
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعبم معبمل الخأثٍر العربً                                                                                                                        
 7102 ديسوبر / أكتىبر  - عشر السابعالعذد  - الخاهستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصذرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 

 
  

 

     يالجسائر فً السٍبق الصمج دوامتخخببر نظرٌت الخعبٍر العلنً عن الرأي: محبولت المحدداث 
 

 

 9ص  ... (الجزائر)جامعة  سعٌد لوصٌفد/ أ.                                                                               
 جامعة الجياللي بو نعامة() نعٌم بلعموري                                                                         

 

     دراسة كٌفٌة –اإلعالن فً العصر الرقمى وعالقته بتشكٌل القٌم االجتماعٌة لدى المرأة العربٌة  
 
 
 

 39ص...    (جامعة األزهر) محمود عبد الجلٌل ىمن /دأ.م.                                                                        
                                                        

 

    احجبهبث الجمهىر السعىدي نحى أداء إداراث العالقبث العبمت ببلهٍئبث الحكىمٍت السعىدٌت 

 ببلخطبٍق على وزارة العمل نمىذًجب    

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                           
                                            

 

 االستماالت اإلقناعٌة المستخدمة فً اإلعالن التلٌفزٌونً التجاري واتجاهات الجمهور نحوها 
 " دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة "

 129ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 
 

 بلعالقبث العبمت  فً دولت اإلمبراث العربٍت بدراست مٍدانٍت على عٍنت من العبملٍن ) خالقٍبث العالقبث العبمت أ

 المخحدة (
 167ص( ...  العلوم الحديثة بدبي)جامعة مثانً حسن أبشر د/                                                           

 

 

 التنظٌمٌة للمؤسسات عبر الثقافة االستراتٌجٌات االتصالٌة للعالقات العامة ودورها فً تعزٌز                     
 مواقع التواصل االجتماعً

 203ص...   (جامعة جنوب الوادي) د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد                                                                
 
 
 

  التماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل المواقع اإللكترونٌة للجامعات وانعكاساتها على تشكٌل صورة
 دراسة مٌدانٌة  - المؤسسة لدٌهم

 243ص...  ( جامعة الملك سعود) رٌم فاطم المطٌري                                                                             
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 
 
 
 
 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

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

  

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

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

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

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 إلعالمعلوم اوعميد معهد الجزيرة العالي لأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

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

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

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -مجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة الل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

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

        

  

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

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

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

  

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

  

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

 
  

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

      

  

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

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

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

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

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

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2017 دٌسمبر/  أكتوبر - الخامسةالسنة  - عشر السابعالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحوذ عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهذيـر

 / هحوذ هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعذو التحرير                   

 د/ رزق سعذ عبذ الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحوذ السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 هحوذد/ سهاد عادل 
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الذيي عبذ القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  

 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بذرعلي حوذ أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ستةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
جتمع العممي بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لمم -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 معاتالجا اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية في السنة الخامسة؛  واألخيرعشر من المجمة  السابعوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

، (الجزائر)من  – 2الجزائرجامعة  – سعيد لوصيفد/ أ.: من امقدمً  مشترًكا ثًاففي البداية نجد بح      
محددات التعبير "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  –جامعة الجياللي بو نعامة  - نعيم بمعموري

 ".يالجزائر  في السياق الصمت دوامةختبار نظرية العمني عن الرأي: محاولة ال
         عن: كيفية دراسة تفقدم( مصر) من -جامعة األزىر –منى محمود عبد الجميل /دأ.م.: أما      

  ".  اإلعالن في العصر الرقمى وعالقتو بتشكيل القيم االجتماعية لدى المرأة العربية"
والذي قدم  ،(السعودية)من  - كمية الممك خالد العسكرية –سممان فيحان فيصل بن لبده د/  وقدم:     

بالييئات الحكومية السعوديةاتجاىات الجميور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامة دراسة عن: "  
 ".بالتطبيق عمى وزارة العمل نموذًجا    

 ميدانية تحميمية دراسة ،(مصر)من  - سوىاججامعة  – مرزوق عبد الحكم العادليد/  قدمبينما      
 ."االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلعالن التميفزيوني التجاري واتجاىات الجميور نحوىا عن: "



               عن:دراسة  تقدم( السودان)من  - العموم الحديثة بدبيجامعة  – مثاني حسن أبشرد/ أما       
ي دولة اإلمارات دراسة ميدانية عمى عينة من العاممين بالعالقات العامة فأخالقيات العالقات العامة )"

 ".العربية المتحدة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  -جامعة جنوب الوادي  – د/ شيماء عبد العاطي سعيد تبينما قدم     
االتصالية لمعالقات العامة ودورىا في تعزيز الثقافة التنظيمية لممؤسسات عبر                      االستراتيجيات"

 ". مواقع التواصل االجتماعي
       

           ا بعنوان:بحثً ، )السعودية(من  –ريم فاطم المطيري /تقدم –جامعة الممك سعود ومن       
التماس الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل "

 .الدكتوراهعمى درجة  اوذلك ضمن متطمبات حصولي"، دراسة ميدانية  -صورة المؤسسة لدييم 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  لمترقي التقدمألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

عة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاض
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
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)دراست ميذاويت علي عيىت مه العامليه  العالقاث العامت ياثخالقأ

 العالقاث العامت في دولت اإلماراث العربيت المتحذة(ب
                                                                

 أبشرمثانً حسن  /د                                                                 
                                                      mathanyhassan6666@gmail.com            

 جبيعخ انعهىو انحذَثخ ثذثٍ                                                                                          
 

      

ىملخص:ىال
في إطار االىتماـ بالعبلقات العامة  ولتعاظـ الدور الذي تقوـ بو وممارستيا لدورىا تأتي أىمية         

خبلقيات مينة العبلقات العامة ومدى التمسؾ بيا وتطبيقيا عمى المستوى أىذه الدراسة إلبراز أىـ 
ولة اإلمارات الوظيفي مف خبلؿ التطبيؽ عمى عينة مف العاممييف في مجاؿ العبلقات العامة داخؿ د

 ،مجاؿ العبلقات العامة في تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أىمية األخبلقيات المينية ودورىاو . العربية
والتعرؼ عمى أىـ  ،وتحديد أبرز العوامؿ والمؤثرات في تشكيؿ القرارات األخبلقية لمممارسيف لممينة

الصفات المينية واألخبلقية التي يتحمى بيا العامموف في العبلقات العامة، والضوابط والمعايير األخبلقية 
في التعامؿ ضمف ما يدخؿ فىى إطار المسئولية اإلجتماعية أو في إطار العبلقة بيف الممارسيف 

االتصاؿ أو ما يدخؿ فى إطار عبلقة وعمبلئيـ أو مستخدمييـ أو العبلقة بيف الممارسيف ووسائؿ 
ذلؾ ألنو مف ضمف المشكبلت التي تعاني منيا مينة العبلقات العامة عدـ  الممارسيف ببعضيـ البعض.

 االلتزاـ بأخبلقيات ممارسة مينة العبلقات العامة.
 مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي: وتتبمور       

 .؟قات العامة االلتزاـ بالمعايير األخبلقية والمينيةإلى أي مدى استطاعت إدارات العبل
تستخدـ ىذه الدراسة المنيج الوصفي، كما تعتمد عمى اإلستبياف كأداة لمدراسة ولجمع المعمومات        

 (.مف خبلؿ تطبيؽ ذلؾ عمى عينة مختارة مف بعض العامميف بإدارات العبلقات العامة )عينة الدراسة
   

 :مقدمة
، فكؿ فرد في المجتمع يبذؿ جيده في ي قديـ  مارسو اإلنساف منذ القدـالعبلقات العامة نشاط اجتماع    

. وفي العصر الحالي احتمت العبلقات العامة  مكانة متميزة داخؿ محاولة التكيؼ والتوافؽ مع اآلخر
في  كبرى سواءً الييكؿ التنظيمي في كثير مف اإلدارات داخؿ المؤسسات المختمفة وحظيت بأىمية 

المؤسسات الخاصة أـ الحكومية، وأوؿ ما تسعى إليو إدارات العبلقات العامة السعى الدائـ إلى تحقيؽ 
 .نوع مف التوافؽ واالنسجاـ بينيا وبيف الجماىير التي تتعامؿ معيا عمى المستوييف الداخمي والخارجي

ىمذكلةىالدرادة:ىىى
عمى االلتزاـ بمعايير وأخبلقيات مينية  وتحرص عمى أف  بما أف كؿ المؤسسات  العاممة تحرص     

، لذلؾ تركز ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى أخبلقيات ممارسة مينة مميف بيذه المعاييريمتـز كؿ العا

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


 

 

 دراسة مٌدانٌة –أخالقٌات العالقات العامة : د/ مثانً حسن أبشر 871

العبلقات العامة ومدى اإللتزاـ  أو عدـ اإللتزاـ باألخبلقيات المينية وما األسس والضوابط التي تحكـ ىذه 
اـ : إلى أي مدى إستطاعت إدارات العبلقات العامة اإللتز ور مشكمة الدراسة في تساؤؿ رئيسمالمينة. وتتب

؟ وىؿ توجد معايير تحكـ موظؼ العبلقات العامة في تعاممو مع زمبلئو أو بالمعايير األخبلقية والمينية
 .وجميور المؤسسة ووسائؿ االتصاؿ؟ ئومع رؤسا

 

 :الدراداتىالدابقة

 

 -:العربية أواًل: الدراسات 
مسمـ لمعبلقات الداخمية التي تربط المدير ال (4)(م4994دراسة أحمد بن داؤود المزجاجي )تعرضت  -1

، وذلؾ باستعراض أىـ األسس التي يقوـ عمييا سموكو الوظيفي سواء أكاف بمف يتعامؿ معيـ في المنشأة
أىـ المعايير التي تحكـ ذلؾ مما ، ويبرز و أو مرؤسيو داخؿ الجياز اإلداريذلؾ مع رؤسائو أـ زمبلئ

يترتب عميو ضرورة االىتماـ بأعضاء ىذا التنظيـ. تبرز أىمية البحث في حاجة المجتمعات اإلسبلمية 
دارة اإلسبلمية أو المعاصرة إلى مثؿ ىذه األبحاث إلتاحة رصيد عممي لمف يريد اإلطبلع عمى اإل

أف أىـ المعايير التي  -:وتوصؿ إلى نتائج مف أىميايمارسيا فعبًل. استخدـ الباحث المنيج التاريخي، 
اعة والمحافظة عمى أسرار ، االحتراـ والتوقير والسمع والطعبلقة المدير المسمـ برؤسائو ىي تحكـ

، أما المعايير التي تحكـ عبلقة المدير المسمـ بزمبلئو ىي التنسيؽ المستمر معيـ والتعاوف المؤسسة
 الدائـ.

إلى التعرؼ عمى طبيعة مبلمح الصورة الذىنية ( 2) (ـ4002)أنجي محمد أبو سريع وىدفت دراسة  -2
لمينة العبلقات العامة لدى ممارسييا ، وتحديد المتغيرات المؤثرة عمى ىذه الصورة، اعتمدت الباحثة عمى 

التي المدخؿ اإلدراكي في دراسة الرضا الوظيفي كمدخؿ نظري، وتعتبر الدراسة مف الدراسات الوصفية 
اعتمدت عمى منيج المسح الوصفي باستخداـ أساليب مسح الرأى العاـ، ومسح أساليب الممارسة لعينة 

وقد مف ممارسي العبلقات العامة باستخداـ صحيفة االستقصاء كأداة لجمع البيانات لعينة الدراسة. 
مارس العبلقات العامة : اتفاؽ ممارسي مينة العبلقات العامة في تمتع مأشارت أىـ نتائج الدراسة إلى

، ثـ تحقيؽ التوازف بيف مصالح الجماىير ثـ الحرص عمى رعاية سمعة المينة بالقيـ األخبلقية لممينة
 .حافظة عمى موضوعية وسائؿ اإلعبلـومصالح المؤسسة وأخيرًا الم

بالكشؼ عف أىمية األخبلقيات المينية ودورىا في  (3)( ـ:400) دراسة وليد خمف اهلل ىتمتاو  -3
تحديد أبرز العوامؿ والمؤثرات في تشكيؿ القرارات األخبلقية لمممارسيف و  العبلقات العامةمؤسسات 

(. مف أىـ النتائج التي التحميمى )الدارسة المسحيةلمنيج ، ا. استخدمت الدراسة المنيج الوصفىلممينة
بأىمية وضع ضوابط أخبلقية وقيـ مينية لمعبلقات  العبلقات العامةتوصمت إلييا الدراسة اقتناع ممارس 

تؤدي دوًرا ميًما في صياغة السياسات  لعبلقات العامةاالعامة بدرجة كبيرة جدًّا مؤكديف عمى أف 
 .واالستراتيجيات بالمنظمات المعاصرة إضافًة إلى أف ليا تأثيًرا عمى المناخ النفسي لمعامميف

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6836/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6836/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6836/posts
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أخبلقيات العامميف بالعبلقات العامة في  (2)( ـ4000) دراسة كريم مشط الموسويكما تناولت  -2
( كمجتمع لمبحث، ومدى توظيؼ المعايير األخبلقية والمينية الصباح والعدالة والمدىالصحافة العراقية )

عتمد الباحث عمى استمارة اداء رسالتيـ اإلعبلمية. يعد البحث  مف البحوث الوصفية، كما أوالعممية في 
توصمت الدراسة لعدد مف النتائج مف أىميا مايمي : قمة  مف العينة المختارة. االستبياف لجمع المعمومات

اإلعتماد عمى المعيار األخبلقي واألسموب العممي في اختيار العامميف في العبلقات العامة في عينة 
% باعتباره 0;،49، احتؿ الديف المرتبة األولى بنسبة ا ينعكس سمبًا عمى آداء العامميفالدراسة مم

لمصدر األساسي ألخبلقيات العبلقات العامة، كما أشار العامموف بالعبلقات العامة بأف المعايير ا
%، أولت الجرائد العراقية اىتمامًا :45،5األخبلقية تعكس الصورة الذىنية لمجريدة لدى الجميور بنسبة 
األمانة والصدؽ % وأخيرًا أعتبار 0;،49ممموسا بالتنسيؽ كوظيفة لمعبلقات العامة وذلؾ بنسبة 

 والصراحة مف أىـ أساسيات العبلقات العامة . 
 لتعرؼ عمى  أثر استخداـ اإلنترنت وتكنولوجياا  (5)( ـ4000)وىدفت دراسة حاتم محمد عاطف  -5
ممارسة العبلقات العامة وىي دراسة وصفية تحميمية.وتوصمت في نتائجيا أف  االتصاؿ عمى أخبلقيات 

