،ظمػػػع تاػػػوـ يػػػثغراء ال،شػػػ ط 

تمػػ لت ولػػ يح  تح يػػ  وا ػػا لػػ  اء وغوا،ػػت ال ػػموؾ والم رفػػع التػػت تلمػػؿ أف ت،امحػػ  إلػػى فئػػع أو فئػػ ا اق
م ي،ع مف الغمحػورم وكػللؾ ي تػرض ال،مػولإ الميػؿ ،حػو تخيػر المووػؼ وال ػموؾ الت،ظيمػت ك،تيغػع لمػرور 

إلػػى أف اراء الغمػػ جيرم وأيً ػػ  التومػػؿ إلػػى مغمو ػػع مػػف اق ػػت،ت غ ا تتطمػػت أجميػػع   مػػعم والتومػػؿ 
واتغ جػػ ا كػػؿ مػػف الم،ظمػػع وفئػػ ا غمحورجػػ  حػػوؿ الا ػػ ي  المشػػتركع يي،حمػػ  ق يلَ ػػّ  شػػيًئ  ث يتًػػ م يػػؿ يمكػػف 

 . (ٕ٘)تاييمث وتخييرا أو ت  يمث فت  وء ال،ت ئن المحتممع
ى

ى:المذكلةىالبحثوة
ػ  فػت ياػ ء الم،ظمػع  أظحر ال را  ا ال ػ ياع وأ ييػ ا ا  اري واقتمػ ؿ أف لالتمػ ؿ الت،ظيمػت  وًرا محمم
وا ػػػتمرارج  فػػػت الحيػػػ ي و ػػػ ـ ا ػػػمحاللح  وزوالحػػػ   ػػػف الوغػػػو م كمػػػ  أكػػػ ا  را ػػػ ا م تم ػػػع أجميػػػع  ور 

ا والتخييرم أو  مى ا وػؿ اقتم ؿ فت التطوير والتخييرم وتاميؿ ما ومع ورفض ال  مميف لمتطوير والتح ي
إ اري التطػػوير لمػػ لا ا جػػ اؼ الت،ظيميػػع لمم،ظمػػعم وحيػػا إف ج،ػػ ؾ  ػػ ي مشػػرو  ا لتطػػوير المؤ  ػػ ا 

ي لغ م ػػ ا تطػػوير ،ظػػـ وتك،ولوغيػػ  الم مومػػ ا الت ميميػػع والت مػػيـ ال ػػ لت فػػت ممػػرم و مػػى رأ ػػح  مشػػروع 
واتغ جػ ا  ال الوػع يػيف اقتمػ ؿ ورمػ  وتحميػؿفث،ث ك ف مػف ا جميػع يمكػ ف  را ػع الحكوميع الممريع م 

  جلا المشروع  مى وغث التح ي . أ   ء جيئع الت ريس ،حو
فت إط ر للػؾ تػ ور المشػكمع اليحثيػع ومو ػو ح   مػى وغػث التح يػ  يمكػف يمورتػث فػت الت ػ ؤؿ التػ لتث 

 طااوال   ظاام و و ولوجالاا  المع وماا ت وا ج هاا ت ضاءاا ئ هاللااب ال اا  ال    ااو  العالقااب نااالن ال  اا ل"ماا  
 . "الم  الب ال وومالب ن لج مع ت

 

ى:أهدافىالدرادة
 ت  ى جلا ال را ع إلى تحايؽ ا ج اؼ الت ليعث   

اقتمػػػػ ؿ الث،ػػػػ ئت مػػػػف ،مػػػػولإ  الحكوميػػػػع الممػػػػريعا ػػػػت   ا أو  ػػػػ ـ ا ػػػػت   ي الغ م ػػػػ ا رمػػػػ   -ٔ
ي لغ م ػ ام ي  تيػ ر جػلا  وتك،ولوغي  الم مومػ اتطوير ،ظـ مشروع /المتك فا  ،  ت، يلج  المتوازف

وي كػػس مػػ ى المشػػ ركع ال،مػػولإ أحػػ  ال،مػػ لإ ال مميػػع التػػت تحػػتـ يطيي ػػع اقتمػػ ؿ فػػت الم،ظمػػ ام 
والػػػت حـ مػػػف  ػػػالؿ تيػػػ  ؿ الم مومػػػ ا وا فكػػػ ر والم ػػػ ،ت حػػػوؿ مو ػػػو  ا وو ػػػ ي  م تم ػػػعم مػػػع 

 .  اجتم مث ي ،مر الم موم ا المرت ي

 الم مومػػ ا تطػػوير ،ظػػـ وتك،ولوغيػػ أ  ػػ ء جيئػػع التػػ ريس ،حػػو كػػؿ مػػف مشػػروع  ااتغ جػػ م رفػػع  -ٕ
 ي لغ م  ا واقتم ؿ ال  ص يث.

تطػػوير ،ظػػـ وتك،ولوغيػػ  أ  ػػ ء جيئػػع التػػ ريس ،حػػو كػػؿ مػػف مشػػروع  اتغ جػػ ا را ػػع ال الوػػع يػػيف  -ٖ
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 ي لغ م  ا واقتم ؿ ال  ص يث. الم موم ا 

فػػػػت الغ م ػػػػ ام ومػػػػ ى ك  يتػػػػثم واتغػػػػ ا الم ػػػػئوليف  ػػػػف  الت ػػػػرؼ  مػػػػى اتغ جػػػػ ا تػػػػ فؽ اقتمػػػػ ؿ -ٗ
  .مشرو  ا التطوير ،حو اقتم ؿ لي اقتغ جيف

الغ م ػػ ا فيمػػ  يت مػػؽ يمو ػػوع  جػػلا را ػػع شػػيك ا اقتمػػ ؿ الر ػػميع و يػػر الر ػػميع المت حػػع فػػت  -٘
 .ال را ع

يت مؽ يمو ػوع الغ م  ا فيم   الت رؼ  مى أجـ ا   ليت والو  ئؿ اقتم ليع الم ت  مع فت جلا -ٙ
   .ال را ع

تح ي  تلثير المتخيػراا الش مػيع    ػ ء جيئػع التػ ريس )ال رغػع ال مميػع ػػػ غحػع ال مؿ/الغ م ػع ػػػ  -ٚ
ال،وع ػػ ال ف(  مى كػؿ مػف اقتغػ ا ،حػو التطػوير يشػكؿ  ػ ـ واقتغػ ا ،حػو اقتمػ ؿ ال ػ ص يحػلا 

 التطوير يشكؿ   ص.  

ىىها:تداؤالتفروضىالدرادةىو
 ال را ع إلى ا تي ر ال روض وا غ يع  ف الت  ؤقا الت ليعثتح ؼ جلا 

 ف وض ال  اسب:
التطػوير اقتغػ ا ،حػو و  يػ لتطوير"توغ   الوع ارتي طيع ييف اقتغػ ا ،حػو اقتمػ ؿ ال ػ ص  الف ض األول:

م إيغ ييمػػػ التطػػػوير كممػػػ  كػػػ ف اقتغػػػ ا ،حػػػو اقتمػػػ ؿ إيغ ييمػػػ  كػػػ ف اقتغػػػ ا ،حػػػو أي   فػػػت حػػػ  لاتػػػث"
 ال كس محيا.و 
  تحـطيي ػع اتغ جػو جيئع الت ريس      ءالمتخيراا الش ميع "توغ   الوع ارتي طيع ييف  :الث  يالف ض 

 ."ي لتطويراقتم ؿ ال  ص ،حو 
 ال  اسب:  س ؤلت

/المتك فا اقتم ؿ الث، ئت المتوازفمف ،مولإ  الحكوميع الممريعجؿ ا ت   ا الغ م  ا  ال س ؤل األول:
 ي لغ م  ا؟ تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم امشروع  ،  ت، يلج  

 ويرتيط يحلا الت  ؤؿ     مف الت  ؤقا ال ر يعم جتث   
 م  اتغ ج ا ت فؽ اقتم ؿ  ا ؿ الغ م  ا؟ وم  م ى ك  يع اقتم ؿ؟ -ٔ

 م  اتغ ا الم ئوليف  ف مشرو  ا التطوير ،حو اقتم ؿ لي اقتغ جيف؟ -ٕ

 أ  ليت اقتم ؿ الم ت  مع؟ م  أجـ  -ٖ

 م  أجـ و  ئؿ اقتم ؿ الم ت  مع؟  -ٗ

 م   ور شيك ا اقتم ؿ )الر ميع و ير الر ميع( فت مشرو  ا التطوير؟  -٘
 

 

ىالدراداتىالدابقة:ى
لم را ػػ ا واليحػػوا ال مميػػع ال ػػ ياع التػػت ت، ولػػا أو اوتريػػا مػػف ت،ػػ وؿ مو ػػوع   الي حػػا م ػػحً  أغػػرى

تطػػػػػوير ،ظػػػػػـ وتك،ولوغيػػػػػ  الم مومػػػػػ ا واتغ جػػػػػ ا أ  ػػػػػ ء جيئػػػػػع التػػػػػ ريس ،حػػػػػو  ال الوػػػػػع يػػػػػيف اقتمػػػػػ ؿ



 
 

422 
 www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                       مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – األولالعدد 

ممػ   فػع الي حػا إلػى  ال را  ا التت اجتما يث يشكؿ مي شرم ، ريوو  كشؼ جلا الم ا  ف م ي لغ م  ا
ا ػػت    الي حػػا مػػف ال را ػػ ا ال ػػ ياع فػػت تح يػػ  مشػػكمع ال را ػػعم وػػ  و  ال ػػوض فػػت جػػلا المغػػ ؿ اليحثػػتم

الكثير مف أي    ا ط ر ال،ظريم وكللؾ ا ت    الي حا مف الم، جن ال مميع المتي ع فت جلا والت رؼ  مى 
 ثيف  مى ال،حو الت لتوّ ـ الي حا ال را  ا ال  ياع إلى محور و ال را  ام وال،ت ئن التت تومما إليح م 

 ت، ولا اقتم ؿ الت،ظيمت.المحور ا وؿث ال را  ا التت 
  .ت، ولا  ور اقتم ؿ فت التطوير والتخيير الت،ظيمتال را  ا التت  المحور الث ،تث

يلالحظ  ،  ا ت راض ال را  ا ال  ياع أف ج، ؾ ا تالًف  ممحوًظ  فت  رغع اقجتم ـ يمو ػوع ال را ػع 
يػػػيف ال را ػػػ ا ا غ،ييػػػع وال رييػػػع  حيػػػا ،غػػػ  أف ، ػػػيع ال را ػػػ ا ا غ،ييػػػع المحتمػػػع ي را ػػػع اقتمػػػ ؿ فػػػت 

ا وأجميتػػث وم وو تػػث ... أكيػػر يشػػكؿ ممحػػوظ  ػػف ، ػػيع ال را ػػ ا ال رييػػع المحتمػػع يحػػلا الشػػلفم الم،ظمػػ 
ت، ولا  ور اقتم ؿ فت التطوير والتخيير الت،ظيمتم وو   ميا  مى التت  م را  اوكللؾ ا مر ي ل، يع ل

 . ال را  ا ال رييع ت، وؿ متخيراا غزئيع تمس المو وعم ولكف ق تت، ولث يشكؿ مي شر
ويمػػ ع   مػػعم ت،و ػػا وت ػػ  ا وغحػػ ا ،ظػػر ال ار ػػيف واليػػ حثيف واجتم مػػ تحـ فػػت ال را ػػ ا ال رييػػع 

  :   مى ال،حو الت لتيشكؿ مف الت ميؿ جلا ال را  ا أجـ ت، وؿ  ويمكفوا غ،ييعم 
    ولت ال   ل ال  ظالمي. الم و  األول: ال  اس ت ال ي 

ت   ا وت،و ا ال را  ا ال رييع وا غ،ييع التت ت، ولػا اقتمػ ؿ و ورا وأجميتػث فػت الم،ظمػ ا يشػكؿ 
ف ا تمػػؼ جػػلا الت،ػػ وؿ فيمػػ  يػػيف جػػلا ال را ػػ ا يمػػوري أو يػػل رىم فح،ػػ ؾ ي ػػض ال را ػػ ا ت، ولتػػث   ػػ ـم وا 

 ي ل مؽ الك فت.   يشكؿ مي شرم والي ض ا  ر مف ال را  ا ت، ولتث يشكؿ   وي و ير مي شر أو ليس 
 ض( ال  اس ت الع نالب: 

يمػػ ع   مػػعم ت،و ػػا وغحػػ ا ،ظػػر واجتم مػػ ا ال ار ػػيف واليػػ حثيف فػػت ال را ػػ ا ال رييػػع التػػت ت، ولػػا 
ووػ  ت،ػ وؿ  ػ    يػر كييػر اقتم ؿ فت الم،ظم ام ر ـ تي يف جلا الت، وؿ وا تالفث كم  جو مو ػا ا، ًػ م 

يشػكؿ  ػ ـم وال وائػؽ التػت  الت،ظيمت وأجميتث و ورا فػت الم،ظمػ امف ال را  ا ال رييع مو وع اقتم ؿ 
 تؤثر فت ك  ءتث.

"أمػػػػػ ،ت أليػػػػػػرام ، و(ٕٚ)"ٜٜ٘ٔم و"ح،ػػػػػػ ف غ،يػػػػػ م (ٕٙ)"ٜٜٗٔفاػػػػػ  اجتمػػػػػا  را ػػػػػػ ا "يحيػػػػػى ح ػػػػػ،تم 
ي قتمػ ؿ  (ٖٔ)"ٕٕٔٓو"إيم ف    ؿم م (ٖٓ)"ٕٓٔٓ"ح، ف غ،ي م م و(ٜٕ)"ٜٕٓٓ"ريـ أحم م ، و(ٕٛ)"ٕٚٓٓ

وي لوظي ػػع وال ي  ػػ ا وا  ػػتراتيغي ا والو ػػ ئؿ اقتمػػ ليعم وكػػللؾ و ػػ ئؿ اقتمػػ ؿ الح يثػػعم الت،ظيمػػتم 
فاػ  ركػزا  را ػع "يحيػى ح ػ،تم م وو  أك ا جلا ال را  ا أجميع اقتمػ ؿ و ورا فػت الم،ظمػ ا الم تم ػع

الوظػ ئؼ "  مى الوظي ع اقتم ليع فت الغح ز الممرفت الممريم مػع التركيػز  مػى  را ػع ك ػ ءي ٜٜٗٔ
ا    ػػػيع الالزمػػػع ل   ميػػػع جػػػلا اقتمػػػ قا مػػػف ، حيػػػع اليحػػػوا والت طػػػيط والت، يػػػل والتمػػػميـم وال وامػػػؿ 
المػػػؤثري فيحػػػ  أو ال وامػػػؿ الييئيػػػع الم تم ػػػعم وجػػػت مػػػف ال را ػػػ ا الومػػػ يعم وا ػػػت  ما المػػػ،حن الم ػػػحتم 
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ال ي،ػع جػو مػ يرو ال الوػ ا ومغتمع ال را ع جػو الي،ػوؾ ال  ممػع فػت ممػر فػت للػؾ الووػام وكػ ف مغتمػع 
ال  معم وأو حا ،ت ئن ال را ع ت وؽ و  ئؿ اقتم ؿ المطيو ع وأ  ليت اقتم ؿ المي شر مع ال  مميفم 
حيػػػػا ك ،ػػػػا أ ػػػػ ليت اقتمػػػػ ؿ الش مػػػػتم ك لماػػػػ يالا الش مػػػػيع واقغتم  ػػػػ ام مػػػػف أ،غػػػػا الو ػػػػ ئؿ 

محؼ واليري  ثـ المغالا  مػى الترتيػت. اقتم ليعم أم  و  ئؿ اقتم ؿ ي لغمحور ال  رغت فا  ك ،ا ال
و ػػػ ئؿ اقتمػػػ ؿ الش مػػػت تحتػػػؿ " فػػػت أف ٜٜ٘ٔووػػػ  ات اػػػا مػػػع ال را ػػػع ال ػػػ ياع  را ػػػع "ح،ػػػ ف غ،يػػػ م 

الترتيت ا وؿ مف حيا ا جميع فت اقتم ؿ ي ئ ا الغمحور الػ ا مت لمم،شػلي مػف وغحػع ،ظػر الم ػئوليف 
را ػػع وػػ  ح ولػػا الت ػػرؼ  مػػى تػػلثير اقتمػػ قا الت،ظيميػػع جػػلا ال  ػػف إ اراا ال الوػػ ا ال  مػػع. يلػػلكر أف 

فػت ف  ميػػع الوظػػ ئؼ ا  اريػػع لمم،شػػليم مػف  ػػالؿ التطييػػؽ  مػػى  ي،ػػع مػف م،شػػ ا وطػػ  ت ا  مػػ ؿ ال ػػ ـ 
واق ػػتثم ريم والمػػ،حن الم ػػت  ـ جػػو المػػ،حن الم ػػحت ومػػ،حن  را ػػع ال الوػػ ا المتي  لػػعم ومغتمػػع ال را ػػع 

 فت ممر. جو م،ش ا وط ع ا  م ؿ
"  مػػى اقتمػػ قا  ا ػػؿ الم،ظمػػ ا  يػػر الحكوميػػعم ٕٚٓٓومػػف غ ،يحػػ  ركػػزا  را ػػع "أمػػ ،ت أليػػرام 

حيػػػا جػػػ فا ال را ػػػع إلػػػى تايػػػيـ ال ي  ػػػ ا اقتمػػػ ليع لحػػػلا الم،ظمػػػ ا مػػػف  ػػػالؿ الت ػػػرؼ  مػػػى الغحػػػو  
وم رفػع مػ ى اقتم ليع المت،و ع التت تاوـ يح  الم،ظم ا ال وليع  ير الحكوميع لت،ميع المغتمػع المحمػتم 

تػػلثير اقتمػػ ؿ فػػت تكػػويف مػػوري إيغ ييػػع  ػػف الم،ظمػػعم وجػػت مػػف ال را ػػ ا الومػػ يعم وتػػـ تطيياحػػ   مػػى 
مح فظػ ا الاػ جري والغيػزي والم،يػ م وتومػما ال را ػع إلػى أف   لييػع الغمحػور تػرى أف ا ،شػطع اقتمػػ ليع 

ف غ ءا اتغ جػ ا الغمحػو  ر ،حػو جػلا ا ،شػطع إيغ ييػع يوغػث التت تاوـ يح  جلا الم،ظم ا  ير ك فيعم وا 
  ـ. جلا ي ل، يع لمم،ظم ا  ير الحكوميػع أمػ  ي ل، ػيع ي لم،ظمػ ا ا ،ت غيػع وال  ميػع ال  ممػع فػت ممػر 

"م التػػت ح ولػػا رمػػ  ٜٕٓٓفػػت وطػػ  ت ا  مػػ ؿ ال ػػ ـ واق ػػتثم ري فاػػ  تمػػ ا لحػػ   را ػػع "ريػػـ أحمػػ م 
 ػػػ ي  لاا المػػػمع ي لم،ظمػػػ ا  ػػػ ياع الػػػلكرم وا ػػػت  ما وويػػػ س وتحميػػػؿ وتايػػػيـ كي يػػػع إ اري اتمػػػ قا الا

( م،ظمػػع مػػف الم،ظمػػ ا ٓٙال را ػػع مػػ،حن الم ػػام و ي،ػػع ال را ػػع جػػت  ي،ػػع  شػػوائيع طيايػػع مكو،ػػع مػػف )
ا ،ت غيػػػع وال  ميػػػػع ال  ممػػػػعم وا ػػػػت  ما ال را ػػػػع ا ػػػتم ري اق تامػػػػ ء و ليػػػػؿ الما يمػػػػع المت ماػػػػع وتحميػػػػؿ 

ام وأظحػػرا ،تػػ ئن ال را ػػع ارت ػػ ع م ػػ ؿ ا ػػت  اـ الم،ظمػػ ا اق ػػتثم ريع الم ػػموف كػػل واا لغمػػع اليي ،ػػ 
لو ػػ ئؿ اقتمػػ ؿ الغمػػ جيري فػػت إ اري الا ػػ ي  )اليػػرامن التمي زيو،يػػع المك ولػػع واليػػرامن ا لا يػػع المك ولػػعم 

