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الشكر والتقدير
أحمد هللا و أزٌد الشكر على كل نعمه و فضله عز و عال ،،اشكر هللا فً أن جعلنً إبنة ألب ما ادخر
جهداً فً الرعاٌة و الدعم و التحفٌز المغلفة بالرقة والحنان ،،فً أن اكون ما أنا علٌه الٌوم من حب و
شغف للعلم و المعرفة و سعٌا ً نحو التمٌز.
أشكر هللا فً والدتً بلسم السكٌنة ،أستقً منها الجلد و الصبر فً تبسٌطها كل صعب و جهد ،تعظٌمها
للبسمة فرحا ً و سعادة ،،شكراً أمً أنت الهناء اسم على مسمى.
ثائر زوجً ،مقدسً الهوٌة كما هً قدس االقداس صامدة عبر العصور عنوان التحدي و الصمود ،منك
و معك اٌقنت ان " من ٌخشى تسلق القمم ٌبقى فً الحفر" و قد صدق شوقً فً قوله " :وما نٌل المطالب
بالتمنً ....و لكن تؤخذ الدنٌا غالبا".
نور العٌون و نبض قلبً آحبتً الغوالً اوالدي( لٌلى  ،عمر ،علً) طاقتً و جلدي منكم أستمدها فً
ملئً جعب مستقبل حٌاتكم اقتداءاً و فخراً.
أشكر هللا الذي قاطع مسٌرة حٌاتً فً حٌاة رجل هو ملهمً و هو المحرك فً شغفً وحبً لعلوم و
لفنون اآلداب و الصحافة و االعالم و التواصل ،االستاذ الدكتور تٌسٌر ابو عرجة ،جمٌل منقوش فً
الوجدان ما حٌٌت أبا ً و مربٌا ً و عالما ً ،و كنت لكل من عرفك كذلك  .فخورة الٌوم فً أن أضع بٌن ٌدٌك
قطاف ثمر زرعك.
الدكتورة نسرٌن عبدهللا ،رب اخ لك لم تلده أمكٌ ، ،سرت العسٌر و ذللت الصعب و أنا استكمل وضع
ت المرشدة و الداعمة.
هذا العمل أخر مشوار جهد عامٌن كن ِ
وجوده طوال فترة دراسة
كل الشكر لالستاذ الدكتور عبد الرزاق الدلٌمً  ،الذي أثرى فكري َ
الماجستٌر.
والشكر موصول للدكتور كامل خورشٌد الذي جمع بٌن أصالة المثقف ،ونزاهة االستاذ .
والشكر كل الشكر للدكتور زهٌر الطاهات ،لما فً وجوده فً كلٌتنا أغنا ٌء للعلم والمعرفة ورصافة الفكر
 ،والذي ٌستمد منها تأطٌر نقل الفكر ِة والخبرببالغة السهل الممتنع .
و الشكر الجزٌل للدكتور خلف الطاهات  ،من جامعة أوكلوهاما فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على
مساعدته فً المراجع األجنبٌة للرسالة.
االستاذ سمٌر بدران ،جسدت مقولة " الشخص المناسب فً المكان المناسب"  ،منك تعلمت جمال عطائكم
و محفزا فً أن أكون صوت الحق فً نقل رسالتكم.
وإلى كل من مد ٌد العون والمساعدة فً هذه الدراسة .
إلٌهم جمٌعا ً كل الشكر والتقدٌر

ٔ

اإلهداء
الرسل واألنبياء محمد عميو الصالة والسالم ،بشي اًر
أحتسبو أج اًر عند اهلل تعالى ممك المموك  ،والى سيد ُ
ونذي اًر .إلى المسيح عيسى ابن مريم نبي المحبة والتسامح ،إلى موسى وىارون ناصر المظموم ومخمصو.
إلى بوذا المنادي باإلرتقاء في النقاء ،إلى كونفوشيوس صاحب رسالة توازن الكون والكائنات ،الييم جميعاً
وغيرىم من دعا وسعى إلى الحب والعطاء والتسامح والعودة إلى االنسانية فينا .
إلى أتباعيم من كل أرجاء المعمورة لكل متطوع وعامل في كل منظمة ومؤسسة سعت في الخير لمبشرية
ورفع الظمم والقير عن المستضعفين والرفعة من كرامة اإلنسان وتنميتو ..
عمى أكون في ىذا اإلىداء أحد ىؤالء األتباع والمتطوعين من خالل ما
إلييم جميعاً أىدي عممي ىذا ّ ،
سمطت من أضواء عمى بيض أعماليم وجيدىم متطوعة كضابطة إتصال وتواصل ليم .
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االنشطة االتصالية ألجيزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن
Communicative Activities of Public Relations Devices of International
Organizations in Jordan

إعداد :ىيا يوسف جميل عاشور
إشراف :أ.د تيسير أبو عرجو
الملخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة االنشطة االتصالية واسموب عمل وفعالية البرامج والمشاكل
التي تواجو العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن ،باالضافة الى تأثير برامج العالقات العامة
عمى الجميور االردني كما يراىا ممارسو العالقات العامة في المنظمات الدولية في االردن .
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي باستخدام اداتي االستبانة والمقابمة ،حيث صممت االستبانة
خصيصا ليذا الغرض ،ووزعت عمى جميع ممارسي العالقات العامة في جميع المنظمات الدولية العاممة
في االردن وعددىا ( )15منظمة.
وقد تم االعتماد عمى مقياس ( لكرت) الخماسي في بناء االستبانة ،وتم التحقق من ثبات االستبانة من
خالل اختبار معامل (الفا كرونباخ) .اما عن معالجة بيانات الدراسة االحصائية فقد تم استخدام االساليب
االحصائية :النسب المئوية  ،وتكرارت المتوسط الحسابي واختبار (آلفا كرونباخ) واختبار (تي تيست )
واختبار (ون وآي أنوفا )  ،وفيما يمي أبرز النتائج التي توصمت الييا الدراسة :

ٌ

 اإلتفاق بين العاممين في العالقات العامة بالمنظمات الدولية في األردن عمى مجال أساليبممارسة نشاط المنظمات الدولية في األردن .
 العاممين في مجال العالقات العامة من المؤىمين عمميا بشكل جيد حيث كان جميع أفراد العينةممن يحممون درجة الماجستير .
-

سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة لمعاممين في المنظمات الدولية في األردن  ،من ذوي
الخبرة الجيدة .

-

الياتف أكثر الوسائل التي يستخدميا العاممون في العالقات العامة تأثي ار عمى جميور
المتعاممين مع ىذه المنظمات ومن ثم الممصقات ثم تال ذلك كل من المجالت واالنترنت
والصحف .وفي المرتبة األخيرة حل التمفزيون واالذاعة.

 يتم استخدام خبراء مشيود بكفاءتيم العالية في العالقات العامة . بناء ممارسي العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن عالقات جيدة مع المؤسساتاإلعالمية في األردن .
 أىم المشكالت والمعوقات التي تعترض عمل إدارة العالقات العامة في تنفيذ أنشطتيا وتحقيقأىدافيا في المنظمات الدولية في األردن أن ىناك ضوابط صارمة من قبل إدارة المنظمة عمى
المواد التي تنشر عمى وسائل اإلعالم .
حسن من الصورة الذىنية لممنظمة عند الجميور ،وتقدم العالقات
 حسن نشاط العالقات العامة ّالعامة المشورة لإلدارة العميا عند اتخاذ الق اررات ورسم السياسات .

ش

 تيتم العالقات العامة بدراسة الرأي العام الداخمي والخارجي حول المنظمة بيدف تحسينو.أما أبرز التوصيات التي خرجت بيا الدراسة بناء عمى ىذه النتائج فيي :
 .1ضرورة زيادة العاممين في العالقات العامة في المنظمات الدولية في األرن .
 .2ضرورة تعزيز انفتاح المنظمات الدولية عمى بيئة البحث العممي وتقديم معمومات واضحة ودقيقة
لمباحثين في ىذا المجال وعدم االكتفاء بمؤسسات المسح والرأي العام لدراسة رأي الجميور
الخارجي بالمنظمة .
 .3أن يتم تأىيل وتدريب ممارسي العالقات العامة في كميات االعالم االردنية ،في حقول االدارة
واالعالم وعموم السياسة والنفس واالجتماع واالقتصاد والتربية والمغات .لتأىيل الطمبة لميام
ممارسي العالقات العامة في المنظمات الدولية .
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ABSTRACT

Communicative Activities of Public Relations Devices of International
Organizations in Jordan