% منيـ يروف أف أخبلقيات 3;% مف عينة الدراسة يستخدموف اإلنترنت في العبلقات العامة، وأف 5:
لدراسة إلى وجود عبلقة إرتباطية اممارسة العبلقات العامة تأثرت إيجابًا باستخداـ اإلنترنت، كما توصمت 

يف وعي القائميف باالتصاؿ بالمسئولية االجتماعية وأخبلقيات السموؾ المسئوؿ واستخداميـ لئلنترنت في ب
% مف ممارسي العبلقات العامة يدركوف أىمية استخداـ 8:العبلقات العامة، كما توصمت إلى أف 

 .اإلنترنت كوسيمة اتصاؿ في العبلقات العامة
أخبلقيات العبلقات العامة فى المؤسسات  (8)( ـ4002) يلدراسة آسيا حمزة حمد النوتناولت  -8

السودانية دراسة تأصيمية بالتطبيؽ عمى الييئة العامة لمطيراف المدنى ومؤسسة السكر السودانية.   
ة إلى العديد مف النتائج ث( وقد توصمت الباحمػػف المنيج )الوصػػفى والمسػػحى بلً ثة كػػاسػػتخدمت الباح

أف المستوى األكاديمي مف أىـ الشروط الواجب توافرىا حيث جاء في المرتبة األولي بنسبة  أىميا:
ممتـز بقيـ أف موظؼ العبلقات العامة ، و %00.4بينما كاف التخصص في المجاؿ بنسبة  3%.;5

ومف أنجح الوسائؿ لمعالجة الجانب السمبى  -%:.3:حيث بمغت نسبتيـ  .المجتمع بصورة ممتازة
لعبلقات العامة ىو وسائؿ الضبط اإلجتماعى  والوسائؿ اإلدارية ومف ثـ الدوارت التأىيمية، كما لموظؼ ا

كشفت الدراسة أف أكثر العوامؿ المؤثرة سمبًا في الجوانب األخبلقية لممشتغميف بالعبلقات العامة ىي 
 %.58.8الجوانب المادية وكاف ذلؾ بنسبة 

بالتعرؼ عمى نماذج ممارسة العبلقات العامة  (9) (ـ4005) عبد الصادق حسن،كما اىتمت دراسة  -9
في المؤسسات الحكومية المصرية والبحرينية، وتيدؼ لموقوؼ عمى مدى تطبيؽ نماذج لممارسة العبلقات 
لقاء  العامة في المؤسسات الحكومية في مجتمعات الدراسة، والوقوؼ عمى أىداؼ العبلقات العامة وا 

مة في ىذه المؤسسات. تعد الدراسة مف الدراسات الوصفية الضوء عمى استراتيجية العبلقات العا
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مدراسة العينة العشوائية البسيطة. وقد خمصت لنتائج كاف مف مستخدمة منيج المسح كما استخدمت ل
:  أف العبلقات العامة أصبحت تستخدـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة بالمقارنة بالوسائؿ التقميدية. كما أىميا

ت الحكومية تيتـ بتحقيؽ شعبية كبيرة ليا لدى الجميور عف طريؽ عرض أشارت إلى أف المؤسسا
 .  ب اإليجابية عف عمؿ ىذه المؤسساتالجوان

فكرة أف آليات التنظيـ الذاتى لئلعبلـ وتحديدًا  (:( (ـ4008)وتتبني دراسة أمــل فــوزي منتصـر -8
مواثيؽ أخبلقيات األداء اإلعبلمى تمثؿ منظورًا أخبلقيًا لقانوف وتنظيـ اإلعبلـ. ومف ثـ تسعى لرصد 
مفيـو وممارسات المسئولية اإلعبلمية المرتبطة بإعبلـ السبلـ / العنؼ فى نماذج مف مواثيؽ األخبلقيات 

دراسة مف الدراسات الوصفية التحميمية التى تعتمد عمى منيج التحميؿ. ويقوـ عمى عينة الدراسة.تعد ال
إعادة استخداـ البيانات الناتجة مف بحوث العموـ االجتماعية كما تعتمد الدراسة عمى المنيج المقارف فى 

فة لنماذج إطار التعرؼ عمى نماذج مف أىـ القوانيف ذات الصمة بتنظيـ اإلعبلـ فى مجتمع الدراسة، إضا
مف مواثيؽ األخبلقيات لنفس النظـ اإلعبلمية. يعد المجتمع الذى تيدؼ الدراسة لتحميمو الدراسات العممية 

عبلـ العنؼ أو الحرب أو اإلرىاب. و  اعتمدت المنشورة فى التراث العممى لمجػػػاؿ دراسات إعبلـ السبلـ وا 
اد خطة عمؿ لمترويج لثقافة التنظيـ الذاتى الدراسة عمى صحيفة تحميؿ المضموف. وأوصت الدراسة بإعد

القائمة عمى المبادئ األخبلقية. بحيث تتضمف مضموف الثقافة ومكوناتيا وأىداؼ الخطة، وآليات نشر 
 ىذه الثقافة، ويمـز أف تتضمف ثقافة التنظيـ الذاتى مبادئ اإلعبلـ األخبلقى ومبادئ التنظيـ الذاتى.  

     ثانيًا: الدراسات األجنبية.
في تساؤؿ   Lucinda L. Austina, Elizabeth L. Toth (9) (2011)تتمخص دراسة   -;

ختبلؼ الثقافات والمجتمعات،  ارئيس عف كيفية تدريس أخبلقيات العبلقات العامة في مختمؼ البمداف مع 
العامة ضمف منيج العبلقات العامة عمى ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ ودراسة أخبلقيات العبلقات و 

المستوى العالمي بالتطبيؽ عمى عدد مف الجامعات وذلؾ باستخداـ منيج تحميؿ المحتوى لمناىج 
 40عمى شبكة اإلنترنت في  اقعً مو  :40العبلقات العامة لعدد مف الكميات داخؿ الجامعات وحوالي 

أعضاء ىيئة التدريس في ىذه الدوؿ باستخداـ  ، واستخدمت الدراسة أسموب المقابمة مع عدد مفدولة
العينة القصدية وقد أسفرت ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا: أف أخبلقيات العبلقات العامة ال 
تدرس في كثير مف الجامعات مجتمع الدراسة ، كما أوصى الكثير مف أفراد العينة بضرورة إقامة دورات 

مة بصورة منفصمة عف برامج العبلقات العامة  مع التركيز عمى الدراسة لتدريس أخبلقيات العبلقات العا
السياسة لتسويؽ و النظرية والعممية، وأف دراسة أخبلقيات المينة ترتبط بعدد مف المجاالت مثؿ اإلعبلـ  وا

 والقانوف
مناقشة قانوف أثينا أو ما يعرؼ بالمدونة الدولية  Tom Watso (10) (2014)وتناولت دراسة  -00

وتدور المناقشة حوؿ ـ 4000لى منتصؼ عاـ ـ إ50;0لممارسة أخبلقيات العبلقات العامة منذ عاـ 
مدى وجود مثؿ ىذه األخبلقيات ومدى األلتزاـ بيا في ممارسة المينة، وىؿ تـ اإللتزاـ بيا أتناء الوظيفة 
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ضعيا ؟ وىؿ يمكف أف تكوف ىذه األخبلقيات متفؽ عمييا عالميًا مع األخذ في أـ أنيا مجرد قوانيف تـ و 
االعتبار اختبلؼ الثقافات والديف والمعايير األخبلقية مف مجتمع آلخر؟ كما ناقشت الدراسة إمكانية إيجاد 
ؾ حموؿ لممشاكؿ المشتركة التي تؤثر عمى ممارسة العبلقات العامة  في مختمؼ البمداف، بما في ذل

مسألة وضع قواعد وأخبلقيات لممارسة المينة، واستعرضت الدراسة كؿ المحاوالت التي تـ التوصؿ إلييا 
البندقية( وأوجو القوة والضعؼ في ىذه  –إليجاد قانوف أو مدونة ألخبلقيات العبلقات العامة )قانوف أثينا 

 القوانيف.
دور أخبلقيات المينة في مجاؿ  Derina R. Holtzhausen(2015) )(11)  وتستعرض دراسة -00

االتصاؿ  ويركز عمى  أف األخبلؽ الفردية  أو الذاتية لمقائـ باالتصاؿ تتداخؿ مع القواعد األخبلقية 
، وتضيؼ إلى أنو البد مف وجود القوانيف اتخاذ القرارات المتعمقة بالمينةوالمسئولية االجتماعية في 

عامة أثناء تأدية واجبو أو في اتخاذ القرارات المينية. إال أف والتشريعات التي تقيد ممارس العبلقات ال
، ر واأليدلوجيات  الخاصة بالمجتمعىنالؾ مف ينتقد دور العبلقات العامة  في  تعزيز ىذه القيـ والمعايي

ويمكف الرد عمي ذلؾ بأف ممارس العبلقات العامة يمتـز بيذ المعايير بكؿ عقبلنية وموضوعية وأف 
تنادًا إلى المسئولية لمينية تمزمو بااللتزاـ بيذه األخبلقيات بعيدًا عف اتخاذ القرارات الفردية اسالجمعيات ا
حوؿ ما إذا كانت ىنالؾ منظمات أو جمعيات عالمية  ميـ. وتخمص الدراسة إلى تساؤؿ االجتماعية

خاصة بالعبلقات العامة تمـز ممارسي المينة بقوانينيا وتشريعاتيا مع األخذ في اإلعتبار أف االختبلؼ 
في ممارسة المينة يختمؼ باختبلؼ النظـ السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية واالقتصادية بيف 

 البمداف.
 .Aimei Yang a , Maureen Taylor b, Adam J (12) أوضحت دراسة و   -04

Saffer(2016)   أف وسائؿ اإلعبلـ وظيفتيا إعبلـ الجماىير بكآفة المعمومات المتعمقة  بالشئوف
مة ، كما تعمؿ العبلقات العامة عمى إنشاء عبلقات طيبة بيف المنظلسياسية واالجتماعية واالقتصاديةا

( إلى استكشاؼ ومقارنة القيـ ت ىذه الدراسة )دراسة استكشافية. لذلؾ ىدفالمتعامميف معياوالجماىير مف 
دولة، وركزت عمى مدى  33األخبلقية األساسية بالنسبة لمينتي الصحافة والعبلقات العامة في حوالي 

بالصحافة امميف خبلقيات المينية بالنسبة لكؿ مف العألالتقارب أو االختبلؼ فيما يتعمؽ بالقيـ وا
وتشير نتائج الدراسة إلى أف مينتي الصحافة والعبلقات العامة تشترؾ في مجموعة قيـ . والعبلقات العامة

أساسية مثؿ الكفاءة المينية والخبرة والمعايير األخبلقية، كما أثبتت الدراسة عمى أف الصفات الفردية 
 .وظيفة كؿ مينة ودورىا في المجتمعكيز عمى لمعامميف تؤثر عمى مدى االلتزاـ بالقيـ األخبلقية مع التر 

فبينما تركز الصحافة عمى التزاماتيا وواجباتيا تجاه الجميور تركز العبلقات العامة عمى كؿ مف المنظمة 
مف  بلً والجميور الداخمي والخارجي، ولذلؾ أوجدت الدراسة مجموعة مف القواعد واألخبلقيات التي تمـز ك

 . االلتزاـ بيابالصحفي وممارس العبلقات العامة 
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عمى المشكمة التي يواجييا العامموف في  Shannon A. Bowen (2016)  (13)تركز دراسة -03
مينة العبلقات العامة بخصوص أخبلقيات العبلقات العامة وذلؾ الستخداـ العديد مف المصطمحات 
والتعريفات مما يؤدي إلى نوع مف اإللتباس في الفيـ، وقد أستندت الدراسة عمى إجراء مقاببلت مع حوالي 

عامة كعينة لمدراسة وتـ إختيارىا عف طريؽ العينة العشوائية مف قادة الرأى في مجاؿ العبلقات ال :4
وذلؾ لشرح وتوضيح الطريقة التي يمكف أف   Grounded Theoryباستخداـ منيج نظرية األرض 

يتوصؿ بيا إلى إيجاد معايير ألخبلقيات المينة يتـ اإلتفاؽ عمييا خاصة وأف مينة العبلقات العامة  
ؿ الكثير مف الجماىير والطعف في مصداقية عمؿ المنظمات ألنيا تأتي في كانت وما زالت تياجـ مف قب

 . وقد توصمت الدراسة إلى ميور مف خبلؿ االتصاؿ مع الجميورمقدمة  اإلدارات التي تتعامؿ مع الج
أف ىنالؾ حاجة ماسة إليجاد تعريؼ دقيؽ ولتوحيد المصطمحات فيما يتعمؽ بموضوع أخبلقيات مينة 

في بعض المفاىيـ مما يؤدي إلى نتائج سمبية نتيجة لبعض  بلً مة ألف ىنالؾ تداخالعبلقات العا
ؤدي إلى الممارسات التي تخرج عف إطار األخبلقيات مف بعض ممارسي مينة العبلقات العامة بحيث ي

، ولذلؾ يجب أف توضح ىذه المعايير لمعامميف مف قبؿ اإلدارات وأف يتـ أف توصؼ  بعدـ المصداقية
 .ا عند وضع الخطط اإلستراتيجية الخاصة بالمنظمةإدراجي
لمبحث والتعرؼ عمى  Margalit Toledanoa , Ruth Avidar(2016) (14)   سعت دراسة -02

، األوؿ ييتـ بتقديـ نتائج الدراسات التجريبية التي أجريت عامة مف خبلؿ مستوييف مف المعرفةالعبلقات ال
العبلقات العامة فيما يتعمؽ بممارسة األخبلقيات المينية عمى مف خبلؿ التعرؼ عمى مواقؼ ممارسي 

وسائؿ التواصؿ االجتماعي. والثاني ييتـ بمقارنة مواقؼ ممارسي العبلقات العامة حوؿ القضايا المثارة 
ساسي ىو ألفي وسائؿ التواصؿ االجتماعي في بيئات مختمفة في النواحي االجتماعية والثقافية، واليدؼ ا

المواقؼ الحالية لممارس العبلقات العامة وىؿ تؤثر الثقافة والبيئة االجتماعية والديمقراطية وغيرىا تحديد 
 .عمى ممارس العبلقات العامة في ممارسة المينة وعبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي؟