وليف فػت واليي ، ا ا  ي ريع وا  ال، ا ال الو ا ال  مع( ما ر،ع يم،ظم ا وط ع ا  مػ ؿ ال ػ ـم وأف الم ػئ
الم،ظم ا اق تثم ريع يػ ركوف أجميػع ا ػت  اـ تك،ولوغيػ  اتمػ ليع متا مػع ت ػ   جـ فػت المحػ ـ اقتمػ ليع 
المرتيطػػػػع يػػػػث اري الا ػػػػ ي  )المواوػػػػع ا لكترو،يػػػػع واليريػػػػ  ا لكترو،ػػػػت والم، وشػػػػ ا الغم  يػػػػع  يػػػػر الشػػػػيكع 

لمغمحػػور الػػ ا متم لػػللؾ تػػلتت الو ػػ ئؿ  ا لكترو،يػػع(م أمػػ  م،ظمػػ ا وطػػ ع ا  مػػ ؿ ال ػػ ـ ف جتم محػػ  موغػػث
اقتم ليع التت ت  طت جلا الغمحور فت ما مع اجتم مح  )الكتيي ا وال،شراا ومغمػع الم،ظمػع وال ط يػ ا 

 الش ميع(. 
" يػ لمواوع ا لكترو،يػع ال  مػع ي لم،ظمػ ام حيػا  ػ ا ٕٓٔٓوو  اجتمػا أيً ػ   را ػع "ح،ػ ف غ،يػ م 

،تر،ا فت تحايؽ ا ج اؼ اقتم ليع لمم،ظمعم وللؾ يػ لتطييؽ  مػى  ي،ػع إلى الت رؼ  مى  ور مواوع ا 



 
 

422 
 www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                       مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – األولالعدد 

ومػػف يػػيف مػػ  تومػػما إليػػث م مػػف المواوػػع ا لكترو،يػػع لمغ م ػػ ا الحكوميػػع وال  مػػع فػػت ممػػر وا مػػ راا
ال را ػػػع ت،ػػػوع الم ػػػ ميف الم مػػػمعم والتػػػت ترت ػػػع يػػػيف مواوػػػع الغ م ػػػ ا ال  مػػػعم وتتمثػػػؿ فػػػت الم ػػػ ميف 

مك ،يع الت   ؿ مع ا   تليم وكللؾ ت   ا ا شي   ا التت تا مح  مواوع المتحرري والم   ميف الشي ييعم وا 
"م يو ػػ ئؿ اقتمػػػ ؿ ٕٕٔٓالغ م ػػع لمطػػالت. و مػػى ،حػػن ال را ػػع ال ػػػ ياع اجتمػػا  را ػػع "إيمػػ ف  ػػ  ؿم 

يلجميػػػع  الح يثػػػع فػػػت الغ م ػػػع يشػػػكؿ  ػػػ صم وأكػػػ ا ال را ػػػع أيً ػػػ  ،تػػػ ئن ال را ػػػ ا ال ػػػ ياع فيمػػػ  يت مػػػؽ
ا ػػت  اـ التا،يػػ ا والو ػػ ئؿ اقتمػػ ليع الح يثػػع فػػت الم،ظمػػ ا يشػػكؿ  ػػ ـم وفػػت الغ م ػػ ا يشػػكؿ  ػػ صم 
فا  ح ولا ال را ع مف غ ،يح  وي س ف  ليع التا،ي ا اقتم ليع الح يثع التت يػتـ ا ػت  امح  يمركػز غ م ػع 

يعم وا تم ا ال را ع  مى ال را ع الوم يعم الا جري لمت ميـ الم توحم وو  أغرا الي حثع  را ع مي ا،يع تحميم
و مػػى مػػ،حن الم ػػام وا ػػت  ما ال را ػػع ا ػػتم ري ا ػػتيي ف وكػػللؾ ا ػػتم ري تحميػػؿ م ػػموف كػػل واا لغمػػع 

( مػػف  ي،ػػع ا  ػػ تلي أف ا ػػت  اـ التا،يػػ ا ٖٝ.ٙٛم وأو ػػحا ،تػػ ئن ال را ػػع المي ا،يػػع أف ، ػػيع )اليي ،ػػ ا
( م وأظحػػرا ٖٝ.ٕٛ  ت الطػػالت لممػػ  ي ال مميػػعم وأو ػػا ، ػػيع )اقتمػػ ليع  مػػؿ  مػػى زيػػ  ي فحػػـ وا ػػتي

مركػز غ م ػع الاػ جري لمت مػيـ الم تػوح  مػى ( مف طالت ال ي،ع ي ػت  موف مووػع ٝٚ.ٚٛال را ع أف ، يع )
( مف  ي،ع الطػالت الػليف ي ػت  موف أكثػر مػف و ػيمع اتمػ ليع أث،ػ ء المػلاكري ٝٚ.ٛٚ) ا ،تر،ام وأو ا

ليع التػػػت ي ػػػت  مح  المركػػػز فػػػت تػػػوفير المػػػ  ي ال مميػػػع لمطػػػالت تتك مػػػؿ مػػػع ي  ػػػح  أف التا،يػػػ ا اقتمػػػ 
 الي ض. 

 ا ػػؿ  وػػع اقتمػػ ؿ  وائػػؽ ال مميػػع اقتمػػ ليع وال وامػػؿ المػػؤثري فػػت ومػػف ال را ػػ ا التػػت ركػػزا  مػػى 
"أحمػػػػػ  ممػػػػػط ىم م و(ٖٖ)"ٜٜٚٔ"ح ػػػػػ، ء ال، يمػػػػػتم م و(ٕٖ)"ٖٜٜٔ"،حػػػػػؿ إيػػػػػراجيـم  الم،ظمػػػػػ ا  را ػػػػػ ا

" لمتومؿ إلى ال وامؿ المؤثري فػت  وػع اقتمػ قا فػت ٖٜٜٔفا    ا  را ع "،حؿ إيراجيـم م (ٖٗ)"ٕٛٓٓ
الم،ظمػػػ ام مػػػع تومػػػيؼ الو ػػػع الحػػػ لت ل،ظػػػ ـ اقتمػػػ ؿ المتيػػػع فػػػت الحيئػػػع الاوميػػػع لميريػػػ م وا ػػػت  ما 

ا وييمػػ  ال را ػػع المػػ،حن الم ػػحتم ومغتمػػع ال را ػػع جػػو رؤ ػػ ء الاط  ػػ ا ومػػ يرو ال مػػـو ومػػ يرو ا  ارا
( م ر يم وك ،ا أجـ ،تػ ئن ال را ػع أف أجػـ ال وامػؿ المػؤثري فػت  وػع اقتمػ قا جػت الحيكػؿ ٕٓٔ   جـ )

الت،ظيمػتم و رغػع المركزيػعم وال الوػػ ا الش مػيع ... و يرجػ م وأ،ػث كممػػ  زا ا  رغػع الر ػميع ومػا ك ػػ ءي 
ى للػػؾ إلػػى ا،  ػػ ض ك ػػ ءي  مميػػع  مميػػع اقتمػػ ؿم وكممػػ  زا ا  رغػػع المركزيػػع فػػت الحيكػػؿ الت،ظيمػػت أ 

اقتمػػ ؿم وأكػػ ا ال را ػػع وغػػو   الوػػع يػػيف ك ػػ ءي اقتمػػ قا وم ،ويػػ ا ال ػػ مميف   ف طػػرؽ اقتمػػ ؿ 
المتي ػػع ت ػػ     مػػى رفػػع م ،ويػػ ا ال ػػ مميف إلػػى حػػ  مػػ م وللػػؾ مػػف  ػػالؿ طػػرؽ اقتمػػ ؿ يػػيف الرؤ ػػ ء 

ءاام وأ ػػموت التخييػػر ومػػ ى إيػػ اء ال ػػ مميف والمرؤو ػػيفم وا ػػتطالع اراء ال ػػ مميف مػػف  ػػالؿ اق تامػػ 
لػػرأيحـ فيػػثم وأظحػػرا ال را ػػع وغػػو  ي ػػض ال وائػػؽ الش مػػيع وا  اريػػع والت،ظيميػػع والييئيػػع التػػت تػػؤثر فػػت 

 ك  ءي  مميع اقتم ؿ  ا ؿ جلا الم،ظمع. 
ائػػؽ "م فاػػ  أكػػ ا مػػف  ػػالؿ ،ت ئغحػػ  وغػػو   و ٜٜٚٔ را ػػع "ح ػػ، ء ال، يمػػتم وجػػلا مػػ  أظحرتػػث أيً ػػ  

ت،ظيميع و،  يع واغتم  يع وا  راكيع ت روؿ  مميع اقتمػ ؿ  ا ػؿ الم،ظمػ ا وت طمحػ م ممػ  يػؤثر فػت  ػ ـ 
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ك ػ ءي ،ظػػـ اقتمػػ ؿ فػػت جػػلا الم،ظمػ ام وك ،ػػا جػػلا ال ار ػػع ت ػػ ى إلػى تو ػػيا أجميػػع اقتمػػ قا فػػت 
ليػع إ اري الم،ظمػع   م لحػ م زي  ي ف  ليع وظي ع الت،ظيـم وكللؾ إلى إظح ر أجميع اقتم ؿ وتػلثيرا فػت ف  

وا تمػػ ا ال را ػػع  مػػى المػػ،حن الومػػ ت التحميمػػت والمػػ،حن الػػوظي تم وا ػػتل  ما مػػحي ع اق ػػتيي ف فػػت 
" ييحػا ال وامػؿ ال ا ميػع وال  رغيػع المػػؤثري ٕٛٓٓ ار ػع الح لػع. وكػللؾ اجتمػا  را ػع "أحمػ  ممػط ىم 
مػف ال را ػ ا الومػ يعم والم،ػ جن الم ػت  مع جػت فت الوظي ع اقتم ليع لمم،ظم ا  ير الحكوميعم وجػت 

المػػػ،حن اق تكشػػػ فت والمػػػ،حن الم ػػػحت والمػػػ،حن التػػػ ري تم وأو ػػػحا ال را ػػػع أف ج،ػػػ ؾ  وامػػػؿ و ،و،يػػػع 
و ي  يع واوتم  يع واغتم  يع و وامؿ  ا ميع   ي ي فت الم،ظمع تؤثر ي   ميع فت الوظي ع اقتم ليع فت 

  الم،ظم ا  ير الحكوميع. 
 :ال  اس ت األج نالبب( 

 مف غ ،يح  ت،و ا وت   ا أيً   وغح ا ال،ظر فت ال را  ا ا غ،ييع التت ت، ولا اقتم ؿ الت،ظيمت
 Fanم و"(ٖ٘)"ٜٜٓٔوا ػػػػػريفم  Millerو ورا وأجميتػػػػػث فػػػػػت الم،ظمػػػػػ ام ومػػػػػف جػػػػػلا ال را ػػػػػ ا  را ػػػػػ ا "

Dolphin& م و"(ٖٙ)"ٕٓٓٓمHartman  ،2002 "(ٖٚ)و م"Johansson ،2002"(ٖٛ) م فاػػػػػػػ  ت ر ػػػػػػػا
م "  جميػػع اقتمػػ ؿ الت،ظيمػػت فػػت ت  يػػؼ  ،ػػ ء ال مػػؿ فػػت ماػػ ر ال مػػؿٜٜٓٔوا ػػريفم  Miller را ػػع "

وت، ولا ال را ع ال الوع ييف الح لع الشػ وريع لم ػ مميف و ػ ؼ ،ظػـ اقتمػ ؿ ي لم،ظمػ ام وتومػما إلػى 
ا    ػػػيع المح ػػػزي لم  مػػػؿم وأف أف الي،ػػػ ء الت،ظيمػػػت لمم،ظمػػػع و ي  ػػػتح  و ػػػموكح  اقتمػػػ لت مػػػف ال وامػػػؿ 

،اػػػػص الم مومػػػػ ا التػػػػت يحت غحػػػػ  ال  مػػػػؿ   اء  ممػػػػث ت اػػػػ ا الر يػػػػع فػػػػت أ اء ال مػػػػؿم وتولػػػػ  ل يػػػػث شػػػػ وًرا 
ا جميػػع المتزايػػ ي  "ٕٓٓٓم & Fan Dolphin را ػػع " ي  حيػػ ط وال ػػمييع. و مػػى الم ػػ ر ،  ػػث أكػػ ا

فت يريط ،ي   مى م يري اقتم قا فت  شريف  لالتم قا  ا ؿ الم،ظم ام وجت  را ع مي ا،يع ألغريا
م،ظمػػع ج،ػػ ؾم كمػػ  و مػػا ي را ػػع تػػلثير ك ػػ ءي اقتمػػ قا  مػػى تشػػكيؿ ال ي  ػػ ا ا  ػػتراتيغيع لمم،ظمػػع. 

إلػػػى أف ،ظػػػ ـ اقتمػػػ قا ا  ػػػتراتيغيع لمم،ظمػػػع جػػػو " ٕٕٓٓم Hartman را ػػػع " وكػػػللؾ أشػػػ را ،تػػػ ئن
ز الم،ظمػػع فػػت تمػػميـ وا  اري  ممي تحػػ  وموار جػػ  ا    ػػيع المحػػؾ ا    ػػت فػػت إ راؾ و،شػػر  ، مػػر تميػػ

لػػ ى الغمػػ جيرم وأكػػ ا ال را ػػع  ػػروري تايػػيـ وويػػ س ف  ليػػع اقتمػػ قا فػػت  ػػوء تلثيراتحػػ  فػػت م رغػػ ا 
م وجت  را ع تغريييع "ٕٙٓٓم Johansson"  را ع أم الم،ظمع و موؾ الم  جميف وال مالء والموظ يف. 

حوؿ اقتم ؿ الت،ظيمت فت ال وي  ) ر ع ح لع(م فا  أش را إلى أف م ظـ ال را ػ ا التػت ألغريػا ك ،ػا 
تحتـ ي   الـ ال  ـم اللي يشمؿ اقتم ؿ ال  ص ي لمحع وا زم ام وأ،ح  ركزا  مى اقتم ؿ ال ا مت 

 لمم،ظمعم وا  تراتيغي ا اقتم ؿ وك  ءتث.  
را  ا أ رى  مى اقتم قا ال ا ميػع يشػكؿ  ػ ـم وو ػ ئؿ اقتمػ ؿ ا لكترو،يػع الح يثػع وو  ركزا  

ت ػػ    و الوتحػػ  ي قتمػػ قا ال ا ميػػع يشػػكؿ  ػػ صم وأكػػ ا ال را ػػ ا أجميػػع اقتمػػ ؿ الت،ظيمػػت وأ،حػػ  
م (ٜٖ)"Taylor, Kent, and White, 2001"م وم،حػ   را ػ ا ي   ميػث ووػوي فػت زيػ  ي ك ػ ءي الم،ظمػ ا

م Hewittو" (ٔٗ)"ٕ٘ٓٓم Kallaو"م (ٓٗ)"Naude,  Froneman, and Atwood, 2004"و
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 مػػػػػػػى أف المػػػػػػػ،حن " ٕ٘ٓٓم Kallaم فاػػػػػػػ  أكػػػػػػػ ا  را ػػػػػػػع "(ٖٗ)"ٕٚٓٓوا ػػػػػػػريفم  Shawو"م (ٕٗ)"ٕٙٓٓ
التكػػػ ممت لالتمػػػ قا ال ا ميػػػع م يػػػ   ،ػػػ  تايػػػيـ الم رفػػػع المشػػػتركع فػػػت الم،ظمػػػ ام ووػػػ    مػػػا اليي ،ػػػ ا 
التغريييع ال،ظري التك مميع لالتم قا ال ا ميػعم و ػ جما جػلا ال،ظػري فػت فحػـ جػلا اقتمػ قا يطػرياتيفث 

الت،ظيمتم والتت تػ من كػالم مػف الم رفػع ال،ظريػع الطرياع ا ولى تلتت مف إ اري ا  م ؿ وا  اري واقتم ؿ 
وال مميع مً  م والطرياع ا  رى تشمؿ كؿ اقتم قا الر ميع و ير الر ميع التػت تحػ ا  ا ػؿ الم،ظمػع. 

وجػػت  را ػػع ال الوػػع يػػيف اليريػػ  ا لكترو،ػػت واقتمػػ قا ال ا ميػػعم  "ٕٙٓٓم Hewittكمػػ  ريطػػا  را ػػع "
ال ػػ مت الم ػػ جمع فػػت ا  مػػ ؿ اقغتم  يػػعم وأظحػػرا ،تػػ ئن ال را ػػع أف  ح لػػع  حػػ ى مغمو ػػ ا الاطػػ ع

لميري  ا لكترو،ت تلثيًرا إيغ ييم  ومح ً ا فػت اقتمػ ؿ الت،ظيمػت الػ ا مت  ومػف ثػـ  مػى أ اء الم،ظمػعم وأف 
وء " ال ٕٚٓٓوا ريفم  Shaw مطا  را ع "اليري  ا لكترو،ت أوؿ تلثيًرا مف اقتم ؿ المي شر. وكللؾ 

ا مف ال را  ا التت ج، ؾ الاميؿ غ م الر  ئؿ ال وريع كو يمع مف و  ئؿ اقتم ؿ الت،ظيمت  حيا إف  مى 
وألغريػػػا جػػػلا ألغريػػػا حػػػوؿ كي يػػػع ا ػػػت  امح م والاػػػ ري  مػػػى فحمحػػػ م وتلثيرجػػػ  فػػػت اقتمػػػ قا الت،ظيميػػػعم 

ا ػػت  اـ الر ػػ ئؿ ال وريػػع كػػ ف لحػػ  وتشػػير ال،تػػ ئن إلػػى أف شػػركع تػػـ ا تي رجػػ   شػػوائيم م  ٓٓ٘ال را ػػع  مػػى 
 أثر إيغ يت  مى تح يف ا ،ت غيعم و مى اقتم قا الت،ظيميع.

" إلػى Taylor, Kent, and White, 2001وفت إط ر و  ئؿ اقتم ؿ الح يثػع أيً ػ   ػ ا  را ػع "
غػؿ  مػؽ الت رؼ  مى ال ور اللي يمكف أف تاـو يث المؤ   ا فت ت  يػؿ  ي  ػع ا ػت  اـ ا ،تر،ػا مػف أ

( م ػػػػر ي مػػػػف ٓٓٔ،ػػػػوع مػػػػف الت   ػػػػؿ الغ يػػػػ  يػػػػيف المؤ  ػػػػع وال مػػػػالءم ووػػػػ  تكو،ػػػػا  ي،ػػػػع ال را ػػػػع مػػػػف )
المؤ  ػػ ا التػػت ت ػػت  ـ ،ظػػ ـ المواوػػع ا لكترو،يػػع كمخػػع لمحػػوار يي،حػػ  ويػػيف ال مػػالءم وا ػػت  ما ال را ػػع 

 اـ ا ،تر،ػػػا فػػػت مغػػػ ؿ مػػػحي ع اق ػػػتيي ف كػػػل اي لغمػػػع اليي ،ػػػ ام وأظحػػػرا ال،تػػػ ئن أ،ػػػث ق يتطمػػػت ا ػػػت 
اقتمػػػ قا ال  يػػػ  مػػػف التا،يػػػ ا الح يثػػػع فاػػػطم يػػػؿ يتطمػػػت ا مػػػر تمػػػريف ال ػػػ مميف فػػػت المؤ  ػػػ ا  مػػػى 
الت  مػػؿ مػػع المتطميػػ ا التك،ولوغيػػع الح يثػػعم وأظحػػرا ال،تػػ ئا أف "ا ،تر،ػػا" ت ػػ    يػػ ور ف ػػ ؿ فػػت زيػػ  ي 

" فا  و ما Naude,  Froneman, and Atwood, 2004أم   را ع " الك  ءي التت ت مؿ يح  المؤ  ع.
 المت   مع الطيي ع وللؾ ل را ع يتحميؿ مواوع  شر مؤ   ا  ير حكوميع  ير ريحيع فت غ،وت إفرياي م

وتومػػما ال را ػػع إلػػى أف مواوػػع جػػلا المؤ  ػػ ا ركػػزا  مػػى  مميػػع ،شػػر الم مومػػ ا  "ا ،تر،ػػا"م لشػػيكع
يزج   مى تحايؽ اقتم ؿ الت   مت مع الغم جير ا    يعم وا  ي ر  ف المؤ  ع وأ،شطتح  أكثر مف ترك

 وا تيرا ال را ع أف إ اري مووع المؤ  ع  مى "ا ،تر،ا" يتطمت أكثر مف مغر  المح راا ال ،يع. 
 .   ولت  و  ال   ل في ال طوال  وال غالال  ال  ظالميال  اس ت ال ي  الم و  الث  ي:

ت،و ػػا وت ػػ  ا ال را ػػ ا ا غ،ييػػع التػػت ت، ولػػا  ور اقتمػػ ؿ فػػت التطػػوير والتخييػػر الت،ظيمػػتم فػػت 
 حيف ات ما ال را  ا ال رييع التت ت، ولا جلا المو وع ي ل، ري والمح و يع وال  ويع.   