This study "Communicative Activities of Public Relations Devices of
International Organizations in Jordan," aims to recognize the nature of the
communicative activities, working method and the efficacy of the programmes
and problems that faces public relations in international organizations in
Jordan. In addition to the impact of public relation programmes on Jordanian
audience from the point view of practitioners of public relations in international
organizations in Jordan. This study based on the analytical method by using the
questionnaire and the interview, where the questionnaire is designed
specifically for this purpose , and it is distributed to the study sample, which is
(15) organizations.
This questionnaire is based on Fifth Likert Scale and the questionnaire reliability
is verified by using Cronbach's alpha Coefficient Test. However, the statistical
study data manipulation are based on the following statistical methods:
Percentages, Mean Frequencies, Cronbach's alpha Coefficient Test, T-Test, One
Way ANOVA Test.
Sources : this study relied in the theoretical aspect of research on secondary
data sources, which consisted of books, Arab and foreign related references,
periodicals, articles, reports, research, previous studies on the subject of this
study and the research and reading on various internet sites.
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الفصل األول
اَلطار العام لمدراسة
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
أوَلً :مقدمة الدراسة
تمثــل العالق ــات العامــو أداة معرفيـ ـة ووظيفيــة اتص ــالية ذات طــابع مي ــم فــي مختم ــف مجــاالت حياتن ــا
اليوميـة فيـي المـرآة العاكسـة ألشـكال التعامـل اإلنسـاني الصـحيح مثممـا ىـي العـين الثاقبـة النافـذة لموصـول الـى
مرتكزات الحقيقو وايضـاح مرامييـا ومـا تيـدف اليـو الجيـات الراعيـة والداعمـة لتمـك الوظيفـو التـي تعـد االتصـال
وقنواتــو جــوىر عمميــا مثممــا تشــكل الجســور التفســيرية الصــائبة لكــل منظمــة مــن المنظم ـات س ـواء أكانــت ذات
طبيعــة مؤسســاتية بحجــم كبيــر أو صــغير ،محميـة كانــت أم إقميميــة أم دوليــة .فيــي بوصــمة االتجــاه التــي ترشــد
المنظمــة أو المؤسســة الدوليــة إلــى الطريــق الســميم لموصــول إلــى جميورىــا الــداخمي والخــارجي ،مثممــا ىــي أداة
الفيم الواضح لمجميور في الوسائل المتاحو لصالح برامجيا وأىدافيا عن طريق تعزيز الثقة ورضاه منيا ومن
ثم كسب التأييد لدعم األىداف والمصالح واآلليات التي تسعى كل منظمة لتحقيقيا.
ويرتكز نشاط العالقات العامة عمى قاعدتين اساسيتين ىما (األداء النافع الناجح واألخبـار الصـادقة)،
وكل منيما تكمل األخرى وال يمكن أن تكون بديمة عنيا .
إن الحديث عن دور العالقات العامة كونيا أصبحت مكتسـباً اتصـالياً واداريـاً وعمميـاً متميـ اًز مـن عمـوم
اإلتصــال واإلدارة الحديثــة ال يمكــن اإلســتغناء عنيــا بــأي حــال مــن األح ـوال ،وليــذا أصــبحت أغمــب المكتبــات
العربيــة تكتنــز بالعديــد والكثيــر جــداً مــن صــنوف المؤلفــات وكتــب العالقــات العامــة ،وتخصــص شخصــيات ليــا
مكانتيا في التدريس والتوجيو في فمسفة وعموم العالقات العامة(.الدليمي2010، ،م)11 ،
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ولك ــون أنش ــطة اإلدارة (العالق ــات العام ــة) تمت ــاز بالتع ــدد حي ــث تش ــمل التغطي ــة اإلخباري ــة ونش ــاطات
اتصالية في اإلذاعة والتمفزيون وعمى اإلنترنت ،وانتاج المواد اإلعالمية الالزمة لنشاطاتيا  .ومن ىذه الحيوية
في دراسة اإلنشطة اإلتصالية في أجيزة العالقات العامة ودورىا في ُمختمف المؤسسـات ومـن بينيـا المنظمـات
الدولية فـي األردن وتطبيقـاً ألىـداف ىـذه المنظمـات مـن حيـث العـاممين ومتمقـي الخدمـة وجـب توعيـو الجميـور
الداخمي والخارجي باألىداف والفوائد المرجوة لتعظيم األداء .
وإلن المممكــة األردنيــة الياشــمية إحــدى الــدول المستضــيفة ليــذه المنظمــات والمســتفيدة منيــا والداعمــة
ليا و تقوم المنظمات الدولية في األردن بممارسة اإلتصال مع الجميور .
و لضرورة وضع مفيوم أوضح لدورىا وتحديـد مياميـا بصـورة أكثـر تجانسـاً  ،فكـان ل ازمـاً عمـى اإلدارة
أن ترك ــز جيودى ــا عم ــى األفك ــار الرئيس ــية الت ــي تش ــكل جـ ـ اًز م ــن اس ــتراتيجية منس ــقة لإلتص ــاالت ذات أى ــداف
محددة(.سمطان)2011،107
وتســيم أجي ـزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي األردن فــي تقــديم الخــدمات اإلجتماعيــة
والثقافيــة عــن طريــق إنشــاء مؤسســات لمتــرويج والتثقيف.كمــا قــد تصــدر نشـرات ودوريــات فــي تحســين الم ارفــق
العامة بالمجتمع المحمي بالتعاون مع المؤسسات األخرى ومع الييئات الحكومية(.رشوان1997، ،م)357 ،
وتغطي أجيزة العالقات العامة المناسبات والمعارض الخاصة ،وتنظم الجـوالت المصـحوبة بمرشـدين
،وتقــدم خــدمات مكتبيــو خــارج المنظمــات الدوليــة  ،وتســعى اإلدارة فــي جانــب مــن جيودىــا إلــى إعــالم وتوجيــو
الوســطاء وال ســيما وســائل اإلعــالم ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والمؤسســات التعميميــة ،أمــا األنشــطة األخــرى
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كالمعــارض والمناســبات الخاصــة التــي تقــام فــي مقــر األمــم المتحــدة فجيودىــا محــدودة بدرجــة أكبر(.ســمطان،
)107 ،2011
وتتن ــاول ى ــذه الد ارس ــة إدارات العالق ــات العام ــة وادارات اإلع ــالم ذات النش ــاط اإلتص ــالي لممنظم ــات
الدولية في األردن  ".واعتبا اًر لمدور الذي تقـوم بـو المنظمـات الدوليـة فـي األردن عمـى مـر عقـود مـن التطـوير
في المجاالت المختمفة ،كالً حسب إختصاص المنظمة الراعية ليذا المجال ،وتضاعفت ىذه الجيود في الفترة
الحاليــة وذلــك لمظــروف التــي تمــر بيــا المنطقــة بــالفترة الحاليــة وعمــى ســبيل المثــال لمحصــر لجــوء الكثيــر مــن
المتضــررين مــن ىــذه الحالــة فــي الــدول المجــاورة الــى األردن ممــا اســتنزف طاقــات القــوة البش ـرية لقمــو مواردىــا
وتطم ــب أيضـ ـاً ت ــدريب ُمع ــاونين لي ــم عم ــى أنش ــطة العالق ــات العام ــة ف ــي توص ــيل المس ــاعدات اإلنس ــانية ف ــي
المخيمات المستحدثة( .بدران ،يونسيف ،مقابمة )2014/1/2 ،
ثانياً :مشكمة الدراسة
دخمت المنظمات الدولية وغيرىا من كل غريب واجنبي مجتمعاتنا في وقت كانت فيو االمـة العربيـة ،
و األردن احد أعضاءىا ،تصيغُ مستقبميا في خضم تقمبات وتفاعالت سياسية واجتماعية واقتصادية.
وما ازل ــت ى ــذه المنظمـ ــات ف ــي الـ ــدول العربي ــة وفـ ــي االردن تُع ــاني م ــن تشـ ــوه ص ــورتيا الذىنيـ ــة ل ــدى ىـ ــذه
المجتمعات لِما تعرضت لو ىذه المجتمعات من خيبات أمل.
توجو جيد ىذه المنظمات لتسارع االحداث وضخامتيا ،في االنكباب عمى السعي فـي مسـؤلياتيا نحـو
تحقيــق رســاالتيا واعماليــا واىــدافيا مــن خــالل توعيــة ىــذه المجتمعــات برســالتيا واىــدافيا ليكون ـوا الرديــف فــي
دعميا عوضاً عن تجاىميا وفي احيان اعاقتيا.
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عمم وفن العالقات العامة لدى الشركات والمؤسسات والمنظمات وحتى األفراد  ،ىي النافذة التي تطل
بيــا ىــذه المؤسســات عمــى مجتمعاتيــا الداخميــة والخارجيــة فــي الســعي نحــو تكـريس ثقافتيــا ونقــل فكرىــا وكســب
تأييدىا في تحقيق اعماليا.
المنظمات الدولية في األردن ىي احد ىذه المؤسسات والتي ىي من أكثرىـا حاجـة ُممحـة لتواصـل مـع
مختمــف مجتمعاتيــا  ،ممــا أوجــب حتم ـاً د ارســة طبيعــة ب ـرامج وانشــطة العالقــات العامــة لــدى ىــذه المنظمــات
الدولي ــة ف ــي األردن متض ــمنة إلس ــتراتيجياتيا واس ــموب عممي ــا وتنظيمي ــا ومؤثراتي ــا وتأثيراتي ــا والمعوق ــات الت ــي
تواجييا .
ثالثاً أىمية الدراسة:
ومحـددات عمـل أجيـزة العالقـات العامـة
تكمن أىمية ىذه الد ارسـة فـي أنيـا تُسـمط الضـوء عمـى آليـات ُ
المنظمات الدولية في األردن وطبيعة البرامج االتصالية الخاصة بيا والخصوصية التي تتمتع بيا،كما أنيا
في ُ
تُســاىم فــي تقــديم مرجعيــة حــول عمــل أجي ـزة العالقــات العامة،وخصوصــية ىــذا النشــاط االتصــالي االجتمــاعي
ألي مؤسسة وبالتطبيق عمى نموذج غير ربحي ،ودولي مما قد يساىم في تحديد المعايير الدولية لعمل أجيـزة
العالقات العامة في المؤسسات المختمفة بشكل عام والمؤسسات غير الربحية بشكل خاص.
رابعا:أىداف الدراسة:
تكمن أىداف الدراسة في التعرف عمى مايمي :
 -1طبيعة األنشطة االتصالية ألجيزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن.
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 -2عمل العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن.
 -3فعالية برامج العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن من المنظر الداخمي ليذه المنظمات.
 -4المشاكل التي تواجو برامج العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن.
 -5وجية نظر العاممين في جياز العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن.
 -6تــأثير ب ـرامج العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي األردن عمــى الجميــور األردنــي كمــا ي ارىــا
ممارسو العالقات العامة .
خامساً :أسئمة الدراسة:
 .1ما الدور تؤديـو األنشـطة االتصـالية ألجيـزة العالقـات العامـة فـي التعريـف بالمنظمـات الدوليـة
في األردن ؟
 .2مــا وســائل االتصــال التــي تســتخدميا العالقــات العامــة فــي التــأثير عمــى آراء وميــول الجمــاىير
التي تتعامل معيا؟
 .3ماطبيعة االمكانيات المادية والبشرية المناسبة لتنفيذ خطط وبرامج العالقات العامة؟
 .4ما الذي حققو نشاط العالقات العامة لممنظمات الدولية في األردن؟
 .5ما مدى ترابط عمل العالقات العامة بإدارة المنظمة في المنظمات الدولية في األردن؟
 .6مــا أىــم المشــكالت والمعوقــات التــي تعتــرض عمــل إدارة العالقــات العامــة فــي تنفيــذ أنشــطتيا
وتحقيق أىدافيا في المنظمات الدولية في األردن؟
 .7ما مدى اختالف األنشـطة اإلتصـالية الجيـزة العالقـات العامـة لممنظمـات الدوليـة فـي األردن
باختالف المتغيرات الشخصية والوظيفية ؟
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سادساً :حدود الدراسة:
تشغل ىـذه الد ارسـة الفتـرة مـن أول نـوفمبر لعـام  2013م حتـى نيايـة مـارس لعـام  2014م وقـد وقـع
االختيار عمى ىذه الفترة الزمنية لما شيدتو المنطقـة العربيـة مـن تحـوالت وأحـداث سياسـية بـارزة تمثمـت فـي مـا
يطمـق عميـو بـالربيع العربـي ومـا تـاله مـن لجــوء الكثيـر مـن السـوريين إلـى األردن ،وكانـت المنظمـات الدوليــة و
منيـا األمــم المتحــدة تعمــل عمــى زيــادة جيودىــا فـي األردن الســتيعاب المتضــررين مــن األحــداث الســورية ،التــي
تشــيدىا ســوريا .باإلضــافة إلــى طبيعــة عمميــا فــي خدمــة المجتمــع المحمــي عبــر مقراتيــا ومكاتبيــا االقميميــة فــي
األردن.
شممت الدراسة المنظمات التي ليس ليا اتصال مباشر مـع الجميـور والتـي تحتـاج إلـى وسـائل اتصـال
في نقل وجية نظرىا لمتمقي الخدمة لكسب ثقتيم في أعماليا ،لتعظيم جيودىا في الوصول لألىداف المرجوة.
سابعاً  :مصطمحات الدراسة :
 .1الربيع العربي :ىو تعبير يطمق عمى الحركات اإلحتجاجية السممية التي انطمقت في بعض البمدان العربية
أواخــر عــام  2010ومطمــع  ، 2011متــأثرة بــالثورة التونســية التــي انــدلعت ج ـراء إح ـراق محمــد البــوعزيزي
نفس ـ ــو ونجح ـ ــت ف ـ ــي اإلطاح ـ ــة ب ـ ــالرئيس الس ـ ــابق زي ـ ــن العاب ـ ــدين ب ـ ــن عم ـ ــي(.وكيبي ـ ــديا الث ـ ــو ارت العربي ـ ــة
)http://ar.wikipedia.org/wiki/
 .2العالقات العامة  :وظيفة اتصالية متميزة تساعد عمى إقامة وادامة خطوة اتصاالت متبادلة وتفاىم ،وتقبل
وتعاون بين المنظمة وجماىيرىا ( Wilcox and Cameron,P:5 ( .
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 .3االتصـ ــال  :المعمومـ ــة المرسمة،الرسـ ــالة الشـ ــفوية أو الكتابيـ ــة  ،وتعنـ ــي أيض ـ ـاً تبـ ــادل األفكـ ــار والمعمومـ ــات
واالراء ووجيات النظر عن طريق الكالم أو الكتابة أو الرموز أو لغة الجسد.
 .4األنش ــطة االتص ــالية  :ى ــي ك ــل م ــا تق ــوم ب ــو العالق ــات العام ــة م ــن وظ ــائف وفعالي ــات مس ــتخدمة وس ــائل
االتصال بأنواعيا المختمفة بيدف التأثير اإليجابي وخمق صورة ذىنية إيجابية لدى الرأي العام .
 .5وســائل االتصــال  :صــحف الحــائط ( مجمــة المنشــأة ،النشـرات اإلخباريــة ،البيانــات الصــحفية  ،الكتيبــات ،
الممصقات ،البوسترات  ،الصحف ،الندوات ،المحاضرات  ،المؤتمرات ،ورشات العمـل،
األدلة اإلرشادية ُ ،
الب ـرامج اإلذاعيــة والتمفزيونيــة ـالمجالت  ،الســينما  ،المســرح  ،األفــالم الوثائقيــة  ،الحفــالت  ،المعــارض
الميرجانات "
 .6المنظمة الدولية  :ىيئة دولية دائمة تضم عدداً من الدول ،تتمتع بـإرادة مسـتقمة عـن إرادة الـدول األعضـاء
 ،تيدف إلى حماية المصالح المشتركة لمدول األعضاء.
ثامناًُ :محددات الدراسة :
ش ــممت الد ارس ــة جمي ــع المنظم ــات الدولي ــة المستض ــافة ف ــي األردن بكاف ــة الع ــاممين فيي ــا ف ــي ش ــؤون
العالقات العامة واإلتصـال والتـي ال تقـوم بمزاولـة أعماليـا بإتصـال مباشـر مـع الجميـور وعميـو فـإن نتـائج ىـذه
الدراسة ال تعمم إلن العينة حصر شامل لقمة عدد أفرادىا  ،ومن أىم العوامل التي ساىمت بعدم تعميم نتائج
ىذه الدراسة إختالف الزمان والمكان والحدود التطبيقية لكل دراسة .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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المبحث األول  :اإلسناد النظري لمدراسة
استندت ىذه الدراسة لنظرية حارس البوابة ونموذج العالقات العامة ذات اإلتجاىين المتوازنين والـذي
ىو أحد أربعة نماذج لمعالقـات العامـة كمـا وضـعيا كـ ٌل مـن (جـرونج وىنـت) .وفيمـا يمـي شـرح ليـذين السـندين
ُيظير أسباب إعتماد الدراسة ليما:
نظرية حارس البوابة
وفقاً لنظرية حارس البوابة فإن لمقائم باالتصال وظيفة أساسـية ىـي ح ارسـة البوابـة ،وبعبـارة أخـرى فـإن
القائم باالتصال لو سمطة اتخاذ ق اررات معينة تؤثر عمى سير العممية االتصالية ومخرجاتيا ،وقد أطمق كيرت
ليــوين لقــب حــارس البوابــة عمــى القــائم باالتصــال ليوضــح أن المــادة اإلعالميــة فــي طريقيــا إلــى الجميــور تمــر
بم ارحــل عدي ــدة يت ــدخل ف ــي انتاجي ــا وص ــياغتيا وتوص ــيميا عــدد م ــن األفــراد ال ــذين يس ــتطيعون الس ــيطرة عم ــى
المضــمون المقــدم مــن خــالل اإلتاحــة والمنــع ،ويتــأثرون كــذلك فــي كــل مرحمــة بمجموعــة عوامــل تتــدخل فــي
ق ـ ارراتيم ومســتوى نفــوذىم .وتفتــرض النظريــة أن ىنــاك عوامــل تتــدخل فــي ق ـرار القــائم باالتصــال فيمــا يتعمــق
بمسألتين ( رشتي :(302،1978،