 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
: لقد ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى االىتماـ بموضوع أخبلقيات العبلقات من حيث الموضوع 

العامة  وأثر ىذه األخبلقيات عمى ممارسة المينة وىذا يدؿ عمى مدى أىتماـ الباحثيف بيذا الموضوع 
شاطًا واالىتماـ بإدارة العبلقات العامة باعتبارىا مف اإلدارات الميمة داخؿ المؤسسات ذلؾ ألنيا تعتبر ن

. كما تناولت بعض الدراسات أثر التكنولوجيا في ماىير ليذه المؤسساتمًا لكسب ثقة وتأييد الجمي
       ( ودراسة2010ممارسة العبلقات العامة واستخداـ اإلنترنت في ىذه الوظيفة )حاتـ محمد عاطؼ،

(( Margalit Toledanoa , Ruth Avidar(2016), مارسي التي سعت لمتعرؼ عمى مواقؼ م
ىتمت انية عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي، و العبلقات العامة فيما يتعمؽ بممارسة األخبلقيات المي

 .Lucinda L( بالقوانيف التي تحكـ الوظيفة اإلعبلمية. بينما ركزت دراسة )2016دراسة) أمؿ فوزي ،
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Austina, Elizabeth L.   Tothb )  عمى استكشاؼ دراسة أخبلقيات العبلقات العامة في عدد مف
 .ذي يحدث في التعريفات والمصطمحاتالدوؿ، وبعض الدراسات تناولت االلتباس ال

باستعراض المناىج التي استخدمتيا الدراسات السابقة لوحظ أف معظـ الدراسات  :من حيث المنيج 
 ، والمنيج المقارف ) أمؿ فوزي(.ومنيج تحميؿ المحتوىلمدراسات  اتخذت المنيج الوصفي المسحي منيجاً 

ت السابقة عمى مجموعة مف األدوات منيا صحيفة ا: اعتمدت الدراسمن حيث األدوات والعينات 
جراء المقاببلت  الشخصية لجمع المعمومات وتحميؿ المضموف، وقد ركزت بعض الدراسات  اإلستبياف وا 

رى العينة مف أعضاء ىيئة ختارت دراسات أخاعمى موظفي العبلقات العامة كعينة لمبحث في حيف 
 .التدريس

 –راؽ العرة أوسع وأشمؿ فى الوطف العربى )تناولت الدارسات السابقة موضوع األخبلقيات بصو      
مصر والبحريف ...الخ( بينما تناولت الدارسة  الحالية موضوع أخبلقيات العبلقات العامة ومدى تطبيقو 

 .ؿ دولة اإلمارات العربية المتحدةعمى أفراد عينة في داخ
ساعد الباحثة عمى صياغة مشكمة الدراسة الحالية كما استفادت  ت السابقةاستعراض نتائج الدراسابو     

مف ىذه الدراسات في التعرؼ عمى المنيج المناسب لمدراسة واألدوات التي تخدـ أىداؼ الدراسة الباحثة 
 والعينة المناسبة وكيفية اختيار مجتمع الدراسة.

ىأهموةىالدرادة:
تبرز أىمية الدراسة في حاجة اإلدارات والمؤسسات المعاصرة إلى مثؿ ىذه الدراسات  وذلؾ      

لموصوؿ إلى نتائج معينة  تبيف اإلطار األخبلقي لموظؼ العبلقات العامة أثناء قيامو بدوره في مؤسستو، 
ىا تأتي أىمية ىذه إطار االىتماـ بالعبلقات العامة ولتعاظـ الدور الذي تقوـ بو وممارستيا لدور  وفي

الدراسة إلبراز أىـ أخبلقيات مينة العبلقات العامة ومدى التمسؾ بيا وتطبيقيا عمى المستوى الوظيفي 
ف في مجاؿ العبلقات العامة داخؿ دولة اإلمارات العربية بلؿ التطبيؽ عمى عينة مف العامميمف خ

 المتحدة.
 أهدافىالدرادة:

خبلقيات عدد مف األىداؼ منيا : توضيح اإلطار العاـ لمفيوـ األ تسعي ىذه الدراسة إلى تحقيؽ      
مجاؿ العبلقات العامة في ، والتعرؼ عمى أىمية األخبلقيات المينية ودورىا المينية لمعبلقات العامة

والمعايير  تحديد أبرز العوامؿ والمؤثرات في تشكيؿ القرارات األخبلقية لمممارسيف لممينة والضوابطو 
،  كما تيدؼ أيضًا إلبراز أىـ الصفات المينية واألخبلقية التي يتحمى بيا العامموف األخبلقية في التعامؿ

مع زمبلئيـ أو رؤسائيـ أو الجميور. ذلؾ ألنو ومف ضمف المشكبلت التي  في العبلقات العامة سواءً 
 مارسة مينة العبلقات العامة.تعاني منيا مينة العبلقات العامة عدـ اإللتزاـ بأخبلقيات م

ى
ى
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ىمنهجىالدرادة:
حتى تحقؽ ىذه الدراسة اليدؼ منيا ولتحقيؽ التكامؿ المنيجي ولئلجابة عمى تساؤالت الدراسة  ىىىىىى

ولطبيعة الدراسة وانتمائيا إلى الدراسات  الوصفية، تستخدـ ىذه الدراسة منيج المسح الوصفي الذي يعنى 
كما أنو ييدؼ لموصوؿ  (05.)الظاىرة وتحديدىا وتبرير الظروؼ والممارسات أو التقييـ والمقارنة بوصؼ 

 .يمكف تصنيفيا وتفسيرىا وتعميميا إلى بيانات
باستخداـ مسح أساليب الممارسة لعينة مف ممارسي العبلقات العامة وذلؾ لبلستفادة منيا مستقببًل.)

  .مع البيانات لعينة الدراسة(باستخداـ صحيفة االستبياف كأداة لج
  أدواتىجمعىالبوانات:

اعتمدت الباحثة عمى استمارة اإلستبياف كأداة لجمع المعمومات ألنيا أحد األساليب التي تستخدـ      
لجمع البيانات األولية أو األساسية أو المباشرة مف عينة الدراسة  عف طريؽ توجيو مجموعة مف األسئمة 

الستمارة الباحثة ر اختياعمى حقائؽ معينة مف المبحوثيف، والمحددة والمعدة مسبقًا بيدؼ التعرؼ 
اختيار االستبانة المغمقة التي تتطمب مف أفراد العينة اختيار  تـً، راسةدالطبيعة ضتو رستبيان فإلا
عطاء وجية نظرىـ مف بيف اإلا مف خبلؿ تطبيؽ ذلؾ عمى عينة  (08)،جابات المعطاةإلجابات المناسبة وا 

مختارة مف بعض العامميف بإدارات العبلقات العامة )عينة الدراسة(. وقد أتبعت الباحثة مجموعة مف 
الخطوات المنيجية لموصوؿ باإلستبياف إلى اإلطار السميـ وذلؾ مف خبلؿ تحديد مجتمع البحث ونوع 

 )*(   عمى مجموعة مف المحكميف والمختصيف  المعمومات التي تيدؼ  الحصوؿ عمييا وعرض اإلستبياف
راء تمت إعادة صياغة بعض وبناءًا عمى التعديبلت التي تـ اقتراحيا واسستنادًا إلى مبلحظات الخب

، وبعد اإلنتياء مف إعداد االستمارة بصيغتيا النيائية تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة بعد تحويمو األسئمة
  ليكتروني.إإلى استبياف 

ىالدرادة: تداؤالت
 األخبلقية التى يجب  أف يتحمى بياالعامموف بالعبلقات العامة؟ ماالقيـ 
 ماالعوامؿ المؤثرة في تشكيؿ المعايير األخبلقية لمينة العبلقات العامة؟ 
 لماـ العامميف مامدى  بالعبلقات العامة بيذه األخبلقيات ؟      معرفة وا 
 بالقواعداألخبلقية والمينية ؟     العامة بالعبلقات ما مدى التزاـ المشتغميف 
 االلتزاـ بيذه األخبلقيات بالنسبة لموظؼ العبلقات العامة ؟  أىمية ما 
 األخبلقية التي التجد االىتماـ مف قبؿ المشتغميف بالعبلقات العامة؟  ماالقيـ 
 مة واتفاؽ ىذه األخبلقيات مع معايير وعادات وتقاليد المجتمع ؟ءما مدى مبل 
 دى معرفة العامميف بالعبلقات العامة بأىداؼ ووظائؼ العبلقات العامة ؟ما م 
 ما الشروط الواجب توافرىا لمعامميف بالعبلقات العامة ؟     
ى
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ىمجتمعىالدرادة:ى
لى أف يعمـ إيشير معنى مجتمع الدراسة إلى المجموعة الكمية مف العناصر التي يسعى الباحث       

وفي ىذه الدراسة يمثؿ مجتمع البحث العامميف في  (09).بالمشكمة المدروسة عمييا النتائج ذات العبلقة
مف موظفي العبلقات  030العبلقات العامة داخؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتطبيؽ عمى عينة مف 

 العامة داخؿ المؤسسات الحكومية والخاصة.
ىرونةىالدرادة:ى

ع ليا نفس ىي جزء مف مجتمع البحث يمثمو تمثيبل مناسبًا،وىي فئة جزئية مف وحدات المجتم     
وفي ىذه الدراسة تـ اختيار العينة الشبكية أوما يطمؽ عمييا العينة  (:0)خصائص المجتمع األصمي.
تتولى  ( وىي العينة التي تبدأ بمفردة ذات خصائص معينة Snow Ballingالمتكاثرة أو المتضاعفة ) 

كؿ منيا االتصاؿ بعدد آخر مف نفس الفئة  أو الخصائص الفئوية عمى أف يصؿ الباحث إلى العدد 
وقد تـ االتصاؿ بأفراد مف العامميف في أقساـ العبلقات العامة مستوفيف لممواصفات ( ;0)المستيدؼ.

 . نيـ اقتراح آخريف بنفس المواصفاتالموضوعة لبلختيار ضمف العينة ثـ طمب م
ىمصطلحاتىالدرادة:

 (40): مفردىا خمؽ وتعني السجية ، الطبع، المروءة، الديف.لغةاألخالقيات  - خالقياتأ
: ىي المعايير التي يتـ وضعيا مف قبؿ منظمة ما أو جية بحيث يمتـز بيا الشخص األخالق اصطالحاً  

، التي يجب عمى الميني التمسؾ بيا وىي مجموعة مف القواعد واألسس (40)تجاه نفسو وتجاه اآلخريف. 
والعمؿ بمقتضاىا ليكوف ناجحًا في تعاممو مع الناس، ناجحًا في مينتو ما داـ قادرًا عمى اكتساب ثقة 

  (44)زبائنو والمتعامميف معو مف زمبلء ورؤساء ومرؤوسيف.
: ىي مجموعة مف المعايير والسموؾ والقيـ التي يستخدميا العامموف في أخالقيات العالقات العامة  

العبلقات العامة  كمرجع يرشد سموكيـ أثناء أدائيـ لوظائفيـ، وتستخدميا اإلدارة والمجتمع لمحكـ عمى 
ىي جممة مف التصرفات السموكية لؤلفراد والجماعات والمؤسسات داخؿ و مدي التزاـ العامميف. 

تتميز ىذه التصرفات السموكية بالفوارؽ البينية بيف كؿ ما ىو سمبي مرفوض وما ىو المجتمعات، و 
إيجابي مقبوؿ لدى القطاعات المستيدفة مف نشاطات العبلقات العامة. وىذا يفرض عمى العامميف في 
 العبلقات العامة ووسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ الجماىيرية التمتع بمستويات عالية مميزة مف الممارسات

أعضاؤه بتطبيقو في ويقتضي ذلؾ وجود دستور أو ميثاؽ أخبلقي ميني يمتـز بو ( 43)األخبلقية اإليجابية.
 ، والذي يتعيدا لسموؾ أفراد المينة المستحبساسً ، فاألخبلؽ المينية إذف ىي معايير تعد أسموكيـ اليومي

 ا.أعضاء المينة التزامي

فكري وبناء مفاىيمي فرضي استنتاجي يشكؿ مف قوانيف : لفظ نظري يشير إلى ما ىو األسس النظرية
ًا متسقًا مف خبلؿ عمميات تنظيرية متكاممة الجوانب طعامة تتعمؽ بظواىر يرتبط بعضيا ببعض ارتبا

 (42. )واقعيًا ومنيجيًا ومنطقياً 
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ـ مينة مات لتنظيوفي ىذه الدراسة نشير إلى المواثيؽ والضوابط واألخبلقيات التي وضعتيا المنظ     
 .العبلقات العامة
نتقاؿ مف العمـ إلى العمؿ وىو الثمرة الحقيقية لتمؾ الاىو الجزء التطبيقي والعممي و  :التطبيق العممي

األمور التي يؤمف بيا اإلنساف وتطبيقاتيا العممية وتسعى ىذه الدراسة مف خبلؿ تحميؿ اإلستبياف التعرؼ 
الجمعيات المينية عمى أرض الواقع وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ عمى مدى تطبيؽ األخبلقيات التي وضعتيا 

أف تعمؿ قيات قابمة لمتطبيؽ عمى الواقع و إجابات أفراد العينة.) ولكف ىذا يستدعي أف تكوف ىذه األخبل
 (45)لمجتمع(.اعمى تحقيؽ حاجات بشرية ومنافع يحتاجيا كؿ مف المنظمة و 

وتعني حصيمة الصبلت  األولى ىي العالقات، تتكوف مف كممتيفت العامة لغويًا العبلقا :العالقات العامة
واالتصاالت التي تتوفر بيف طرفيف وىي بيذا المعنى ذات اتجاىيف يتحكـ بيا طرفاف ويتوقؼ وجودىا 

 اويقصد بيا الشائعة وىي عكس الخاصة أى التي تشمؿ عددً  أما الثانية ىي العامةعمى ىذيف الطرفيف، 
  (48)مف األفراد وتكوف معمنة صريحة غير مخفية. اكبيرً 

ىي الجيود المبذولة والمخططة والمستمرة إلقامة عبلقة متبادلة بيف المنظمة ) :تعريف العالقات العامة
و اإلدارة التي تساعد عمى تحقيؽ أوىي وظيفة القيادة  .(49)وجماىيرىا والحفاظ عمى ىذه العبلقة (

وتسييؿ التنفيذ مف خبلؿ االتصاؿ مع الجميور الداخمي والخارجي لخمؽ األىداؼ وتحديد الفمسفة 
، وتظوير البرامج التي تعزز التفاىـ ف أىداؼ المنظمة وتوقعات المجتمععبلقات إيجابية  وخمؽ إتساؽ بي

. وىي وظيفة إدارية دائمة ومنظمة تحاوؿ المؤسسة العامة أو الخاصة عف (:4)بيف جميور المنظمة
معيـ التفاىـ والتأييد والمشاركة، وفي سبيؿ ىذه  -أو يمكف أف تتعامؿ -تحقؽ مع مف تتعامؿ طريقيا أف 

سياستيا  -بقدر اإلمكاف-الغاية عمى المؤسسة أف تستقصي رأي الجميور نحوىا وأف تكيؼ معو 
يع وتصرفاتيا وأف تصؿ عف طريؽ تطبيقيا لبرامج اإلعبلـ الشامؿ إلى تعاوف فعاؿ يؤدي إلى تحقيؽ جم

 (;4)المصالح المشتركة(. 
    