 ض( ال  اس ت الع نالب: 
اقتمػػػ ؿ فػػػت التطػػػوير والتخييػػػر الت،ظيمػػػت أ،حػػػ  وميمػػػع يلالحػػػظ فػػػت ال را ػػػ ا ال رييػػػع التػػػت ت، ولػػػا  ور 

ومحػػػ و يم ومػػػع للػػػؾ فاػػػ  أكػػػ ا ال را ػػػ ا أجميػػػع  ور اقتمػػػ ؿ الت،ظيمػػػت فػػػت  مميػػػع التطػػػوير والتخييػػػر 

http://www.epra.org.eg/


 العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس: السٌد عبد الرحمن علً 422 

"م،ػى م و(ٗٗ)"ٕٕٓٓالت،ظيمتم ومف جلا ال را  ا  مى  ييؿ المث ؿ وليس الحمر  را  ا "إيم ف زجػريم 
ت، ولػػا ال را ػػع ا ولػػى جػػلا المو ػػوع يشػػكؿ م فاػػ  (ٙٗ)"ٕٔٔٓم الػػرحمفال ػػي   يػػ  "م و(٘ٗ)"ٕٙٓٓمحمػ م 

 ير مي شرم حيا أش را ال،ت ئن إلػى أف ج،ػ ؾ ت، وً ػ  كييػًرا يػيف اتغ جػ ا مػ يري ال الوػ ا ال  مػع ،حػو 
تطييؽ ثا فع ال وؿ الم ي ع لمشرك ا المت   ي الغ، يع فت  مؿ ال الو ا ال  مع وييف ال موؾ ال  مت فت 

را  ي تطييؽ أي    الثا فع الممريع فت  مؿ ال الو ا ال  معم وجو م  يمات ال وء  مى تلثير ثا فع   ـ م
ك ،ا جلا ال را ع ت  ى إلى الت رؼ  مى م ى التزاـ أفرع و  والتطوير. الم،ظمع فت ،غ ح  ممي ا التخيير

الم ي ريػػػع لم الوػػػ ا ال  مػػػع  الشػػػرك ا المت ػػػ  ي الغ، ػػػيع ال  ممػػػع فػػػت مم ر ػػػتح  لم الوػػػ ا ال  مػػػع ي ل،مػػػ لإ
واقتم ؿم وم ى مم ر ع جلا ال،م لإ فت ت  مالتح  مع غمحور ال مالء أو الم تحمكيفم وللؾ مػف  ػالؿ 
 را ع مي ا،يع  مى وح اا ال الو ا ال  مع أو الوح اا التت تاوـ ي ممح م وا ت  ما  ي،ع  ير احتم ليع 

أمػ   را ػع  لمت   ي الغ، ػيع التػت تت ػل لحػ  فروً ػ  فػت ممػر.جت ال ي،ع المت حع أو المي ري مف الشرك ا ا
" فاػػػػ  تمركػػػػزا حػػػػوؿ  ور اقتمػػػػ ؿ فػػػػت  مميػػػػع التخييػػػػر فػػػػت الم،ظمػػػػ ا ا ،ت غيػػػػع ٕٙٓٓ"م،ػػػػى محمػػػػ م 

وال  ميع فت ممرم مف  الؿ  را تت ح لػع  مػى م،ظمتػيف  ػ ممتيف فػت المغتمػع الممػري جمػ  "أك ػوف 
 ؿ(" لتح يػػ  أ ػػي ت ،غػػ ح أو فشػػؿ  مميػػع اتمػػ قا التخييػػر يحمػػ . موييػػؿ ممػػر" و"أوليمييػػؾ غػػروت )إيػػ ي

وت،تمػػت جػػلا ال را ػػع إلػػى  را ػػع الحػػ قا اق تكشػػ فيع الومػػ يعم وتومػػما ال را ػػع إلػػى أف لالتمػػ ؿ  وًرا 
إ تراتيغيم  فت كؿ مراحؿ  مميع التخيير الت،ظيمت   ،ث يمثؿ ال  مؿ الرئيس فػت تشػكيؿ  الوػ ا الم،ظمػع 

فاػػ  ركػػزا  "ٕٔٔٓم ال ػػي   يػػ  الػػرحمفأمػػ   را ػػع " ع مػػع ال ػػ مميف و الو تحػػ  مػػع ال ػػ لـ ال ػػ رغت.ال ا ميػػ
الحكوميػػػػعم وا ػػػػت  ما مػػػػ،حن الم ػػػػام  فػػػػت إ اري التخييػػػػر والمػػػػراع فػػػػت الم،ظمػػػػ ا مػػػػى  ور اقتمػػػػ ؿ 

ال را ع أف أجـ  أظحراو وا تم ا  مى ا تم ري اق تيي ف وا تم ري الما يمع الما،،عم كل اي لغميع اليي ، ام 
اقجتمػ ـ يو ػ ئؿ اقتمػ ؿ  جػت مالتخييري لم،ظم ام و  مع ووا الحموؿ الماترحع لزي  ي ك  ءي اقتم ؿ 

وزيػػ  ي الم مومػػ ام والت طػػيط الغيػػ  وو ػػع ال ي  ػػ ا والاػػراراا فػػت  ػػوء اجتم مػػ ا غمحورجػػ م وتح يػػ  
وف ال ػ مموف والاػ ئموف ي قتمػ ؿ مػؤجميف وأف يكػ وت  يؿ  ي  ع الي ت الم توحم مالغمحور الم تح ؼ ي وع

وا ػت  اـ م وا كثػ ر مػف ورش ال مػؿ واقغتم  ػ ام التايػيـ والمت ي ػع ل ،شػطع اقتمػ ليعمػع لحػلا ال مػؿم 
 اليري  ا لكترو،ت.و  ئؿ اقتم ؿ الح يثع مثؿ 

 :ال  اس ت األج نالبب( 
وفت الما يؿ ت، ولا ال را ػ ا ا غ،ييػع مو ػوع اقتمػ ؿ و ورا فػت التطػوير والتخييػر الت،ظيمػت ي مػؽ 
ويػػلكثر مػػف زاويػػعم فمػػف جػػلا ال را ػػ ا مػػ  اجػػتـ ي قتمػػ قا ال ا ميػػع و ورجػػ  فػػت التطػػوير والتخييػػر يشػػكؿ 

فت التطوير والتخيير فت الم،ظم ام وم،ح    صم و مما جلا ال را  ا إلى تلكي  أجميع  ور اقتم ؿ 
م (ٛٗ)"ٖٕٓٓم ,Teague Daly Kitchen&م و"(ٚٗ)"ٕٕٓٓم Daly Kitchen& را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا "

م فاػػ   ػػ ا (ٓ٘)"ٖٕٓٓ مMcAdam &Henderson "م و(ٜٗ)"ٖٕٓٓم & Doukakis Proctorو"
إلػى ا تكشػ ؼ طيي ػع ال الوػع يػيف التطػوير والتخييػر واقتمػ قا  "ٕٕٓٓم Daly Kitchen &" را ػع 

 السٌد عبد الرحمن علً: العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس



 
 

422 
 www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                       مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – األولالعدد 

أو ػػػحا ال را ػػػع وغػػػو   الوػػػع إيغ ييػػػع يػػػيف التطػػػوير وا  اري التخييػػػر مػػػف ، حيػػػع واقتمػػػ قا و ال ا ميػػػعم 
" المو ػػوع Teagueوم حمػػ  "" ٖٕٓٓم Daly Kitchen &ووػػ  ا ػػتكمؿ " ال ا ميػػع مػػف ، حيػػع أ ػػرى.

والت ػػرؼ  مػػى أث،ػػ ء التخييػػر الت،ظيمػػت و ورا فػػت جػػلا ال مميػػع يشػػكؿ  ػػ ـم ،  ػػث وجػػو اقتمػػ ؿ الػػ ا مت 
طيي ع ال الوع ييف اقتم قا ال ا ميع وم ى ال،غ ح فت ت، يل يػرامن إ اري التخييػر فػت  ػ   مػف الشػرك ا 
التت ت مػؿ فػت أيرل،ػ ا الشػم ليع يشػكؿ  ػ صم مػع إغػراء يحػا ميػ ا،ت  مػى جػلا الشػرك ام وأكػ ا ،تػ ئن 

،تػػ ئن ال را ػػع ال ػػ ياع لحػػ  يػػلف ج،ػػ ؾ  الوػػع إيغ ييػػع يػػيف إ اري التخييػػر واقتمػػ قا ال ا ميػػع.  ل را ػػعجػػلا ا
مػػع ،تػػ ئن ال را ػػتيف ال ػػ ياتيفم حيػػا  "ٖٕٓٓم & Doukakis Proctor"وكػػللؾ ات اػػا ،تػػ ئن  را ػػع 

مػف فػت اقتمػ قا أظحرا ،ت ئن ال را ع أف م ت ح ال،غ ح فت إ  ػ ؿ التطػوير والتخييػر فػت الم،ظمػ ا يك
ال ا ميػػػع ال   لػػػعم وأ،ػػػث مػػػف ا ف ػػػؿ تػػػ فؽ الم مومػػػ ا مػػػف الامػػػع إلػػػى غميػػػع ال ػػػ مميف مي شػػػري مػػػف  ػػػالؿ 
الو  ئؿ التك،ولوغيع الح يثع مثؿ ا ،تر،ام والتو ع فت ا ت  اـ اليري  ا لكترو،تم ويللكر أف جلا ال را ع 

أمػ   أ  ما   ً ا مف التخييػراا فػت جيكمحػ  ا  اري. جت  را ع ح لع  ح ى الم،ظم ا ال  مع الكييري التت
" فاػػ  تي،ػػا م،حًغػػ  و ئًمػػ   مػػى الػػت مـ لتح ػػيف اقتمػػ قا ٖٕٓٓ مMcAdam &Henderson " را ػػػع 

ال ا ميػػع كو ػػيمع   اري  مميػػع التخييػػر الت،ظيمػػتم وجػػت  را ػػع ح لػػع  حػػ ى م،ظمػػ ا مرفػػؽ الكحريػػ ء فػػت 
را ػػػع يتايػػػيـ المػػػ،حن الػػػلي أ ػػػت،  إليػػػث المػػػ يروف  ،ػػػ  التمػػػ ي لمشػػػكالا أيرل،ػػػ ا الشػػػم ليعم ووػػػ  و مػػػا ال 

اقتمػػ ؿ التػػت حػػ ثا فػػت   ػػـ التطػػوير والتخييػػرم وأظحػػرا أف ج،ػػ ؾ ارتي ًطػػ  يػػيف اقتمػػ قا ال ا ميػػع 
  والم رفع الت،ظيميع وا  اري التخيير.

 ػ صم وتومػما إلػى  ومف غ ،يح  و ما ي ض ال را  ا يرم  التطوير والتخيير فت المكتيػ ا يشػكؿ
أف اقتمػػػػ ؿ لػػػػث  ور حيػػػػوي وغػػػػوجري فػػػػت إغػػػػراء جػػػػلا التطػػػػوير و،غ حػػػػث  ومػػػػف جػػػػلا ال را ػػػػ ا  را ػػػػ ا 

"Odini م و"(ٔ٘)"ٜٜٓٔمFarley  م و"(ٕ٘)"ٜٜٛٔا ػػػػػػريفم وKuchi فاػػػػػػ  ح ولػػػػػػا  را ػػػػػػع (ٖ٘)"ٕٙٓٓم  
"Odini ػ   ،ػػ  إغػػراء  مميػع" ٜٜٓٔم التخييػػر والتطػػوير  التركيػز  مػػى ال وامػػؿ التػت تتطمػػت اجتم ًمػػ    مم

فػػت ال  مػػع المكتييػػعم وجػػتث ال وامػػؿ ال،  ػػيعم واقتمػػ قام وال وامػػؿ المح ػػزيم وال وامػػؿ ا  اريػػعم وأكػػ ا 
جػػت "م و ٜٜٛٔا ػػريفم و  Farleyو مػػا  را ػػع "وكػػللؾ  ،تػػ ئن ال را ػػع أجميػػع اقتمػػ ؿ فػػت جػػلا ال مميػػع.

ووػ  أكػ ا فػت ،ت ئغحػ  ال،تػ ئن  را ع ح لعم ي قجتم ـ ي لتطوير والتخيير الح  ا فػت المكتيػ ا ا ك  يميػعم 
ف ا تم ػػ  فػػت أ ػػموت الت ييػػرم وات اػػا ال را ػػت ف  مػػى أجميػػع  ،  ػػح  التػػت  ممػػا إليحػػ  ال را ػػع ال ػػ ياع وا 

ي،يخت  مى إ اري الموار  اليشػريع أف وأ،ث اقتم ؿ والم موم ا فت  مميع التخيير والتطوير فت الم،ظم ام 
ت مػػؿ  مػػى التاميػػؿ مػػف ا ثػػر ال ػػميت لمتخييػػرم  ػػف طريػػؽ تمييػػع احتي غػػ ا المػػوظ يف مػػف  ػػالؿ اقتمػػ ؿ 

شػػػراؾ المػػػوظ يف فػػػت  مميػػػع التخييػػػر. أمػػػ  م وجػػػت  را ػػػع "ٕٙٓٓم Kuchi" را ػػػع  وتيػػػ  ؿ الم مومػػػ ام وا 
الم،شوري فت   ا المرتيطع ي لتخيير واقتم ؿ الت،ظيمت ،ظريعم فا  و ما ي  ت راض وتحميؿ الكتت وال را

وجت تح ؼ إلػى  را ػع ـم ٕٗٓٓغميع أ،ح ء ال  لـم والتت تخطت ال تري مف م،تمؼ الثم ،ي،ي ا إلى   ـ 
مؤل  ا اقتمػ ؿ الت،ظيمػت وأش را ال،ت ئن إلى أف م ال ور ا  تراتيغت لالتم ؿ فت التخيير فت المكتي ا
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فػػػػت ا و،ػػػػع ا  يػػػػري ي  ػػػػت  اـ أومػػػػا تيغيع والت طػػػػيط والت ػػػػويؽ وال الوػػػػ ا ال  مػػػػع وػػػػ  وا  اري ا  ػػػػترا
أو حا ال را ع أ،ث تث يطرياع مترايطع ويشكؿ وو ئتم كم  وم  لغ لتخيير لمت،يؤ ي اقتم قا كث تراتيغيع

 طح . وتراي لت طيط وا ت  اـ إ تراتيغيع اتم ليع ش ممع يمكف تحايؽ ال المع  ج اؼ المكتي ا ي
 

   اس ت الس نقب:  ال* مال ظ ت ا مب ا ى 
مػػػف ال ػػػرض ال ػػػ يؽ لمغمو ػػػع ال را ػػػ ا ال ػػػ ياع التػػػت ت، ولػػػا التػػػراا ال ممػػػت الػػػلي ياتػػػرت مػػػف جػػػلا 

  ال را عم يمكف ا ت الص أجـ المؤشراا الت ليعث
ت ػػ   ال را ػػ ا ال رييػػع الم ،يػػع فيػػ لر ـ مػػف  ،ػػ ري ال را ػػ ا ال رييػػع التػػت ألغريػػا حػػوؿ جػػلا المو ػػوع  -

م ولك،حػػػ  ال را ػػػع يشػػػكؿ مي شػػػرجػػػلا لػػػـ تت،ػػػ وؿ مو ػػػوع  جػػػلا ال را ػػػ ا أفأ،،ػػػ  ،الحػػػظ  إقي قتمػػػ ؿ 
 ت، ولتث يشكؿ  ير مي شر و  وي.  

 فت المؤ   ا الت ميميع.ومع ال را  ا ا غ،ييع التت ريطا ييف اقتم ؿ والتطوير والتخيير  -
ج، ؾ ا تالؼ ممحوظ فت  رغع اقجتم ـ يمو وع ال را ع ييف ال را  ا ا غ،ييع وال رييع  حيا ،غػ   -

أف ، ػػيع ال را ػػ ا ا غ،ييػػػع المحتمػػع ي را ػػع اقتمػػػ ؿ وأجميتػػث لمم،ظمػػ ام وكػػػللؾ  الوتػػث يػػػ لتطوير 
 . والتخيير الت،ظيمت أكير يشكؿ ممحوظ  ف ، يع ال را  ا ال رييع المحتمع يحلا الشلف

لمو ػوع اقتمػ ؿ و ورا وأجميتػث لمم،ظمػ ا و الوتػث يػ لتطوير والتخييػر ت، وؿ ال را  ا ا غ،ييع  ك ف -
 مػػى  ا ميػػو  ويػػلكثر مػػف زاويػػعم ما ر،ػػع ي ل را ػػ ا ال رييػػع التػػت ت، ولػػا المو ػػوع ،  ػػثم   ماًػػأكثػػر 
 .مي شر ير يشكؿ  تثت، ولم و ال موميع فت ت، وؿ متخيراا غزئيع تمس المو وعال رييع   اػال را 

ت،و ػػا وت ػػ  ام يمػػ ع   مػػعم وغحػػ ا ،ظػػر ال ار ػػيف واليػػ حثيف واجتم مػػ تحـ فػػت ال را ػػ ا ال رييػػع  -
فمػػ،حـ مػػف ركلػػز  مػػى أجميػػع اقتمػػ ؿ الت،ظيمػػت فػػت الم،ظمػػ ام ومػػ،حـ مػػف اجػػتـ ي را ػػع وا غ،ييػػع  
 ... إل .  التخيير الت،ظيمتال،طوير و فت و ورا اقتم ؿ 

إ راًكػػ  مػػف غ ،ػػت ي ػػض اليػػ حثيف الممػػرييف  جميػػع اقتمػػ ؿ و ورا فػػت الم،ظمػػ ا  يلالحػػظ أف ج،ػػ ؾ -
ـل ال را  ا التت ت، ولا اقتم ؿ لـ تمؿ ي ػ  لم ػتوى ا جميػع التػت ي ػتحاح  جػلا المتخيػر   ير أف َك

.  المحـم وو  أو حا ال را  ا ال  ياع تم    أجميتث يـو ي   يـو
تت،ػػػػ وؿ اقتمػػػػ ؿ وأجميتػػػػث و ورا فػػػػت  مميػػػػع التطػػػػوير والتخييػػػػر  يلالحػػػػظ أف م ظػػػػـ ال را ػػػػ ا ال ػػػػ ياع -

الت،ظيمت  مى أ،ث مغر  متخير و يط وليس متخيًرا أ   يم  فت جػلا ال مميػعم ر ػـ أجميػع اقتمػ ؿ فػت 
 جلا ال مميع.

تؤكػػ  ،تػػ ئن  ػػ ي  را ػػ ا  مميػػع إ راؾ الم،ظمػػ ا وا ترافحػػ  يلجميػػع اقتمػػ ؿ الت،ظيمػػت فػػت الم،ظمػػ ا  -
فػت التطػوير والتخييػر الت،ظيمػتم ولكػف الواوػع ي تمػؼ تم ًمػ   ػف للػؾم فػال يوغػ  اجتمػ ـ حاياػت  وي ورا

وواو ت ي قتم ؿ فت جلا الشلف مف غ ،ػت م تمػؼ الم،ظمػ ام وج،ػ ؾ ا، مػ ؿ يػيف الواوػع والمػلموؿم 
 وج، ؾ م وي ا فت تطييؽ اتم قا التطوير والتخيير فت م تمؼ الم،ظم ا.
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  ا ال ػ ياع  مػى مػ،حن الم ػام يومػ ث ا وػ ر م،حغيمػ   مػى رمػ  ال الوػ ا يػيف ال را م ظـ اا تم  -
متخيراا ال را ع مػف م،ظػور يت ػـ ي قت ػ ع والشػموؿ فػت تومػيؼ وتحميػؿ وػيـ تمػؾ المتخيػراا وأوزا،حػ  
ال، ييع فت الواوع اليحثتم ف اًل  ف الرم  المو و ت والم،تظـ لممتخيراا الو يطع التت تؤثر إيغ ًي  

 أو  مًي  فت ووي ال الو ا ييف المتخيراا الرئي يع لم را عم وو  ا تم ا ال را ع الح ليع  ميث أيً  .
 