ما الذي س ُـيمرر مـن معمومـات خـالل العمميـة االتصـالية وصـوال إلـى الجميور؟(أولوياتـو اإلعالميـة والمينيـة)وىو المعروف بمرحمة االختيار في التأثير التفاعمي الذي يمارسو القائم باالتصال.
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كيــف ســتُمرر ىــذه المعمومــات خــالل العمميــة االتصــالية وصـوال إلــى الجميــور ؟(أســموب ممارســتو لممينــة) أومرحمة تحديد كيفية تصوير الحدث وكيفية تفسيره.
ويرجع الفضل إلى عالم النفس النمساوي األصل األمريكي الجنسية كرت لوين  Kurt Lewinفي تطوير ما
أصبح يعرف بنظرية حارس البوابة اإلعالمية والتي نشرت عام  1947بعنوان Channels Of Grouplife
وفييا يقول لوين أنو عمى طول الرحمة التي تقطعيا المادة اإلعالمية حتى تصـل إلـى الجميـور ،ىنـاك بوابـات
يــتم فييــا اتخــاذ قـ اررات بمــا يــدخل وبمــا يخــرج وأنــو كممــا طالــت الم ارحــل التــي تقطعيــا األخبــار حتــى تظيــر فــي
وســيمة اإلعــالم ،ازدادت المواقــع التــي تصــبح فييــا ســمطة ف ـرد أو عــده أف ـراد فــي تقريــر مــا إذا كانــت الرســالة
ســتنتقل بــنفس الشــكل أو بعــد إدخــال بعــض التغي ـرات عمييــا وليــذا فســمطة إدارة ىــذه البوابــات ،والقواعــد التــي
تطبق عمييا والشخصيات التي تممك بحكم عمميا سمطة التقرير يصبح ليا أىمية كبرى في انتقال المعمومات.
وبالتــالي فــإن ىــذه العوامــل تســاعد فــي زيــادة أو تقميــل نفــوذ القــائم باالتصــال فــي كــل مرحمــة مــن م ارحــل عمميــة
االتصــال،أوتفرض ش ــكالً معين ـاً لي ــذا النف ــوذ ،واألمــر يختم ــف ف ــي كثيــر م ــن األحي ــان بــاختالف طبيع ــة الق ــائم
باالتصال.
تنقسم دراسات حارس البوابة  ،الى اربعة أقسام رئيسية :دراسات تتناول تأثير الظروف المحيطة عمى القائمين
باالتصــال  ،د ارســات تتنــاول تــأثير الن ـواحي المينيــو عمــييم ،ود ارســات تيــتم بالجوانــب الفنيــة والماديــة لعمميــم
،ودراسات تختبر أو تقيس القائمين باالتصال أي العاممين .
والنوع األخير ىو النوع الذي تتناولو ىذه الدراسة .
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نمـاذج جـرون (  (Gruningوىنـت (  :( Huntلتطـور وممارسـة العالقـات العامـة فـي الواليـات المتحـدة
.حيــث نشــر جــيمس جــرونج وتــود ىنــت عــام  1984كتاب ـاً عنوانــو إدارة العالقــات العامــة وقــد عرضــا نمــاذج
لتطــور حقــل العالقــات العامــة والممارســة فيــو .وتتنــاول ىــذه النمــاذج أنمــاط اتصــاالت العالقــات العامــة مــع
الجماىير المتعاممة معيا  ( :درة ،المجالي ) 38،2010 ،
أ .نمــوذج وكــالص الصــحافة والنشــر :وىــو مــن أوائــل النمــاذج التــي ظيــرت فــي الواليــات المتحــدة
ويوكــل عــادة وكيــل أو صــحيفة أو صــحفي لتغطيــة نشــاط الزبــون ،وال ضــرورة أن يكــون مــا
ينشر مطابقاً لمحقيقة .
ب .نمــوذج المعمومــات العامــة  :ويكــون اليــدف فــي ىــذا النمــوذج تقــديم معمومــات لمنــاس،وتكون
الدقة في المعمومة ميمة بل أساسية .وال يرمي أصـحاب ىـذا النمـوذج إلـى إقنـاع الجميـور أو
تغييــر اتجاىاتــو .ويكــون دورىــم ىــو دور صــحفي داخمــي تكــون ميمتـة إيصــال معمومــات لمــن
يريدىا .
ج .نموذج العالقات العامة ذات اإل تجاىين غير المتـوازنين :حيـث أدخـل أصـحاب ىـذا النمـوذج
مفيــوم اإلتصــال فــي اتجــاىين ومفيــوم التغذيــة الراجعــة.ونعني بعــدم الت ـوازن أن التغيــر الــذي
يرمي إليو أصحاب النموذج ىو التغير في اتجاىات الجميور وسموكيم أكثر منو في ممارسة
المنظمة نفسيا .ويمكن أن يضاف أن اإلتصاالت ترمي إلى اإلقناع .
د .نمـــوذج العالقـــات العامـــة ذات اإلتجـــاىين المتـــوازنين :كثي ـ اًر مــا يوصــف ىــذا النمــوذج بأنــو
نموذج مثالي قد ال نجده في الحياة العممية .وييدف إلى جعل اإلتصال إتصـاال فـي اتجـاىين
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وتشــجيع الح ـوار بــين المنظمــة والجميــور .ويتضــمن النمــوذج تبــادالً فــي االراء واألفكــار بــين
الطرفين مما يؤدي إلى تغيير في اتجاىات وسموك الطرفين المتعاممين .
ربط ىذه الدراسة واسنادىا لنظرية حارس البوابة ونموذج العالقات العامة ذات اإلتجاىين:
إ ن مسؤولية العالقات العامة تجاه مجتمعيا ال تنفصل عـن عمميـا األساسـي إقنـاعي الطـابع ومـن ىنـا
فإن النموذج غير المتناسق باالتجاىين يبين أن توجو المنظمة إلى جميورىا الداخمي والخارجي ومن جميورىا
ليا يركز عمى ىذا اليدف اإلقناعي خاصة من قبل المنظمة إلى جميورىا،أما النموذج المتناسق فيـو يفتـرض
أن اإلتجاه اإلقناعي لمممارسة االتصالية لمعالقات العامـة يركـز عمـى تحقيـق تفـاىم متبـادل عمـى مسـتوى واحـد
م ــن األىمي ــة وم ــن ىن ــا ف ــإن المعموم ــات الخاص ــة ب ــالجميور أو الـ ـواردة عن ــو ي ــتم جمعي ــا وف ــق أس ــس تكويني ــة
عممية(الدليمي)80،2011 ،
طالمــا أننــا نــدرس ســمات بيئــة عمــل المنظمــات الدوليــة فــي األردن وســمات القــائم باالتصــال ،فــإن مــا
يعنينـا لكــي تـتم عمميـة الوصــف ىـو تحديــد ســمات البيئـة كعوامــل مــؤثرة عمـى القــائم باالتصــال ،والتـي عــادة مــا
توصف بالضغوط ،ومن ثم دراسة سـمات القـائم باالتصـال ومقارنتيـا بسـمات البيئـة لفيـم مجـاالت التـأثير،وفي
ىذا فإن المداخل النظرية مجتمعة تمدنا بالتالي:
 تحدد لنا المقصود بالعوامل المؤثرة أو فكرة التأثير.
 تحدد لنا مجاالت تأثير ىذه العوامل أو عمى ماذا تؤثر تحديداً بالنسبة لمقائم باالتصال.
مرحل تحميل السمات وتفسير عالقتيا بالقائم باالتصال.
 تحدد لنا كيف تؤثر ىذه العوامل في ا
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 تفسر لنا لماذا أثرت ىذه العوامل بيذه الطريقة ،أي طبيعة التأثير
فـالنموذج األنســب لتقـوم بتطبيقــو أجيـزة العالقــات العامـة فــي المنظمـات الدوليــة ،ىـو نمــوذج العالقــات
العامة ذات اإلتجاىين المتوازنين.
المبحث الثاني:أدبيات الدراسة
أوَلً :األنشطة اإلتصالية
ىي مجموعة الممارسات الخاصة بجياز العالقات العامة ،في أي مؤسسة في إطار عمميا الترويجـي
لتحقيق أىداف المؤسسة وتحسين صورتيا لدى جميورىا الداخمي والخارجي .
بات األمر جمياً أن العالقات العامة نشاط اتصالي إداري عممي ،وىذا يفترض أن يكون الجياز القائم
عم ــى العالق ــات العام ــة جي ــا اًز ق ــاد اًر عم ــى تحقي ــق األى ــداف المطموب ــو من ــو وم ــن خ ــالل األنش ــطة اإلتص ــالية
واالدارية والعممية .
وكــي تحقــق العالقــات العامــة دورىــا بفاعميــة يجــب أن تكــون إدارة العالقــات العامــة ذات تنظــيم فعــال
قادر عمى إنجاز ميماتيا .
وان أي نمط تنظيم إلدارة العالقات العامة ميما كانت تسميتو (إدارة أو قسم أو جيـاز أو غيـر ذلـك )
يجب أن يراعي ما يمي  (. :ابو اصبع )109، 1998،
أوال :العالقات العامة جياز يرتبط باإلدارة العميا في المؤسسة .
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ثانياً  :العالقات العامة نشاط اتصـالي يجـب أن تسـمح لـو مرونـة التنظـيم بالحركـة واإلتصـال المباشـر
بجميوره الداخمي والخارجي .
ثالثاً  :أن طبيعة أنشطتو اإلتصالية مختمفة وتحتاج إلى ميـارات متعـددة تحتـاج إلـى كـوادر مـاىرة فـي
اإلتصال والعالقات اإلنسانية لتنفيذىا .
رابعاً :طبيعة أنشطتيا في التنبؤ والتخطيط والتعرف عمى طبيعة الجميور وسـمعة الشـركة تحتـاج إلـى
قسم لمبحوث والتخطيط.
تبدو قوة وسائل اإلتصال فعالة إذا كانت تتسم بالشمولية والتكرار ومحاصرة الجميور المستيدف.
تــرى الد ارســة إن األنشــطة اإلتصــالية المســتخدمة فــي تحقيــق أىــداف العالقــات العامــة فــي المنظمــات
الدوليــة عبــارة عــن مجموعــة مــن األنشــطة (األســاليب) التــي يمكــن أن يــتم اســتخداميا جميعيــا أو بعضــيا وىــذه
األساليب ىي  ( :عجوة )54 ،1983،
 .1الزيــارات :ونعنــى بالزيــارات ىنــا أن تقــوم إدارة العالقــات العامــة بإستضــافة الجميــور المســتيدف لمتعريــف
عمى أنشطة المنظمة وجعميم يشعرون باأللفة مع المكان قبل المجوء إلى المنظمة الدولية.
 .2النشرات  :وتعد المنظمات الدولية نشرات تعريفيـة أمـا عبـر موقعيـا اإللكترونـي الـذي يكـون معـداً إعـداداً
جيــداً مــن حيــث المعمومــات والصــياغة وســيولة اإلســتخدام .وتعتبــر ىــذه الوســيمة وســيمة ىامــة لمســاعدة
إخصائي العالقات العامة  ،لتحديد مدى فيم الجميور ألنشطة المنظمـات الدوليـة ،وتجيـب عمـى الكثيـر
من األسئمة الرئيسية التي تبادر ذىن الجميور .
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 .3الرسائل  :ويمكن إعداد رسائل إلى الجميور المستيدف لمتعريف بالحمالت الصحية والتوعوية
 .4الصــحافة  :مــن الضــروري أن يظــل اســم المنظمــة وخــدماتيا مـرتبط بأذىــان الجميــور المســتيدف وخيــر
وسـ ــيمة لـ ــذلك ىـ ــي األخبـ ــار  ،والمقـ ــاالت واإلحصـ ــائيات  .التـ ــي تنشـ ــر فـ ــي الصـ ــحف المحميـ ــة  ،ومـ ــن
الضروري أن ندرك أن الصحافة المحمية بحاجـة إلـى ىـذا النـوع مـن األخبـار .ولـذا فـإن تغطيـة األنشـطة
التي تقوم بيا المنظمات الدولية والمشاركة في نـدواتيا وورشـات عمميـا وحمالتيـا ،كميـا أخبـار يمكـن أن
يتم تزويد الصحافة بيا .
 .5اإلذاعة والتمفزيون  :يمكن أن تعمـل المنظمـة عمـى تفعيـل دور نشـاطاتيا وخـدماتيا مـن خـالل المشـاركة
في البرامج والندوات التي تقدميا اإلذاعة والتمفزيون مما يعزز سمعتيا ومكانتيا في األردن .
 .6الممصقات :يمكن استخدام نوعين من الممصقات :
أ .الممصقات  Postersالتي تبرز اسم المنظمة والتي يجب أن يراعي فييا وضوح الفكرة وجمال
اإلخراج وجودة الصياغة .
ب .الممصقات التي تخدم المجتمع وتخدم المنظمة بنشر أبرز نشاطتيا وأحدث حمالتيا مثل إعداد
ممصقات حول العنف ضد األطفال ،وحمالت التطعيم ضد بعض األمراض ،والتثقيف الصحي
وغيرىا .
 .7عقد المؤتمرات الصحفية  :ويمكن ذلك بدعوة رجـال اإلعـالم مـن صـحافة واذاعـة وتمفزيـون لتغطيـة ىـذه
المؤتمرات  ،وتكـون المنظمـة قـد أعـدت نفسـيا مسـبقاً لإلجابـة عمـى أسـئمة الصـحفين ،وعـادة مـا تسـبق
ىذه المؤتمرات إطالق حمالت لممنظمة نفسيا.
إعداد أفالم سينمائيو وفيديوىات قصيرة لمتعريف بأنشطة المنظمة .
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ثانياً  :العالقات العامة
العالقــات العامــة  :نشــاط إتصــالي ييــدف إلــى توثيــق الصــمة بــالمجتمع  ،ومــن أجــل تحقيــق ذلــك فإنيــا
المشـرفة ليــا  ،كمؤسســة تخــدم المجتمــع وتعمــل عمــى صــيانة مصــالحو ،ومــن ناحيــة
تعمــل عمــى إبـراز الصــورة ُ
أخرى تعمل المؤسسة من أجل تعزيز ىذه الصورة عمى أن تُبرز حرصيا عمى الصـالح العـام ،وفـي ذلـك يقـول
ىاروود.تشــارلدز  ":إن مشــكمتنا فــي كــل مؤسســة أو صــناعة ىــي أن نكتشــف تمــك األنشــطة ،وأن نعــرف أثارىــا
اإلجتماعية  ،فإذا ما كانت تتعارض مع الصالح العام ،فعمينا أن نجد الطـرق والوسـائل لتعـديميا بحيـث تُصـبح
في خدمة الصالح العام ،والصالح العام ىو ما يقول الجميور أنو كذلك" .نقالً عن (أبو اصبع)79،1998،
وفـي أحـدث التعريفـات لمعالقـات العامـة قـدم المفكـر األمريكـي ركـس ىـارلو (  )Rex Harlowالـذي
أسـس جمعيـة العالقـات العامـة،تعريفاً قــال فيـو ،أنيـا تعنـي إدارة مشــكالت أو قضـايا  ،وتحـرص عمـى تمكــين
إدارة المنظمة من اإلطالع عمى واإلستجابة لمرأي العام  ،وتحدد وتؤكد عمى مسؤولية إدارة المنظمة في خدمة
الصالح العام ،وتساعد تمـك اإلدارة ألن تتـابع التغيـرات وتوظفيـا بفاعميـة ،وتعمـل عمـى أن تكـون جيـاز تحـذير
أولي لتوقع أحداث واتجاىات معينة ،وتستخدم البحث العممي ومبادئ اإلتصال األخالقي كأدوات رئيسية ليا.
وتعد إدارة العالقات العامة داخل أي منظمة جزءاً من ىيكميـا التنظيمـي ،إال أنيـا ليسـت نشـاطاً إداريـاً
فقــط كــأي إدارة أخــرى داخــل ىــذا الييكــل ،وانمــا ىــي نشــاط جــوىره اإلتصــال ،فالعالقــات العامــة تمثــل نظام ـاً
مفتوحاً تتفاعل مع بيئتيا وتؤثر فييا وتتأثر بو .
و إذا كانــت العالقــات العامــة قــد أصــبحت أم ـ اًر الزمـاً بالنســبة لممؤسســات الحكوميــة والخاصــة ،فإنيــا
ألزم ما تكون بالنسبة لممؤسسات ،حيث ال توجد مؤسسة تحتاج إلى وظيفـة العالقـات العامـة أكثـر مـن إحتيـاج
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منظمــات المجتمــع المــدني ليــذه الوظيفــة ،فطبيعــة عمــل المؤسســات القــائم عمــى مبــدأ المشــاركة والنــزوع نحــو
العمـل الطــوعي وعــدم الربحيــة يجعميــا بحاجــة ماســة لمتواصـل واإلتصــال المســتمر بـافراد المجتمــع لكـي تضــمن
إقامــة عالقــات التفــاىم والثقــة المتبادلــة مــع جماىيرىــا  ،وبــذلك يمكــن حــثيم عمــى التجــاوب مــع سياســاتيا  ،أو
التضحية بالجيد أو الوقت أو المال لدعميا في تحقيق أىدافيا وتنفيذ برامجيا  ،كما أن المؤسسات تيتم أيضا
بوظيفــة العالقــات العامــة أكثــر مــن غيرىــا مــن أجــل بنــاء صــورتيا الذىنيــة لــدى جماىيرىــا المعنيــة  ،وذلــك ألن
الصورة الذىنية الجيدة ىي أساس نجاح المؤسسات  ،حيث تفتقر فـي أوقـات كثيـرة إلـى عناصـر التقـيم المـادي
لمعرفة مدى نجاحيا في تحقيق أىدافيا  ( .الدليمي )62 ،2011،
ويعرف مجمس معيد العالقات العامة (البريطاني) العالقات العامة بأنيا :
" الجي ــود المدروســـة والمخطط ــة والمثـــابرة لتأســـيس الفي ــم المتبـ ــادل والمحافظ ــة عمي ــو ب ــين المؤسســـة
وجميورىا(Sam Black 1994:P.3(.
ويعرف ارنوف وباسكن  Aronof & Baskinالعالقات العامة بالتعريف التالي  " :ىي وظيفـة إداريـة
تُساعد في تحديد أىداف المنظمة ،وتُسيل التغير فييا  ،ويقوم ممارسو العالقات العامة بأنشطة اتصـالية ،مـع
الجميور الداخمي والخارجي ،وذلك لخمق تماسك بين أىداف المنظمة والتوقعات المجتمعية  .ويتطور ممارسو
وينفذون ويقيمون برامج المؤسسات والجماىير "( .)Aronof & Baskin.1983 : P.9
العالقات العامة ُ
وقد كان تعريف العالقات العامة قديماً  :أنيا الجيود اإلدارية المخططة والمرسومة والمستمرة ،لتنظـيم
العمـل مـن قبـل المنشـات والتـي تيـدف إلـى اقامـة وتـدعيم التفـاىم المتبـادل بـين المنشـأة وجميورىـا،حتى يتسـنى
تكيف المنشأة في المجتمع الذي توجد فيو(.رشوان)111 ،1997 ،
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و يمكن إستخالص النقاط اآلتية ،من تعريفات العالقات العامة وىي :
 .1العالقــات العامــة عمــم يســتعين باألســموب العممــي  ،وتســتند إلــى النظريــات العمميــة والخب ـرات
المقننة والتجارب المدروسة.
 .2تحتاج العالقات العامة إلـى متخصصـين عمـى مسـتويات مختمفـة يتخرجـون مـن خـالل معاىـد
وكميــات متخصصــة  ،ليقيم ـوا ال ـ أري العــام مــن الزاويــة التــي تيــم المنظمــة ،كمــا أنيــم يقــدمون
العميا) بالنسبة لطرق التعامل مع الرأي العام .
النصح والمشورة إلى المديرين( اإلدارة ُ
 .3تتض ــمن العالق ــات العام ــة التف ــاىم ب ــين المنظم ــات وجماىيرىا،وتعم ــل عم ــى التـ ـرابط وتحقي ــق
التعاون بينيا.
 .4تستخدم العالقات العامة أدوات االتصال واإلعالم ،واألنشطة االتصالية لتحقيق أىدافيا.
 .5أصــبحت العالقــات العامــة ضــرورية وال بــد مــن وجودىــا فــي جميــع المنظمــات وعمــى جميــع
المستويات .