   مبادئ العالقات العامة:
نشر الوعي بيف  -كسب ثقة الجماىير  -تستند العبلقات العامة إلى مجموعة مف المبادئ وىي:     

اتباع  -مساىمة الييئة أو المؤسسة في رفاىية المجتمع. اتباع سياسة عدـ إخفاء الحقائؽ -الجماىير
تعاوف المؤسسة مع  -العبلقات العامة تبدأ مف داخؿ المؤسسة -مواجية مشكبلتيااألسموب العممي في 
  (30)اتباع األسموب الديمقراطي في العبلقات العامة. -المؤسسات اآلخرى

 :أخالقيات العالقات العامة
مينة  وضع االتحاد الدولي لمعبلقات العامة في أثينا باليوناف دستورًا دوليًا آلدابـ 85;0فى عاـ      

انتياؾ ليذا  أيف أالعبلقات العامة أشار إلى أف ىذه اآلداب تعد بمثابة ميثاؽ أخبلقي ليذه المينة و 
 .يعتبر خطأ جسيمًا يستوجب العقاب القانوف مف جانب أي مف أعضائيا خبلؿ ممارستو المينة
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 ن عمى كل عضو أن يجتيد في:إعميو ف وبناءً 

تسمح لئلنساف باالنطبلؽ والتمتع بالحقوؽ التي اعترؼ لو بيا اإلعبلف المساىمة في تحقيؽ الشروط التي 
العالمي لحقوؽ اإلنساف، خمؽ ىياكؿ وقنوات االتصاؿ التي تشعر كؿ عضو في الجمعية باإلفادة 
واالختصاص والمسئولية والتضامف عف طريؽ تييئتيا لمتداوؿ الحر لممعمومات األساسية، التصرؼ في 

ميع الظروؼ بالطريقة التي تستحؽ وتستوجب ثقة مف تعامؿ معيـ، أف يأخذ في جميع المناسبات وج
االعتبار الطابع العاـ لمينتو في مسمكو حتى المسمؾ الشخصي مما سيكوف لو انعاكس عمى األحكاـ 

 المأخوذة عمى المينة في مجموعيا.
 ن يمتزم باآلتي:أو 

 لمينةاف العالمي لحقوؽ اإلنساف في ممارسة احتراـ المبادئ والقواعد األخبلقية الواردة باإلعبل. 
 احتراـ وحماية كرامة الذات اإلنسانية واالعتراؼ لكؿ فرد بحقو في أف يكوف لنفسو رأيو الذاتي. 
  تيئية الشروط األخبلقية والنفسية والعقمية لمحوار الحؽ واالعتراؼ بحؽ األطراؼ المعنية في عرض

 .قضيتيا والتعبير عف وجية نظرىا
 رؼ في شتى الظروؼ بطريقة تراعى فييا المصالح الخاصة باألطراؼ المعنية أي مراعاة التص

 .مصالح الييئة التي تستعيف بخدماتو بقدر مراعاتو لمصالح الجماىير المعنية
  احتراـ وعوده وارتباطاتو التي يجب أف تصاغ في عبارات ال توحي باالرتياب والتصرؼ بشرؼ وأمانة

 .لبلستحواذ عمى ثقة عمبلئوفي جميع المناسبات 
 :وأن يمتنع عن

 ربط الحقيقة باعتبارات أخرى.-0 
 نشر بيانات ال تستند إلى وقائع أو ممكف إثباتيا. -4
االشتراؾ في أي مشروع أو أي عمؿ مف شأنو أف يناؿ مف القانوف األخبلقي وشرؼ وكرامة ونزاىة  -3 

 .الذات اإلنسانية
عاقتو بالتالي عف ا  استخداـ الطرؽ واألساليب الفنية المتاحة لو في سمب الفرد حرية التصرؼ و  -2 

 (30) الوفاء بالتزاماتو.
 -دستور جمعية العالقات العامة األمريكية وضع مبادئ وأسس لممينة وىي:

  لعامةمع مراعاة المصمحة اأف يؤدي واجبو بنزاىة وصدؽ وأمانة أف يكوف العضو إيجابيًا و. 
  المحافظة عمى السرية التامة وعدـ تسريب معمومات تضر بسمعة ومصمحة المنظمة )إال في

  .الحاالت التي يقتضييا القانوف(
 اب العمؿ والجميور ووسائؿ أف يمتـز العضو بعبلقات طيبة ومعامبلت عادلة نحو الزمبلء وأرب

  (34)ـ.اإلعبل
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 لعميؿ حالي إال إذا وافؽ الطرفاف. أف يتعاوف مع  أال يقبؿ أي عمؿ منافس مباشر أو غير مباشر
 زمبلء المينة عمى إحباط كؿ ما يسئ إلييا.

 .أف يزيد جميع الجيود التي تيدؼ إلى رفع المستوى العممي والفني لمعبلقات العامة 
 الصريحة أو ىدايا  مف غير العمبلء أو المستخدميف الذيف يمثميـ إال بموافقتيـ  ال يقبؿ العضو أتعابا

 بعد عمميـ التاـ بحقائؽ األمور.
 .يضمف العضو بشكؿ كامؿ حقوؽ السرية والخصوصية لجميوره الحالي أو السابؽ أو المرتقب 
  إذا كاف لمعضو دليؿ عمى إرتكاب عضو آخر لعمؿ غير أخبلقي أو غير قانوني أو ال يتفؽ مع

و أف يسرع بتقديـ المعمومات لمجية الممارسات العادلة بما في ذلؾ انتياؾ مبادئ الدستور، فعمي
 بالجمعية إعمااًل لئلجراءات المنصوص عمييا في ىذا الدستور.المعنية 

  إذا كاف لمعضو دليؿ عمى إرتكاب عضو آخر لعمؿ غير أخبلقي أو غير قانوني أو ال يتفؽ مع
مومات لمجية الممارسات العادلة بما في ذلؾ انتياؾ مبادئ الدستور، فعميو أف يسرع بتقديـ المع

 المعنية بالجمعية إعمااًل لئلجراءات المنصوص عمييا في ىذا الدستور.
  عمى العضو أف يقطع صمتو بأسرع ما يمكف بأى فرد أو منظمة إذا كانت ىذه العبلقة تتطمب منو ما

  (33)يتعارض مع مواد ىذا الدستور. 
 

 : أخالقيات موظف العالقات العامة نحو نفسو
يقدر عممو ويحترمو ويضع نصب عينيو أنو يقدـ خدمة جيدة لممجتمع يكافأ عمييا. وأف يجب أف       

يقدر عممو، ويضع مسؤوليتو أماـ ضميره، وأف تكوف رسالتو نابعة مف ضميره وأف  يكوف مممًا بواجباتو 
ومسؤولياتو. أف يكوف لديو قدر مف العطاء وتحمؿ المسؤولية ويراعي في عممو الدقة والصدؽ 

 .ة الصبر والحمـ والشخصية المحببةموضوعية وأف تتوفر لديو صفوال
 

 أخالقيات موظف العالقات العامة نحو مينتو:
، وااللتزاـ بقواعدىا األخبلقية. اإلعتراؼ بوجود واإلسياـ في رفع شأنيا المحافطة عمى كرامة المينة      

رتباط العامميف ب والقدرة عمى تحمؿ أعباء ومسؤوليات  ،عبلقات العامة يا بعضوية جمعياتالمينة وا 
 (32). والتدريب المستمر إلتقاف المينة، النقد الذاتي والموضوعي لممينة ككؿ. المينة

 أخالقيات موظف العالقات العامة نحو المؤسسة:

إحاطة اإلدارة عممًا بالمعايير المينية والفنية المستخدمة مف قبؿ إدارة العبلقات العامة واألعماؿ      
الخبلقة وكآفة اإلنجازات. وأف يمثؿ مدير العبلقات العامة حمقة الوصؿ بيف اإلدارة وزمبلئو بإدارتو وأف 
يوضح ليـ سياسات اإلدارة واتجاىاتيا، كما عميو إحتراـ التعميمات والموائح الصادرة عف اإلدارة. الوالء 
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. وأف يبذؿ كؿ ما بوسعو الظروؼ ساب مؤسسة أخرى ميما كانتالتاـ لمؤسستو وعدـ الخيانة والعمؿ لح
 لمواجية األزمات،ويحتفظ بأسرار العمؿ والمؤسسة.

 أخالقيات موظف العالقات العامة نحو زمالئو:

 مبنيةالتعاوف معيـ وتقديـ المساعدة والمعاممة الحسنة واحتراـ كؿ منيـ اآلخر وأف تكوف عبلقتيـ     
تناع عف التجسس عمى الزمبلء وعدـ رفع أو تصعيد أي عمى الثقة واالحتراـ والتفاىـ والتضامف واالم

 خبلؼ بيف الزمبلء إلى الرؤساء إال بعد مناقشتو بشكؿ موضوعي.

 أخالقيات موظف العالقات العامة نحو المجتمع:

 (35)مراعاة قيـ المجتمع وعاداتو وتقاليده، اإلسياـ في المسائؿ العامة  ذات الصمة بالمجتمع . 

ى:للدرادةاإلطارىالنظريى

 : ة االجتماعيةنظرية المسؤولي
ظيرت ىذه النظرية بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لسوء استخداـ مفيـو الحرية في وسائؿ      

اإلعبلـ، تقوـ ىذه النظرية عمى ممارسة العممية اإلعبلمية بحرية قائمة عمى المسؤولية االجتماعية، ومف 
مف المسؤولية في ممارسة العمؿ اإلعبلمي )والذي امتد ليشمؿ الضروري أف تتحمؿ الصحافة قدرًا 

التحرر مف أي مسؤولية تجاه المجتمع و أفراده نتيجة االستخداـ الخاطئ لمفيوـ الحرية( إذًا البد أف 
فالحرية حؽ وواجب ومسؤولية في نفس الوقت ولذلؾ  (38).لحرية عمى قدر كبير مف المسؤوليةتنطوي ا

عبلـ القياـ بإلتزاماتيا تجاه المجتمع، ويمكنيا القياـ بيذه اإللتزامات مف خبلؿ وضع يجب عمى وسائؿ اإل
معايير مينية لئلعبلـ مثؿ الصدؽ والموضوعية والتوازف والدقة. ويجب عمى وسائؿ اإلعبلـ في إطار 

واستنادًا  (39).قبوليا ليذه اإللتزامات أف تتولى تنظيـ أمورىا ذاتيًا في إطار القانوف والمؤسسات القائمة
لمفيوـ ومبدأ المسؤولية االجتماعية فإف إدارة العبلقات العامة داخؿ المنظمة يقع عمى عاتقيا ىذه 
المسؤولية ذلؾ أف مف أىـ أىداؼ العبلقات العامة التخطيط وعند وضع أى خطة لممنظمة البد أف تضع 

لح نشاطًا يخدـ مصا تقات العامة ليسمصمحة واحتياجات المجتمع في قائمة أىتماماتيا وذلؾ ألف العبل
عمؿ عمى الموازنة بيف مصالح المنظمة ومصالح الجميور ت اوجد فييا فحسب، ولكنيتالمنظمة التي 

 والمجتمع.
 نظرية االستخدامات واإلشباعات:  

 شباعات عمى خمسة فروض:                               إليعتمد منظور االستخدامات وا
 وسائؿ اإلعبلـ ليس سمبيًا، فيو ال ينتظر أف تقدـ لو الرسالة عبر وسائؿ اإلعبلـ.إف جميور  (0
 إف أفراد الجميور يقوموف بدور إيجابي في إنتقاء المضاميف اإلعبلمية التي تنشرىا وسائؿ اإلعبلـ. (4
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يبني الفرد اختياراتو اإلعبلمية عمى أساس أىتماماتو واحتياجاتو وقيمو واتجاىاتو الشخصية التي   (3
 (:3)تتشكؿ في إطار عبلقاتو االجتماعية.

ىذه االعتبارات تحكـ اختيار الفرد لمضاميف إعبلمية معينة لكي يشبع بيا حاجاتو لمتسمية والتعميـ   (2
 والتثقيؼ .....الخ.

عمى المعايير الثقافية السائدة مف خبلؿ استخدامات الجميور لوسائؿ االتصاؿ  يمكف االستدالؿ  (5
  (;3)وليس مف خبلؿ محتوى الرسائؿ فقط. 