ى:(54)التصمومىالمنهجيىللدرادة
  .الوم يعال را  ا مف ،وع  ا ال را ع تير جلتل  :الدرادةنوعى
 )الم،حن الم حت(.  م،حن ال را  ا الم حيعى:الدرادةمنهجى
ى .   المالحظع المي شريو  ا تم ري اق تيي ف: البواناتطرقىجمعىوأدواتى

ىىوالثبات: اختباراتىالصدق
 :(validity) ال ال الب /ال  قخ ن  ات ا

(ث جو الاي ـ يتاييـ اق تم ري مف ِوَيؿ مغمو ع مػف المحكمػيفم face validityمرا  ي الم ؽ الظ جر) -
كػػػ ،وا ي تاػػػ وف أ،حػػػ   ػػػوؼ تاػػػيس الظػػػ جري أو  فياومػػػوف يمراغ ػػػع ال يػػػ راا وا  ػػػئمع وياػػػرروف إلا مػػػ 

المتخيػػر محػػؿ ال را ػػع  ولمتلكيػػ  مػػف المػػ ؽ الظػػ جر   اء الايػػ س  ػػرض الي حػػا ا ػػتم ري اق ػػتيي ف 
 مى مغمو ع مف ال   ي المحكميف وال يراء فت مغػ ؿ اقتمػ ؿ وا  اري وا حمػ ء لمحكػـ  مػى مػ ى 

م ووػػ  تػػـ إغػػراء ي ػػض الت ػػ يالا (٘٘)وتمييتحػػ   جػػ افح مػػالحيع اق ػػتم ري فػػت ويػػ س متخيػػراا ال را ػػع 
 مػػى اق ػػتم ري فػػت  ػػوء توغيحػػ ا ال ػػ  ي المحكمػػيف وماترحػػ تحـم  ػػواء ك ،ػػا فيمػػ  يت مػػؽ يتمػػخير 

 حغـ اق تم ري وتاميؿ     ا  ئمع التت تحتويح  أو حلؼ ي ض ا  ئمع الما ليع أو المكرري. 
(ث وجو م  يل ملى الم ؽ الم،طاػت فػت content validityمرا  ي م ؽ المحتوى/ م ؽ الم موف ) -

ي ػػض ا حيػػ فم وي ػػتح ؼ التلكػػ  مػػف أ اي غمػػع اليي ،ػػ ا تت ػػمف ك فػػع الغوا،ػػت والمتخيػػراا وا ي ػػ   
ال  مع ي لمشػكمع اليحثيػعم ومػ ى شػمولح  وتمثيمحػ  لمو ػع ال را ػع والمواوػؼ والغوا،ػت التػت تاي ػح . 

م ؽ المحتوى فت اق تم ري  مف  الؿ التلكػ  مػف أف أ ػئمع اق ػتم ري وو   مؿ الي حا  مى مرا  ي 
 تخطت غميع أي    المشكمع مو ع ال را عم وكللؾ تخطت كؿ غوا،ت متخيراا ال را ع وأي   ج .

(ث يلطمػػػػؽ  ميػػػػث المػػػػ ؽ ال،ظػػػػري أو مػػػػ ؽ التكػػػػويف construct validityمرا ػػػػ ي مػػػػ ؽ الي،ػػػػ ء ) -
 حػػا ل طػػر ال،ظريػػع وال ر ػػيع لي،ػػ ء المايػػ س أو ا  اي الػػلي يػػ، كس ال ر ػػتم وجػػو يػػرتيط يػػث راؾ الي

 فت مي  ع المشكمع ال مميع ومي  ع ا ج اؼ والمتخيراا وال الو ا ال ر يع. 
تطييؽ الماي س  مػى تكرار ي لثي ا الوموؿ إلى ، س ال،ت ئن ييام   ث(reliability) الثيػػ اا تي راا  -

و الظػػرؼم ومػػف ثػػـ فػػثف ك فػػع ا غػػراءاا يغػػت أف تت ػػـ ي ل وػػع واقت ػػ ؽ ا فػػرا  فػػت ، ػػس المووػػؼ أ، ػػس 
 والثي ا لموموؿ إلى ثي ا ال،ت ئن. 

 :مجتمعىالدرادة
   يتمثؿ مغتمع جلا ال را ع فت أ   ء جيئع الت ريس فت الغ م  ا الحكوميع الممريع. 

تػػـ ا تيػػ ر ال ي،ػػع ال شػػوائيع المت ػػ  ي المراحػػؿم حيػػا تػػـ ا تيػػ ر  ي،ػػع مػػف الغ م ػػ ا  رونةةةىالدرادةةة:ى
الحكوميػػع الممػػريعم جػػتث الاػػ جريم وا  ػػك، ريعم والم،مػػوريم وي،ػػت  ػػويؼم و ػػوج إم ومػػف ثػػـ تػػـ ا تيػػ ر 
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 تي ر  ي،ع مف الكمي ا التت تطيؽ مشروع ال را عم وا تي ر  ي،ع مف أ   ء جيئع الت ريس م،ح م وك ف ا
م ر اا  ي،ع كؿ غ م ع  ف طريؽ ال ي،ع ال شوائيع الطيايع ال، ػييع المت،  ػيع وفاًػ    ػ ا  جيئػع التػ ريس 
فت كؿ غ م ع ي ل، يع لم ػ   ا غمػ لت    ػ ء جيئػع التػ ريس فػت الغ م ػ ا محػؿ ال را ػعم ومػف ثػـ فاػ  

( م ػر يم ٓٚالتػ لتث غ م ػع الاػ جري )موز ػع  مػى ال،حػو ( م ػر يم ٕٓٓال ي،ع )م ر اا رلئت أف يكوف وواـ 
( م ػػػر يم ٕٕ( م ػػػر يم وغ م ػػػع ي،ػػػت  ػػػويؼ )ٖٛ( م ػػػر يم وغ م ػػػع الم،مػػػوري )٘ٗوغ م ػػػع ا  ػػػك، ريع )

  ( م ر ي. ٕ٘وغ م ع  وج إ )
 

ىالدرادة:ىىنتائج
 الف وض   لج اخ ن  ات ضوًل: 

اقتغػ ا و  يػ لتطوير"توغ   الوع ارتي طيع ييف اقتغػ ا ،حػو اقتمػ ؿ ال ػ ص  الف ض األول:   لج اخ ن   
م إيغ ييمػ التطوير كمم  ك ف اقتغ ا ،حو اقتم ؿ إيغ ييم  ك ف اقتغ ا ،حو أي   التطوير فت ح  لاتث"،حو 

 تث مى ال،حو الت ليمكف ا تي ر محع جلا ال رض مف   مث ي  ت  اـ م  مؿ "غ م " وال كس محيا. و 
 

 (ٔغ وؿ روـ )
  ا التطويرو  ئؿ اقتم ؿ  ير ك فيع لتوميؿ الم موم ا حوؿ مشرو  مشرو  ا التطوير ػػق يحت إ المرء إلى م رفع أ ي ر 

 
 
 

 التكرار

   ف جلا التطويرق يحت إ المرء إلى م رفع أ ي ر مشرو  ا 
 المشرو  ا شكميع ولي ا واو يع و ير محمع

 الرأي

 
 
 
 

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئؿ  
اقتمػػػػػػػ ؿ  يػػػػػػػر 
ك فيػػػػػػع لتومػػػػػػيؿ 

حػػوؿ  الم مومػػ ا
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  ا 

 التطوير

م  رض إلى  م  رض غ ما
 ح  م 

موافؽ إلى  ق رأي  
 ح  م 

موافؽ 
 غ ما

 موافؽ غ ما  ٜٕ ٗٔ ٕٔ ٚ ٗ ٙٙ
 موافؽ إلى ح  م   ٔٔ ٛٔ ٕ٘ ٕٔ ٘ٔ ٔٛ

 ق رأي  ٙ ٖ ٖٔ ٖ ٖ ٕٛ

 م  رض إلى ح  م   ٗ ٕ ٔ ٖ ٘ ٘ٔ
 م  رض غ ما  ٖ ٓ ٔ ٔ ٘ ٓٔ
 التكرار ٖ٘ ٖٚ ٕ٘ ٕٙ ٕٖ ٕٓٓ

ويػػػ لتطييؽ  مػػػى (م ٝ٘ي  ػػػت  اـ م  مػػػؿ "غ مػػػ " ا حمػػػ ئت لالوتػػػراف الترتييػػػت  ،ػػػ  م ػػػتوى م ،ػػػوي )
يي ، ا الغ وؿ ال  يؽم يمكف ا ت،ي ط وغو   الوع ارتي طيع ييف اقتغ ا ،حػو اقتمػ ؿ ال ػ ص يػ لتطوير 

(م ٝ٘(م وجػػت أوػػؿ مػػف م ػػتوى الم ،ويػػع )ٓٓٓ.ٓ( ت ػػ وي )P-valueواقتغػػ ا ،حػػو التطػػوير  حيػػا إف )
 (.ٖٛٓ.ٓ)ويلالحظ أف جلا ال الوع  الوع طر يع متو طعم وويمع م  مؿ "غ م " 

 ويمكف التومؿ إلى جلا ال،تيغع ي لتطييؽ  مى يي ، ا غ اوؿ وأشك ؿ أ رى  مى ال،حو الت لتث
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 (ٕغ وؿ روـ )
 و  ئؿ اقتم ؿ  ير ك فيع لتوميؿ الم موم اتحت إ كمي ت،  إلى ووا طويؿ ل حـ مشروع تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا ػػ 

 
 
 

 التكرار

طويؿ ل حـ مشروع تطوير ،ظـ  تحت إ كمي ت،  إلى ووا
 وتك،ولوغي  الم موم ا

 الرأي

 
 
 
 
 

و  ئؿ اقتم ؿ  ير 
ك فيع لتوميؿ 
الم موم ا حوؿ 

 التطويرمشرو  ا 

م  رض 
 غ ما

م  رض إلى 
 ح  م 

موافؽ إلى  ق رأي
 ح  م 

موافؽ 
 غ ما

 موافؽ غ ما ٖٚ ٘ٔ ٓٔ ٗ ٓ ٙٙ
 موافؽ إلى ح  م  ٕٓ ٖٗ ٖٔ ٓٔ ٗ ٔٛ

 ق رأي ٚ ٛ ٔٔ ٕ ٓ ٕٛ

 م  رض إلى ح  م  ٔ ٗ ٕ ٘ ٖ ٘ٔ
 م  رض غ ما ٔ ٖ ٖ ٔ ٕ ٓٔ
 التكرار ٙٙ ٗٙ ٜٖ ٕٕ ٜ ٕٓٓ
م ،ػوي ي  ت  اـ م  مؿ "غ م " ا حم ئت لالوتػراف الترتييػت  مػى يي ،ػ ا الغػ وؿ ال ػ يؽ  ،ػ  م ػتوى 

( فث،ث مف الممكف مالحظع وغو   الوع ارتي طيع يػيف اقتغػ ا ،حػو اقتمػ ؿ واقتغػ ا ،حػو التطػوير  ٝ٘)
(م وجػػػػت  الوػػػػع طر يػػػػع ٝ٘(م وجػػػػت أوػػػػؿ مػػػػف م ػػػتوى الم ،ويػػػػع )ٓٓٓ.ٓ( ت ػػػػ وي )P-valueحيػػػا إف )

 (.ٕٗٗ.ٓمتو طعم وويمع م  مؿ "غ م " جت )
 

 (ٖغ وؿ روـ )
 التطويرلـ يم ت اقتم ؿ أي  ور فت مشرو  ا ػػ   ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا كالـ  مى ورؽ وق ف ئ ي م،ح  وراا ت ريت الت  مؿ مع 

 
 
 

 التكرار

 وراا ت ريت الت  مؿ مع ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا ال  مع 
 يل   ء جيئع الت ريس كالـ  مى ورؽ وق ف ئ ي م،ح 

 الرأي

 
 
 
 

لـ يم ت اقتم ؿ أي  
مشرو  ا فت  ور 
 التطوير

م  رض 
 غ ما

 م  رض إلى  
 ح  م     

موافؽ إلى  ق رأي 
 ح  م 

 موافؽ   
 غ ما   

 موافؽ غ ما ٕٕ ٓٔ ٛ ٕ ٕ ٗٗ
 موافؽ إلى ح  م  ٗٔ ٕٓ ٘ٔ ٖ ٘ ٚ٘

 ق رأي ٛ ٕٔ ٕ٘ ٖٔ ٘ ٖٙ

 م  رض إلى ح  م  ٔ ٕ ٔ ٕٔ ٘ ٕٔ
 م  رض غ ما ٔ ٓ ٖ ٕ ٜ ٘ٔ
 التكرار ٙٗ ٗٗ ٕ٘ ٕٖ ٕٙ ٕٓٓ

لالوتػػراف الترتييػػت وكػللؾ يػػ لتطييؽ  مػى يي ،ػػ ا الغػ وؿ ال ػػ يؽم وي  ػػت  اـ م  مػؿ "غ مػػ " ا حمػ ئت 
( يمكػف ا ػت،ت إ وغػو   الوػع ارتي طيػع يػيف اقتغػ ا ،حػو اقتمػ ؿ واقتغػ ا ،حػو ٝ٘ ،  م ػتوى م ،ػوي )
(م ويلالحظ أف جلا ٝ٘(م وجت أوؿ مف م توى الم ،ويع )ٓٓٓ.ٓ( ت  وي )P-valueالتطوير  حيا إف )

يػ لتطوير واقتغػ ا ،حػو التطػويرم  ال الوع جت  الوػع طر يػع متو ػطع يػيف اقتغػ ا ،حػو اقتمػ ؿ ال ػ ص
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 (.ٛ٘٘.ٓوويمع م  مؿ "غ م " جت )
و ميثم يتييف مػف  ػالؿ ،تػ ئن التحميػؿ ا حمػ ئت لميي ،ػ ا الػوار ي فػت الغػ اوؿ ال ػ ياع مػحع ال ػرض 

توغػػػ   الوػػع ارتي طيػػع يػػػيف اقتغػػ ا ،حػػػو ا وؿ وتحااػػث  ومػػف ثػػػـ يمكػػف ويػػوؿ ال ػػػرض ا وؿ الا ئػػؿ يل،ػػث "
كممػػ  كػػ ف اقتغػػ ا ،حػػو اقتمػػ ؿ أي   التطػػوير فػػت حػػ  لاتػػث"اقتغػػ ا ،حػػو و  يػػ لتطوير ص اقتمػػ ؿ ال ػػ

 الوػع طر يػع متو ػطع حيػا تيػيف أف ج،ػ ؾ وال كػس مػحيام  مإيغ ييمػ التطػوير إيغ ييم  ك ف اقتغػ ا ،حػو 
 .التطوير فت ح  لاتثاقتغ ا ،حو و  ي لتطويرييف اقتغ ا ،حو اقتم ؿ ال  ص 

لـ ت،غا ي لشكؿ  الحكوميع الممريعويمكف اق ت قؿ مف  الؿ محع جلا ال رض  مى أف الغ م  ا 
تطػػػوير ،ظػػػـ مشػػػروع /المتكػػ فام وللػػػؾ  ،ػػػ  ت، يػػػلج  اقتمػػػ ؿ الث،ػػػ ئت المتوازفالكػػ فت فػػػت تطييػػػؽ ،مػػػولإ 

إلا  إيح ييػع ي لتطوير تكػوف،حو اقتم ؿ ال  ص ي لغ م  ا  حيا إف اقتغ ج ا  وتك،ولوغي  الم موم ا
/متكػػ فا )مت،  ػؽ وث،ػ ئت اقتغػػ ا( ػػػ ووػػ  تكػوف جػػلا ث،ػ ئت متوازفو مػا الغ م ػ ا ي ل  ػػؿ يتحايػؽ اتمػػ ؿ 

اقتغ جػػػ ا إيغ ييػػػع   ف اقتغ جػػػػ ا ،حػػػو التطػػػوير إيغ ييػػػػعم أو وػػػ  تكػػػوف جػػػػلا اقتغ جػػػ ا  ػػػػمييع   ف 
 اقتغ ج ا ،حو التطوير  مييع. 
وػ  أكػ ت  وغػو   الوػع يػيف ك ػ ءي " ٜٜٓٔوا ريفم  Millerو"" ٖٜٜٔ يللكر أف  را تت "،حؿ إيراجيـم
وأف ،اػص الم مومػ ا التػت يحت غحػ  ال  مػؿ   اء  ممػث ت اػ ا الر يػع فػت  اقتم قا وم ،وي ا ال  مميفم

أ اء ال مؿم وتول  ل يث ش وًرا ي  حي ط وال مييع  ومف ثـ تول  ل يث اتغ ا  ميت تغ ا جلا ال مػؿ واقتمػ ؿ 
 ال  ص يثم وجلا و  ي،طيؽ أيً    مى و يع ال را ع الح ليع وفر ح  ال ممت ا وؿ.

 أ   ء جيئع الت ريس ،حو اقتم ؿ ال  ص ي لتطوير  مى ال،حو الت لتث اتغ ج اويمكف ا ت راض 
 (ٗغ وؿ روـ )

 التطويرو  ئؿ اقتم ؿ  ير ك فيع لتوميؿ الم موم ا حوؿ مشرو  ا 
 الرأي التكرار ال، يع المئويع

 موافؽ غ ما  ٙٙ ٖٖ
 موافؽ إلى ح  م   ٔٛ ٘.ٓٗ

 ق رأي  ٕٛ ٗٔ

 م  رض إلى ح  م   ٘ٔ ٘.ٚ
 م  رض غ ما  ٓٔ ٘

 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ
و ػ ئؿ اقتمػ ؿ  يػر يتييف مف الغػ وؿ ال ػ يؽ أف المػوافايف غػ ما والمػوافايف إلػى حػ  مػ   مػى غممػعث "

(  مػػى ٝ٘.ٓٗ( و)ٖٖٝالتطػػوير"م وػػ  حمػػموا  مػػى ، ػػيع )ك فيػػع لتومػػيؿ الم مومػػ ا حػػوؿ مشػػرو  ا 
( مػػػف إغمػػػ لت ال، ػػػيع ال  مػػػع لم ػػػر اا ال ي،ػػػعم ممػػػ  ي ،ػػػت أ،حػػػـ ق ٝ٘.ٖٚالترتيػػػت  أي ي، ػػػيع إغم ليػػػع )

ا مػػ  أل ػػل فػػت اق تيػػ ر أف ي ػػمروف ال يػػر ،حػػو اقتمػػ ؿ ال ػػ ص يػػ لتطويرم وجػػـ يمثمػػوف ، ػػيع كييػػري إل
( مػػف الميحػػوثيف لػػـ يػػ لوا يػػ لوجـ فػػت جػػلا ا مػػرم فػػت حػػيف أف الم  ر ػػيف إلػػى حػػ  مػػ  ٝٗٔج،ػػ ؾ ، ػػيع )
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والم  ر ػػيف غػػ ما لمغممػػعم والػػليف يمثمػػوف أمػػح ت اقتغػػ ا ا يغػػ يت ،حػػو اقتمػػ ؿ ال ػػ ص يػػ لتطوير وػػ  
( فاػط مػف إغمػ لت ٝ٘.ٕٔمػموا  مػى ، ػيع )( ي لتتػ يع  أي أ،حػـ وػ  حٝ٘( و)ٝ٘.ٚحمموا  مػى ، ػيع )

ال، يع ال  مع لم ر اا ال ي،عم وجت ، يع  ئيمع إلى ح  كيير ما ر،ع ي، يع أمح ت اقتغػ ا ال ػميت ،حػو 
( مػػػف إغمػػ لت ال، ػػػيع ال  مػػع  ومػػػف ثػػػـ يمكػػف ا ػػػت،ت إ أف ج،ػػػ ؾ ٝ٘.ٖٚاقتمػػ ؿم الػػػليف يمثمػػوف ، ػػػيع )

 س محؿ ال را ع ،حو اقتم ؿ ال  ص ي لتطوير يشكؿ   ـ.اتغ ًج   مييم  ل ى أ   ء جيئع الت ري
 (٘غ وؿ روـ )

  التطويرلـ يم ت اقتم ؿ أي  ور فت مشرو  ا 

 الرأي التكرار ال، يع المئويع

 موافؽ غ ما  ٗٗ ٕٕ
 موافؽ إلى ح  م   ٚ٘ ٘.ٕٛ
 ق رأي  ٖٙ ٘.ٖٔ
 م  رض إلى ح  م   ٕٔ ٘.ٓٔ
 م  رض غ ما  ٘ٔ ٘.ٚ
 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ

يتييف مف الغ وؿ ال  يؽ أيً ػ  أف ج،ػ ؾ اتغ ًجػ   ػمييم  لػ ى أ  ػ ء جيئػع التػ ريس محػؿ ال را ػع ،حػو 
 اقتم ؿ ال  ص ي لتطوير يشكؿ   ـ.