20

ثالثاً:أىمية العالقات العامة:
يبرز تشارلس شتاينبرج اربعة عوامل ميمة أسيمت في جعل العالقات العامة عمميـة ميمـة ،وىـي( :
حاتم )49 ،1973،
أوالً :الييكل المتزايد التعقيد في الصناعة وزيادة ابتعادىا عن اإلتصال المباشر بالجميور.
ثانياً:ظيور مصالح المنشأت الكبيرة وما يترتب عمييا من نتائج.
ثالثاً :ظيور تنافس تتزايد حدتو مما فرض إحتراماً لمرأي العام وحاجة المؤسسة إلى التأييد الجماىيري
رابعاً :اشتداد الطمب عمى الحقائق والمعمومات من جانب الجميور نتيجة إلنتشار التعميم والمعرفة .
رابعاً:العالقات العامة في حياة المنظمة في القرن الماضي :
تعتبر العالقات العامة من المين التي تنتشر بوتيرة سريعة جداً في ُمختمف المجـاالت والقطاعـات.في
عــالم معقــد ومركــب تفــرض العالقــات العامــة نفســيا فــي مجــاالت عــدة ومختمفــة كالمجــال الحكــومي والسياســي
والتجــاري واإلقتصــادي والز ارعــي وفــي المؤسســات غيــر الحكوميــة ومؤسســات النفــع العــام والمؤسســات الخيريــة
والقائمة قد تطـول لتشـمل مختمـف مجـاالت الحيـاة .ىـذه المؤسسـات والمنظمـات بحاجـة ماسـة لمعالقـات العامـة
إليصــال مــا تقــوم بــو المنظمــة مــن أجــل جماىيرىــا كمــا تعمــل العالقــات العامــة عمــى إيصــال وتفســير وشــرح
متطمبات الجماىير لممنظمة .ففي مناخ يتسم بالتغير اإلجتماعي فائق السرعة فإن كل منظمـة بحاجـة إلـى أن
تتطــور وتتــأقمم مــع الظــروف الجديــدة واال ســيكون مصــيرىا الفش ـل واإلنق ـراض .فممــارس العالقــات العامــة فــي
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األلفية الثالثة بحاجـة إلـى ميـارات اتصـالية كبيـرة وميـارات إداريـة متطـورة وكـذلك حساسـية اجتماعيـة لمسـاعدة
المنظمة لمتأقمم وتتكيف مع المحيط المتغير باستمرار ( )Cutilp&Center1994,Seitel1998
لقــد أصــبحت ممارســة العالقــات العامــة فــي القــرن العشــرون جــزءاً مــن نســيج التســويق ومــن العمميــة
االدارية الية منظمة  .كما أن أىداف وغايات واستراتيجات وأساليب العالقات العامـة تنبـع مباشـرة مـن أىـداف
المنظمة الكمية  .كما تعكس استراتيجيات وأساليب العالقـات العامـة أىـداف المنظمـة الكميـة .فالعالقـات العامـة
ليست مجرد ابتسامات مصطنعة وال بيرجة إعالمية واعالنية مبالغ فييا لمحصول عمى وجود ومكان في وعي
الجمــاىير بــل ىــي بحاجــة إلــى عمــل منيجــي ومــنظم فــي جميــع أوجــو اإلتصــال واإلعــالم والعالقــات اإلنســانية
والميارات الخاصة بإتخاذ الق اررات الصائبة والرشـيدة .فالعالقـات العامـة اليـوم تتطمـب عمـالً جـاداً وعمميـاً مبنيـاً
عمى التخطيط المنيجي اإلستراتيجي وعمى االتصال الفعال المتكافئ المتـوازن بـين المنظمـة وجماىيرىـا وعمـى
إدارة رش ــيدة وفعال ــة تمك ــن العالق ــات العام ــة م ــن تنفي ــذ برامجي ــا وخططي ــا ف ــي أرض الواق ــع وتحقي ــق النت ــائج
واألى ـ ـ ــداف المس ـ ـ ــطرة ،فالعالق ـ ـ ــات العام ـ ـ ــة الناجح ـ ـ ــة والفعال ـ ـ ــة والم ـ ـ ــؤثرة ى ـ ـ ــي التـ ـ ـ ـي ت ـ ـ ــؤمن باألفعـ ـ ـ ـال قب ـ ـ ــل
األقوال)Gruning&Hunt,1984(.
العميــا فــي المنظمــة أن تســتغني عــن العالقــات العامــة  ،بــل ىــي بحاجــة إلييــا فــي
وال تســتطيع اإلدارة ُ
مياميــا اإلداريــة وخاصــة فــي صــناعة واتخــاذ الق ـ اررات .ومثــل العمميــات اإلداريــة األخــرى فــإن ميمــة العالقــات
العامة المحترفة تنبع من استراتيجيات واضحة وأىداف تعتمد عمى أسـاليب ومعـاير محـددة تسـاعد عمـى قيـاس
النتــائج واألىــداف .العالقــات العامــة ىــي عمــم إداري اتصــالي أجتمــاعي مبنــي عمــى البحــث والتخطــيط واإلدارة
والبرمجــة واإلتصــال والتقيــيم حيــث تقــوم العالقــات العامــة بمفيوميــا العصــري عمــى الفعــل ولــيس ردة فعــل (
)Seitel,1998
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وقد عززت المنظمات المختمفة ىيكميا اإلداري بإدارة العالقات العامة حتـى تقـوم ىـذه األخيـرة بتسـويق
وتفسير المنظمة لمجمـاىير وكـذلك تفسـير الجمـاىير لممنظمـة  .ويتوقـع مـن ممارسـو العالقـات العامـة أن يممـوا
بمختمف ميارات اإلعالم الفنيـة مثـل الكتابـة والتحريـر ونشـر المقـاالت فـي مختمـف الصـحف والمجـالت وانتـاج
المـواد المطبوعــة الســمعية والبصـرية  .ينتظــر مــن ممارســي العالقــات العامــة أن يكونـوا ُمممــين بمفــاىيم االدارة
باألىداف ونظرية وأسموب اإلدارة .من جية أخرى أن تكون إدارة العالقات العامة قريبة من اإلدارة العميا حتى
ت ــتمكن م ــن التفاع ــل اإليج ــابي وم ــن تق ــديم المش ــورة والنص ــح وتس ــاىم ب ــذلك ف ــي ص ــناعة القـ ـرار  .كم ــا تمع ــب
العالقات العامة دور المفسر والمتـرجم لممنظمـة وفمسـفتيا وسياسـتيا وبرامجيـا ،فيـي بكـل المواصـفات الضـمير
الحي لممنظمة  .ومن ىنا يتوجب عمى الممارسـين ليـذه الوظيفـة اإلتصـالية عـدم االكتفـاء بالميـارات إتصـالية
فقط فإن ميارات اإلدارة والتخطيط والبرمجة ىي عناصـر أساسـية فـي عمميـم .فممـارس العالقـات العامـة اليـوم
بحاجــة إلــى القــدرة عمــى فيــم ال ـرأي العــام  ،والقــدرة عمــى تخطــيط ب ـرامج العالقــات العامــة والقــدرة عمــى إنتــاج
الرسائل المقنعة والفعالة لمختمف وسائل اإلعالم ولمختمف الجماىير وكذلك القدرة عمى تقييم مختمف األعمـال
واألنشطة التي تقوم بيا إدارة العالقات العامة ،وكـذلك القـدرة عمـى التفاعـل والتعامـل بطريقـة إيجابيـة فعالـة مـع
األزمات التي تمر بيا المنظمة ( )Vasquez&Maureen,2000
خامساً:طبيعة العالقات العامة في المنظمات :
تتميز العالقات العامة كمفيوم وكممارسة بخصائص ومميزات قد ال تتـوفر فـي ميـن ومجـاالت أخـرى
 ،األمر الذي جعل الكثيرين يسيئون فيميا أو يطبقونيا بطرق تتعارض مع مبادئيا وأسسيا.وأىم ىذه الميـزات
والخصائص ما يمي :
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ـر حت ــى تظي ــر
 نت ــائج العالق ــات العام ــة ليس ــت فوري ــة ب ــل تتطم ــب بـ ـرامج طويم ــة الم ــدى ووقتـ ـاً معتب ـ اً
،فالعالقات العامة ليست كـاإلعالن أو كالتسـويق أو النشـاطات األخـرى التـي تقـوم بيـا المنظمـة فـي
عص ـرنا الحاضــر .وىــي تســعى لتســويق وتفســير المنظمــة لمجميــور وتســعى كــذلك لفيــم الجميــور
وتقديمــو لممنظمــة وىــذه األىــداف قــد تتطمــب وقت ـاً طــويالً حتــى تتحقــق فــي الميــدان ألن بنــاء صــورة
ذىنية إيجابية لممنظمة أو تصحيح صورة نمطيـة أو بنـاء صـورة جديـدة مـن العـدم كـل ىـذه األعمـال
ال تنجز بين عشية وضحاىا.
 إن مجال العالقات العامة مجال معنوي يتعمق بالصور الذىنية واالراء واالتجاىـات ،وىـي كممارسـة
تخاطب االتجاىات واألفكار والمواقف والصور الذىنيـة وبـذلك فإنيـا تتوجـو لمختمـف الجمـاىير التـي
تتعامــل مــع المنظمــة س ـواء كانــت داخميــة أو خارجيــة بيــدف التــأثير فــي ســموكيم وتصــرفاتيم إزاء
المؤسســة والعمميــة ىنــا إذن فكريــة ذىنيــة بالدرجــة األولــى ال تســتطيع العالقــات العامــة إحــداثيا فــي
وقت قصير  .العممية كذلك معقدة وقد تتفاعل مع متغيرات أخرى أضف إلى ذلك أن عممية التـأثير
في اإلتجاه أو الموقف ال تعني بالضرورة التأثير في السموك .
 إن جماىير العالقات العامة داخمية وخارجية ومتنوعة عمى عكس اإلعالن أو ادارات التسويق وىذا
يعني أن األمر يتطمب دقـة فـي تحديـد مختمـف أنـواع الجمـاىير التـي تتعامـل معيـا المنظمـة ،فينـاك
منظمــات تتعامــل مــع أكثــر مــن فئــة مــن الجميــور ولتحقيــق نتــائج إيجابيــة مــع الجميــع وفــي ظــرف
زمني معين  ،األمر لـيس بالبسـيط عمـى اإلطـالق وىـذا مـا يجعـل النتـائج تتطمـب وتأخـذ وقتـاً معتبـ اًر
في غالب األحيان .
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تتعامــل العالقــات العامــة مــع الـرأي العــام والمجتمــع المحمــي والمجتمــع الــدولي وىــذا يعنــي أن العالقــات العامــة
ثقافة قبل أن تكون أي شئ أخر تحتاج إلى بيئة تؤمن بالرأي األخر واإلخـتالف فـي الـرأي العـام واحتـرام تعـدد
األراء ووجيات النظر وبذلك توفر السوق الحرة لألفكار ( .بدران ،يونسيف ،مقابمة)2014/1/2 ،
سادساً:وظيفة العالقات العامة:
إ ن فمسفة العالقات العامة وىدفيا ىو اقامة طريق لالتصال يتم من خاللو الفيم المتبادل بـين التنظـيم
وبين الجميور المستند عمى الحقائق والمعرفة والمعمومات الكاممة.
والعالقــات العامــة ىــي مــن وظــائف التنظــيم التــي تيــتم بتقيــيم االتجاىــات العامــة ،وتوضــح السياســات
واالجراءات التي يستخدميا التنظيم مع الجميور ،وتتضمن كـذلك تنفيـذ البـرامج التـي تيـدف الـى الفيـم والقبـول
ليذا البرنامج.
ويمكن تحديد وظيفة العالقات العامة بما يمي( :عجوة )254 ،1983،
الري العام والتاكيد عمى أىميتو.
 -1تقييم أ
الري العام بالطريق الذي يسير فيو التنظيم وبطريقة تعاممو مع الجميور الخارجي.
 -2تعريف أ
الري العام.
 -3االعتماد عمى طرق االتصال لمتاثير في أ
وقــد حــدد (الــدليمي  ،فــي كتابــو العالقــات العامــة رؤيــة معاص ـرة )2011،الوظــائف الرئيســة لمعالقــات
العامة :
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 -1البحث  :ويقصد بو القيام بالد ارسـات والبحـوث المتعمقـة بقيـاس اتجاىـات الـرأي العـام بـين كـل مـن
الجماىير الداخمية والخارجية لممؤسسة ،وجمع الحقائق والبيانات والمعمومات الخاصة بذلك ،ومـن
ثــم القيــام بتقــدير مــدى نجــاح الحمــالت والب ـرامج واالنشــطة اإلعالميــة ووســائميا المختمفــة والمبنــي
عمى قاعدة المعمومات والبيانات الدقيقة .
 -2التخطيط  :ويقصد بو القيام بتحديد الوسائل االعالمية المختمفة والمناسبة لكل جميور.
 -3االتصــال :ويقصــد بــو القيــام بتحديــد اســموب االتصــال بــالجميور المســتيدف كالييئــات واالف ـراد
والمتطـوعين ،وقــادة الـرأي ،وجيــات التمويــل وكــل الفئـات المعنيــة بنشــاط المؤسســة،وذلك مــن أجــل
القيام بتنفيذ الخطط التي رسميا من قبل .
 -4التنس ــيق:وىو تحقي ــق االنس ــجام والتنس ــيق ب ــين كاف ــة أنش ــطة العالق ــات العام ــة ،وانش ــطة االدارات
االخرى بالمؤسسة ،وذلك من اجـل الوصـول فـي نيايـة االمـر الـى تنفيـذ أنشـطة المؤسسـة وتحقيـق
أىدافيا بفاعمية عالية ودون ادني تنافر او ازدواج بين االدارات المختمفة.
 -5التق ـ ــويم :وؤقص ـ ــد ب ـ ــو قي ـ ــاس النت ـ ــائج الفعمي ـ ــة لتطبي ـ ــق بـ ـ ـرامج العالق ـ ــات العام ـ ــة ،وتحدي ـ ــد أوج ـ ــو
التقصــير،وبالتالي اتخــاذ االجـراءات لتصــحيح اوجــو الخمــل ولضــمان فعاليــة تنفيــذ البـرامج وتحقيــق
االىداف المنشودة .
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سابعاً:دور العالقات العامة في إدارة األزمات:
المنظم ــات الدولي ــة ف ــي األردن خ ــالل فتـ ـرة إجـ ـراء الد ارس ــة .إن
أخ ــذت الباحث ــة بع ــين اإلعتب ــار دور ُ
المنظمات في القرن الحادي والعشرين قد تكون أزمات مفاجئة أو كبيرة ،فإن تأثيرىا عمـى
األزمات التي تواجو ُ
تمك المنظمات قد يكون كبي اًر  ،تؤدي إلـى إيقـاف خـدماتيا أو قـد تضـر بسـمعتيا ووضـعيا فـي األردن .والواقـع
أن مثــل تمــك األزمــات أزمــات معقــدة التركيــب بطبيعتي ـا ،ذلــك أنيــا قــد تكــون ذات أبعــاد تكنولوجيــة واقتصــادية
وسياسية واجتماعية معاً ،ثم أنيا ذات مساس بالعاممين في المنظمة أو بالجميور الذي ينتفع من خدماتيا.
كل ىذا يحتم عمى مسؤولي العالقـات العامـة فـي المنظمـات أن يـؤدوا دو اًر اسـتراتيجاً فـي إدارة األزمـات
التي قد تحدث لممنظمات التي يعممون بيا .ويقترح الباحثون أي يكون دور العالقات العامة متمثالً فيما يمي :
أ .قبل حدوث األزمة
ويتمثل الدور فيما يمي
 .1التعمق فيما يعرف بإتصاالت المخاطر ) (Risk Communication
وى ــو تخص ــص متف ــرع عمـ ــا يع ــرف ف ــي حقـــل اإلتص ــاالت والعالق ــات العامـــة ب ــإدارة القض ــايا