 :ويتعرض الجميور لوسائل اإلعالم لتحقيق ما يمي
  .التوجو المعرفي: الجميور يسعى لئلستفادة مف وسائؿ اإلعبلـ لمتعمـ (0
تسعى إلى المحتوى اإلعبلمي الذي يرضي حاجاتيـ  التوجو العاطفي أو الوجداني: الجماىير (4

 .العاطفية
اإلفراج عف التوتر )التسمية والترفيو(: توفر وسائؿ اإلعبلـ مصدرًا لمراحة لميروب مف مشكبلت  (3

 .الحياة
تحديد اليوية الشخصية: فالجميور يتابع محتوى الوسائؿ اإلعبلمية التي تساعدىـ عمى استكشاؼ  (2

 .والقضايا ذات الصمة ببناء اليوية الشخصيةودعـ القيـ الشخصية 
لى المحتوى اإلعبلمي الذي يستكشؼ قضايا ذات إالتفاعؿ والتماسؾ االجتماعي: الجماىير تسعى  (5

   (20)والتفاعؿ مع الغير. وتحقيؽ اإلنتماء والتفاعؿ االجتماعي  صمة باليوية االجتماعية
األصوؿ النفسية واالجتماعية الستخداـ  –النشط : الجميور شباعاتإلعناصر نظرية االستخدامات وا

التعرض  –التوقعات مف وسائؿ اإلعبلـ  -دوافع الجميور وحاجاتو مف وسائؿ اإلعبلـ -وسائؿ اإلعبلـ
      (20)إشباعات وسائؿ اإلعبلـ. –لوسائؿ اإلعبلـ 

 

 نموذج االتصال ثتائي اإلتجاه:
طمب النظر إلى عممية تتغير بشكؿ مستمر بمرور الوقت ويتفي ىذا النموذج يتصؼ االتصاؿ بأنو       

 (24)االتصاؿ كعممية مراعاة العديد مف اإلعتبارات مثؿ الجماعات واتجاىات الفرد والظروؼ االجتماعية. 
، كما ئؿ بحيث يكوف بينيما سموؾ اتصاليويقـو كؿ مف طرفي عممية االتصاؿ باإلرساؿ واالستقباؿ لمرسا

أف عممية االتصاؿ تتأثر بمشاعر واتجاىات ومعمومات كؿ مف المرسؿ والمتمقي، فإذا أف النموذج يرى 
كانت الرسالة المرسمة غير دقيقة فإف المتمقي ال يستطيع أف يفسرىا ويفيميا بشكؿ دقيؽ وسبب ذلؾ أف 

ر جميًا وىنا يظي  (23) الرسالة التي وصمت إلى المتمقي مختمفة عف الرسالة الي أرسمت مف قبؿ المرسؿ.
يؿ تقـو عمى ضرورة فتح قنوات اتصاؿ وحوار متوازف وتفاىـ بيف موظؼ العبلقات العامة وبيف العم

تبادؿ المعمومات بكؿ صدؽ وثقة وصراحة وتوفير المعمومات التي يحتاجيا العميؿ تبادؿ وجيات النظر و 
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االتصاؿ  والتنظيـ  ويجيد ولذلؾ البد أف يكوف موظؼ العبلقات العامة لديو قدرة عمى . بكؿ دقة وصدؽ
      (44)ميارة التعامؿ مع الجميور ولديو قدرة عمى التخيؿ  والتعمـ وأف يتصؼ بالنزاىة والمصداقية .

 وظائف العالقات العامة:
صورة جيدة فإف  بما أف العبلقات العامة ىي أداة المؤسسة لبناء عبلقات طيبة مع الجميور وبناء      

 -اإلدارة - نتاجإلا –االستراتيجيالتخطيط  –البحث والتوثيؽ  النشر)لجذب االنتباه(، وظائفيا تتمخص في
، األخبار في ذلؾ دوات التي تستخدمياواأل والمتابعة والتقويـ. -خدمة المجتمع المحمي -التنسيؽ

والمناسبات الخاصة والمواد السمعية والبصرية وأنشطة الخدمة العامة ومواقع المنظمات وكؿ أوجو 
 (45)االتصاالت التسويقية المتكاممة.

 :النتائج تحميل وتفسير

مف نتائج الدراسة الميدانية يتضح أف فئة الذكور جاءت في المرتبة األولى بنسبة : جنس أفراد العينة
 % مف العينة.  30% بينما جاءت فئة اإلناث في المرتبة الثانية بنسبة بمغت 90

 (8جدول رقم )
 ٌبٌن جنس أفراد العٌنة 

 

 

% تقع في المدى 58بسؤاؿ أفراد العينة عف فئاتيـ العمرية اتضح أف : المستوى العمري ألفراد العينة
( وىي أعمى نسبة في العينة وقد مثمت أكثر مف نصؼ العينة وىذا يعني أف ىناؾ 20 -30العمري )

نسبة مقدرة لفئات الشباب في العمؿ في قسـ العبلقات العامة في عينة الدراسة في مقابؿ ذلؾ جاءت 
% 0% و 40.9( بنسبة 50-20( بينما كانت الفئة العمرية ) 30مرية )أقؿ مف% ضمف الفئة الع.43

ىي سف فما فوؽ  اعامً  80عامًا وقد يرجع ذلؾ إلى أف  80أكثر مف (  و  80- 50مف )لمفئة العمرية 
 .ؿ دولة اإلمارات العربية المتحدةالتقاعد مف الخدمة حسب ما ينص عميو قانوف العمؿ داخ

 (1جدول رقم )
 أفراد العٌنة عمرٌبٌن  

 

 

 

 
 

 ك % االجابة

%06 ذكور  19 

%06 إناث  91 

%966 اإلجمالً  996 

 ك % االجابة

عام 96أقل من   39% .9 96 

عام 06-96من   60%  39 

عام 66-06من   36.3%  33 

عام 06-66من  6%  6 

عام 06أكثر من   6%  6 

%966 اإلجمالً  996 
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تباينت المستويات التعميمية بيف أفراد العينة  حيث احتمت درجة البكالوريوس المرتبة  :المستوى التعميمي
  %( 63.9( فقد كانت بنسبة ـ4002واتفقت مع نتائج )آسيا حمزة ،  %50.9حازت عمى نسبة و األولى 

شيادة الماجستير  و%  وقد كاف مف ضمف العينة حامم03% فالثانوي بنسبة 44.3تمتيا الدبموـ بنسبة 
% أما عمى 0.5% في حيف تساوت نسبة الدبموـ العالي واألقؿ مف الثانوي لكؿ 00وكانت نسبتيـ 

 %.0مستوى الدكتوراه فقد كانت بنسبة 
 (1جدول رقم )

 ٌبٌن المستوى التعلٌمً ألفراد العٌنة 

 

 

 

 

% 53: عبلقات عامة حوالي ( فقد أشارت النتائج لآلتي2بالرجوع لبيانات الجدوؿ رقـ ): التخصص
محققة بذلؾ أعمى نسبة وىذا يدؿ عمى مدى االىتماـ بالعبلقات العامة عمى مستوى اإلدارات وتوظيؼ 

% وتقاربت معيا في النسبة 09أصحاب المؤىبلت العممية في ىذا المجاؿ، تمتيا إدارة اإلعماؿ بنسبة 
جدير بالذكر أف مجموع التخصصات % وال05كؿ مف اإلدراة العامة والتخصصات األخرى بنسبة 

% في أفراد عينة الدراسة وقد يؤدي ذلؾ أحيانًا إلى إنضماـ أفراد 29األخرى غير العبلقات العامة نسبتو 
غير مؤىميف أكاديميًا لشغؿ ىذه الوظيفة مما يسئ أو يشوه صورة العبلقات العامة في أذىاف البعض 

بقيـ ومعايير وأخبلقيات المينة. وبمقارنة ىذه النسب بدراسة  وذلؾ بعدـ تحمؿ مسؤؤلياتيا وعدـ اإللتزاـ
% 5.2جاءت نسبة العبلقات العامة كتخصص في المرتبة الرابعة بنسبة  (ـ4002أسيا حمزة حمد النيؿ،)

 .%(50.5بينما جاء في المرتبة األولي التخصصات األخرى بنسبة 
 (1جدول رقم )

 ٌوضح تخصصات أفراد العٌنة 

 

   

 

% مف 84: إجابة عمى سؤاؿ أفراد العينة عف درجاتيـ الوظيفية أظيرت اإلجابات أف الدرجة الوظيفية 
حيث جاءت نسبة الفئة العمرية ما بيف  أفراد العينة بدرجة موظؼ وىذا يتناسب مع أعمار أفراد العينة 

( وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة بيف الفئة العمرية والدرجة %58( في أعمى القائمة )بنسبة 20 -30)

          ك % االجابة

وراهتدك  6%  6 

%99 ماجستٌر  90 
%9.6 دبلوم عالً  3 

%66.3 بكالرٌوس  00 
%33.9 دبلوم  31 
%99 ثانوي  93 

%9.6 أقل من ثانوي  3 

%966 االجمالً  996 

 ك       % االجابة

%69 عالقات عامة  36 

%93 إدارة أعمال  33 

%96 إدارة عامة  91 

%96 أخرى  91 

%966 اإلجمالً  996 
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%، أما رئيس قسـ فقد سجمت نسبة 0.5 الوظيفية وقد جاءت درجة المدير العاـ في أدنى القائمة بنسبة
 %.8يفية أخرى بنسبة %، ودرجات وظ;% تمتيا مدير إدارة بنسبة 40.5

 
 ( 1جدول رقم )

 فراد العٌنةأل الدرجة الوظٌفٌةٌوضح 
 

 ك  % االجابة

%9.6 مدٌر عام  3 

%1 مدٌر إدارة  93 

%39.6 رئٌس قسم  32 

%03 موظف  26 

%0 أخرى  2 

%966 االجمالً  996 

: تقاربت إجابات أفراد العينة عف فترة عمميـ   الفترة الزمنية التي قضاىا الموظف بقسم العالقات العامة
 وجاءت نسبة%  48.0 (أعواـ 3عاـ إلى )في قسـ العبلقات العامة حيث كانت النسب كما يمي : مف 

أكثر مف بينما كانت نسبة % 44.3 بنسبة أعواـ( 8-3)% تمتيا مف 45.3بنسبة  أعواـ( 00-8)مف 
 %.04.3%  وأقؿ مف عاـ بنسبة 02 أعواـ(  00)

 (6جدول رقم )
 ٌوضح الفترة الزمنٌة التً قضاها الموظف بقسم العالقات العامة 

 

 

 
 

اتضح أف حب مينة ( 9مف بيانات الجدوؿ رقـ ):لعممك في مجال العالقات العامة جاء نتيجة 
% تمتيا مجاؿ الدراسة والتخصص  50العبلقات العامة واإلعتراؼ بيا جاء في أعمى القائمة  بنسبة 

أف %. وىذا يرجع إلى 40%  وأف العبلقات العامة مينة يستطيع أي شخص القياـ بيا كانت بنسبة 30
وظيفة العبلقات العامة ما زاؿ مفيوميا غامضًا لدى البعض إذ يرى أنيا وظيفة سطحية وميمتيا ىى 
 اإلعبلف وتحقيؽ مبيعات لمشركة، بينما يرى آخروف أنيا سبلح لمدفاع عف المؤسسة فى أوقات األزمات.

 ( 7جدول رقم )
 ل فً مجال العالقات العامة جاء نتٌجة الموظف ٌوضح عمل

 

 

 

 ك % االجابة

%93.9 أقل من عام  90 

أعوام 9 –من عام   30.9%  90 

اعوام 0-9من   33.9%  31 

أعوام 96 -0من   36.9%  99 

أعوام96أكثر من   90%  92 

%966 االجمالً  996 

 ك % االجابة

%66 حب مهنة العالقات العامة واالعتراف بها  06 

%36 العالقات العامة مهنة ٌستطٌع أن ٌعمل بها أي شخص   30 

%96 مجال الدراسة والتخصص  91 

%966 االجمالً  996 
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ـ أفراد العينة أظيرت  نتائج التحميؿ أف معظمدى رضى الموظف عن عممو في قسم العالقات العامة: 
% 90يف عف عمميـ في قسـ العبلقات العامة حيث  جاءت في أعمى القائمة بنسبة أجابوا بأنيـ راض

حيث جاءت أيضًا في أعمى  وىذا يتفؽ مع اجابة أفراد العينة عف حبيـ لمعمؿ في قسـ العبلقات العامة
رضا وشعور الموظؼ بال %،0.5% غير راض بنسبة 5.:4تمتيا راض إلى حد ما بنسبة  ،القائمة

اإلنتاج في المقابؿ شعوره بعدـ الرضا يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية مما  الوظيفي يحقؽ زيادة في
 يؤثر عمى المياـ الوظيفية.

 ( 1جدول رقم )
 ٌوضح مدى رضى الموظف عن عمله فً قسم العالقات العامة

 

 ك % االجابة

%36 راض  19 

%32.6 راض إلى حد ما   93 

%9.6 غٌر راض  3 

%966 االجمالً  996 
 

وبسؤاؿ أفراد العينة عف مدى إلماميـ مدى إلمام أفراد العينة بأىداف ووظائف العالقات العامة: 
مف ، % ;8ما يمي: أف  (;بيانات الجدوؿ رقـ )ومعرفتيـ بأىداؼ ووظائؼ العبلقات العامة أظيرت 

يعني أف نسبة مقدرة مف أفراد العينة  % وذلؾ :4لى حد ما( بنسبة إ)( وت اجابتيـ )نعـالعينة كان أفراد
لدييـ معرفة تامة بوظائؼ وأىداؼ العبلقات العامة وىذه النتيجة متوافقة مع  تخصص أفراد العينة حيث 

%  وجاء في أدنى القائمة مف ليس لدييـ أي 53كانت نسبة المتخصصيف في العبلقات العامة حوالي 
لماـ بأىداؼ ووظائؼ العبلقات العامة لو إل. وقد يكوف ا%3 ؼ العبلقات العامة وذلؾ بنسبةإلماـ بوظائ

وقد  أىمية كبيرة ذلؾ ألنو يساعد في تطبيؽ القواعد واألخبلقيات واألنشطة المختمفة عمى أرض الواقع.
( إلى أف Aimei Yang a Maureen Taylor b, Adam J. Saffer(2016)أشارت نتائج دراسة )

ءة المينية والخبرة والمعايير األخبلقية والصفات الفردية كميا تؤثر عمى مدى أساسية مثؿ الكفا اىنالؾ قيمً 
 .اإللتزاـ بالقيـ األخبلقية

 ( 1جدول رقم )
 ٌوضح إلمام أفراد العٌنة بأهداف ووظائف العالقات العامة

 ك % االجابة

%01 نعم  16 

%32 إلى حد ما   90 

%9 ال  0 

%966 االجمالً  996 

% مف 98جابات أفراد العينة  اتضح أف نسبة إمف خبلؿ : ؟ىل تمقيت دورات تدريبية في مجال العمل 
أي دورات  % مف أفراد العينة لـ يتمقوا42العينة تمقوا دورات تدريبية في مجاؿ العبلقات العامة، وأف 

% أما 8:ولة وذلؾ بنسبة خؿ الدانت معظـ ىذه الدورات التدريبية تتـ داك، ولقد تدريبية في مجاؿ عمميـ
% أما نسبة التدريب خارج 00ذيف تـ تدريبيـ خارج وداخؿ الدولة فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبةال
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مف النتائج السابقة، يتضح أف معظـ المؤسسات تسعى لتأىيؿ وتدريب  .% فقط3الدولة فقد كانت 
دى أرتفاع الوعى بأىمية وتعاظـ دور العبلقات العامميف باقساـ العبلقات العامة وىذا أيضًا مؤشر ىاـ لم

مة مما يؤدى إلى زيادة يساعد التدريب عمى رفع كفاءة القوى العام حيث العامة داخؿ ىذه المؤسسات
يعطى الفرصة لمفرد لتعمـ واجبات وظيفتو والتكيؼ معيا مما يؤدى إلى شعوره بالرضا اإلنتاج و 
 واإلستقرار.