 أ   ء جيئع الت ريس ،حو التطوير ومشرو  تث  مى ال،حو الت لتث اتغ ج ايمكف ا ت راض  ووذلك
 (ٙغ وؿ روـ )

 التطوير المرء ،  ث  ير مات،ع يغ وى مشرو  ا فت كثير مف ا حواؿ يغ 

 الرأي التكرار ال، يع المئويع
 موافؽ غ ما  ٕٚ ٖٙ
 موافؽ إلى ح  م   ٜ٘ ٘.ٜٕ

 ق رأي  ٖٛ ٜٔ

 م  رض إلى ح  م   ٕٔ ٘.ٓٔ
 م  رض غ ما  ٓٔ ٘

 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ

فػت كثيػر مػف ا حػواؿ يتييف مف الغ وؿ ال  يؽ أف الموافايف غ ما والموافايف إلى حػ  مػ   مػى غممػعث " 
يغػػ  المػػرء ،  ػػث  يػػر مات،ػػع يغػػ وى جػػلا المشػػرو  ام ولػػيس مػػف ال ػػحؿ أف تتخيػػر المواوػػؼ ،تيغػػع ي ػػض 

ي، ػيع إغم ليػع (  مػى الترتيػت  أي ٝ٘.ٜٕ( و)ٖٝٙ"م وػ  حمػموا  مػى ، ػيع )الم موم ا ا تيع مف فػوؽ
( مػػف إغمػػ لت ال، ػػيع ال  مػػع لم ػػر اا ال ي،ػػعم وي ،ػػت جػػلا أ،حػػـ يتوغ ػػوف  ي ػػع مػػف مشػػرو  ا ٝ٘.٘ٙ)

التطػويرم فػت حػيف أف الم  ر ػيف إلػػى حػ  مػ  والم  ر ػيف غػ ما لمغممػػعم والػليف يمثمػوف أمػح ت اقتغػػ ا 
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ت  أي أ،حػػـ وػػ  حمػػموا  مػػى (  مػػى التػػوالٝ٘( و)ٝ٘.ٓٔا يغػػ يت ،حػػو التطػػوير وػػ  حمػػموا  مػػى ، ػػيع )
( فاط مف إغم لت ال، يع ال  مػع لم ػر اا ال ي،ػعم وجػلا ال، ػيع تل تيػر  ػئيمع إلػى حػ  كييػر ٝ٘.٘ٔ، يع )

( مػػف إغمػػ لت ال، ػػيع ٝ٘.٘ٙما ر،ػع ي، ػػيع أمػػح ت اقتغػػ ا ال ػميت ،حػػو التطػػويرم والػػليف يمثمػوف ، ػػيع )
 ال  مع لم ر اا  ي،ع ال را ع.

 (ٚغ وؿ روـ )
  كمي ت،  إلى ووا طويؿ ل حـ مشروع تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ام وووا أكير لتطيياث وال،غ ح فيث تحت إ

 الرأي التكرار ال، يع المئويع
 موافؽ غ ما  ٙٙ ٖٖ
 موافؽ إلى ح  م   ٗٙ ٕٖ

 ق رأي  ٜٖ ٘.ٜٔ

 م  رض إلى ح  م   ٕٕ ٔٔ
 م  رض غ ما  ٜ ٘.ٗ
 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ

مف الغ وؿ ال  يؽ أيً ػ  أف ج،ػ ؾ اتغ ًجػ   ػمييم  لػ ى أ  ػ ء جيئػع التػ ريس محػؿ ال را ػع ،حػو يتييف 
ويمكف أف توحت جلا ال،تيغع ي لغ م  ا( يشكؿ   ـ.  مشروع تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم االتطوير )

الي حػػا ي،  ػػث ي ػػ ـ وغػػو  م رفػػع أو م مومػػ ا ك فيػػع لػػ ى الميحػػوثيف  ػػف جػػلا المشػػروعم وجػػلا مػػ  قحظػػث 
أث، ء إغراء الما يالا م حـم كمػ  أ،ػث قحػظ  ػ ـ م رفػع الميحػوثيف ق ػـ جػلا المشػروع يشػكؿ  ػ ـم ولكػف 

 وراا تػػػػ ريت الت  مػػػػؿ مػػػػع ،ظػػػػـ لػػػػ يحـ م رفػػػػع ي لمحػػػػ ور والمشػػػػرو  ا ال ر يػػػػع لػػػػثم مثػػػػؿ مشػػػػرو  اث 
مشػػػروع ميك،ػػػع مكتيػػػ ا م و تالػػػت مـ ا لكترو،ػػػم و وتك،ولوغيػػػ  الم مومػػػ ا ال  مػػػع يل  ػػػ ء جيئػػػع التػػػ ريس
ووا ػػػ  اليي ،ػػػ ا والػػػ وري ا ال  لميػػػع مػػػف  ػػػالؿ م و الغ م ػػػ ا الممػػػريع ومكتيػػػع الر ػػػ ئؿ الغ م يػػػع الاوميػػػع

 . مشروع المكتي ا ا لكترو،يع
  (ٛغ وؿ روـ )

 ج، ؾ  اي ا كثيري تواغث تطييؽ الت مـ ا لكترو،ت والمارراا ا لكترو،يع
 الرأي التكرار ال، يع المئويع

 موافؽ غ ما  ٖٚ ٘.ٖٙ
 موافؽ إلى ح  م   ٚٚ ٘.ٖٛ

 ق رأي  ٕٛ ٗٔ

 م  رض إلى ح  م   ٚٔ ٘.ٛ
 م  رض غ ما  ٘ ٘.ٕ
 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ

مشػروع الػت مـ يتييف مف الغ وؿ ال  يؽ أيً   أف ج، ؾ اتغ ًجػ   ػمييم  لػ ى أ  ػ ء جيئػع التػ ريس ،حػو 
 ي لغ م  ا. تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا مشروعلالمشرو  ا ال ر يع  أح وجو  ما لكترو،ت
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 (ٜغ وؿ روـ )
  وراا ت ريت الت  مؿ مع ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا ال  مع يل   ء جيئع الت ريس كالـ  مى ورؽ وق ف ئ ي م،ح 

 الرأي التكرار ال، يع المئويع
 موافؽ غ ما  ٙٗ ٖٕ
 موافؽ إلى ح  م   ٗٗ ٕٕ

 ق رأي  ٕ٘ ٕٙ

 م  رض إلى ح  م   ٕٖ ٙٔ
 م  رض غ ما  ٕٙ ٖٔ
 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ

وكللؾ يت ا ل،  مف الغ وؿ ال  يؽ أف ج، ؾ اتغ ًجػ   ػمييم  لػ ى أ  ػ ء جيئػع التػ ريس محػؿ ال را ػع 
المشػرو  ا ال ر يػع  أحػ وجػو  ممشػروع التػ ريت  مػى ا ػت  اـ ،ظػـ وتك،ولوغيػ  الم مومػ ا،حو التطػوير )

 ي لغ م  ا( يشكؿ   ـ. تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا مشروعل
"م Taylor, Kent, and White, 2001ويلػلكر فػت جػلا الشػلف ال،تيغػع التػت تومػما إليحػ   را ػع "

حيا أظحرا أ،ػث ق يتطمػت ا ػت  اـ "ا ،تر،ػا" فػت مغػ ؿ اقتمػ قا ال  يػ  مػف التا،يػ ا الح يثػع فاػطم 
يتطمػػت ا مػػر تمػػريف ال ػػ مميف فػػت المؤ  ػػ ا  مػػى الت  مػػؿ مػػع المتطميػػ ا التك،ولوغيػػع الح يثػػعم وأف يػػؿ 

ي ت  وا  ميح م وللؾ حتى ق يتولػ  اتغػ ا  ػميت ،حػو و ػ ئؿ اقتمػ ؿ يشػكؿ  ػ ـم و،حػو التا،يػ ا الح يثػع 
 و"ا ،تر،ا" يشكؿ   ص.

الحكوميػػػع اق ػػت قؿ  مػػػى أف الغ م ػػ ا  يمكػػػفوت مياًػػ   مػػى ال ػػػرض ا وؿ ومػػ  يت مػػػؽ يػػث مػػػف ،تػػ ئن 
تطػػػوير ،ظػػػـ وتك،ولوغيػػػ  مشػػػروع  ،ػػػ  ت، يػػػلج   اقتمػػػ ؿ الث،ػػػ ئت المتػػػوازفلػػػـ ت ػػػت   مػػػف ،مػػػولإ  الممػػػريع
يػ لتطوير لػػـ تكػف إيغ ييػػعم يػؿ ك ،ػػا ،حػػو اقتمػ ؿ ال ػػ ص ي لغ م ػ ا  حيػػا إف اقتغ جػ ا  الم مومػ ا

ومتكػ فا )اتمػ ؿ  ث، ئت متػوازفجلا الغ م  ا لـ تاـ ي ل  ؿ يتحايؽ اتم ؿ  اتغ ج ا  مييعم ومف ثـ فثف
مت،  ػػػؽ وث،ػػػ ئت اقتغػػػ ا( مػػػع أ  ػػػ ء جيئػػػع التػػػ ريس يحػػػ م حيػػػا إف جػػػلا اقتمػػػ ؿ لػػػـ ي،ػػػؿ ر ػػػ ء جػػػؤقء 

تطػوير ،ظػـ وتك،ولوغيػ  مشػروع ا    ءم و ميث أ حا اتغ ج ا أ   ء جيئػع التػ ريس ،حػو التطػوير )
 ييع أيً  .(  مالم موم ا

ت ت يف ػػ وفًا  لحلا ال،مولإ ػػ ي لحوار وال،ا ش وا  تراتيغي ا المراع مف وك ف حري يحلا الغ م  ا أف 
أ  ػػ ء جيئػػع أغػػؿ إحػػ اا تخيػػراا متك فئػػع فػػت ا فكػػ ر واقتغ جػػ ا وأشػػك ؿ ال ػػموؾ لكػػؿ مػػف الغ م ػػ ا و 

أ  ػ ء جيئػع التػ ريس والت ػ جـ مػع   مى ح   ػواءم وأف تركػز جػلا الغ م ػ ا  مػى المشػ ركع الت ريس يح 
مف  الؿ تي  ؿ الم مومػ ا وا فكػ ر والم ػ ،ت حػوؿ مشػرو  ا التطػويرم وأف ت ػت يف جػلا الغ م ػ ا  يح 

يحػػػلا ال،ػػػوع مػػػف اقتمػػػ ؿ الػػػلي يحػػػتـ ي ،مػػػر الم مومػػػ ا المرتػػػ ي أو ا ػػػترغ ع الم مومػػػ ام وكػػػللؾ كػػػ ف 
اقتم لت ول يح  تح ي  وا ا ل  اء وغوا،ت ال موؾ  يل ترض  مى جلا الغ م  ا أف تاوـ يثغراء ال،ش ط

 والم رفع التت تلمؿ أف ت،امح  إلى أ   ء جيئع الت ريس يح .
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جيئػػع التػػ ريس     ػػ ءالمتخيػػراا الش مػػيع "توغػػ   الوػػع ارتي طيػػع يػػيف  :الثاا  ي الفاا ض  اا لج اخ ناا   
المتخيػػػراا الش مػػػيع    ػػػ ء جيئػػػع تح يػػػ   م وتػػػـ" لتطويراقتمػػػ ؿ ال ػػػ ص يػػػ،حػػػو   تحـطيي ػػػع اتغ جػػػو 

يمكػف ا تيػ ر مػحع جػلا ال ػرض مػف و  الت ريس فتث ال رغع ال مميع ػػ غحع ال مؿ/الغ م ع ػػ ال،ػوع ػػػ ال ػفم
  مى ال،حو الت لتث ( ا حم ئتٕ  مث ي  ت  اـ ا تي ر )ك 

الخاا   ال  اا ل * العالقااب نااالن الم غالاا ات اللخ ااالب لعءااو هاللااب ال اا  ال  وطنالعااب ا ج هاا    ااو 
 ن ل طوال :

 ض( ال  جب الع مالب:
 ( ٓٔغ وؿ روـ )

 التطوير ػػ ال رغع ال مميع و  ئؿ اقتم ؿ  ير ك فيع لتوميؿ الم موم ا حوؿ مشرو  ا 

 الرأي  أ ت ل  أ ت ل م     م رس التكرار
 موافؽ    ٜٗ ٓٗ ٛ٘ ٚٗٔ
 ق رأي  ٓٔ ٛ ٓٔ ٕٛ

 م  رض    ٖٔ ٘ ٚ ٕ٘
 التكرار  ٕٚ ٖ٘ ٘ٚ ٕٓٓ

( ا حمػػ ئت لغػػ اوؿ اقوتػػرافم ل را ػػع ال قلػػع ا حمػػ ئيع لم الوػػع يػػيف متخيػػريفم ٕيتطييػػؽ ا تيػػ ر )كػػ 
(م  مػػى يي ،ػػ ا الغػػ وؿ ال ػػ يؽ يمكػػف ا ػػت،ي ط  ػػ ـ وغػػو   الوػػع ارتي طيػػع يػػيف ٝ٘ ،ػػ  م ػػتوى م ،ػػوي )

تمػ ؿ ال ػ ص المتخير الش مػت ال ػ ص ي ل رغػع ال مميػع ل  ػو جيئػع التػ ريس وطيي ػع اتغ جػث ،حػو اق
(م ي رغ ا حريع ٝ٘(م وجت أكير مف م توى الم ،ويع )ٜٙٚ.ٓ( ت  وي )P-valueي لتطوير  حيا إف )

(ٗ.) 
 ( ٔشكؿ روـ )

 التطوير ػػ ال رغع ال مميع  لـ يم ت اقتم ؿ أي  ور فت مشرو  ا 

 

لم الوػػع يػػيف متخيػػريفم ( ا حمػػ ئت لغػػ اوؿ اقوتػػرافم ل را ػػع ال قلػػع ا حمػػ ئيع ٕيتطييػػؽ ا تيػػ ر )كػػ 
(م  مػػى يي ،ػػ ا الشػػكؿ ال ػػ يؽ يمكػػف ا ػػت،ي ط  ػػ ـ وغػػو   الوػػع ارتي طيػػع يػػيف ٝ٘ ،ػػ  م ػػتوى م ،ػػوي )
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المتخير الش مػت ال ػ ص ي ل رغػع ال مميػع ل  ػو جيئػع التػ ريس وطيي ػع اتغ جػث ،حػو اقتمػ ؿ ال ػ ص 
(م ي رغ ا حريع ٝ٘الم ،ويع )(م وجت أكير مف م توى ٔٗٗ.ٓ( ت  وي )P-valueي لتطوير  حيا إف )

(ٗ.) 
ػػػ  ،حػػػو اقتمػػػ ؿ  ويمكػػػف يػػػ ل،ظر إلػػػى الغػػػ وؿ والشػػػكؿ ال ػػػ يايف مالحظػػػع أف ج،ػػػ ؾ اتغ ًجػػػ   ػػػمييم    مم

 ال  ص ي لتطويرم وأف اقتغ ا ال ميت ل ى الم ر يف جو ا كير.  
 ب( جهب العمل/الج معب:

 ( ٔٔغ وؿ روـ )
 ليع ال  مع يمشرو  ا التطوير ػػ غحع ال مؿ/الغ م عق يتـ تاييـ الر  لع وا ،شطع اقتم 

 
 التكرار

 غحع ال مؿ/ الغ م ع
 الرأي 

 
 

 
ق يتـ تاييـ الر  لع 
وا ،شطع اقتم ليع 
ال  مع يمشرو  ا 

 التطوير

 الا جري   ا  ك، ريع  الم،موري  ي،ت  ويؼ و وج إ

 موافؽ   ٖٔ ٜ ٕٔ ٕٔ ٖٚ
 ق رأي  ٕٛ ٕٗ ٕٔ ٕ٘ ٜٛ

 م  رض   ٔٔ ٕٔ ٘ ٓٔ ٖٛ
 التكرار  ٓٚ ٘ٗ ٖٛ ٚٗ ٕٓٓ

( ا حمػػ ئت لغػػ اوؿ اقوتػػرافم ل را ػػع ال قلػػع ا حمػػ ئيع لم الوػػع يػػيف متخيػػريفم ٕيتطييػػؽ ا تيػػ ر )كػػ 
المتخيػػر  (م  مػى يي ،ػػ ا الغػػ وؿ ال ػػ يؽم تػـ ا ػػت،ي ط وغػػو   الوػع ارتي طيػػع يػػيفٝ٘ ،ػ  م ػػتوى م ،ػػوي )

ال مؿ/الغ م ػػع    ػػ ء جيئػػع التػػ ريس وطيي ػػع اتغ جػػث ،حػػو اقتمػػ ؿ ال ػػ ص الش مػػت ال ػػ ص يغحػػع 
( ٕ(م وويمػػع )كػػ ٝ٘(م وجػػت أوػػؿ مػػف م ػػتوى الم ،ويػػع )ٗٔٓ.ٓ( ت ػػ وي )P-valueيػػ لتطوير  حيػػا إف )

 (. ٙ(م ي رغ ا حريع )ٜٛٔ.٘ٔت  وي )
 

 ج( ال وع: 
 (ٕٔغ وؿ روـ )

 التطوير ػػ ال،وع  ق يتـ تاييـ الر  لع وا ،شطع اقتم ليع ال  مع يمشرو  ا 
 

 التكرار
 ال،وع

 الرأي 
 
 

 
ق يتـ تاييـ الر  لع 
وا ،شطع اقتم ليع 
ال  مع يمشرو  ا 

 التطوير

 لكر        أ،ثى

 موافؽ    ٓٙ ٖٔ  ٖٚ
 ق رأي  ٕٚ ٙٔ ٛٛ

 م  رض    ٖٗ ٘ ٜٖ
 التكرار  ٙٙٔ ٖٗ ٕٓٓ

( ا حمػػ ئت لغػػ اوؿ اقوتػػرافم ل را ػػع ال قلػػع ا حمػػ ئيع لم الوػػع يػػيف متخيػػريفم ٕيتطييػػؽ ا تيػػ ر )كػػ 
(م  مػػى يي ،ػػ ا الغػػ اوؿ ال ػػ ياع يمكػػف ا ػػت،ي ط  ػػ ـ وغػػو   الوػػع ارتي طيػػع يػػيف ٝ٘ ،ػػ  م ػػتوى م ،ػػوي )

اقتمػ ؿ ال ػ ص يػ لتطوير   المتخير الش مت ال  ص ي ل،وع ل  و جيئع التػ ريس وطيي ػع اتغ جػث ،حػو
 (.ٕ(م ي رغ ا حريع )ٝ٘(م وجت أكير مف م توى الم ،ويع )ٕٕٙ.ٓ( ت  وي )P-valueحيا إف )
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  ( السن:
 ( ٖٔغ وؿ روـ )

 ال ئ ا ال مريع -ق يتـ تاييـ الر  لع وا ،شطع اقتم ليع ال  مع يمشرو  ا التطوير
 

 التكرار
 ال ئ ا ال مريع

 الرأي 
 
 
الر  لع  ق يتـ تاييـ

وا ،شطع اقتم ليع 
ال  مع يمشرو  ا 

 التطوير

 ٓٗ-ٖٓ  ٓ٘-ٓٗ ٓٙ-ٓ٘ فلكير ٓٙ

 موافؽ    ٗٔ ٕٖ ٙٔ ٔٔ ٖٚ

 ق رأي  ٜٔ ٜٕ ٖٔ ٔٔ ٜٓ

 م  رض    ٘ ٘ٔ ٔٔ ٙ ٖٚ
 التكرار  ٖٛ ٙٚ ٛ٘ ٕٛ ٕٓٓ

 مػػى يي ،ػػ ا الغػػ وؿ (م ٝ٘( ا حمػػ ئت لغػػ اوؿ اقوتػػرافم  ،ػػ  م ػػتوى م ،ػػوي )ٕيتطييػػؽ ا تيػػ ر )كػػ 
المتخيػػر الش مػػت ال ػػ ص ي ل ئػػ ا ال مريػػع )ال ػػف(  ال ػػ يؽم تػػـ ا ػػت،ي ط  ػػ ـ وغػػو   الوػػع ارتي طيػػع يػػيف