(Issues

(Seitel ,2007,P:404) )Mangment
ونعنــي بإتصــاالت المخــاطر تــوفر قاعــدة عمميــة حــول مخ ـاطر معينــة تتعمــق بالبيئــة والصــحة وتقــديم
معمومات موثوق بيا لمجميور بطريقة مفيومة وذات معنى ألفراده  .ويعالج ىذا النوع من التخصص المستوى
المرتفــع لمعواطــف والخــوف والفوضــى والقمــق واإلحبــاط والغضــب ،وىــي أمــور تحــدث فــي األزمــات غالبـاً .ومــن
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الجدير بالذكر أن تمك األمور قد ال تكون حقيقية،بل مشاعر وعواطف يشعرون بيـا وي ارىـا الجميـور ،انطالقـاً
من مبدأن أن الحقيقة ىي ما يراه ويدركو اإلنسان وىذا يتحتم معالجة نفسية إجتماعية عممية .
ومن األمور التي تؤخذ بعين اإلعتبار في موضوع اتصاالت المخاطر
العميا عمى أن تكون جزءاً من منظومة اإلتصاالت في المنظمة.
 تشجيع اإلدارة ُ
 اختيار خبراء ليكونوا مستشارين في المنظمة.
 العناية بوسائل اإلعالم واقامة عالقات مينية مستدامة معيا.
 إجراء بحوث حول آراء ومشاعر الجماىير المختمفة المتعاممة مع المنظمة.
 تحديد الجماىير اإلستراتيجية المتعاممة مع المنظمة .
 .2إنشاء مركز معمومات )Broom,2009 ,p 315( Information Center
وتكــون ميمــة المركــز نشــر المعمومــات الصــحية الدقيقــة عــن المنظمــة ومحاربــة الشــائعات ،ويجــب أن يضــع
المركــز خطــة اســتراتيجية لتحقيــق أىدافــو وىــو يعمــل بشــكل اعتيــادي عنــدما ال تكــون ىنــاك أزمة،وينشــط عنــد
وقوع األزمة .ومن الميم أن يحرص المركز عمى بناء مصداقية لنفسـو قبـل وقـوع األزمـة حتـى إذا وقعـت أزمـة
تتمقى الجماىير المتعاممة مع المنظمة ما يقولو مسؤولو المركز بثقة وتصديق .
 .3التخطيط لوقوع األزمات
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يجب أن يكون لدى مسؤولي العالقات العامة واخصائيييا القـدرة عمـى توقـع األزمـات التـي قـد تقـع وان يضـعوا
السيناريوىات المختمفة لكيفية معالجتيا  ( .درة و المجالي )318، 2010،
والواقـع أن الفشــل فــي التخطــيط لألزمــات يزيــد مــن مضـاعفات األزمــة.ورغم ذلــك فــإن الكثيــر مــن المنظمــات ال
تممك خططاً لمعاجة األزمات .
ب .أثناء وقوع األزمة :
لمعالقات العامة دور حاسم أثناء وقوع األزمة ،فمسـؤولو العالقـات العامـة ىـم صـمة الوصـل بـين اإلدارة العامـة
والجماىير المتأثرة أو الميتمة باألزمة ،ومنيا وسائل اإلعالم .
ومن الممكن أن تسترشد العالقات العامة ب األمور التالية  ( :درة والمجالي)382 ،2010 ،
 .1وجوب اإلىتمام بالجماىير المتعمقة بالمنظمة وأن يحتل ذلك األولوية ليا.
 .2وجوب اإلحساس بالمسؤلية الثقيمة واإللتزام بحل المشكمة.
 .3التمسك بالصدق وقول الحقيقة.
 .4تجنب عبارات ال تعميق أو "ليس ثمة ما أقولو" ،إلن ىذا يمقي بظاللو عمى موقف اإلدارة والمنظمة.
 .5وجوب توحيد لغة الخطاب ،وتجنب وجود أكثر من متحدث بإسم المنظمة.
 .6اإلستعانة بمركز المعمومات.
 .7الحرص عمى تزويد وسائل اإلعالم والجميور بالمعمومات باستمرار.
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 .8وجوب دراسة وسائل اإلعالم المختمفة بعناية ووضع خطة لمواجيو ما تبثو.
 .9الحرص عمى أن مسؤولي العالقات يكونوا في الواجية وان يكون ليم حضور دوماً.
ج .بعد وقوع األزمة :
ينبغــي أن تحــرص العالقــات العامــة عمــى تقيــيم مــاوقع وتبيــان ن ـواحي القــوة والضــعف فــي أدائيــا ووضــع خطــة
طوارئ لمواجة أزمات مقبمة.
ثامناً:المنظمات الدولية
يمكن أن نضع تعريفاً لممنظمة الدولية بأنيـا  ":ىيئـة دوليـة دائمـة تضـم عـدداً مـن الـدول ،تتمتـع بـإرادة
مستقمة عن إرادة الدول األعضاء  ،تيدف إلى حماية المصالح المشتركة لمدول األعضاء"
ويتضح من التعريف المذكور أن المنظمات الدولية تتطمب توافر العناصر اآلتية :
 .1مجموعة من الدول :
تمثل المنظمة الدولية مجموعة من الدول  .وىـذا يعنـي أنـو لـيس لدولـة واحـدة حـق إقامـة منظمـة دوليـة  .إلن
قيام دول بإنشاء منظمة يعني إنيا تمثل الدولة.وبالتالي تتحمل مسؤلية تمك الـدول فتكـون جـزءاً منيـا وتصـبح
شخصــية المنظمــة الدوليــة ىــي الشخصــية القانونيــة لمدولــة التــي أنشأتيا.وتصــبح فــي ىــذه الحالــة بمثابــة ســفارة
تمثل دولة واحدة .ال يمكن أن تنشأ منظمة دولية إال بإتفاق مجموعة من الدول(.الفتالوي)55،2004 ،
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 .2صفة الدوام :
يجـب ان يكـون إنشـاء المنظمـة الدوليـة بشـكل دائــم ولـيس لتحقيـق غـرض معـين تنتيـي بإنتيائو.ويقصـد بالــدوام
توافر صفة اإلستمرار .فال يتصور وجود منظمـة مؤقتـة .ذلـك أن المنظمـة الدوليـة غيـر الدائمـة تفقـد اسـتقالليا
وتبقى معمقة بإرادة الدول في حين تثبت المنظمة الدولية في مواجية الدول .
وال يقصــد بصــفة الــدوام ان تعمــل كــل أجي ـزة المنظمــة بصــفة دائمــة ومــن دون توقــف .وانمــا يكفــي أن تكــون
المنظمـة قـادرة عمـى ممارســة نشـاطيا فـي أي وقـت تـراه مناسـباً لتحقيـق أىدافيا.وىـذا مــا يميـز المنظمـة الدوليــة
عن المؤتمر الدولي  .فالمؤتمر الـدولي ينعقـد بـين الـدول لبحـث موضـوع معـين ثـم يـنفض أمـا المنظمـة الدوليـة
عمـى العكـس مـن ذلـك فإنيـا تعمـل بصـفة دائمـة ومسـتمرة لتحقيـق أىـدافيا وىـي أىـداف مسـتمرة ال يجـوز معيـا
التوقيت (.عرفة .)11 ،1999 ،
 .3اإلرادة الخاصة بالمنظمة :
إن أىــم مــا تتميــز بــو المنظمــة ان ليــا إرادة مســتقمة عــن الــدول األعضــاء .وبيــذا تتميــز المنظمــة الدوليــة عــن
الم ـ ــؤتمرات الدولي ـ ــة .فالمنظم ـ ــة الدولي ـ ــة تمم ـ ــك إرادة قانوني ـ ــة مس ـ ــتقمة خاص ـ ــة بي ـ ــا  .وتتمت ـ ــع بمجموع ـ ــة م ـ ــن
اإلختصاص ــات وادارة خاص ــة طبقـ ـاً لمعاى ــدة إنش ــائيا أو اتف ــاق ال ــدول األعض ــاء(.ب ــدران ،يونسـ ـيف ،مقابم ــة،
)2014/1/2
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 .4الصفة الدولية :
غالباً ما تقوم المنظمات الدولية بين الدول عن طريق أشخاص يمثمونيا في المنظمة وتخضـع ألحكـام القـانون
الدولي .
والمصادر األساسية لممنظمات الدولية التي تعتمدىا في أعماليا ىي :
 معاىدة إنشاء المنظمة.والتي تعد دستور المنظمة.
 المعاىدات الدولية التي تعقدىا الدول األعضاء في إطار المنظمة .
 أحك ــام الق ــانون ال ــدولي ومص ــادره الـ ـواردة ف ــي المعاى ــدات الدولي ــة أو ف ــي الع ــرف أو الـ ـواردة ف ــي
مصادر القانون الدولي األخرى.
 الموائح الداخمية التي تضعيا المنظمة الدولية لتسييل تنفيذ أىدافيا .
 القواعــد المكتوبــة أو األع ـراف التــي تســتمد مــن نشــاط أجي ـزة المنظمــة الدوليــة وفروعيــا(.عرف ـة،
)33،1999
وتختمــف المنظمــات الدوليــة التــي تحمــل الصــفة الدوليــة عــن المنظمــات الوطنيــة وان كانــت تمــارس
أعمـاألً مشـابية لممنظمـات الدوليـة.فالمنظمات الدوليـة تخضـع ألحكـام القـانون الـدولي ويـتم إنشـائيا عـن طريـق
اإلتفـ ــاق بـ ــين الـ ــدول .بينمـ ــا تخضـ ــع المنظمـ ــات الوطنيـ ــة ألحكـ ــام الق ـ ـوانين الداخميـ ــة(.العداربـ ــة ،UNODC ،
. ) 2014/3/1
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المنظمات الدولية فـي األردن بالتعـاون مـع الـو ازرات الحكوميـة ببـرامج خاصـة ،لـدعم أىـداف
وتتعامل ُ
وتوجيــات المنظمــات الدوليــة ،كالتــأثير فــي وســائل اإلعــالم األردنيــة الخاصــة باألطفــال وتنشــر نشــاطاتيا مــن
ص ــحف األردني ــة باإلض ــافة إل ــى توزيعي ــا ألخبارى ــا
خ ــالل وس ــائل اإلع ــالم المحمي ــة  ،ك ــالتمفزيون األردن ــي وال ُ
المستيدف.
ونشرىا عبر مقاالت وبرامج توعوية تخص القطاع ُ
وتقيم ورش عمل منتظمة تُعرف بخدماتيا التي تقدميا لممجتمع األردني عمى جميع األصعدة وخاصة
في وقت األزمات( السياسية كالمجوء إلى األردن بعـد األزمـات العربيـة األخيـرة  ،ومـا يترتـب عمييـا مـن آزمـات
فــي التعمــيم وآزمــات فــي األوبئــة الصــحية )  ،وذلــك لثقــة المجتمــع المحمــي بالقطــاع الحكــومي ولقمــة المــوارد
البشرية في المنظمات الدولية.
المنظمـ ــات الدوليـ ــة عمـــى دورات تدريبيـ ــة س ــنوية ،حسـ ــب إحتيـ ــاج
ويحصـ ــل القـ ــائمون باالتصـ ــال فـ ــي ُ
الموظــف القــائم باالتصــال .ويحصــل المســاعدون المعينــون بعقــود غيــر دائمــة فــي المنظمــات الدوليــة  ،عمــى
تدريب ُمكثف فـي ميـارات االتصـال ليتمكنـوا مـن التعامـل كمـوظفي عالقـات عامـة ُ ،متـابعين ألىـم التطـورات
المخيمات  ،وليحدثوا تغير سموكي بإستخدام وسائل اإلتصال.
الحادثة في ُ
كما ويستعين الموظفون (بقسم الطـوارئ) الـذي أنشـئ فـي بعـض المنظمـات الدولية،كاليونسـيف  ،فـي
حال حدوث برامج طارئة و تقيم منظمة اليونسيف دراسات مسحية سنوية ُ ،مسـتعينة بشـركات خاصـة محميـة
العنـف ضـد األطفال(.بـدران،
باألردن حول مدى إدراك الجميور األردني والسوري لمنظمة اليونسـف  ،ونسـبة ُ
يونسف،مقابمة)2014/1/2 ،
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ٍ
بشكل
عدة آليات تعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني،
طورت المنظمات الدولية ّ
لقد ّ
ـميم تشــغيميرا ومرّكــز عمــى
عــام .وقــد يتّخــذ ىــذا التعــاون أشــكاالً متعـ ّـددة :فــيمكن أن يكــون رســميرا أو غيــر رسـ ّ
العمل الميداني أو مرّك ًاز أكثر عمى وضع السياساتم الخ .وأما اآلليات األساسية المتوفرة التي تسمح بتأسـيس
رسمية مع المنظمات الدولية ،فإنيا تتمثل في المجاالت اآلتية :
عالقات
ّ
 -1التعاون الشامل مع األمم المتحدة.
 -2التعاون مع المنظمات المتخصصة التابعة لجياز األمم المتحدة.
 -3التعاون مع المنظمات الدولية األخرى.
وفيما يمي نبذة تعريفية بيذه المنظمات أو الييئات الدولية (. :سمطان)2012 ،
برنام الغذاص الدولي )(WFP
أ.