فقد ذكروا أسباب ذلؾ مف وجية نظرىـ أف مينة العبلقات العامة مينة ال  أما مف كانت إجابتيـ )ببل(
، كما ذكر البعض بعدـ إعتراؼ اإلدارة العميا بالمينة وذلؾ %20اج إلى تدريب وكاف ذلؾ بنسبة تحت

 %.02% وأخيرًا ضعؼ مستوى المدربيف بنسبة 09% تمييا عدـ جدوى الدورات التدريبية ;4بنسبة 
 عدـ حصولو عمى تمؾ الدورات مشكمة قد تقمؿ مف فعالية العبلقات العامة .أف ويمكننا القوؿ 

 (81جدول رقم )
 ؟هل تلقٌت دورات تدرٌبٌة فً مجال العملٌجٌب على سؤال  

 

 

؟: معظـ أفراد العينة ال ينتموف ألي جمعية أو  ىل تنتمي ألى جمعية أو اتحاد ميني لمعالقات العامة
. % فقط43نما كانت االجابة )بنعـ( % مف عينة الدراسة بي99اتحاد ميني فقد حققت االجابة )ال ( 

%( فقد كانت الجمعيات أو االتحادات التي ينتموف إلييا معظميا داخؿ الدولة وذلؾ 43جاب بنعـ )أومف 
% أما عمى المستوى الدولي فقد جاءت بنسبة 42المستوى اإلقميمي  % تمتيا في الرتيب عمى80بنسبة 

08.% 
 (88جدول رقم )

 ٌجٌب على سؤال هل تنتمً ألى جمعٌة أو اتحاد مهنً للعالقات العامة ؟ 

 

 
 

 %5:عمى اجابات أفراد العينة  أتضح أفباالطبلع االلتزام بميثاق شرف الجمعية أو االتحاد: 
بنسبة  )أحيانًا(جابة االممتزموف بميثاؽ  الجمعية أو االتحاد الذي ينتموف إليو  بينما جاءت  (أجاب)بنعـ

. مف النتائج السابقة يتضح أف نسبة االلتزاـ بالمعايير والقيـ %9بنسبة )ال( % ومف ال يمتـز أبدًا :
ذه الجمعيات أو االتحادات المينية عالية جدًا مقارنة بعدـ االلتزاـ بيا ،ألنيا واألخبلقيات التي تتبناىا ى

إال أف ىنالؾ مف ينتقد دور العبلقات العامة  في  تعزيز ىذه  .قيميابميثاقيا و  إلييا تمـز كؿ عضو ينتمي
العبلقات العامة يمتـز ، ويمكف الرد عمي ذلؾ بأف ممارس ر واأليدلوجيات  الخاصة بالمجتمعالقيـ والمعايي

 ك % االجابة

%30 نعم  11 

%30 ال   99 

%966 االجمالً  996 

 ك % االجابة

%39 نعم  96 

%33 ال   966 

%966 االجمالً  996 
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األخبلقيات بعيدًا عف  بيذ المعايير بكؿ عقبلنية وموضوعية وأف الجمعيات المينية تمزمو بااللتزاـ بيذه
 .Derina R دراسة  نتائج وتخمص .تنادًا إلى المسئولية االجتماعيةاتخاذ القرارات الفردية اس
Holtzhausen(2015 )  )ىنالؾ منظمات أو جمعيات عالمية  إلى تساؤؿ ىاـ حوؿ ما إذا كانت

مع األخذ في اإلعتبار أف االختبلؼ  ؟خاصة بالعبلقات العامة تمـز ممارسي المينة بقوانينيا وتشريعاتيا
في ممارسة المينة يختمؼ باختبلؼ النظـ السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية واالقتصادية بيف 

 .البمداف
 ( 81جدول رقم )

 زام بمٌثاق شرف المهنة للجمعٌة أو االتحادٌوضح االلت
 

 ك % االجابة

%26 نعم  996 

%2 أحٌانا    93 

%3 ال  2 

%966 اإلجمالً  996 

 
 % مف23نجد أف نسبة   (03رقـ ) الجدوؿبالرجوع إلى اإلسيام في أنشطة وبرامج العالقات العامة: 

( بلقات العامة تمييا )حسب التكميؼأفراد العينة ىـ الذيف يساىموف )دائمًا( في إنتاج أنشطة وبرامج الع
%. ومف المفترض أف تكوف المساىمة في أنشطة وبرامج العبلقات العامة 42% وأخيرًا أحيانًا 33بنسبة 

وىذا ، ألف موظؼ العبلقات العامة يجب أف يتصؼ بالمبادرة واإلبداع واإلبتكار ،بنسبة أكبر مف ذلؾ
ىنالؾ حاجة ماسة إليجاد  بأف ،  Shannon A. Bowen (2016) يتفؽ مع ما أثبتتو نتائج دراسة ،

تعريؼ دقيؽ ولتوحيد المصطمحات فيما يتعمؽ بموضوع أخبلقيات مينة العبلقات العامة ألف ىنالؾ 
عض المفاىيـ مما يؤدي إلى نتائج سمبية نتيجة لبعض الممارسات التي تخرج عف إطار تداخؿ في ب

األخبلقيات ، ولذلؾ يجب أف توضح ىذه المعايير لمعامميف مف قبؿ اإلدارات وأف يتـ إدراجيا عند وضع 
 .الخطط اإلستراتيجية الخاصة بالمنظمة

 ( 81) رقم جدول
 العامة العالقات وأنشطة برامج فً العٌنة أفراد إسهام مدى ٌوضح

 

 
 
 

بيانات الجدوؿ رقـ بالرجوع إلى النسب التي أظيرتيا  :أكثر األنشطة التي تقدميا إدارة العالقات العامة
%  40: التنسيؽ بنسبة فقد كانت كاآلتي أفراد العينة عف أنشطة العبلقات العامة داخؿ مؤسسات (02)

وذلؾ ألف التنسيؽ يحقؽ نوعًا مف التكامؿ والتعاوف بيف األنشطة المختمفة داخؿ المؤسسة لتحقيؽ 
( حيث أولت العينة اىتمامًا ـ;400وىذا ما أكدتو دراسة )كريـ الموسوي، األىداؼ المشتركة دوف تضارب

 ك % االجابة

%09 دائما    60 

%99 حسب التكلٌف  09 

%30 احٌانا    99 

%966 اإلجمالً  996 
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% 09. تمتيا التدريب وورش العمؿ %0;.49لمعبلقات العامة وذلؾ بنسبة ممموسًا بالتنسيؽ كوظيفة 
ويعتبر التدريب مف األنشطة اليامة التي تعمؿ عمى رفع كفاءة العامميف وحصوليـ عمى ميارات وخبرات 

% وأشترؾ كؿ مف التخطيط والتنظيـ في النسبة 05.3جاءت بنسبة  جديدة،  واحتفاالت واستقباؿ
وقد ذىبت نتائج دراسة )عبد الصادؽ حسف، %00% واالتصاؿ 00المتابعة والتقويـ بنسبة %. ثـ :.00
( إلى أف المؤسسات الحكومية تيتـ بدرجة كبيرة بتحقيؽ شعبية كبيرة ليا لدى الجميور عف طريؽ 4005

يثة عرض الجوانب اإليجابية عف عمؿ ىذه المؤسسات وأف العبلقات العامة تستخدـ وسائؿ االتصاؿ الحد
% وعمى الرغـ مف أىمية البحوث والدراسات التي توفر 2.8بنسبة أنشطة أخرى لذلؾ( . بينما جاءت 

لممنظمات معمومات عف  مواقؼ و آراء واتجاىات الجماىير والتعرؼ عمى المشكبلت وتقديـ الحموؿ ليا 
 %.0.5إال أنيا جاءت في أسفؿ القائمة بنسبة 

 (02جدوؿ رقـ )   
 يوضح أكثر األنشطة التي تقدميا إدارة العبلقات العامة 

 
 ك % اإلجابة

% 36 التنسٌق  30 

%96 المتابعة والتقوٌم  99 

%96.2 التنظٌم  90 

%96.2 التخطٌط  90 

%96 أالتصال والنشر  99 

%9.6 البحوث  3 

%93 تدرٌب وورش عمل  33 

%96.9 احتفاالت واستقبال  36 

%0.0 أخرى  0 

%966 االجمالً  996 

بسؤاؿ أفراد العينة عف ذلؾ أتضح أف أفراد  ىل تمبي أنشطة وبرامج العالقات العامة حاجات الموظفين ؟:
% ،وىذه نسبة تدؿ عمى أف أنشطة العبلقات ;8العينة الذيف كانت اجابتيـ )نعـ( في أعمى القائمة بنسبة 

قد و %، 40العامة داخؿ ىذه المؤسسات واضحة وبصورة جيدة  أما مف أجاب )ببل( فقد كانت نسبتيـ 
مف غير ذوي االختصاص ) إذ جاءت نسبة مف يمتيف ىذه المينة  يرجع إلى أف موظفي العبلقات العامة

  (.أجاب  )ال أعمـ % مف00%( وتمييا نسبة 40باعتبار أنيا مينة يمكف أف يعمؿ بيا أي شخص حوالي 
 ( 05جدوؿ رقـ )

 يجيب عمى سؤاؿ ىؿ تمبي أنشطة وبرامج العبلقات العامة حاجات الموظفيف ؟
 

%  االجابة  ك 

%01 نعم  16 

%39 ال  33 

%96 ال أعلم  99 

%966 اإلجمالً  996 

لمعامميف : )يمكن اختيار أكثر من اجابة(الشروط الواجب توافرىا في العاممين في العالقات العامة 
حيث جاءت في المرتبة األولى  إجادة  (08توضحيا بيانات الجدوؿ رقـ )بالعبلقات العامة شروط معينة 

ممارس ف ،% وتمثؿ ىذه الوظيفة أىمية قصوى لنشاط العبلقات العامة 83ميارات االتصاؿ بنسبة 
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العبلقات العامة البد أف يجيد ميارة االتصاؿ بأنواعو عمى مستوى االتصاؿ الشخصي الذي يعد مف أىـ 
 ،وأبرز أنواع االتصاؿ المستخدمة في العبلقات العامة لكونيا ذات أثر كبير ومباشر في عممية االتصاؿ

فضبًل عف كونو اتصاؿ ذو اتجاىيف يمكف مف خبللو قياس رد الفعؿ أو مستوى اإلجابة لما يتـ عرضو 
مرئي ، أو عمى مستوى االتصاؿ الجماىيري )جيات أو حوار أو االتصاؿ المؤسسيمف أفكار أو تو 
بالنفس  كؿ مف الثقة وتقاربت ( عف طريؽ استخداـ وسائؿ االتصاؿ المبلئمة والمناسبة.مسموع مطبوع

% في النسب المئوية ويعتبر اتخاذ القرار مف 59، والقدرة عمى التفكير واتخاذ القرار %:5والجرأة 
عف أفضؿ البدائؿ   الشروط الواجب توافرىا فيو أداة لمتجديد والخمؽ واإلبداع بحيث يخرج القرار معبراً 

الثقة بالنفس تدؿ عمي الشجاعة  أف بأفضؿ السبؿ لموصوؿ إلى اليدؼ الذى مف أجمو اتخذ القرار، كما
%، والتخصص في المجاؿ بنسبة :2وجاء اإلعداد العممي والمعرفي بنسبة  .وتخدـ اليدؼ المطموب

جادة أكثر مف لغ23 ، والجدير بالذكر أنو ومف ضمف مشكبلت العبلقات العامة %30ة بنسبة %، وا 
لصورة ىذة المينة.إنعداـ التأىيؿ العممى تقمؿ مف قدرتيا لدى مختمؼ المنظمات مما يؤدى لئلساءة التي 

%  ذلؾ أف ;4حقؽ حسف المظير والجاذبية نسبة و   .قات العامة فى كثير مف  المنظماتلممارس العبل
نما ر سابؽ لمتخصص أو سماتيـ المينيةممارسي العبلقات العامة يتـ توظيفيـ  دوف إختباكثير مف  ، وا 

وبالمقابؿ  الجيد دوف اإلىتماـ بالتعميـ أو التدريب أو الخبرة.تتركز عمى صفات محددة مثؿ المظير 
( أف المستوئ األكاديمي يأتي في مقدمة الشروط لموظؼ ـ4002 أفردت نتائج دراسة )آسيا حمزة

 %.00.4بينما كانت نسبة التخصص في المجاؿ حوالي  %3.;5العبلقات العامة وذلؾ بنسبة 
 ( 86جدول رقم ) 

 المعاٌٌر الواجب توافرها فً العاملٌن بالعالقات العامةٌوضح الشروط أو 

 
 

 

 

 

حققت صفات  (:الصفات التي يجب أن يمتزم بيا موظف العالقات العامة)يمكن اختيار أكثر من اجابة
الصدؽ واألمانة أعمى نسبة في الصفات التي يجب أف يمتـز بيا موظؼ العبلقات العامة وكاف ذلؾ 

%  وحققت كؿ مف المرونة والصبر 93منيا في النسبة صفة األخبلؽ الحميدة  وتقاربت % 92بنسبة 
بلقات العامة  وىذا يعني أف عمى موظؼ الع% لكؿ صفة 94واإلخبلص في العمؿ نسب متساوية بمغت 

أف يكوف مف ذوي األخبلؽ الفاضمة مف صدؽ وأمانة وسمعة جيدة في التعامؿ مع الناس، وتكوف لديو 
لو مصداقية أماـ  القدرة عمى الصبر، وعدـ االنفعاؿ في التعامؿ مع اآلخريف كؿ ىذه الصفات توفر

 ككككككك   ك النسبة ال%   االجابةااااالجابة

والمعرفً العلمً اإلعداد  02%  03 

المجال فً التخصص  09%  60 

والجاذبٌة المظهر حسن  31%  92 

القرار واتخاذ التفكٌر على القدرة  63%  39 

لغة من أكثر إجادة  99%  06 

االتصال مهارات إجادة  09%  20 

العمل  فً والجرأة بالنفس الثقة  62%  30 

%6 أخرى  3 
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إنجي أبو ع دراسة )، وأتفقت ىذه النتيجة موتعكس صورة طيبة عف المؤسسة وموظفييا الجميور
في إتفاؽ ممارسي مينة العبلقات العامة في تمتع ممارس العبلقات العامة بالقيـ  (ـ4002،سريع

في حيف إنخفضت نسبة الموضوعية في األحكاـ  .(نة والحرص عمى رعاية سمعة المينةاألخبلقية لممي
وتعني الموضوعية عدـ التحيز في السموؾ وفي إصدار األحكاـ واالستنتاجات، بحيث ال  %34إلى 

ومقاومة إغراءات السموكيات غير األخبلقية في آداء  يتأثر ذلؾ بشعوره الشخصي أو بمنفعة خاصة
 عممو.