( ت ػػ وي P-value   ػػ ء جيئػػع التػػ ريس وطيي ػػع اتغ جػػث ،حػػو اقتمػػ ؿ ال ػػ ص يػػ لتطوير  حيػػا إف )
 (. ٙ(م ي رغ ا حريع )ٝ٘(م وجت أكير مف م توى الم ،ويع )ٛ٘٘.ٓ)

( ا حمػػ ئت مػػحع ال ػػرض ٕم يتيػػيف مػػف  ػػالؿ ،تػػ ئن التحميػػؿ ا حمػػ ئت ي  ػػت  اـ ا تيػػ ر )كػػ  الاا وا
يف يػ  الوػع ارتي طيػعتوغػ  أي     أي يمكف ويوؿ ال رض الثػ ،ت يمػوري غزئيػعيموري غزئيع الث ،ت وتحااث

م يػػ لتطويراقتمػػ ؿ ال ػػ ص ،حػػو  ـطيي ػػع اتغػػ جحو  جيئػػع التػػ ريس   ػػ ء المتخيػػراا الش مػػيع ي ػػض 
جيئػع التػ ريس    ػ ء المتخيراا الش مػيع ي ض ا  ر مف ييف ال  الوع ارتي طيعوفت الما يؿ ق توغ  

 وجت  مى ال،حو الت لتث اقتم ؿ ال  ص ي لتطويرم،حو  ـوطيي ع اتغ جح

جيئػػػع التػػػ ريس  أ  ػػػ ءغحػػػع  مؿ/غ م ػػػع المتخيػػػر الش مػػػت ال ػػػ ص ي الوػػػع ارتي طيػػػع يػػػيف "توغػػػ   -
 ". االتصال الخاص بالتطىيرنحى  نجاههوطبيعت ات

 ال ئػع ال مريػعو م وكللؾ ال،وع المتخير الش مت ال  ص ي ل رغع ال مميع الوع ارتي طيع ييف "ق توغ   -
 ".اقتم ؿ ال  ص ي لتطوير،حو  ـجيئع الت ريس وطيي ع اتغ جح     ء م)ال ف(

ي لتطويرم وجو اتغ ا  ميت. ولـ يتلثر  وو  ي ؿ للؾ  مى أف ج، ؾ اتغ ًج    ًم  ،حو اقتم ؿ ال  ص
   ف الا ػيع ك ،ػا أكيػر مػف جػلا جيئع الت ريس يل   ءال  ص  عالش مي اا لمتخير جلا اقتغ ا كثيًرا ي

جيئػػػػع  المتخيػػػػراام حيػػػػا إف مشػػػػرو  ا التطػػػػوير تمػػػػس غميػػػػع أركػػػػ ف الحيػػػػ ي ال مميػػػػع وال مميػػػػع    ػػػػ ء
اقتمػػػ ؿ الث،ػػػ ئت يػػػع الممػػػريع ال ػػػ ت لتطييػػػؽ ،مػػػولإ م ومػػػف ثػػػـ ي،يخػػػت  مػػػى الغ م ػػػ ا الحكومالتػػػ ريس
تطػػػوير ،ظػػػـ الت ػػػرؼ  مػػػى مشػػػروع  جيئػػػع التػػػ ريس يشػػػكؿ كػػػ ؼ  ومالئػػػـم حتػػػى يت ػػػ،ى    ػػػ ء المتػػػوازف

ي لغ م  ا وأج افث والي تػث ومميزاتػث ...إلػ م وأف ت ػت يف جػلا الغ م ػ ا ي قتمػ ؿ  وتك،ولوغي  الم موم ا
 ى تي  ؿ الم موم ا وا فك ر والم  ،تم ويحتـ ي ،مر الم موم ا المرت ي. الث، ئت المتوازف اللي ياوـ  م
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 ث  اًل : اإلج نب ان ال س ؤلت
/المتك فا المتوازفاقتم ؿ الث، ئت مف ،مولإ  الحكوميع الممريعجؿ ا ت   ا الغ م  ا  ال س ؤل األول:

 ي لغ م  ا؟ تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا ،  ت، يلج  مشروع 
 ويرتيط يحلا الت  ؤؿ     مف الت  ؤقا ال ر يعم جتث

 م  ا ج ه ت   فق ال   ل  اخل الج مع ت؟ وم  م ى وف الب ال   ل؟ -1

وفًا    يي ا اقتم ؿ الت،ظيمت فثف ج، ؾ   ً ا مف اقتغ ج ا التت ي مكح  اقتمػ ؿ فػت الم،ظمػ ام 
(م الَ ْر ػت مف أجمح ث اقتم ؿ الرأ ػت الحػ يطم واقتمػ ؿ الرأ ػت المػ   م واقتمػ ؿ ا فاػت )الغػ ،يت/

أ واا غمػع اليي ،ػ ا أف واقتم ؿ المحوري )الاطري/الم ئؿ(  ومف ثـ فثف جلا ال را ع وغػ ا مػف  ػالؿ 
اتغ جػػ ا تػػػ فؽ اقتمػػػ ؿ ال ػػػ ص يػػ لتخيير  ا ػػػؿ الػػػوزاري ت ػػػمؾ اقتغ جػػ ا ال ػػػ ياع ،  ػػػح م ولكػػػف ي، ػػػت 

 م تم عم وجلا م   تح وؿ ال را ع الت رؼ  ميث  مى ال،حو الت لتث 
 (ٕشكؿ روـ )

  ا التطوير محؿ ال را عم رفع أ ي ر مشرو و  ئؿ 

 

الم تم ػػع فػػت الشػػكؿ ال ػػ يؽ  حيػػا ،غػػ  اقتمػػ ؿ الر ػػمت الرأ ػػت الحػػ يط تتغمػػى اتغ جػػ ا اقتمػػ ؿ 
واقتمػػ ؿ ا فاػػت واقتمػػ ؿ المحػػوري أيً ػػ م كمػػ  يظحػػر فػػت جػػلا الغػػ وؿ اقتمػػ ؿ  يػػر الر ػػمت )شػػيكع 
اقتم ؿ  ير الر مت(م وللؾ فيم  يت مػؽ يو ػ ئؿ م رفػع أ يػ ر مشػرو  ا التطػوير محػؿ ال را ػعم وكػ ف 

ٝ( مػف إغمػ لت ال، ػيع ٕٔ.ٕٙتغ جػ ا اقتمػ ؿ ا فاػت يػيف "زمػالء فػت الا ػـ" ي، ػيع ) مػى ومػع جػلا اق
ٝ( مػػف إغمػػ لت ٗٔ.ٕٔال  مػػع لم ػػر اا جػػلا ال ي،ػػعم وغػػ ء فػػت المركػػز الثػػ ،ت "الػػرئيس المي شػػر" ي، ػػيع )
ي، ػيع " م، ػؽ المشػروعال، يع ال  معم وجو يمثؿ اقتمػ ؿ الحػ يطم وا تمػى المركػز الث لػا فػت جػلا ا مػر "

ٝ(م وجو كم  يمثػؿ اقتمػ ؿ الحػ يط فث،ػث وػ  يمثػؿ اقتمػ ؿ المحػوري  حيػا إ،ػث فػت و ػـ أو إ اري ٘.ٜٔ)
أمػ و ء فػت م تم ع فت الكميػعم ومػف ثػـ ق يتي ػث أ  ػ ء جيئػع التػ ريس فػت الحيكػؿ الت،ظيمػت لمكميػعم ثػـ "

قتمػػ ؿ  يػػر الر ػػمتم ثػػـ ٝ(م وجػػو مػػ  يمثػػؿ شػػيكع إٔ.ٙٔ" ي، ػػيع )أو ػػ ـ أو كميػػ ا أو غ م ػػ ا أ ػػرى
" ي، ػػيع مغمػػع أو مػػحي ع   مػػع يػػ لوزاري أو الغ م ػػع أو الكميػػعٝ(م ثػػـ "ٔٗ.ٙ" ي، ػػيع )لوحػػع ا  ال،ػػ ا"
ٝ(م والتت اشتمما  مػىث ا وراؽ ٕٖ.ٖي، يع ) ثـ الو  ئؿ ا  رىٝ(م ويمثالف اقتم ؿ الح يطم ٖٓ.ٗ)
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 ت المػػػح فع ال  مػػػعم ويريػػػ  الا ػػػـم ثػػػـ "شػػػيكعالػػػوار ي إلػػػى الا ػػػـم وفػػػت مغمػػػس الكميػػػع ومغمػػػس الا ػػػـم وفػػػ
ٝ(م وتمثؿ اقتم ؿ الحػ يطم و ميػث يمكػف مالحظػع أف اقتمػ ؿ الحػ يط لػـ يت ػوؽ ٜٓ.ٖ" ي، يع )ا ،تر،ا

ق يلَ ػّ  اقتمػػ ؿ ، ػييم   مػى أ،ػ ا ا و،ظػ ئرا كممػ ر   يػ ر جػلا المشػروع  ومػف ثػـ فػثف اقتمػ ؿ الحػ يط 
غػػ ير و   ظػػـ أ  ػػ ء جيئػػع التػػ ريس فػػت الغ م ػػ ا الحكوميػػع الممػػريع.الكػػ فت الػػلي يشػػيع احتي غػػ ا م

ي للكر أف جلا ال،تيغع ا تم ا  مػى  ػؤاؿ مت ػ   ا غ يػ ام ممػ  يغ ػؿ ا غ يػ ا يت طػى م ػر اا  ي،ػع 
 ال را ع. 

 (ٗٔغ وؿ روـ )
 مشرو  ا التطويرحوؿ إلى أ   ء جيئع الت ريس مف الم ئوليف  الم موم ا وا  ي ر التت تمؿ  رغع ك  يع

  رغع الك  يع التكرار ال، يع المئويع
 ك فيع غ ما  ٕٕ ٔٔ
 ك فيع إلى ح  م   ٔٓٔ ٘.ٓ٘
  ير ك فيع ي لمري ٚٚ ٘.ٖٛ

 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ

الم مومػػ ا وا  يػػ ر التػػت ال ػػ يؽ يمكػػف مالحظػػع أف اراء الميحػػوثيف حػػوؿ غممػػع " يػػ ل،ظر إلػػى الغػػ وؿ
( ٕٕمشػػرو  ا التطػػوير محػػػؿ ال را ػػع" ك ،ػػا  مػػى ال،حػػو التػػ لتث ا تػػػ ر )تمػػمؾ مػػف الم ػػئوليف حػػوؿ 
( مػػف إغمػ لت ال، ػيع ال  مػع لم ػر اا ال ي،ػػعم اليػ يؿ الػلي فحػواا أف جػػلا ٝٔٔميحوثًػ م ي، ػيع تمػؿ إلػى )

ٝ( مػػف ال، ػػيع ٘.ٓ٘( ميحوثًػػ م ي، ػػيع تمػػؿ إلػػى )ٔٓٔالم مومػػ ا وا  يػػ ر "ك فيػػع غػػ ما"م يي،مػػ  ا تػػ ر )
( ٚٚال  معم الي يؿ "ك فيع إلى ح  م "م فت حيف أف الليف ا ت روا " ير ك فيػع يػ لمري" ومػؿ  ػ  جـ إلػى )

ٝ(  و ميػػث فػػثف ، ػػيع لي ػػا ي لاميمػع مػػف الميحػػوثيف تػػرى أف اقتمػػ ؿ الحػػ يط الػػلي ٘.ٖٛميحوثًػ م ي، ػػيع )
.  يحمؿ الم موم ا والت ميم ا والتوغيح ا حوؿ مشرو  ا التطوير يل تير اتم ًق  ير ك ؼ 

 (٘ٔغ وؿ روـ )

 أ   ء جيئع الت ريس ي لشكؿ الك فت ح ايماتر ف  ف مشروع  تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا يالم ئول   ـ اجتم ـ
 الرأي التكرار ال، يع المئويع

 موافؽ غ ما  ٗ٘ ٕٚ
 موافؽ إلى ح  م   ٘ٙ ٘.ٕٖ

 ق رأي  ٓ٘ ٕ٘

 م  رض إلى ح  م   ٛٔ ٜ
 م  رض غ ما  ٖٔ ٘.ٙ
 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ

يحػتـ الم ػئولوف  ػف ق  مى غممػع "يلالحظ مف الغ وؿ ال  يؽ أف الموافايف غ ما والموافايف إلى ح  م  
" ك ،ا ، يتحـ أ   ء جيئع الت ريس ي لشكؿ الك فت يماترح امشروع  تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا 

( مػػف ال، ػػيع ال  مػػع لم ػػر اا ال ي،ػػعم وجػػت ، ػػيع ٝ٘.ٜ٘(م ويثغمػػ لت )ٝ٘.ٕٖ( و)ٕٝٚ مػػى الترتيػػت )
ٝ(  ومف ثـ فث،ػث يػ لر ـ مػف وغػو  ٕ٘ـ ومما ، يتحـ )كييري إلى ح  م م ي ل،ظر إلى أف مف "ق رأي" لح

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  –العدد األول  
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اقتمػػ ؿ المػػ   م يشػػكؿ أو يػػ  رم إق أ،ػػث ق يا يمػػث اقتمػػ ؿ الحػػ يط الكػػ فت الػػلي يشػػيع ح غػػ ا م ظػػـ 
أ  ػػ ء جيئػػع التػػ ريس محػػػؿ ال را ػػع فػػت اقتمػػػ ؿ والم رفػػع  ف قتمػػ ؿ الحػػػ يط الػػلي يحمػػؿ الم مومػػػ ا 

مػػػػى شػػػػك وى جػػػػؤقء ا   ػػػػ ء وماترحػػػػ تحـ حػػػػوؿ مشػػػػروع تطػػػػوير ،ظػػػػـ والت ميمػػػػ ا والتوغيحػػػػ ا والػػػػر   
 .  وتك،ولوغي  الم موم ا يل تير اتم ًق  ير ك ؼ 

 (ٙٔغ وؿ روـ )

 التطويرمشرو  ا   ف توميؿ م موم اال  مع يك فيع و  ئؿ اقتم ؿ   ـ 
 الرأي التكرار ال، يع المئويع

 موافؽ غ ما  ٙٙ ٖٖ
 موافؽ إلى ح  م   ٔٛ ٘.ٓٗ

 ق رأي  ٕٛ ٗٔ
 م  رض إلى ح  م   ٘ٔ ٘.ٚ
 م  رض غ ما  ٓٔ ٘

 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ
يػػ ل،ظر إلػػى الغػػ وؿ ال ػػ يؽ يمكػػف مالحظػػع أف ، ػػيع المػػوافايف غػػ ما والمػػوافايف إلػػى حػػ  مػػ   مػػى غممػػع 

( ٝ٘.ٓٗ( و)ٖٖٝالتطوير" تمؿ إلى )و  ئؿ اقتم ؿ  ير ك فيع لتوميؿ الم موم ا حوؿ مشرو  ا "
( مف ال، يع ال  مع لم ر اا  ي،ع ال را عم وجت ، ػيع كييػري غػ ما إلا أل ػل ٝ٘.ٖٚ مى الترتيتم يثغم لت )

 (.ٝٗٔفت اق تي ر أف ، يع الميحوثيف الليف أغ يوا يػ"ق رأي" ومما إلى )
ويؤك  جلا توا ع و  ئؿ اقتم ؿ ال  ص يمشرو  ا التطوير محؿ ال را ػع و ػ ؼ م ػتواج م ومػف 

 ثـ   ـ ك  يع اقتم ؿ الح يطم وكللؾ اقتم ؿ الم   . 
 

 م  ا ج ه المسلولالن ان مل وا ت ال طوال    و ال   ل ذي ال ج هالن؟  -2

 (ٚٔغ وؿ روـ )

 م  ؿ ما يالا الم ئوليف مع أ   ء جيئع الت ريس لمتح ا م حـ حوؿ مشرو  ا التطوير محؿ ال را ع
 م  ؿ الما يالا التكرار ال، يع المئويع

  ائًم   ٘ٗ ٘.ٕٕ

 أحي ً،   ٜ٘ ٘.ٚٗ

 ،  ًرا م  يح ا  ٓٙ ٖٓ

 التكرار ٕٓٓ ٓٓٔ
يت ػػا مػػف الغػػ وؿ ال ػػ يؽ أف ، ػػيع الاػػ ئميف مػػف أ  ػػ ء جيئػػع التػػ ريس محػػؿ ال را ػػع يػػلف الم ػػئوليف 
يمتاوف " ائًم " يحػـ  يال حػـ يل يػ ر مشػرو  ا التطػوير محػؿ ال را ػع والتحػ ا م حػـ حولحػ  ومػما إلػى 

ٝ(م يي،م  ومما ٘.ٚٗٝ( مف ال، يع ال  مع لم ر اا ال ي،عم و، يع الا ئميف "أحي ً، " ومما إلى )٘.ٕٕ)
ٝ(م وي ؿ جلا  مى أف اتغػ ا ا  اري مػف اقتمػ ؿ لي اقتغػ جيف ٖٓ، يع مف و لوا "،  ًرا م  يح ا" إلى )

اتغػ ا  ػميت إلػى حػ  مػ م ولػيس ي ل، ػن الكػ فتم ممػ  يػؤثر تػلثيًرا  ػمييم  فػت اقتمػ ؿ ال ػ ص يمشػػرو  ا 
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 التطوير فت الغ م  ا. 
 
 

 م  ضهم ضس لالب ال   ل المس خ مب؟  -3

 (ٛٔغ وؿ روـ )
 ا   ليت اقتم ليع الم ت  مع فت  مميع التطوير

 أ موت اقتم ؿ التكرار ال، يع المئويع

 ش وي  ٖٕٔ ٚ.ٔٗ

 مكتويع  ٜٔٔ ٖٗ.ٓٗ

  م يع ويمريع  ٖ٘ ٜٙ.ٚٔ

 التكرار  ٜٕ٘ ٓٓٔ
 

ٝ(م ٖٗ.ٓٗالمكتػوت وػ  غػ ء مي شػريم وي، ػيع ) ي ل،ظر إلػى الغػ وؿ ال ػ يؽ يتػيف أف أ ػموت اقتمػ ؿ
ي ػػػػ  أ ػػػػموت اقتمػػػػ ؿ الشػػػػ وي الػػػػلي احتػػػػؿ المركػػػػز ا وؿ مػػػػف يػػػػيف أ ػػػػ ليت اقتمػػػػ ؿ الم ػػػػت  مع فػػػػت 

ٝ(م وغػػػ ء مػػػف ي ػػػ جم  أ ػػػموت اقتمػػػ ؿ ال ػػػم ت واليمػػػري ي، ػػػيع ٚ.ٔٗمشػػػرو  ا التطػػػويرم ي، ػػػيع )
ت اقتم ليع  ف قتم ؿ الشػ وي قيػ  أف ي  مػث ٝ(م ويمكف مالحظع أف ج، ؾ توازً،  ييف ا   ليٜٙ.ٚٔ)
ا اقتمػػػ ؿ المكتػػػوتم ويحتػػػ إ كػػػال اقتمػػػ ليف إلػػػى أ ػػػموت اتمػػػ لت  ػػػم ت ويمػػػري يو ػػػححم  يػػػؤازر و 

 وييرزجم . 
غ ير ي للكر أف جلا ال،تيغع ا تم ا  مى  ػؤاؿ مت ػ   ا غ يػ ام ممػ  يغ ػؿ  ػ   ا غ يػ ا يت طػى 

     م ر اا  ي،ع جلا ال را ع.
 م  ضهم وس لل ال   ل المس خ مب؟  -4

 (ٜٔغ وؿ روـ )
  ا التطوير محؿ ال را عمف  اللح  أ ي ر مشرو أ   ء جيئع الت ريس  رؼ يالو  ئؿ اقتم ليع التت 

 الو يمع اقتم ليع التكرار ال، يع المئويع
 المؤتمراا  ٖٙ ٛٙ.ٛ
 اقغتم   ا  ٕٔٔ ٘ٔ.ٜٕ

 ورش ال مؿ  ٓٛ ٕٛ.ٜٔ

 الملكراا  ٕٔ ٜٛ.ٕ
 لوحع ا  ال، ا  ٜٗ ٔٛ.ٔٔ
 الت ميـ ال  لت مطيو  ا وزاري  ٕٕ ٖ.٘

  مى شيكع ا ،تر،االت ميـ ال  لت والمشروع مووع وزاري   ٚٙ ٗٔ.ٙٔ
 لا ءاا وما يالا  ير ر ميع  ٛ ٖٜ.ٔ
 أ رى  ٕٓ ٕٛ.ٗ
 التكرار  ٘ٔٗ ٓٓٔ

ا وؿ لو  ئؿ اقتم ؿ الح يط الم ػت  مع فػت  يت ا مف الغ وؿ ال  يؽ أف "اقغتم   ا" ا تما المركز
مشػػػرو  ا التطػػػويرم والتػػػت مػػػف  اللحػػػ  ي ػػػرؼ أ  ػػػ ء جيئػػػع التػػػ ريس أ يػػػ ر مشػػػروع تطػػػوير تك،ولوغيػػػ  

(م ويت ػػػؽ جػػػلا مػػػع مػػػ  تومػػػما إليػػػث  را ػػػت  "يحيػػػى ٝ٘ٔ.ٜٕالم مومػػػ ام وحمػػػما  مػػػى ، ػػػيع ماػػػ ارج  )
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تومػػػال إلػػػى أف أ ػػػ ليت اقتمػػػ ؿ الش مػػػتم "  حيػػػا إ،حمػػػ  وػػػ  ٜٜ٘ٔ" و"ح،ػػػ ف غ،يػػػ م ٜٜٗٔح ػػػ،تم 
 ك لما يالا الش ميع واقغتم   ام ك ،ا مف أ،غا الو  ئؿ اقتم ليع.