النشــأة :يعــد برنــامج الغــذاء العــالمي المنظمــة الوحيــدة متعــددة األطـراف لممعونــة الغذائيــة فــي
منظومة األمم المتحدة ،وأنشئ عـام  1961عمـى أسـاس تجريبـي لمـدة ثالثـة أعـوام باإلشـتراك
بين منظمة األغذية والزراعة والجمعية العامة ومقره روما (ايطاليا) .

ب .اإلدارة  :البرن ــامج ي ــوفر المعون ــة الغذائي ــة لمبم ــدان النامي ــة لتعزي ــز التنمي ــة والمس ــاعدة عم ــى
تخفــيض الحــاالت العاجمــة ،وفــي عــام  1994كــان  %44مــن المســتفيدين مــن البرنــامج "25
مميون فرد" من ضحايا الحروب األىمية في ()41دولة ،وكان  %13آخـرون أي  7.5مميـون
فرد قد ابتموا بالجفاف والكوارث الطبيعية األخرى فـي  8دول .ويحصـل مـا يقـرب مـن %60
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مــن المســتفيدين مــن معونــة البرنــامج لمتنميــة عمــى حصــص الطعــام لمعــائالت مقابــل برنــامج
العمل المكثف لبناء البنية التحتية .
كما يعمل البرنامج أيضاً عمى مساعدة الجوعى في تأمين الغذاء الكافي ليم في المستقبل.
وعمى سبيل المثال  ،يقدم البرنامج وجبات غذائية ألكثر مـن  20مميـون طفـل فـي المـدارس كـل عـام.
وتشــجع ىــذه الوجبــات أســر األطفــال عمــى إبقــاء أوالدىــم فــي المــدارس ،وبالتــالي تســاعدىم عمــى بنــاء مســتقبل
أفضل .فالطفل الذي ال يشعر بالجوع ،تزداد قدرتو عمى التركيز في دروسو.
ومن خالل برامج الغـذاء مقابـل األصـول ،يقـدم البرنـامج مسـاعدات غذائيـة لمجـوعى مقابـل عمميـم فـي
مشروعات من شأنيا وضع األسس من أجل غد أفضل .عمى سبيل المثـال ،عنـدما يتالشـى القمـق لـدى النـاس
بشأن كيفية توفير وجبتيم المقبمة سوف يتاح لممزارعين الوقت الكافي والقدرة الالزمة لبناء شبكات لمري تساعد
في زيادة اإلنتاج.
كمــا تتــيح مشــروعات الغــذاء مقابــل التــدريب لمفقـراء الفرصــة لتكـريس بعــض الوقــت لــتعمم ميــارات مثــل
تربي ــة النحـ ــل ،أو الحياكـ ــة ،أو حتـــى اإللمـ ــام بـــالقراءة والكتاب ــة ،ممـ ــا يسـ ــاعدىم عمـــى الحف ــاظ عمـــى وضـ ــعيم
االقتصادي في المستقبل.
وقد طور البرنامج خبراتو في مجموعة من المجاالت منيـا تحميـل األمـن الغـذائي ،والتغذيـة،
األغذية ،والدعم الموجستي لضمان إيجاد أفضل الحمول لمشاكل الجوعى في مختمف أنحاء العالم
ج .األىداف :يتبنى برنامج األغذية العالمي خمسة أىداف إستراتيجية ىي:

وشـراء
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 إنقاذ األرواح وحماية سبل العيش في حاالت الطوارئ.
 الحماية من الجوع الحاد واالستثمار في تدابير االستعداد لمكوارث والتخفيف من وطأتيا.
 استعادة الحياة الطبيعية وسبل كسب العيش في الفتـرات التـي تمـي الصـراعات أو الكـوارث أو الم ارحـل
االنتقالية.
 الحد من الجوع المزمن ونقص التغذية.
 تعزيــز ق ــدرات البمــدان عم ــى الح ــد مــن الج ــوع ،بم ــا فــي ذل ــك اس ــتراتيجيات تســمم المش ــروعات والشــراء
المحمي.
صندوق األمم المتحدة لمطفولة )( UNCEF
أ .النشــأة  :أنشــئ صــندوق األمــم المتحــدة لمطفولــة  ،الــذي كــان فــي األصــل (صــندوق طــوارئ األمــم
المتح ــدة لألطف ــال) كجي ــاز مؤق ــت ع ــام  1946بواس ــطة الجمعي ــة العام ــة لألم ــم المتح ــدة لتق ــديم
المعونة العاجمة لألطفـال فـي البمـدان التـي تـأثرت بـالحروب فـي أوروبـا  ،ومقـره الـدائم فـي نيـوورك
(الواليات المتحدة األمريكية )
في عام  1953تم تحويل وضـعو المؤقـت إلـى وضـع دائـم ووسـعت صـالحياتو لمسـاعدة األطفـال فـي
دول العالم الثالث .
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ب .اإلدارة  :تمتزم اليونيسف باتفاقية حقوق الطفل .وتعمل عمى ضمان المساواة ألولئك الذين يعانون
من التمييز ،خاصة البنات والنسـاء .وتعمـل مـن أجـل تحقيـق أىـداف األلفيـة اإلنمائيـة ومـن أجـل
التقدم الذى وعد بو ميثاق األمم المتحدة.
ج .األىداف  :تؤمن اليونسف بإمكانية العمل مع اآلخرين لمتغمب عمى العقبات التى يضـعيا الفقـر،
والعنف ،والمرض ،والتمييز فى طريق الطفل.
وتنادى باإلجراءات التى توفر لألطفال أفضـل اسـتيالل لمحيـاة ،ألن الرعايـة المالئمـة فـى الصـغر تشـكل أقـوى
أساس لمستقبل الفرد .وتعمل عمى النيوض بتعمـيم البنـات ـ لضـمان اسـتكمالين مرحمـة التعمـيم االبتـدائى كحـد
أدنــى ـ ألن ذلــك يفيــد األطفــال كميــم ،بنــين كــانوا أم بنــات .فالبنــات الالتــي يــتعممن يكبــرن ليصــبحن مفك ـرات
ومواطنات ،وأميات أفضل ألطفالين.
كما تركز عمى تحصين كل األطفال ضد أمراض الطفولة العامة ،وأن تتوافر ليم التغذية الجيدة .وتعمـل عمـى
منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب /اإليدز فـى أوسـاط الشـباب كمـا تسـاعد األطفـال واألسـر
المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب /اإليدز ليمارسوا حياتيم فى كرامة.
منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة )( UNESCO
أ .أنشــئت عــام  .1945ت أرســيا حاليـاً البمغارّيــة إيرينــا بوكوفــا بعــد فوزىــا فــي االنتخابــات التــي أجريــت
عام  ،2009حيث حصـمت عمـى  31صـوتاً متقدمـةً بـذلك عمـى المرشـح العربـي المصـري فـاروق
حسني بفارق  3أصوات.
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ب .اإلدارة  :تتبع اليونسكو  191دولـة .يوجـد مقرىـا الرئيسـي فـي بـاريس .ولميونسـكو أيضـاً أكثـر مـن
 50مكتباً وعدة معاىد تدريسية حـول العـالم .لممنظمـة خمسـة بـرامج أساسـية ىـي التربيـة والتعمـيم،
والعموم الطبيعية ،والعموم اإلنسانية واالجتماعية ،والثقافة ،واالتصـاالت واإلعـالم .تـدعم اليونسـكو
العديد من المشاريع كمحو األمية والتدريب التقني وبرامج تأىيل وتدريب المعممين ،وبـرامج العمـوم
العالمية ،والمشاريع الثقافية والتاريخية ،واتفاقيات التعاون العـالمي لمحفـاظ عمـى الحضـارة العالميـة
والتـ ـراث الطبيع ــي وحماي ــة حق ــوق اإلنس ــان .كان ــت المنظم ــة مث ــا اًر لمج ــدل بش ــكل كبي ــر عم ــى م ــر
الـ ــزمن.و خـ ــالل السـ ــبعينيات والثمانينيـ ــات اعتقـ ــدت الـ ــدول الغربيـ ــة وبخاصـ ــة الواليـ ــات المتحـ ــدة
األمريكية وبريطانيا أن المنظمة مستغمة من قبل الشـيوعيين ،ودول العـالم الثالـث لمياجمـة الغـرب
األم ــر الـــذي حـــدا بالمنظم ــة لتطـــوير خطـــة س ــميت بالنظـ ــام العـ ــالمي الجدي ــد إليقـ ــاف األكاذيـــب
المزعومــة والمعمومــات المضــممة التــي انتشــرت عــن مســألة تطــوير دول العــالم .رفــض الغــرب ىــذه
الخطة بحجة أنيا محاولة من دول العالم الثالث والدول الشيوعية لتدمير حرية اإلعـالم فانسـحبت
أمريكــا مــن المنظمــة عــام  1984م وتمتيــا بريطانيــا عــام  1985م .اتيمــت اليونســكو أيض ـاً مــن
البعض بالبيروقراطية.
ج .األىداف  :ىدف المنظمة الرئيسـي ىـو المسـاىمة بـإحالل السـالم واألمـن عـن طريـق رفـع مسـتوى
التعــاون بــين دول العــالم فــي مجــاالت التربيــة والتعمــيم والثقافــة إلحــالل االحت ـرام العــالمي لمعدالــة
ولسيادة القانون ولحقوق اإلنسان ومبادئ الحرية األساسية.
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إحــدى ميــام اليونســكو ىــي أن تعمــن قائمــة مواقــع التـراث الثقــافي العــالمي .ىــذه المواقــع ىــي مواقــع تاريخيــة أو
طبيعيــة وحمايتيــا وابقاءىــا ســميمة وىــو أمــر يطالــب بــو المجتمــع الــدولي ولــيس مــن ميــام المنظمــة حمايــة ىــذه
األماكن.
في كل سنة تحاول المنظمة النيوض بحرية التعبيـر وحريـة اإلعـالم باعتبـار أنيمـا مـن مبـادئ حقـوق اإلنسـان
األساسية عن طريق اليوم العالمي لحرية اإلعالم في الثالث من مايو من كل سنة .يقام ىذا الحـدث لالحتفـال
والتركيز عمى أىمية حرية اإلعالم كمبدأ أساسي ألي مجتمع سميم حر ديمقراطي.
صندوق األمم المتحدة لمتنمية لمنساص) ) UNIFFM
أ .في عام  1984قررت الجمعية العامة بأن أنشطة الصندوق الطوعي لعقـد األمـم المتحـدة لمنسـاء يجـب
أن يسـتمر بإنشـاء كيـان منفصـل ىـو صـندوق األمـم المتحـدة لمتنميـة لمنسـاء باإلشـتراك مـع بـرامج األمــم
المتحــدة لمتنميــة