 ( 87جدول رقم )
 ٌوضح الصفات التً ٌجب أن ٌلتزم بها موظف العالقات العامة

 

 

 

 

بسؤاؿ أفراد العينة عف القيـ : زم بيا من يمتين العالقات العامةالقيم األخالقية التي يجب أن يمت
، حققت عدـ اإلضرار بمصالح الجميور حوالي يمتـز بيا ممارس العبلقات العامةاألخبلقية التي يجب أف 

حيث  %،35%، حتى يكسب تأييدىـ وثقتيـ وتعاونيـ مع المؤسسة وعدـ إفشاء أسرار المؤسسة 39
يجب اإلحتفاظ بأسرار المؤسسة حتى ال يستفيد منو طرؼ منافس  بينما كانت نسبة عدـ التعامؿ مع 

تفقت ىذه النتيجة مع اأيضًا . %3% وأخرى بنسبة 45طرؼ منافس دوف إذف مسبؽ مف اإلدارة حوالي 
ح يف مصالح الجميور ومصال( حيث أكدت عمي تحقيؽ التوازف بـ4002دراسة )أنجي أبو سريع 

 .المؤسسة(
 (81جدول رقم )

 ٌوضح القٌم األخالقٌة التً ٌجب أن ٌلتزم بها من ٌمتهن العالقات العامة 

 

 

 

( أعمى نسبة وصمت أوافؽحققت اإلجابة ) التزام موظف العالقات العامة بقيم المجتمع وعاداتو وتقاليده:
، وذلؾ ألف لكؿ مينة في المجتمع أخبلقيات وسموكيات وقيـ يجب أف تعبر في مضمونيا عف %3:إلى 

عمبلئيـ مف ناحية ثانية وبينيـ وبيف المجتمع العبلقات بيف ممارسييا مف ناحية والعبلقات بينيـ وبيف 
الذيف ينتمي إليو مف ناحية ثالثة وىذه المبادئ واألخبلقيات تقوـ عمى معايير وأسس يضعيا التنظيـ 

 ك % االجابة

% 33 المرونة والصبر  13 

%39 األخالق الحمٌدة  10 

مالموضوعٌة فً األحكا  93%  03 

%33 اإلخالص فً العمل  13 

%30                   الصدق واألمانة  16 

%0 أخرى  6 

 ك % االجابة

% 36 عدم التعامل مع طرف منافس دون إذن مسبق من اإلدارة   99 

%93 عدم اإلضرار بمصالح الجمهور والعمالء  02 

%96 عدم إفشاء أسرار المؤسسة  06 

%9 أخري  0 

%966 االجمالً  996 
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خبلقية ، ويرعاىا ويحاسب عمييا وطبيعي أف ال تتعارض ىذه المبادئ مع القيـ األني لكؿ مينةالمي
( حيث حققت نتائج الدراسة أف موظؼ ـ4002ذلؾ )آسيا حمزة، ، وأكدت لممجتمع  الذي ينتمي إليو

% في 05. وحققت )محايد( (%:.3:العبلقات العامة ممتـز بقيـ المجتمع بصورة ممتازة وذلؾ بنسبة 
وبسؤاؿ أفراد العينة عف مدى . %4ال تتجاوز  حيف جاءت )ال أوافؽ( في أدني القائمة بنسبة ضعيفة

% منيـ أجابوا 2:، أظيرت إجاباتيـ أف في األنشطة  ذات الصمة بالمجتمع مساىمة العبلقات العامة
 %.9% )ال أعمـ(  ومف أجاب )ببل( فقد كانت ;)نعـ( 

 (81جدول رقم )
 ٌوضح التزام موظف العالقات العامة بقٌم المجتمع وعاداته وتقالٌده 

 

 
 
 

أظيرت  )يمكن اختيار أكثر من اجابة(: التزام موظف العالقات العامة بأخالقيات المينة يأتي نتيجة ل
أف ىنالؾ مجموعة مف المصادر التي تؤثر في أخبلقيات  (40كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )النتائج 
% وىذا يتفؽ مع دراسة )كريـ ;8األولى بنسبة ف في العبلقات العامة وقد أحتؿ الديف المرتبة و العامم

( وىو أمر طبيعي ذلؾ أف %;.49ف في المرتبة األولى بنسبة أذ جاء الدي ( ـ4000،مشط الموسوي
الديف ىو األصؿ في كؿ المعامبلت  ويدعو إلى االستقامة والنزاىة في التعامؿ مع اآلخر واتفقت كؿ مف 

% لكٍؿ وتعتبر قيـ المجتمع  مف أىـ المؤثرات التي 89سياسة المؤسسة وقيـ المجتمع في النتيجة بنسبة 
لي ينعكس ذلؾ في ممارستو لوظيفتو وىو مصدر مف تمعب دورًا ىامًا في تكويف شخصية الفرد  وبالتا

، وتعتبر سياسة المؤسسة مصدر ىاـ لؤلخبلقيات المينية ألنيا تحدد اإلطار مصادر أخبلقيات المينة
% ذلؾ أف الثقافة يمكف أف تنمي 22العاـ لممينة والذي يستمد مف السياسة العامة، وحققت الثقافة نسبة 

 Margalit )وقد تساءلت دراسة.)األخبلقيات التي تنعكس عمى عمموعند الفرد مجموعة مف القيـ و 
Toledanoa , Ruth Avidar(2016), ،غيرىا عمى ير الثقافة والبيئة االجتماعية و عف مدي تأث

% وأخيرًا الجماعات المينية 24وحقؽ فريؽ العمؿ نسبة ( بلقات العامة في ممارسة المينة ؟ممارس الع
مواثيؽ الشرؼ التي تتبناىا ىذه الجمعيات أو فرؽ العمؿ تعتبر مقيدة لموظؼ % ذلؾ أف 02بنسبة 

 .لتزاـ بيا يعتبر خروج عف عضويتياالعبلقات العامة ألف عدـ اإل
 

 

 
 

 ك % االجابة

%29 أوافق  962 

%3 ال أوافق  9 

%96 محاٌد  91 

%966 اإلجمالً  996 
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 (11جدول رقم )
 ـٌوضح التزام موظف العالقات العامة بأخالقٌات المهنة ٌأتً نتٌجة ل 

 

 

 

 

وافقيف نجد أّف نسبة الم: عامة وظيفتيم لتحقيق مكاسب شخصيةاستغالل بعض موظفي العالقات ال
% موافقيف بشدة وىذه نسبة كبيرة  تدؿ عمى أف ىنالؾ مجموعة مف 40، و% مف أفراد العينة:2بمغت 

األخبلقية لممارسة المينة  والتي تمزمو  بعدـ استغبلؿ  نفوذ  بالمبادئممارسي العبلقات غيرممتزميف 
مف أفراد العينة  %30حواليبل أوافؽ بالوظيفة ألغراض أو  لمكاسب أو مصالح شخصية، بينما أجاب 

 .(40وضحو بيانات الجدوؿ رقـ )وذلؾ كما ت
 

 (18جدول رقم )
 ٌوضح استغالل بعض موظفً العالقات العامة وظٌفتهم لتحقٌق مكاسب شخصٌة  

 

 

 

)يمكن اختيار أكثر من  من العواملعدم التزام موظف العالقات العامة بالقيم األخالقية يعود لعدد 
بيانات  ة، فقد أظيرتعدـ التزاـ موظؼ العبلقات العامة بالقيـ األخبلقيبسؤاؿ أفراد العينة عف  جابة(:إ

حيث جاء في وجود الرقابة الذاتية  أىمياعدـإلى أف ذلؾ يعود لعدة عوامؿ منيا: ( 44الجدوؿ رقـ )
% وذلؾ ألف الرقابة الذاتية أو المسؤولية الشخصية وتصرفات الفرد كميا  93بنسبة  أعمى القائمة

قدـ عميو أف يكوف مقبواًل لمذات اإلنسانية لكي تالفرد البد و  مصدرىا الديف وبالتالي أي عمؿ  يقوـ بو
ف % وىذا قد يكوف بسبب أ33، وعدـ وجود التخصص والكفاءة جاء بنسبة %58،تمييا ضعؼ الخبرات 

كثير مف  ممارسي العبلقات العامة مف غير ذوي التخصص في المجاؿ أو مف حديثي التخريج الذيف لـ 
قمة المخصصات بينما حققت % 42 بنسبة يتمقوا دورات تدريبية كافية في مجاؿ المينة وضغط العمؿ

ف أكثر العوامؿ التي تؤثر أ(  أكدت عمى ـ4002، في حيف أف نتائج دراسة )آسيا حمزة %43المالية 
سمبًا في التزاـ موظؼ العبلقات العامة بالقيـ األخبلقية ىي قمة المخصصات المالية وكاف ذلؾ بنسبة 

أف ضعؼ المخصصات المالية وضغط العمؿ مف العوامؿ المؤثرة في عدـ إلتزاـ   والمبلحظ) ،58.8%
  بغيرىا مف العوامؿ(. إال أنيا حققت نسب أقؿ مقارنة الموظؼ بأخبلقيات المينة

 

 ك % االجابة

% 03 سٌاسة المؤسسة  20 

العملفرٌق   03%  60 

%90 الجمعٌات والجماعات المهنٌة  92 

%01 الدٌن  22 

%00 ألثقافة  60 

%03 قٌم المجتمع  20 

%9 أخرى  9 

 ك % االجابة

%02 أوافق  09 

%39 أوافق بشدة  33 

%99 ال أوافق  06 

%966 اإلجمالً  996 
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 (44جدوؿ رقـ )
 يوضح العوامؿ التي تؤدي إلى عدـ التزاـ موظؼ العبلقات العامة بالقيـ األخبلقية 

 

 ك % االجابة

 96 %30  العمل ضغط

ذاتٌة رقابة وجود عدم  39% 13 

والكفاءة التخصصص وجود عدم  99% 09 

الخبرات ضعف  60% 39 

المالٌة المخصصات قلة  39% 31 

 3 %0  أخرى

ف في و يجب أف يتحمى العامم  والوسائل التي تحقق االلتزام األخالقي لموظفي العالقات العامة:الطرق 
العبلقات العامة بالقيـ األخبلقية والمبادئ السامية وحسف التعامؿ في جميع تصرفاتيـ وقد أظيرت النتائج 

والوسائؿ اإلدارية مجتمعة حققت أف القوانيف والتشريعات والدورات التدريبية  ووسائؿ الضبط االجتماعي 
اليامة  % وتعد التشريعات والقوانيف مف المصادر45%، وتشريعات وقوانيف لوحدىا بنسبة 54نسبة 

وتساوت كؿ مف الضبط  ،%00في المرتبة الثالثة بنسبةالدورات التدريبية  . وجاءتلؤلخبلقيات
كريـ )ذلؾ مع نتائج دراسة  وقد تعارض% لكٍؿ.8 في النسبةاالجتماعي والوسائؿ اإلدارية 

( فقد أظيرت نتائج الدراسة قمة االعتماد عمى المعيار األخبلقي واألسموب العممي في ـ;400الموسوي،
 ( مما أنعكس سمبًا عمى آداء العامميف في ىذا المجاؿ.لعبلقات العامة )عينة الدراسةاختيار العامميف في ا

 (11جدول رقم )
 ٌوضح الطرق والوسائل التً تحقق االلتزام األخالقً لموظفً العالقات العامة 

 ك % االجابة

 2 %0  وسائل إدارٌة

 2 %0 الضبط االجتماعً

 90 %99 الدورات التأهٌلٌة والتدرٌبٌة

 99 %36 تشرٌعات وقوانٌن

 03 %63 كل ما ذكر

 996 %966  االجمالً
 

       % مف المؤسسات24أظيرت إجابات أفرادالعينة أف  النقدي لمعاممين؟:ىل تشجع المؤسسة التفكير 
       % :% )ال( و09و (نعـ)% كانت إجاباتيـ 33بينما أف  لمعامميف تشجع التفكير النقدي (أحيانا)
. وبسؤاؿ أفراد العينة )ىؿ يقوـ مدير إدارة العبلقات العامة بتوضيح سياسة المؤسسة ويسمح ال أعمـ()

. ولعؿ مف % ال أعمـ2% وأخيرًا بنسبة 00ال %،  و 35، وأحيانًا % بنعـ50رية الرأى؟( أجاب حوالي بح
أبرز مسؤوليات  مدير العبلقات العامة تحديد األىداؼ ووضع السياسات وشرحيا كما يجب أف يمتمؾ 

ابي ليـ وىو المسؤوؿ القدرة عمى تنمية وتدريب العامميف وتحفيزىـ  وتنمية مياراتيـ وتدعيـ السموؾ اإليج
% مف العينة أجابوا بنعـ تقوـ المؤسسة بتحفيز 92عف خمؽ بيئة عمؿ مناسبة. وقد أظيرت النتائج أف 
 % ببل. 48الموظؼ عند القياـ بعمؿ يستوجب ذلؾ بينما أجاب 
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 ( 11جدول رقم )
 هل تشجع المؤسسة التفكٌر النقدي للعاملٌن؟:ٌجٌب على سؤال 

 

 ك % االجابة

 09 %99 نعم

 60 %03 احٌانا  

 33 %93 ال

 99 %2 ال أعلم

 996 %966  االجمالً
 

كما أظيرت  عبلقة موظؼ العبلقات العامة مع الجميور: موظف العالقات العامة مع الجميو عالقة
العمؿ عمى الوجو  وآداء ،%92االىتماـ بو بنسبة و  اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تقـو عمى إحتراـ الجميور

حتراـ الوقت والتقيد بو بنسبة 09األكمؿ جاءت بنسبة  مف ىذه النتائج يتضح أف  العامميف %، ;%، وا 
في المؤسسة البد مف تدريبيـ  حتى يتمكنوا مف القياـ بواجبيـ لكسب الثقة عمى الوجو األكمؿ بحسف 