مووػػع وزاري (م ثػػـ غػػ ء فػػت المركػػز الث لػػا "ٕٝٛ.ٜٔ" ي، ػػيع )ورش ال مػػؿوغػػ ءا فػػت المركػػز الثػػ ،ت "
  ؿ أف ج، ؾ اجتم ًم  يل ي ر (م وو  قحظ الي حا ي لٝٗٔ.ٙٔ" ي، يع ) مى شيكع ا ،تر،االت ميـ ال  لت 

جػػلا المشػػروع فػػت مووػػع الػػوزاريم وكػػللؾ المووػػع ال ػػ ص يمشػػروع تطػػوير تك،ولوغيػػ  الم مومػػ ا  مػػى شػػيكع 
(م ولاػ  رأى الي حػا الكثيػر ٝٔٛ.ٔٔ" ي، ػيع )لوحػع ا  ال،ػ اا ،تر،ام ثـ غ ءا ي   للؾ فػت الترتيػت "

" ي، ػيع المػؤتمرااللؾ فت الترتيت ال  ـ لحلا الو  ئؿ " م،ح  فت الكمي ا والغ م  ا الم تم عم وغ ءا ي  
(م وجػلا ٕٝٛ.ٗي، ػيع )" أ رى و  ئؿ(م ثـ "ٖٝ.٘ي، يع )الت ميـ ال  لت"  مطيو  ا وزاري(م ثـ "ٝٛٙ.ٛ)

ثػػػػـ غػػػػ ءا ي ػػػػ  للػػػػؾ م،شػػػػوراا ومطيو ػػػػ ا المشػػػػروعم واليريػػػػ  ا لكترو،ػػػػتم والتمي زيػػػػوف. الو ػػػػ ئؿ جػػػػتث 
غػ ير ي لػلكر (. و ٖٜٝ.ٔي، ػيع )ما ءاا والما يالا  يػر الر ػميع" (م وأ يًرا "الٜٝٛ.ٕي، يع )" الملكراا"

أف جلا ال،تيغع ا تم ا  مى  ؤاؿ مت    ا غ ي ام مم  يغ ؿ     ا غ ي ا يت طى     م ر اا  ي،ع 
 جلا ال را ع. 

 ( ٕٓغ وؿ روـ )

 إلى الم ئوليف  ا التطوير محؿ ال را عفكري أو اوتراح أو شكوى  ف مشرو طرؽ إيالغ 
 ا يالغطرياع  التكرار ال، يع المئويع
 ما يمع مي شري م حـ  ٙٛ ٔٚ.ٖٓ

 الشك وى والماترح ام، وؽ   ٖٓ ٔٚ.ٓٔ

 مف  الؿ اقغتم   ا  ٙٓٔ ٙٛ.ٖٚ

  ط ت ش مت  ٖٕ ٕٕ.ٛ
 أ رى  ٖ٘ ٘.ٕٔ
 التكرار  ٕٓٛ ٓٓٔ

اقتم ؿ الم    التت يمكف     ء جيئػع ي ل،ظر إلى الغ وؿ ال  يؽ يمكف ا ت،ت إ     مف و  ئؿ 
الت ريس ا ت  امح   يالغ الم ئوليف فكري م  أو اوتراح أو شػكوى  ػف مشػرو  ا التطػوير محػؿ ال را ػعم 

ٝ( ٙٛ.ٖٚفيمكف مالحظع أف ، ػيع كييػري مػف أ  ػ ء جيئػع التػ ريس محػؿ ال را ػع ت  ػؿ اقغتم  ػ ا )
ٝ( إغػػراء ما يمػػع مي شػػري م حػػـم وجػػلا مػػ  يمثػػؿ  ي  ػػع ٔٚ.ٖٓفػػت جػػلا الشػػلفم يي،مػػ  ت  ػػؿ ، ػػيع أ ػػرى )

 ٝ(.ٔٚ.ٓٔالي ت الم توحم فت حيف تغ،ا فئع أ رى إلى ا ت  اـ م، وؽ اقوتراح ا ي، يع تمؿ إلى )
ووػ  لكػرا ، ػػيع أ ػرى مػػف ٝ(م ٕٕ.ٛأمػ  أ،مػ ر ا ػػت  اـ ال طػ ت الش مػت فومػػما ، ػيتحـ إلػػى )

ٝ( مف إغم لت ال، يع ال  مع مف م ر اا ال ي،عم   ً ا ا ر مف جلا ٘.ٕٔالميحوثيفم ومما إلى ، يع )
الو ػػ ئؿ م،حػػ  مػػ  جػػو ف مػػت وم،حػػ  مػػ  يػػ ؿ  مػػى اق ػػتي ء وال،ظػػري ال ػػمييع ،حػػو مشػػرو  ا التطػػويرم وجػػلا 

ت ماػػ رتؾ  مػػى الومػػوؿم و الو تػػؾ ال  مػػعم مغم ػػ  الا ػػـ والكميػػعم وتاػػ يـ طميػػ ام وح ػػالو ػػ ئؿ جػػتث 
ولـ يح ا أف تا ما يلفكػ ر أو ماترحػ ا أو شػك وىم ومػف  ػالؿ لاػ ءاا  يػر  وريػعم ومػف  ػالؿ رئػيس 

. ويػ ل و ي إلػى أ ييػ ا اقتمػ ؿ الت،ظيمػت يمكػف مالحظػع أف ج،ػ ؾ و ػ ئؿ الا ـم وال، واام وورش ال مؿ
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جػلا الشػلفم وجػلا يػ ؿ  مػى  ػ ـ ك  يػع اقتمػ ؿ المػ   م  أ رى لالتم ؿ الم    ق يتـ ا ػت  امح  فػت
ووػػ  يكػػوف جػػلا ، تًغػػ   ػػف  ػػ ـ تػػوافر و ػػ ئؿ أ ػػرى لحػػلا اقتمػػ ؿ فػػت الغ م ػػ ا ل ػػ ـ اقجتمػػ ـ يػػثم أو 
ل زوؼ     مف الميحوثيف  ف ا ت  اـ و  ئؿ اقتم ؿ الم    الم تم ع لا،  تحـ ي  ـ غ وى اقتم ؿ 

 تطوير. ي لم ئوليف  ف مشرو  ا ال
غ ير ي للكر أف جلا ال،تيغع ا تم ا  مى  ػؤاؿ مت ػ   ا غ يػ ام ممػ  يغ ػؿ  ػ   ا غ يػ ا يت طػى 

     م ر اا  ي،ع جلا ال را ع. 
 م   و  لنو ت ال   ل )ال سمالب وغال  ال سمالب( في مل وا ت ال طوال ؟  -5

وًرا فت مشرو  ا التطػوير ات ا مف الغ اوؿ ال  ياع أف لشيك ا اقتم ؿ )الر ميع و ير الر ميع(  
فػػػػت الغ م ػػػػ ا  فمػػػػف  اللحمػػػػ  كػػػػ ف أ  ػػػػ ء جيئػػػػع التػػػػ ريس محػػػػؿ ال را ػػػػع  مػػػػى  رايػػػػع وم رفػػػػع يل يػػػػ ر 

 المشرو  ام ولكف أّي مف ج تيف الشيكتيف ل يا  وًرا أكير ومتميز  ف ا  رى؟
 

 (ٕٔغ وؿ روـ )

 يحمؿ  ميح   ف طريؽ زمالئث و الو تث ال  معم ظـ م موم ا المرء  ف مشروع تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا 

 الرأي التكرار ال، يع المئويع

 موافؽ غ ما  ٛٙ ٖٗ
 موافؽ إلى ح  م   ٓٙ ٖٓ
 ق رأي  ٖٙ ٛٔ

 م  رض إلى ح  م   ٕٗ ٕٔ
 م  رض غ ما  ٕٔ ٙ

 التكرار  ٕٓٓ ٓٓٔ

م مومػػ ا المػػرء  ػػف غممػػع " يػػ ل،ظر إلػػى الغػػ وؿ ال ػػ يؽ يمكػػف مالحظػػع أف ، ػػيع المػػوافايف غػػ ما  مػػى
ٝ( ٖٗتمؿ إلػى )مشروع تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا أ ميح   ف طريؽ زمالئث و الو تث ال  مع" 

ٝ(  أي أف ٖٓمف إغم لت ال، يع ال  مع لم ػر اا ال ي،ػعم كمػ  أف ، ػيع المػوافايف إلػى حػ  مػ  تمػؿ إلػى )
شػػروع إ،مػػ  جػػت مػػف  ػػالؿ شػػيكع اقتمػػ ؿ  يػػر إغمػػ لت ، ػػيع المػػوافايف  مػػى أف م مومػػ تحـ  ػػف جػػلا الم

ٝ( مػػف ٛٔٝ(م وجػػت ، ػػيع كييػػري إلػػى حػػ  مػػ  إلا و ػػع فػػت اق تيػػ ر أف ، ػػيع )ٗٙالر ػػمت تمػػؿ إلػػى )
الميحوثيف ا ت روا اليػ يؿ "ق رأي"م ويػ ؿ جػلا  مػى أف شػيكع اقتمػ ؿ  يػر الر ػمت تم ػت  وًرا أكيػر مػف 

 لا ا مر. ور شيكع اقتم ؿ الر مت فت الغ م  ا فت ج
/المتكػ فا  ،ػ  اقتمػ ؿ الث،ػ ئت المتوازفمػف ،مػولإ  الحكوميع الممريعجؿ ا ت   ا الغ م  ا  وا ال 
 ي لغ م  ا؟ تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم امشروع ت، يلج  

فػػثف الغ م ػػ ا الحكوميػػع الممػػريع لػػـ ت ػػت   مػػف  مػػى م ػػتوى ال ي،ػػع الكميػػع لم را ػػع تيػػيف لمي حػػا أ،ػػث 
ي لغ م ػ ام وأف  تطػوير ،ظػـ وتك،ولوغيػ  الم مومػ ا ،  ت، يلج  مشػروع  اقتم ؿ الث، ئت المتوازف،مولإ 
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   ػػ ء جيئػػع ميػػت اقحتي غػػ ا اقتمػػ ليع تالتػػت  والك  يػػع ي لك ػػ ءي وال   ليػعاقتمػ ؿ ػػػػ وو ػػ ئمث ػػػػ لػػـ يكػػف 
ل را ػع وػ  تومػما إلػى وغػو  الت ريسم ومف ثـ فا  أ ّر جلا اقتم ؿل المشػروَع فػت حػ  لاتػث  حيػا إف ا

 الوػػع ارتي طيػػع يػػيف اقتغ جػػ ا ،حػػو جػػلا المشػػروع واقتغ جػػ ا ،حػػو اقتمػػ ؿ ال ػػ ص يحػػلا المشػػػروعم 
 وك ،ا جلا اقتغ ج ا  مييع. 

ىالنتائجىالعامة
 ضوًل:    لج ال  اسب في إط   الف وض

اقتغػػ ا ،حػػو و  يػػ لتطويرتوغػػ   الوػػع ارتي طيػػع يػػيف اقتغػػ ا ،حػػو اقتمػػ ؿ ال ػػ ص "  اا ب الفاا ض األول:
 مإيغ ييمػػ التطػػوير كممػػ  كػػ ف اقتغػػ ا ،حػػو اقتمػػ ؿ إيغ ييمػػ  كػػ ف اقتغػػ ا ،حػػو أي   التطػػوير فػػت حػػ  لاتػػث"

 ري لتطويييف اقتغ ا ،حو اقتم ؿ ال  ص  الوع طر يع متو طع حيا تييف أف ج، ؾ وال كس محيام 
 .التطوير فت ح  لاتثاقتغ ا ،حو و 

 الوػػػع "توغػػػ  حيػػػا   يمكػػػف ويػػػوؿ ال ػػػرض الثػػػ ،ت يمػػػوري غزئيػػػع ثالثااا  ي ن اااو ة ج لالاااب  ااا ب الفااا ض
،حػو  ـجيئػع التػ ريس وطيي ػع اتغػ جح أ  ػ ءغحػع  مؿ/غ م ػع المتخير الش مت ال  ص يارتي طيع ييف 

المتخيػػػر الش مػػػت ال ػػػ ص  الوػػػع ارتي طيػػػع يػػػيف "ق توغػػػ  م وفػػػت الما يػػػؿ "اقتمػػػ ؿ ال ػػػ ص يػػػ لتطوير
،حػػػو  ـجيئػػػع التػػػ ريس وطيي ػػػع اتغػػػ جح    ػػػ ء م)ال ػػػف( ال ئػػػع ال مريػػػعو م وكػػػللؾ ال،ػػػوع ي ل رغػػػع ال مميػػػع

 ".اقتم ؿ ال  ص ي لتطوير

 ث  اًل : ال   لج الع مب ل   اسب
،ظػـ يتطػوير يػيف اقتغػ ا ،حػو اقتمػ ؿ ال ػ ص  طر يػع توغػ   الوػع ارتي طيػعأ،ػث أظحرا ال را ع  -ٔ

 جلا التطوير. اقتغ ا ،حو ي لغ م  ا و  وتك،ولوغي  الم موم ا

أف ج،ػ ؾ اتغ ًجػ   ػمييم  لػ ى ، ػيع كييػري مػف أ  ػ ء جيئػع التػ ريس محػؿ ال را ػع  ال را ػع أو حا -ٕ
  .ي لتطويرم وكللؾ التطوير ،حو اقتم ؿ ال  ص

اقتمػػػ ؿ الث،ػػػ ئت م ػػػ ا الحكوميػػػع الممػػػريع لػػػـ ت ػػػت   مػػػف ،مػػػولإ إلػػػى أف الغ ال را ػػػع  تومػػػما -ٖ
 م وك ف غ ير يح  تطيياث.تطوير ،ظـ وتك،ولوغي  الم موم ا ،  ت، يلج  مشروع  المتوازف

لػـ يػ،غا ي لشػكؿ الم،شػو  والمػلموؿ كشػ ا ال را ػع أف اقتمػ ؿ فػت الغ م ػ ا الحكوميػع الممػريع  -ٗ
ي لك ػ ءي لػـ يكػف م وأف جػلا اقتمػ ؿ الم مومػ ا ي لغ م ػ امشروع تطوير ،ظـ وتك،ولوغيػ  م،ث فت 

 الغ م  ا. جلا وال   ليع المتيف تميي ف اقحتي غ ا اقتم ليع     ء جيئع الت ريس فت
وأو ػػحا أف اقتمػػ ؿ م م وكػػللؾ اقتمػػ ؿ المػػ   أظحػػرا ال را ػػع  ػػ ـ ك  يػػع اقتمػػ ؿ الحػػ يط -٘

احتي غػػ ا م ظػـ أ  ػ ء جيئػػع التػ ريس فػت الغ م ػػ ا  الحػ يط ق يلَ ػّ  اقتمػ ؿ الكػػ فت الػلي يشػيع
   .الحكوميع الممريع

ي ل، ػػيع لالتمػػ ؿ ا فاػػت فاػػ  أو ػػحا ال را ػػع أ،ػػث يشػػخؿ حيػػًزا ق يػػلس م،ػػث فيمػػ  يت مػػؽ يو ػػ ئؿ  -ٙ
 محؿ ال را ع. ا التطوير م رفع أ ي ر مشرو 

اتغػػ ا ا  اري مػػف اقتمػػ ؿ لي اقتغػػ جيف اتغػػ ا  ػػميت إلػػى حػػ  مػػ م ولػػيس أشػػ را ال را ػػع إلػػى أف  -ٚ
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 ي ل، ن الك فتم مم  أثر تلثيًرا  مييم  فت اقتم ؿ ال  ص يمشرو  ا التطوير فت الغ م  ا. 

ك ،ػا  مػى مشػرو  ا التطػوير فػت الغ م ػ ا أظحرا ال را ع أف أ  ليت اقتم ؿ الم ت  مع فت  -ٛ
أ ػموت اقتمػ ؿ الشػ وي ثػـ أ ػموت اقتمػ ؿ المكتػوت ثػـ أ ػموت اقتمػ ؿ وغث الترتيػت ك لتػ لتث 

 ال م ت واليمري.
أظحػػػرا ال را ػػػع أف أجػػػـ و ػػػ ئؿ اقتمػػػ ؿ المػػػ    مػػػف وغحػػػع ،ظػػػر أ  ػػػ ء جيئػػػع التػػػ ريس محػػػؿ  -ٜ

غػػػػراء ما يمػػػػع مي شػػػػري مػػػػع الم ػػػػئوليف وا ػػػػت  اـ مػػػػ، وؽ اقوتراحػػػػ ا  ال را ػػػػع جػػػػت اقغتم  ػػػػ ا وا 
 .والما ءاا  ير ال وريع وال، واا وورش ال مؿ وال ط ي ا الش ميع

ك ،ػػا  مػػى وغػػث  مشػػرو  ا التطػػويرأو ػػحا ال را ػػع أيً ػػ  أف و ػػ ئؿ اقتمػػ ؿ الم ػػت  مع فػػت  -ٓٔ
 مػػػػى شػػػػيكع الت مػػػػيـ ال ػػػػ لت والمشػػػػروع الترتيػػػػت ك لتػػػػ لتث اقغتم  ػػػػ ا وورش ال مػػػػؿ ومووػػػػع وزاري 

 . ر ميعالما يالا  ير الما ءاا و والري ومطيو  ا الوزا والمؤتمرااا ،تر،ا ولوحع ا  ال، ا 

متوا ػػ ع و يػػر ك فيػػع لتومػػيؿ  التطػػويرال را ػػع أف و ػػ ئؿ اقتمػػ ؿ ال  مػػع يمشػػرو  ا كشػػ ا  -ٔٔ
ا المشػػرو  ا تل تيػػر وميمػػع ، ػػييم  وي ً ػػ  يحغػػـ وأجميػػع جػػلحػػ  الم مومػػ ا  ػػف جػػلا المشػػرو  ام وأ،
 وات  ع وا،تش ر الغمحور الم تح ؼ. 