، UNDPمــع إحتفاظــو بأســتقاللو الــذاتي ومقـره نيويــورك .يســعى الصــندوق لتحســين

حيــاة النســاء فــي البمــدان الناميــة لتعــزز اشــتراكين فــي عمميــة صــنع الق ـرار ببرنــامج التنميــة السياســية
ولتحقيقين المساوة عن طريق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .
وقــد أنشــئ صــندوق األمــم المتحــدة لمم ـرأة ،بموجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة فــي تموز/يوليــو  ،2010فــي خطــوة
تاريخيــة لمــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ،لتكــون ىيئــة جامعــة فــي األمــم المتحــدة لممســاواة بــين الجنســين
وتمكين المرأة.
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ب .اإلدارة  :جــاء إنشــاء الييئــة كجــزء مــن جــدول أعمــال األمــم المتحــدة لإلصــالح ،م ـن أجــل جمــع الم ـوارد
بما يكفل أث ار أكبر .ولذا فقد ضمت الييئة بـذلك كـل الواليـات والميـام ألربـع ىيئـات سـابقة مختمفـة كـان
محور عمميا بشكل رئيسي يرتكز عمى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وىذه الييئات ىي:
مكتب المستشارة الخاصة لمقضايا الجنسانية والنيوض بالمرأة
وشعبة النيوض بالمرأة في األمانة العامة
وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي لممرأة
ومعيد األمم المتحدة الدولي لمبحث والتدريب من أجل النيوض بالمرأة
وأُنشئ مجمس تنفيذي جديد بوصفو مجمسا إلدارة الييئيـة يقـدم الـدعم الحكـومي الـدولي لألنشـطة التنفيذيـة التـي
تضطمع بيا ويشرف عمييا ،عمى أن يناط بيا الميام التالية:
ج .اليــدف  :دع ــم الييئــات الحكومي ــة الدولي ــة ،مثــل لجن ــة وضــع المــرأة ،ف ــي صــياغتيا لمسياس ــات والمع ــايير
والقواعد العالميةم مساعدة الدول األعضاء عمى تنفيذ ىذه المعايير ،واالستعداد لتقديم دعم تقنـي ومـالي مالئـم
لمبمــدان التــي تطمــب ذل ـك ،واقامــة ش ـراكات فعالــة مــع المجتمــع المــدنيم مســاءلة منظومــة األمــم المتحــدة بشــأن
التزاماتي ــا ف ــي م ــا يتعم ــق بالمس ــاواة ب ــين الجنس ــين ،بم ــا ف ــي ذل ــك الرص ــد الم ــنظم لمتق ــدم المح ــرز عم ــى نط ــاق
المنظومة .

40

مكتب مفوضية األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ) )UNHCR
أ .منذ أن وجد المكتب في  1950بمقره في جنيف(،سويسرا) ،كان مكتب مفـوض األمـم المتحـدة السـامي
لشــؤون األجئــين مســؤوالً عــن حمايــة الالجئــين ،الــذين تحــدد وضــعيم القــانوني اتفاقيتــان دوليتــان ،ىمــا
اتفاقية سنة  1951المتعمقة بوضع الالجئين والبروتكول الخاص بيا الصادرة عام .1967
ب .اإلدارة  :ينتخــب المفــوض الســامي بواســطة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،وتقــوم المجنــة التــي ينشــئيا
المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي بتقديم النصح لو .
ج .األىداف  :تيدف المنظمة إلى توفير الحماية الدولية لالجئين وايجاد الحمـول الدائمـة لقضـاياىم .بحسـب
الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية لمعام  .1950ومن الجدير بالذكر أن المفوضية حصمت عمـى جـائزة نوبـل
لمسالم عامي  1954و.1981
صندوق األمم المتحدة لمسكان ) (UNFPA
أ.النشأة  :يعمل صندوق األمم المتحدة منذ عام  1969ومقره نيويورك ،وىو أكبر مصدر متعدد األطراف
لممعونة لبرامج السكان في البمدان النامية وتكون من المساىمات الطوعية من الحكومات .
ب .األى ــداف  :م ــن أى ــم وظ ــائف الص ــندوق،بناء ق ــدرة الحكوم ــات عم ــى اإلس ــتجابة إلحتياج ــات الس ــكان
اإلنجابيــة والصــحية،بما فــي ذلــك تنظــيم األس ـرة وتنميــة الــوعي لعوامــل مشــكمة الســكان (الزيــادة الســكانية
والخصوبة  ،ومعـدل الوفيـات ،والتكـوين العم ارنـي ،واليجـرة ) ومسـاعدة البمـدان الناميـة ،عمـى التعامـل مـع
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مشــاكميا الخاصــة بالســكان ،والتنســيق مــع المشــروعات التــي يســاندىا الصــندوق وتــوفير المســاعدة الماليــة
لتنفيذىا .
كمــا يوجــو الصــندوق إىتمامــا حــول العالقــات الديمقراطيــة واإلجتماعيــة واإلقتصــادية وب ـرامج تحســين
أوضاع النساء والتحكم بمنع اإليدز .
الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية IFAD
أ .النشأة :ىي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية تأسست عام  1977باعتبارىا
واحدة من النتائج الرئيسية لممؤتمر العالمي لألغذية  .1974يكرس الصندوق لمقضاء عمـى الفقـر فـي
المنــاطق الريفيــة فــي البمــدان الناميــة ،حيــث يعــيش  %75مــن فق ـراء العــالم فــي المنــاطق الريفيــة فــي
البمدان النامية ،بينما تعود  ٪ 4فقط من المساعدات اإلنمائية الرسمية لقطاع الزراعة.
ب .اإلدارة :يتكـون المجمـس الرئاسـي مـن ممثمـين لكـل الــدول األعضـاء والـذين ينقسـون إلـى ثالثـة نوعيــات
لي ــا نف ــس حق ــوق التص ــويت وى ــي  :األول ــى البم ــدان المتقدم ــة (أعض ــاء منظم ــة التع ــاون والتنمي ــة ف ــي
الميدان اإلقتصادي ،والثانية :الدول األعضـاء المسـاىمة الرئيسـية (أعضـاء البمـدان المصـدرة لمـنفط )،
والثالثة:البمــدان الناميــة األخــرى ،وىــي المســتفيد الرئيس،وكــل نوعيــو ممثمــة بالعــدد نفســو فــي المجمــس
الرئاسي وفي المجنة التنفيذية المسؤولة عن مراقبو أعمال الصندوق.
ج .األىـ ــداف  :ييـ ــدف الصـ ــندوق إلـ ــى تعبئـ ــة الم ـ ـوارد لتحسـ ــين إنتـ ــاج األغذيـ ــة وتحقيـ ــق تغذيـ ــو أفضـ ــل
لممجموعات ذات الدخل المنخفض في البمدان الناميو .
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منظمة العمل الدولية ILO
أ .أنشئت منظمة العمل الدولية عام  1949وأصبح دستورىا نافذاً بمقتضى معاىده
فرنسا كجياز ذي استقالل ذاتي مرتبط باألمم المتحدة ومقرىا جنيف وعدد أعضاءىا 171
ب .اإلدارة  :يجتمع مؤتمر العمل الدولي –وىو برلمان يختص بمسائل العمل – مرة كل عام ،
وتحضره  ،وفود من كل الدول األعضاء ،ويتكون كل وفد من مندوبين عن الحكومة ومندوب
يمثل العمال ومندوب يمثل أصحاب العمل .
ج .األىداف  :تعزيز العدالة اإلجتماعية ورفع مستوى المعيشة والعمل في كل أنحاء العالم
.باإلضافة إلى تعزيز وتحقيق المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل .خمق مزيد من
الفرص لمم أرة والرجل في العمل الألئق والدخل .
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC
أ .النشأة :مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،ىو مكتب تابع لييئة األمم
المتحدة ،تأسس عام  1997كمكتب يعمل عمى السيطرة عمى انتشار المخدرات والحد
من الجريمة ،من خالل الجمع بين برنامج األمم المتحدة الدولي لمسيطرة عمى المخدرات
( )UNDCPوقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب األمم المتحدة في فيينا.
وىو أحد أعضاء مجموعة التنمية التابعة لألمم المتحدة والتي ُغّير اسميا إلى "مكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" عام .2002
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ب .اإلدارة  :ينقس ــم إل ــى ثالث ــة أقس ــام ،قس ــم العق ــاقير المخ ــدرة ،وس ــكرتارية المجم ــس ال ــدولي
لمرقابة عمى العقاقير ،وصندوق األمم المتحدة لمرقابة عمى سوء استخدام العقاقير .
ج .األىداف  :المنظمـة مسـؤولة عـن تنسـيق أنشـطة األمـم المتحـدة فـي الرقابـة عمـى العقـاقير
،وتعزيز تنفيذ المعاىدة الخاصة بيا ،وتوفير القيادة في الرقابة الدولية عمى العقاقير .
منظمة الصحة العالمية )(WHO
ا .واحــدة م ــن ع ــدة وكــاالت تابع ــة لألم ــم المتحــدة متخصص ــة ف ــي مجــال الص ــحة .وق ــد أنشــئت ف ــي  7أبري ــل
 .1948ومقرىا الحالي في جنيف ،سويس ار.
ب .اإلدارة  :وتتكون من جمعيـة الصـحة العالميـة التـي تضـم ممثمـين لكـل الـدول األعضـاء ،وتجتمـع كـل سـنة
لتستعرض عمل المنظمة وتقرير سياستيا وبرامجيا وميزانيتيا .
ج .اليدف  :ضمان حصول الشعوب عمى أعمى مستوى ممكن من الصحة .
وىي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجـة المسـائل الصـحية العالميـة وتصـميم برنـامج البحـوث الصـحية
بالبينات وتوفير الدعم التقني إلى البمدان ورصد
ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة ّ
االتجاىات الصحية وتقييميا.
وقد باتت الصحة ،في القرن الحادي والعشرين ،مسـؤولية مشـتركة تنطـوي عمـى ضـمان المسـاواة فـي الحصـول
عمى خدمات الرعاية األساسية وعمى الوقوف بشكل جماعي لمواجية األخطار عبر الوطنية .
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ِّ
الموجية والمنسِّـقة لمعمـل الصـحي داخـل منظومـة األمـم المتحـدة .و تضـطمع بالـدور القيـادي
كما أنيا السمطة
فيم ــا يتعم ــق بالش ــؤون الص ــحية الدولي ــة ،ورس ــم ج ــدول أعم ــال البح ــوث الص ــحية ،وارس ــاء األعـ ـراف والمع ــايير
التوجيـات الصـحية
الصحية ،وطرح الخيارات لمسياسات المثبتـة بالـدالئل ،وتـوفير الـدعم التقنـي لمبمـدان ورصـد
ّ
وتقييميا .

45

المبحث الثالث:الدراسات السابقة
وجــدت الباحثــة أىميــة كبي ـرة بــالرجوع إلــى الد ارســات الســابقة لإلسترشــاد بمــا قدمتــو ىــذه الد ارســات مــن
أفكــار ومنــاىج بحــث  ،ومــا توصــمت إليــو مــن نتــائج بحــث  ،خــدمت د ارســة الباحثــة .وأتــت ىــذه الد ارسـة لتركــز
عمى األنشطة اإلتصالية لمعالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن .
أوَلً الدراسات العربية :
 .1دراسة محمد ناجي الجوىر وأمجد بدر القاضي  ،أجيزة العالقـات العامـة فـي األردن:التنظيم،الوظـائف
واألدوات (دراسة ميدانية )1998
ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة إلى التعرف الى مدى وجود أجيزة متفرغة تمـارس وظيفـة العالقـات العامـة
في الشركات ومعرفة مختمف الجوانب التنظيمية المتعمقة بيا والوظائف التي تقوم بيا واألدوات واألنشطة
التي تستخدميا لمقيام بمياميا.
المني والعينة  :استعان الباحثان بالمنيج المسـحي لغـرض د ارسـة أجيـزة العالقـات العامـة فـي الشـركات
في األردن .
النتائ :
توصــمت الد ارســة إلــى عــدد مــن النتــائج منيــا أن  %75مــن تمــك الشــركات تســتخدم مصــطمح العالقــات
العامة أما الباقي  %35فتضيف لو مصطمحات أخرى  .وأن  %75مـن تمـك األجيـزة لـيس ليـا موازنـات
مســتقمة ،كمــا أن  %75مــن األجي ـزة ال تخطــط إلنشــطتيا ،وال تســتخدم وظيفــة التقــويم ،وبنــاء عميــو فقــد
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أوصــت الد ارســة بضــرورة اإلس ـراع بإســتحداث أجي ـزة لمعالقــات العامــة فــي الشــركات التــي ال يوجــد بيــا،
وضرورة تحديد موازنات مستقمة لمعالقات العامة فضالً عن توجيـو اإلىتمـام بالعالقـات التخطـيط والتقـويم
لنشاط العالقات العامة