تصؼ أعماؿ العامميف بالصدؽ واألمانة تأدائيـ لعمميـ واحتراميـ لجماىيرىـ. ومما يساعد عمى ىذا أف 
اّل فقدت الثقة بيف جميورىا الداخمي )العامميف( والخارجي  وأف تتفؽ أعماؿ المؤسسة مع أقواليا وا 
)الجميور(، وليذا ينبغي أف يمتـز موظؼ العبلقات العامة بالمبادئ والقيـ األخبلقية في كؿ تصرفاتيـ، 

 وأف تكوف كؿ أعماليـ بمينية عالية.
 (11جدول رقم )

 عالقة موظف العالقات العامة مع الجمهورٌوضح  
 

 ك %   االجابة

 10 %30 احترام الجمهور واالهتمام به

 33 %93 آداء العمل على الوجه األكمل  

 93 %1 احترام الوقت والتقٌد به

 996 %966  االجمالً
 

فقد أظيرت   اختيار أكثر من اجابة()يمكن :وبسؤال أفراد العينة عن عالقتيم بزمالء العمل      
% خاصة عندما يمتحؽ موظؼ ;8%  وتبادؿ الخبرات بنسبة 99النتائج ما يمي: تقديـ المساعدة والعوف 

حتراـ اآلخر بنسبة  وبمقارنة  %.59% أما المعاممة الحسنة فقد حققت حوالي 89جديد بالعمؿ،  والثقة وا 
فقد أظيرت النتائج التي توصمت إلييا  (ـ2;;0جاحي، ىذه النتائج مع دراسة )أحمد بف داؤد المز 

، االحتراـ والتوقير والسمع المدير المسمـ برؤسائو ىي عبلقة أىـ المعايير التي تحكـ أفالدراسة، ب
، أما المعايير التي تحكـ عبلقة المدير المسمـ بزمبلئو ىي اعة والمحافظة عمى أسرار المؤسسةوالط

 والتعاوف الدائـ.التنسيؽ المستمر معيـ 
 ( 16جدول رقم )

 ٌوضح عالقة موظف العالقات العامة مع زمالء العمل
 

%    االجابة  ك 

 12 %33 تقدٌم المساعدة والعون

 33 %63 المعاملة الحسنة  

 22 %01 تبادل الخبرات

 26 %03 الثقة واحترام اآلخر
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معظـ أفراد العينة كانت  ( نجد أف49)مف بيانات الجدوؿ رقـ :عند حدوث خالف بين زمالء العمل 
حتراـ الرأى اآلخر بنسبة 80إجابتيـ يتـ حؿ الخبلؼ بشكؿ ودي وذؾ بنسبة  % ىذا يعني أف  49% وا 

العبلقة بيف زمبلء العمؿ تقوـ عمى الثقة واإلحتراـ والتعاوف والمعاممة الحسنة بينيـ وعند حدوث أي 
الرؤساء وىذا ما أظيرتو نتيجة التحميؿ حيث جاءت نسبتو خبلؼ أثناء العمؿ يجب عدـ تصعيده إلى 

 فقط. %;
 ( 17جدول رقم )

 ٌوضح عند حدوث خالف بٌن زمالء العمل
 

%      االجابة  ك 

 31 %09 ٌتم حل الخالف بشكل ودي

 96 %33  احترام الرأى اآلخر

 93 %1 ٌتم رفعه إلى الرؤساء فً العمل

 6 %6 ٌبقى الخالف مستمرا  

 0 %9 أخرى

 996 %966 االجمالً

% مف 0:أشارت نتائج الدراسة أف مواجية المشكالت واألزمات الطارئة التي تتعرض ليا المؤسسة: 
عند تعرض المؤسسة ألى أزمة العينة أجابوا بالموافقة بأف موظؼ العبلقات العامة  يبذؿ كؿ مابوسعو 

العبلقات العامة الناجحة  إعداد الخطط % بالحياد  ومف أىـ ما تقوـ بو إدارة  ;0وأجاب ، طارئة
لمواجية األزمات المحتمؿ أف تتعرض ليا المؤسسة، بالتخطيط لؤلزمات سواء قبؿ األزمة أو أثناء األزمة 

حسف التصرؼ وبذؿ كؿ الجيود لمواجية األزمات أو بعد حدوث األزمة والبد مف  تدريب موظفييا ل
 .الطارئة

 (11جدول رقم )
 مشكالت واألزمات الطارئة التً تتعرض لها المؤسسةٌوضح مواجهة ال 

 

 ك % االجابة

 966 %29 أوافق

 6 %6 ال أوافق  

 36 %91 محاٌد

 996 %966 االجمالً

في ىذه الحالة عند حدوث تجاوزات  أو أخطاء من قبل وسائل اإلعالم  تسئ لممؤسسة أو إداراتيا: 
لمؤتمر صحفي إلطبلع الجميور عمى الحقيقة، وىذه تقع % مف أفراد العينة أنو يجب الدعوة 92أجمع 

ضمف المسؤولية المينية لموظؼ العبلقات العامة بحيث يعمؿ عمى إقامة عبلقات طيبة مع وسائؿ 
اإلعبلـ والعمؿ عمى وصوؿ المعمومات إلى الجميور دوف إخفاء لمحقائؽ بكيفية تعمؿ عمى تكويف صورة 

%، 43ر، وجاء الرد عمى وسائؿ اإلعبلـ  وتكذيب مانشر بنسبة طيبة عف المؤسسة في أذىاف الجميو 
 .Derina R دراسةوىذا ما ركزت عميو  %.3أما إلتزاـ الصمت فقد كانت بنسبة 

Holtzhausen(2015 )  ) عمى أف األخبلؽ الفردية  أو الذاتية لمقائـ باالتصاؿ تتداخؿ مع القواعد
البد مف وجود  أنو، وتضيؼ إلى القرارات المتعمقة بالمينة اتخاذاألخبلقية والمسئولية االجتماعية في 

 القوانيف والتشريعات التي تقيد ممارس العبلقات العامة أثناء تأدية واجبو أو في اتخاذ القرارات المينية. 
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 (11جدول رقم )
 ٌوضح عند حدوث تجاوزات  أو أخطاء من قبل وسائل اإلعالم  تسئ للمؤسسة أو إداراتها 

 

 

 

جابة إلتفقت اا  ()يمكن اختيار أكثر من إجابةالمقترحات التي تفيد في تطوير مينة العالقات العامة :
(  والتي توصمت إلى اقتناع موظفي العبلقات ـ:400 ،مع نتائج دراسة )وليد خمؼ اهلل عمى ىذا السؤاؿ

العامة بضرورة وضع ضوابط أخبلقية وقيـ مينية لمعبلقات العامة بدرجة كبيرة جدًا وذلؾ ألف العبلقات 
 في مقدمةكانت . وقد الستراتيجيات بالمنظمات المعاصرةالعامة تمعب دورًا ميمًا في صياغة السياسات وا

% وتقاربت 84اإلىتماـ بغرس قيـ وأخبلقيات المينة بنسبة  لتطوير مينة العبلقات العامة، المقترحات
% أما اإلختيار عمى أساس المؤىبلت 80منيا في النسبة اإلختيار عمى أساس التدريب والتأىيؿ بنسبة 

%  25تدريبية فقد كانت نسبتيااإلكثار مف ورش العمؿ والدورات ال%، و 59لعممية فقد حقؽ نسبة ا
شراؾ موظفي العبلقات العامة في جميع األعماؿ بنسبة  %  وتحسيف وزيادة الرواتب حققت نسبة 23وا 

 %.05% وأخيرًا اإلختيار عمى أساس المظير العاـ بنسبة 35
 ( 11جدول رقم )

 ٌوضح المقترحات التً تفٌد فً تطوٌر مهنة العالقات العامة
 

%    االجابة  ك 
 39 %63 االختٌار على  أساس المؤهالت العلمٌة

 32 %09 االختٌار على أساس التأهٌل و التدرٌب

المظهر العاماالختٌار على  أساس   96% 91 

 66 %09  إشراك موظفً العالقات العامة فً جمٌع األعمال

 63 %06 اإلكثار من البرامج وورش العمل والدورات التدرٌبٌة 

%03 اإلهتمام بغرس قٌم وأخالقٌات المهنة   31 

%96 تحسٌن وزٌادة الرواتب  00 
ى

 النتائج:

% منيـ 58أف % مف اإلناث و 30و % مف أفراد العينة مف الذكور70راسة  أف دأظيرت نتائج ال .0
 (الموسوي كريـ مشط)عاـ(. وبمقارنة ىذه  النسبة مع دراسة  20 -30تقع في المدى العمري )

ع عدد اإلناث في العينة بنسبة اإرتف نجد مة في الصحافة العراقية(اأخبلقيات العبلقات الع)
84.9;%. 

أف تخصص ، و %50.9احتمت درجة البكالوريوس المرتبة األولى حيث حازت عمى نسبة  .4
% مف أفراد العينة بدرجة موظؼ. وبمقارنة ىذه 84وأف  ،%53العبلقات العامة كاف بنسبة 

النسب بدراسة أسيا حمزة حمد النيؿ، أخبلقيات العبلقات العامة في المؤسسات السودانية جاءت 

 ك % االجابة

 96 %39 الرد على وسائل اإلعالم وتكذٌب ما نشر

 10 %30 الدعوة لمؤتمر صحفً إلطالع الجمهور على الحقٌقة 

 0 %9 التزام الصمت

 996 %966  االجمالً
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% بينما جاء في المرتبة األولي 5.2نسبة العبلقات العامة كتخصص في المرتبة الرابعة بنسبة 
 .%50.5التخصصات األخرى بنسبة 

% 43أفراد العينة ال ينتموف ألي جمعية أو اتحاد ميني بينما ينتمي ليذه الجمعيات  % مف99 .3
 فقط.

%  تمتيا التدريب وورش 40مف أكثر األنشطة التي تقدميا إدارة العبلقات العامة، التنسيؽ بنسبة  .2
% وأشترؾ كؿ مف التخطيط والتنظيـ في النسبة 05.3% واحتفاالت واستقباؿ 09العمؿ 
% والبحوث 2.8% وأنشطة أخرى 00% واالتصاؿ 00ـ المتابعة والتقويـ بنسبة % . ث:.00

 %.   0.5والدراسات بنسبة 
جاءت في المرتبة األولى   فقد مشروط الواجب توافرىا في العامميف في العبلقات العامةبمنسبة ل .5

ير واتخاذ ، والقدرة عمى التفك%:5% والثقة بالنفس والجرأة 83إجادة ميارات االتصاؿ بنسبة 
%، 23%، والتخصص في المجاؿ بنسبة :2% واإلعداد العممي والمعرفي بنسبة 59القرار 

جادة أكثر مف لغة بنسبة   .%30وا 
حققت صفات الصدؽ واألمانة أعمى نسبة في الصفات التي يجب أف يمتـز بيا موظؼ العبلقات  .6

المرونة والصبر واإلخبلص في %  و 93% وصفة األخبلؽ الحميدة 92العامة وكاف ذلؾ بنسبة 
 .%34% لكٍؿ. في حيف إنخفضت نسبة الموضوعية في األحكاـ إلى 94العمؿ نسبة 

حققت  :كانت كاآلتي، التي يجب أف يمتـز بيا مف يمتيف العبلقات العامة بالنسبة لمقيـ األخبلقية .9
دـ التعامؿ وع %35%، وعدـ إفشاء أسرار المؤسسة 39عدـ اإلضرار بمصالح الجميور حوالي 

 . %45مع طرؼ منافس دوف إذف مسبؽ مف اإلدارة فقد كانت فقط بنسبة 
كمصدر مف المصادر التي تؤثر في التزاـ الموظؼ %;8أحتؿ الديف المرتبة األولى بنسبة  .:

 .% لكؿٍ 89واتفقت كؿ مف سياسة المؤسسة وقيـ المجتمع في النتيجة بنسبة  باخبلقيات المينة،
لقوانيف والتشريعات والدورات التدريبية  ووسائؿ الضبط االجتماعي والوسائؿ أظيرت النتائج أف ا  .;

%، مف أنجح الطرؽ والوسائؿ التي تحقؽ االلتزاـ األخبلقي لموظفي 54اإلدارية مجتمعة بنسبة 
 العامة. العبلقات

 لتوصوات:ا

 في ضوء النتائج السابقة يمكف تقديـ التوصيات التالية: 

العبلقات العامة بقواعد األخبلؽ والسموؾ ألنيا تحقؽ لممؤسسة المحافظة عمى أف يمتـز موظؼ  (4
 اإلستقرار والنمو.

، مع اإلىتماـ بتوظيؼ ذوي كفاءات مف أصحاب الدرجات العمميةضرورة اإلىتماـ بتوظيؼ ال (4
 التخصصات العممية المناسبة لمعمؿ في العبلقات العامة. 



   

 

      www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                    سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  - السابع عشرالعدد  811

، وحثيـ دولة لرفع كفاءتيـالعبلقات العامة داخؿ وخارج العقد دورات تدريبية مستمرة لموظفي  (3
 لئلنضماـ لمجمعيات  واالتحادات المينية.

 اإلىتماـ بالبحوث والدراسات التي توفر لممؤسسة البيانات والمعمومات الخاصة بجميورىا. (2
يـ ضرورة اإلىتماـ بموظفي العبلقات العامة وتشجيعيـ لبلبتكار واألبداع وحثيـ عمى تبني ق (5

المجتمع في كؿ أعماليـ وغرس القيـ األخبلقية  لممينة  التي تعينو عمى آداء عممو بعيدًا عف 
 أستغبلؿ نفوذه ألغراض أو  لمكاسب أو مصالح شخصية.

 تشجيع موظفي العبلقات العامة في اإلسياـ في أنشطة وبرامج العبلقات العامة. (8
تزاـ موظؼ العبلقات العامة بالقيـ األخبلقية، الرقابة الذاتية مف أىـ األسباب التي تؤثر في ال (9

 لذلؾ البد مف تنمية وتطوير وتأىيؿ موظؼ العبلقات العامة في ىذا الجانب.  
 ضرورة االىتماـ بالمظير العاـ ، وتعمـ بروتوكوؿ الحديث واإلصغاء. (:
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Abstract 

       This study highlights the set of ethics of the profession of Public 

Relations and to what extent they are upheld and applied on the professional 

level across a sample of PR employees. It aims to identify the importance of 

professional ethics and their role in the area of Public Relations, focusing on the 

key factors and influences that shape ethical decisions of the PR practitioners. 

The study further defines the main professional and moral characteristics of 

those who work in the PR sphere and the ethical criteria and controls governing 

relationships within a corporate social responsibility (CSR) environment, 

whether amongst employees themselves or with the media.  

The study adopts the descriptive approach and uses questionnaires as a tool for 

data collection and study. 
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