فيمػػ  يت مػػؽ يك ػػ ءي اقتمػػ ؿ الر ػػمت  ػػ ـ وػػ ري و،ػػواا اقتمػػ ؿ الر ػػمت وو ػػ ئمث أظحػػرا ال را ػػع  -ٕٔ
 ا التطػػػوير الم تم ػػػع فػػػت إشػػػي ع ح غػػػع أ  ػػػ ء جيئػػػع التػػػ ريس إلػػػى الم مومػػػ ا ال  مػػػع يمشػػػرو 

يشكؿ غيػ م ممػ  أ طػى اقتمػ ؿ  يػر الر ػمت ال رمػع ليكػوف الممػ ر شػيث ا    ػت لمم مومػ ا 
   ء جيئع الت ريس. وا  ي ر المتي  لع ييف أ 

مشػػرو  ا تومػػما ال را ػػع إلػػى أف شػػيكع اقتمػػ ؿ  يػػر الر ػػمت وو ػػ ئمح  ل يػػا  وًرا كييػػًرا فػػت  -ٖٔ
م وشػػػكما  ػػػ ماًل أ   ػػػيم  فػػػت ت ريػػػؼ أ  ػػػ ء جيئػػػع التػػػ ريس ي لم مومػػػ ا التطػػػوير فػػػت الغ م ػػػ ا

م وأ،ح  ل يا  وًرا أكير مف  ور شيكع اقتم ؿ أوًق يلوؿ وم رفع أ ي رج   االمشرو  لاال  مع يح
 مشرو  ا.حلا اليال  مع الر مت فت ،شر الم موم ا 

ى
* * * 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى
                                                           

ىالمراجع:
السٌد عبد الرحمن علً، دور االتصال فً إدارة التغٌٌر استعان الباحث ببعض بٌانات رسالة الماجستٌر الخاصة به:  (2)

، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: رسالة ماجستيروالصراع فً المنظمات الحكومٌة: دراسة تطبٌقٌة على وزارة التعلٌم العالً، 

  (.4222جامعة القاهرة، 

 .222(، ص2222ون ناشر، )اإلسكندرٌة: بد 4، ط السلوك التنظيمي: مدخل بناء المهاراتأحمد ماهر،  (4)

 .2(، ص2222)القاهرة: دار النهضة العربٌة،  اإلصالح اإلداري: إعادة التفكيرأحمد رشٌد،  ((2

(4) Efrain Turban, Ephraim Mclean, and James Wetherbe, Information Technology for 

Management: Improving Quality and Productivity (New York: John Wiey & Sons, 

1996), p.p. 16-18. 

 .244(، ص4222)القاهرة: مكتبة عٌن شمس،  اإلدارة العامةمحمود أحمد الخطٌب،  ((2

(، ص 4222 بدون ناشر،)القاهرة: التعليم العالي في مصر ، منظمة التعاون والتنمٌة فً المٌدان االقتصادي والبنك الدولً ((2

 .  22-2ص 

 استعان الباحث ببعض المطبوعات الخاصة بمشروع تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات بالجامعات، ومن أهمها: ((2

 ق الاا  ااان  قاا م وزاري الت مػػيـ ال ػػ لتم وحػػ ي إ اري المشػػرو  ام مشػػرو  ا تطػػوير ،ظػػـ وتك،ولوغيػػ  الم مومػػ ا فػػت الت مػػيـ ال ػػ لتم  –
 ـ.ٕ٘ٓٓم ل ع الم الع ليمل وا ت  طوال   ظم و و ولوجال  المع وم ت في ا

 ق ال   قا م األاما ل ال نا  م وزاري الت ميـ ال  لتم وح ي إ اري مشرو  ا تطوير الت ميـ ال  لتم م، وؽ مشروع تطوير الت ميـ ال  لت –
 ـ.ٕٙٓٓ يتمير  مس وي

 ـ.ٕٙٓٓإيريؿ  -ال    الرايع -"م ال ،ع الث ،يعمج ب "ال ع الم الع لي:    الخ،   مالب،  طوال  –

 م. 4222العدد الخامس، سبتمبر  نشرة "الوقائع الثقافية"،قطاع الشئون الثقافٌة والبعثات بوزارة التعلٌم العالً،  –

 (.ٕٚٓٓ/ ٕٙٓٓ) ال ل ة ال و البوزاري الت ميـ ال  لتم  –

 م.4222 العدد السابع، فبراٌر نشرة "الوقائع الثقافية"،قطاع الشئون الثقافٌة والبعثات بوزارة التعلٌم العالً،  –

،  قالالم الج مع ت الم ا الب وزاري الت ميـ ال  لتم وح ي إ اري مشرو  ا تطوير الت ميـ ال  لتم م، وؽ مشروع تطوير الت ميـ ال  لت  –
ث تايػيـ أ اء المػ، وؽ ومم ػص  را ػ ا الغ م ػ ام مػ رس ٔم إل مل وا ت الممولب من  ا  وق ملا وع  طاوال  ال ع االم العا لي

 ـ.ٕٚٓٓ
 .ٕٚٓٓ-ٖٕٓٓ (: إ ج  ات الم   ب األولىHEEPF)    وق مل وع  طوال  ال ع الم الع ليوزاري الت ميـ ال  لتم  –

 الملا وا ت ض ائ اسا م ا الب  قالاالم اان  ق الا ال ػ لتم  الت مػيـ تطػوير مشروع المشرو  ام م، وؽ إ اري ال  لتم وح ي الت ميـ وزاري –

 ـ.ٕٛٓٓم الع لي ال ع الم  طوال  مل وع    وق ( منHEEPFالممولب )
 2002 -2002 قالالم الم   ب األولى مان ملا وع  طاوال  ال ع االم العا لي مح ف المح ي   ي م ج ،ت محم   ي ال  لؽ ال واحم  –

 (.ٜٕٓٓ)وزاري الت ميـ ال  لتث وح ي إ اري المشرو  ا يمشروع تطوير الت ميـ ال  لتم 

 (.http://www.ictp.org.eg،ولوغي  الم موم اث )المووع ا لكترو،ت الر مت لمشروع تطوير ،ظـ وتك –

- Ministry Of Higher Education, Higher Education Enhancement Project, Information And 

Communication Technology Project (ICTP), Dec. 2006.   
(8) Michael Goodman, Corporate Communication, An International Journal, Vol.6, 

2001, P.117. 

تأثٌر بٌئة المنظمة على السلوك االتصالً لجهاز العالقات العامة: دراسة مقارنة على عٌنة من شركات ( رٌم أحمد عادل طه، (2

، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، رسالة دكتوراهقطاع األعمال العام والشركات االستثمارٌة العاملة فً مصر، 

 .222، ص(4222
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(10) Dan O’Hair, Gustav W. Fredrich, and Lynda Dixon Shaver, Strategic Communication in 

Business & The Professions (NY: Hanghton Miffin Co., 1998), p.4. 

 .222(، ص2222)القاهرة: المكتب العربً الحدٌث،  أساسيات إدارة المنظماتعبد الغفار حنفً،  (22)

 .222، 222(، ص ص 4222  ،)اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة 2ط ، السلوك التنظيمي: مدخل بناء المهارات،أحمد ماهر (24)

(13) Jerry C. Wofford et al, Organizational Communication: The Keystone to 

managerial Effectiveness (Tokyo: Mc Graw-Hill, Inc., 1977), p.3. 

(14) Steven P. Robbins, Essentials of Organizational Behavior, 5th Ed. (New Jersey: 

Prentice Hall International Inc., 1997), p.123. 

االتصال الفعال: مدخل إستراتيجي سلوكي لجودة العالقات في مصطفى محمود أبو بكر وعبد هللا بن عبد الرحمن البرٌدي، (22) 

 .22-22(، ص ص 4222اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة، )الحياة واألعمال 

 .422(، ص4222)القاهرة: بدون ناشر،  مبادئ التنظيم وإدارة األعمالأحمد فهمً جالل، (22) 

(، 2222)القاهرة: بدون ناشر،  اإلدارة العامة: األسس العلمية وتجارب التطبيقعلً محمد عبد الوهاب وآخرون، 22) )

 .244 -242ص

(، ص ص 4222)اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة،  السلوك اإلنساني في المنظماتالدٌن محمد عبد الباقً،  صالح(22) 

442- 442. 

(19)Tim Hannagan et al, Management: Concepts & Practices (London: Pitman 

Publishing, 1995), p.261. 

(20(S. Balck, The Essentials of Public Relations (London: Kogan Page, 1993), p.p. 145-

153.  

   - S. Black, The Practice of Public Relations (England: Butter Worth-Heinemann, Ltd., 

1995), p.152. 

   - S. Harrison, Public Relations: An Introduction (London: Thomson Learning, 2000),  

p.p. 44-46. 

   - T. Hunt and J. E. Grunig, Public Relations Techniques (U.S.A: Holt, Rinehart and 

Winton Inc., 1994), p.8. 

   - L. F. Battenfield, An Ethnographic Study of The Culture of Communication in The 

Sports Information Office, in A Division: An Athletic Program, PhD, The Florida State 

University, College of Education, 2004, p.48.    

(، ص ص 4222)القاهرة: الدار المصرٌة اللبنانٌة،  إدارة العالقات العامة: المدخل اإلستراتيجيراسم الجمال وخٌرت عٌاد،  -

22-24. 

)القاهرة: واٌدسٌرفٌس لالستشارات والتطوٌر اإلداري،  4، طاالتصاالت اإلدارية والمدخل السلوكي لهاسعٌد ٌس عامر،  -

 .  422(، ص4222

 .424(، ص4222)األردن: مكتبة الرائد العلمٌة،  2، طوسائل االتصال في العالقات العامةمحمد ناجً الجوهر،  -

  .ٔ٘م صم ج  س نق را ـ الغم ؿ و يرا  ي  م ( ٕٔ)
(22  ( J. Grunig and L. Grunig, Models of Public Relations and Communication, in J. 

Grunig, Excellence in Public Relations and Communication Management (U.S.A: 

Lawrence Erlbaum Associates Inc, 1992), p.289.     

(23( James E. Grunning and T. Hunt, Managing Public Relations, 1
st
 Edition (New York: 

Holt Rinehart& Wineston, 1984), P.22. 

 .  ٜٕٔ-ٕٛٔم ص ص م ج  س نق  ي  يس   مرم  (ٕٗ)
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(25( Carl H. Botan & Others, Public Relations Theory, 1
st
 edition, New Jersy: Lawrence 

Erlbom Associates, Inc. Publishers, 1989), p.18, in: 

دراسة تحلٌلٌة مٌدانٌة على عٌنة من شركات  :جنٌد، تأثٌر العالقات العامة على فاعلٌة الوظائف اإلدارٌة للمنشأة حنان فاروق محمد

 .24ص، (2222ة اإلعالم: جامعة القاهرة، ، غٌر منشورة )كلٌرسالة دكتوراهقطاع األعمال فً مصر، 

م  ير م،شوري )كميع ا  الـث  س لب م جس ال ( يحيى ح ،ت أحم م الوظي ع اقتم ليع لم الو ا ال  مع فت الغح ز الممرفتم ٕٙ)
 (.ٜٜٗٔغ م ع الا جريم 

 .مرجع سابق ،( حنان فاروق محمد جنٌد، تأثٌر العالقات العامة على فاعلٌة الوظائف اإلدارٌة للمنشأة42)

( أم ،ت أليرا أ يتم الغحو  اقتم ليع لمم،ظم ا ال وليع  ير الحكوميع لت،ميع المغتمعث  را ع تطييايع  مى مح فظ ا الا جري ٕٛ)
 (.ٕٚٓٓم  ير م،شوري )و ـ ا  الـ يكميع ا  اتث غ م ع الم،ي م  س لب  و و اهوالغيزي والم،ي م 

 .مرجع سابق، لٌة إلدارة القضاٌا( رٌم أحمد عادل طه، تشخٌص اإلستراتٌجٌات االتصا42)

غ،ي م  ور مواوع ا ،تر،ا فت تحايؽ ا ج اؼ اقتم ليع لمم،ظمعم  را ع تحميميع لممواوع ا لكترو،يع محم  ح، ف ف روؽ  ٖٓ))
الث لام غ م ع الا جريث كميع ا  الـم ال    م المج ب الع مالب لن وث ال   فبلمغ م  ا الحكوميع وال  مع فت ممر وا م راام 

  .ٕٓٔٓ يتميرم  -م يوليوٕٓٔٓيو،يو  -إيريؿ

، غٌر رسالة ماجستيرإٌمان عادل عبد المنعم أحمد، قٌاس فعالٌة تقنٌات االتصال الحدٌثة المستخدمة بالجامعة المفتوحة، ( 22)

 (.4224منشورة )كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، 

، غٌر رسالة ماجستيرنهل إبراهٌم عبد الفتاح، تقٌٌم فاعلٌة االتصاالت اإلدارٌة فً الهٌئة القومٌة للبرٌد: دراسة مٌدانٌة، ( 24)

 (.2222منشورة )كلٌة التجارة: جامعة القاهرة، 

فة تجارة وصناعة ( حسناء سالم راشد النعٌمً، أهم معوقات االتصاالت اإلدارٌة فً المنظمات العامة، مع التطبٌق على غر22)

، غٌر منشورة )كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة: جامعة القاهرة، رسالة ماجستيرأبو ظبً بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة، 

2222.) 

، غٌر رسالة ماجستيرأحمد مصطفى كامل مرزوق، العوامل المؤثرة على الوظٌفة االتصالٌة بالمنظمات غٌر الحكومٌة، ( 22)

 .(4222اإلعالم بكلٌة اآلداب: جامعة سوهاج،  منشورة )قسم

(35) David Miller et al, An Integrated of Communication Stress and Burn out in The Work 

Place, Communication Research, Vol.17, 1990. 

(36) Richard Dolphin and Ying Fan, Is Corporate Communications A Strategic Function? 

Management Decision, Vol. 38, No. 2, 2000. 

(37) Jackie Hartman, Physical Communication: An Organization Asset, Measuring 

Business Excellence, Vol. 6, No.4, 2002. 

(38) Catrin Johansson, Research on Organizational Communication: The Case of Sweden, 

56
th

 Annual Conference of The International Communication Association, Dresden, 

Germany, June 2006. 

(39  ( Maureen Taylor, Michael L. Kent, and William J. White, How Activist Arganizations 

Are Using The Internet to Build Relationships, Public Relations Review, 2001, Vol.27.  

(40) A. Naude, J.  Froneman, and R. Atwood, The Use of The Internet by Ten South 

African Non-Government Organization: A Public Relations Perspective, Public 

Relations Review, Vol.30, No.1, 2004. 

(41) Hanna K. Kalla, Integrated Internal Communications: A Multidisciplinary 

Perspective, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 10, Issue 4, 

2005. 
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(42) Paul Hewitt, Electronic Mail and Internal Communication: A Three-factor Model, 

Corporate Communications: An International Journal, Vol. 11, Issue 1, 2006. 

(43) Bret Shaw, Dietram A. Scheufele, and Susan Catalano, The Role of Presence 

Awareness in Organizational Communication: An Exploratory Field Experiment, 

Behaviour & Information Technology, Vol. 26, Issue 5, 2007. 

 ير م،شوري   س لب م جس ال ،( إيم ف محم  محم  زجريم ال الو ا ال  مع فت الشرك ا المت   ي الغ، يع ال  ممع فت ممرم ٗٗ)
 (.ٕٕٓٓ)كميع اق الـث غ م ع الا جريم 

( منى محمد محمد علً، دور االتصال فً عملٌة التغٌٌر فً المنظمات: دراسة على عٌنة من المنظمات اإلنتاجٌة والخدمٌة فً 22)

 .(4222، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، رسالة ماجستيرمصر، 

 .مرجع سابقالسٌد عبد الرحمن علً،  (22)

(47) Philip J. Kitchen and Finbarr Daly, Internal Communication during Change 

Management, Corporate Communications: An International Journal, Vol.7, Issue 1, 

2002.  

(48) Finbarr Daly, Paul Teague, and Philip Kitchen, Exploring The Role of Internal 

Communication during Organizational Change, Corporate Communications: An 

International Journal, Vol.8, Issue 3, 2003. 

(49) Tony Proctor and Ioanna Doukakis, Change Management: The Role of Internal 

Communication and Employee Development, Corporate Communications: An 

International Journal, Vol. 8, Issue 4, 2003. 

(50) Joan Henderson and Rodney McAdam, Adopting A Learning-Based Approach to 

Improve Internal Communications: A Large Utility Experience, International Journal 

of Quality & Reliability Management, Vol.20, Issue 7, 2003 . 

(51) Cephas Odini, The Management of Change in a Library Service, Library Review, 

Vol.39, Issue 4, 1990. 

(52) Thea Farley, Judith Broady-Preston, and Tim Hayward, Academic Libraries, People 

and Change: A Case Study of The 1990s, OCLC Systems & Services, Vol. 14, Issue 4, 

1998. 

(53) Triveni Kuchi, Constant Change and The Strategic Role of Communication: A 

Selective Annotated Bibliography, Library Management, Vol.27, Issue 4/5, 2006. 

 ( تم االستعانة فً هذا الجزء من الدراسة بالكتب اآلتٌة:22)

 (.ٕٔٓٓ)الا جريث  ار ال،ح ع ال رييعم  ن وث اإلاالم  مت ط يعم   -

 (.ٜٜٜٔ)الا جريث   لـ الكتتم  ٖم ط  اس ت في الن ث الع مين وث اإلاالم:  مير محم  ح يفم   -

ريث ث ا  ػس ال،ظريػع وال،مػ لإ التطييايػع )الاػ ج  امالم و  فالاذ اسا طالا ت ون اوث الا ضي العا م واإلااالم  طؼ   لت ال ي م   -
 (.ٕٕٓٓ ار ال كر ال ريتم 

ج اؤه  و   ال ه فرإ الك مؿم   -  (.ٕٔٓٓ)الا جريث  ار ال،شر لمغ م  ا الممريعم  ن وث اإلاالم وال ضي الع م:   مالمه  وا 

 (.ٜٜٛٔ)الا جريث مكتيع ا ،غموم  ٔم طم  هج الن ث في ال  اس ت الج م االب واإلاالمالبمحم  الوف ئتم   -

 (.ٕٕٓٓالكتتم  )الا جريث   لـ في ال  اس ت اإلاالمالب الع مي الن ثمحم   ي  الحمي م   -
 :، ولهم منً خالص الشكر والتقدٌرأسماؤهم التالٌةاألساتذة  السادة استمارتً االستبٌان والمقابلة المقننةتحكٌم ب قام( 22)

    الـ غ م ع الا جري.ا  ت ل يا ـ ال الو ا ال  مع وا  الف يكميع ام  مت ال ي  إيراجيـ  غوي .أ.     -
 ا  ت ل يا ـ ا  اري يكميع التغ ري غ م ع الا جري.م محم   ي  اهلل  ي  الرحيـ .أ.     -
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 ا  ت ل يا ـ ا  اري ال  مع يكميع اقوتم   وال مـو ال ي  يع غ م ع الا جري.م أ.    موى ش راوي غم ع   -
 ال  مع يكميع اقوتم   وال مـو ال ي  يع غ م ع الا جري.ا  ت ل يا ـ ا  اري م  طيع ح يف أف، ي . أ.    -

 ا  ت ل يا ـ ا  اري يكميع التغ ري غ م ع الا جري.م غالؿ ت  أحم  فحمأ.    -
 ا  ت ل يا ـ ا  اري ال  مع يكميع اقوتم   وال مـو ال ي  يع غ م ع الا جري. م  مير  ي  الوج ت .أ.     -
 ت ل يا ـ ا  اري يكميع التغ ري غ م ع الا جري.ا  م محم  أيمف  شوش .أ.     -
 ا  ت ل الم     يا ـ ا حم ء يكميع اقوتم   وال مـو ال ي  يع غ م ع الا جري. م . محمو  ال  ي    -
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Abstract  

 

     This study seeks to identify the relationship between communication and 

attitudes of staff members toward development of information and 

communication technology (information technology and systems) in the 

Egyptian governmental universities. 

This study is a descriptive and explanatory study, moreover it used the survey 
method, and it used a Grunig's two ways symmetrical model as a conceptual 
frame. 

The study concluded that there is a correlation between the attitude toward 
communication of development of information and communication technology 
in the universities and the attitude toward this development itself.   

 The study showed that there is a negative attitude toward communication of 
development of information and communication technology in the universities, 
as well as the development itself.  

Generally, the study revealed that communication in the Egyptian 
governmental universities did not suitably succeed in project of development of 
information and communication technology, and it was not an efficient and 
effective communication, which would meet the needs of staff members at these 
universities. 

And unfortunately, the study pointed out that attitude of the management 
toward two-way communication is negative to some extent, thus; this adversely 
affected in the development projects.  

Otherwise, the study showed that the methods of communication used in 
development projects were sequentially: oral communication, written 
communication, and finally audiovisual Communication.  

Moreover, the study showed that the means of communication used in the 
development projects were sequentially: formal meetings, workshops, websites, 
notice board, conferences, publications, and finally informal meetings.   

Finally, the study found that the informal network played a major role in the 
development projects in the universities, and it played a bigger role than the 
formal network in these projects. 
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