 .2دراسـة حسـن عبـد اليـادي الخاقـاني ،ميـارات التسـويق اإلعالمـي عنـد العـاممين فـي العالقـات العامـة،
جامعة بغداد -كميو اإلعالم  ،بحث منشور في دورية الباحث اإلعالمي 2008
ىدف الدراسة:
تيدف الدراسة لمتعرف عمى مستوى ميـارات التسـويق اإلعالمـي عنـد مـوظفي اإلعـالم والعالقـات العامـة فـي
جامعة بغداد .
المني والعينة :
استعان الباحث بالمنيج المسحي لغرض مسح الميارات االتصالية لدى موظفي العالقات العامة في جامعـة
بغداد ،واسـتخدم الباحـث أسـموب المسـح الشـامل لكـل العـاممين فـي قسـم اإلعـالم والعالقـات العامـة فـي جامعـة
بغداد.
واستخدم الباحث أداة االستبانة لمحصول عمى البيانات والمعمومات والوصول إلى أىداف بحثو.
النتائ :
وقد توصمت الدراسة الى أن  :نسبة موظفي اإلعالم والعالقات العامة الذين لم يدخموا دورات تدريبية لتطوير
مياراتيم االتصالية أعمى من نسبة الموظفين الذين اشتركوا في ىذه الدورات.
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وأن إتبـاع مـوظفي اإلعـالم والعالقـات العامـة ط ارئـق متعـددة فـي تسـويق رسـائميم اإلعالميـة أبرزىـا إصـدار
كتيبات ومطبوعات ليذا الغرض.وكانت الصحف والتمفزيون من أبرز وسائل االتصال الجماىيري المستخدمة
مـن قبـل مـوظفي العالقـات فـي تسـويق رسـائميم اإلعالميـة .و%70مـن مـوظفي العالقـات يمتمكـون معرفـة
بالميارات االتصالية و  30 %منيم ال يمتمكون معرفة بيذه الميارات.أما النسبة األغمب من موظفي اإلعالم
والعالقـات العامـة يميمـون إلـى اسـتخدام المحادثـة واجـراء المقـاءات والتنظـيم وادارة الموقـف ضـمن ميـارات
البروتوكول واالتكيت أكثر من غيرىا من األساليب .%60من المبحوثين يجيدون فن اإللقاء و  40 %مـنيم
ال يجيدون ىذا الفن مما يؤشر ضعفاً في ميارات البعض منيم.
نسبة كبيرة من موظفي اإلعالم والعالقات العامة فـي جامعـة بغـداد ال يجيـدون تكتيكـات فـي الحـديث لتسـويق
الرسـائل اإلعالميـة.وتوصـمت الد ارسـة إلـى أن اإلنصـات النقـدي مـن أىـم ميـارات االتصـال التـي يفضـميا
العاممون في قسم اإلعالم والعالقات العامة فيما لم يشكل اإلنصات العاطفي أية نسبة تذكر.
لـم يجـد بعـض مـوظفي اإلعـالم والعالقـات العامـة فـن التفـاوض وتعـد ىـذه الميـارة أساسـية فـي عمـل العالقـات
العامـة.ويسـتخدم العـاممون فـي قسـم اإلعـالم والعالقـات العامـة تسـويق رسـائميم اإلعالميـة الكترونيـاً باسـتخدام
موقع الجامعة والبريد اإللكتروني والفيس بوك.
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 .3دراســة دينــا محمــد كامــل الخطــاط ،رســالة ماجســتير ،الوظيفــة اإلتصــالية إلدارة العالقــات العامــة
بالمؤسســات اإلعالميــة المصــرية دراســة تطبيقيــة عمــي المؤسســات الصــحفية القوميــة واتحــاد اإلذاعــو
والتمفزيون المصري"  ،2009جامعة عين شمس.
ىدف الدراسة :
ىدفت ىذه الدراسو إلى التركيز عمى دراسة الوظيفو اإلتصاليو إلدارات العالقات العامو بالمؤسسات اإلعالميو
المص ـريو م و ىــي د ارســو تطبيقيــو عم ـى المؤسســات الصــحفيو القوميــو و إتحــاد اإلذاعــو و التمفزيــون  ،بيــدف
التقييم الموضوعي لمعمميو االتصالية في إدارات العالقات العامة و أسالـيب ممـارستيا لوظيفتيا االتصـالية فـي
ىذه المؤسسـات  ،و دراسة الجوانب اإلدارية و التنظيمية التي تؤثر عمي ىذه الممارسو  ،و الكشف عـن مـدي
نج ــاح إدارة العالق ــات العام ــو م ــع جم ــاىير المؤسسـ ـة الداخميـ ـة  ،و م ــدي إعتم ــادىم عميي ــا و عمـ ـى أنش ــطتيا
االتصــالية  ،باإلضــافو إلــي رصــد أىــم الصــعوبات و المعوقــات التــي تعتــرض ممارســتيا لعمميــا و ذلــك تمييــداﹰ
إلقتـراح توصيات تسيـم في حميـا و التغمب عمييا .
المني والعينة :
تعد ىذه الدراسو من الدراسات الوصفيو التي تستيدف تحميـل و تصـوير الظـاىرة المبحوثـة ومحاولـة الوصـول
إلى الحقائق المتعمقـة بطبيعـة ظـاىرة مـا  ،بيـدف وصـف الظـاىرة فـي واقعيـا المعـاش والوصـول إلـى معمومـات
دقيقو عنيا  .و في ىذا اإلطار اعتمـدت الباحثـة عمـى المـنيج المسـحى  ،باعتبـاره مـن أنسـب المنـاىج العمميـو
مالءمــة لي ــذه الد ارس ــو  ،ف ــتم مس ــح كـ ـل م ــن  :أس ــاليب ممارس ــو الق ــائم باإلتص ــال ألعم ــال العالق ــات العام ــو ،
باإلضافة إلي دراسو تقييم الجميور الداخمي ليذه الممارسو "" .
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و قــد تــم التطبيــق عمــي عين ـة قواميــا ســبعة و ســبعون ممارســاﹰ لمعالقــات العامــو  ،باإلضــافو إل ـي مائ ـة وتســعة
وثمــانين فــرداﹰ مــن الجميــور الــداخمي فــي عين ـة مــن المؤسســات الصــحفيو القومي ـة و إتحــاد اإلذاع ـة والتمفزيــون
المصري بقطاعاتو المختمفو و البالغ عددىا ثالثو عشر قطاعاﹰ  ،و ذلك بإستخدام صـحيفتي إسـتبيان بالمقابمـو
الشخصــيو لتجميــع بيــانات الد ارســو  ،كمــا إســتخدمت الباحثــو أداتــي المالحظــو الميدانيــو و المقــابالت المتعمقـة
خصبا لد ارسة
ﹰ
لتوفير رؤيو أعمق عن واقع الممارسو الفعمي و ربطيا بإستجابات المبحوثين  ،مما يوفر مجاالﹰ
واقع ممارسة العالقات العامو
النتائ :
خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج و التي يمكن تمخيصيا فيما يمي :
ال  :نتائج الدراسو الميدانيو الخاصو بممارسي العالقات العامو :
أو ﹰ
 -1نتائج تتعمق بتنظيم إدارة العالقات العامو بالمؤسسات اإلعالميو :
• توجــد إداره مستقــمو لمعالقــات العامــو فــي المؤسســات اإلعــالميو عينــة الد ارســو  ،و تســمي معظــم
ىـ ــذه اإلدارات "" إدارة العالق ـ ــات العامـ ــو "" أي أني ـ ــا إحـ ــدي اإلدارات التنفيذي ـ ــو التـ ــي تعتب ـ ــر م ـ ــن
المستويات اإلداريـو المتوسـطو التـي تمـي المسـتويات اإلداريـو العميـا  ،كمـا يطمـق عمـي بعـض ىـذه
أيضا "" اإلداره العامو لمعالقات العامو  ،و ىـي مـن المسـتويات اإلداريـو العميـا م و مـن
ﹰ
اإلدارات
المؤسســات التــي تتبــع ىــذه التســميو وكالــة أنبــاء الشــرق األوســط و بعــض قطاعــات اإلتحــاد مثــل
شركة صوت القاىره.
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 .2نتائج تتعمق بتنظيم إدارة الموارد البشريو بإدارة العالقات العامو :
• تعتبــر الوســاطو و المعــارف أكثــر الطــرق المتبعــو فــي تعيــين ممارســي العالقــات العامــو  ،تمييــا
تعيينــات أبنــاء العــاممين  ،أي أن أكثــر المصــادر المتبعــو فــي التوظيــف بــإدارات العالقــات العامــو
ىي المصادر الداخميو  ،كما توضـح النتـائج اإلىتمـام بـإجراء المقـابالت الشخصـيو قبـل التعيـين ،
و لكنيا عادة ما تكون ىذه المقابالت مقابالت شكميو م أي ال يترتب عمييا القبول أو الرفض
 .3نتائج تتعمق بممارسة إدارة العالقات العامو لوظيفتيا اإلتصاليو :
• تبين من نتائج الدراسو الميدانيـو اإلىتمـام بوجـود خطـو لعمـل إدارة العالقـات العامـو  ،وغالبـاﹰ مـا
تكون خطو سنويو و ثابتو في معظم إدارات العالقـات العامـو بالمؤسسـات عينـة الد ارسـو  ،ويرجـع
ذلــك لتك ـرار معظــم أنشــطة إدارة العالقــات العامــو ســنوياﹰ  ،بجانــب مــا يســتجد مــن أعمــال تتعمــق
معظميــا بتنظــيم األحــداث  ،كمــا تبــين إرتفــاع درجــة وعــي الممارســين بيــذه الخطــط و التــي تعتمــد
معظميا عمي التوجييات الشفويو من مديرىم .
ثانيا  :نتائج الدراسو الميدانيو الخاصو بالجميور الداخمي :
ﹰ
• أوضحت النتائج إرتفاع نسبة الجميور الـداخمي الـذي يتعامـل مـع إدارة العالقـات العامـو  ،بينمـا
أشار بعـض المبحوثين إلي عدم تعامميم معيا بنسبة ( ، )%22.8و يرجـع أىـم أسـباب ذلـك إلـي
أنيم ال يحتاجونيا بنسبة ( ، )%93كما أشار غالبية المبحـوثين إلـي أن إدارة العالقـات العامـو ال
تيتم بيم .
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 .4محمــد جيــاد زيــد الــدين المشــيداني (العالقــات العامــة ودورىــا فــي تحقيــق أىــداف المؤسســة
/دراسة ميدانية إلقسام العالقات العامة في جامعتي المستنصرية والعراقيـة ) ماجسـتير 2009
الجامعة العراقية /كمية اإلعالم
ىدف الدراسة :
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى طبيعة أنشطة وبرامج العالقات العامة في المؤسستين التعميم لجامعتي المستنصرة
والعراقية .
المني والعينة :
اعتمد الباحث منيج المسح بوصفو أنسب المناىج العممية لتحقيق أىداف البحث  ،وتحميل النتائج .
النتائ :
توصــل الباحــث إلــى أن أىــم الميــام لمعالقــات العامــة فــي الجامعــة ىــي بنــاء صــورة ذىنيــة جيــدة لمجامعــة عنــد
جميورى ــا .بنس ــبو %27مبحوث ــا كم ــا أوض ــحت النت ــائج أن أقس ــام العالق ــات العام ــة ترك ــز عم ــى تزوي ــد وس ــائل
اإلعــالم باألخبــار وكــل مــا ُينشــر عــن الجامعــة وأوضــحت النتــائج أن أقســام العالقــات العامــة نــاد اًر مــا يقومــون
بإســتطالع رأي الجامعــة .كمــا أوضــحت أن أقســام العالقــات العامــة ال يتــدخمون بتصــميم الموقــع اإللكترونــي
الخاص بالجامعة .
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.5

دراســة أحمــد العتــوم (أىميــة األنشــطة اَلتصــالية فــي عمــل العالقــات العامــة -دراســة ميدانيــة فــي
الو ازرات األردنية)رسالة ماجستير ، 2010،جامعة الشرق األوسط
ىدف الدراسة :
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع عمل العالقات العامة في الو ازرات األردنية ومدى قياميـا باألنشـطة
االتصالية ،من خالل اإلجابة عمى أسئمة وفرضيات الد ارسـة ،ولمتعـرف عمـى سـبل التطـوير المقترحـة مـن
الباحث والقائمين بعمل العالقات العامة في مراكز الو ازرات األردنية.

المني والعينة:
تم استخدام أداة مكونة من( )197فقرة موزعة عمى مجالين :األول األنشطة االتصالية لو ( )5مجاالت ىـي:
الش ــروط الواج ــب توافرى ــا ف ــي الع ــاممين ف ــي إدارة العالق ــات العام ــة واإلع ــالم ف ــي ال ــو ازرة م ــن حي ــث :الص ــفات
الشخصـ ــية المحبوبـ ــة ،وخصـ ــائص المقـ ــدرة االتصـ ــالية ،والمـ ــؤىالت العمميـ ــة ،والصـ ــفات التكميميـ ــة لممـ ــوظفين
اإلداريين ،والوسائل االتصالية التي تستخدميا العالقات العامة.
أمــا المجــال الثــاني فمــو خمس ـة مجــاالت ىــي :أىــداف ووظــائف إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم فــي الــو ازرة،
وتقييم إدارة العالقات العامة واإلعـالم فـي الـو ازرة ألنشـطتيا ،وسـبب اختيـار العـاممين لمعمـل فـي إدارة العالقـات
العامــة فــي الــو ازرة ،واالنتقــادات التــي تواجــو إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم فــي الــو ازرة ،ودور إدارة العالقــات
العامــة واإلعــالم عنــد حــدوث أزمــة فــي الــو ازرة ،واســتخدام إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم فــي الــو ازرة وســائل
االتصال الجماىيري لتحقيق الوظائف االتصالية ،وتم التأكـد مـن صـدق وثبـات الد ارسـة عمـى عينـة مكونـة مـن
( )104موظف واداري في مراكز الو ازرات األردنية.
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النتائ :
وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك مجموعـة مـن المشـكالت واالنتقـادات التـي تواجييـا إدارات العالقـات العامـة
واإلعالم في الو ازرات األردنية ،ومنيا :أن إدارة العالقات العامة واإلعالم ال تستطيع نشر المواد اإلعالمية إال
بم وافقة الوزير أو أمين عـام الـو ازرة ،بدرجـة عاليـة ،وان الـو ازرة تعـين بعـض خريجـي الصـحافة واإلعـالم بـدوائر
غير إدارة العالقات العامة واإلعالم ،وال تتوافر كوادر مؤىمة وكافية لمعمل في إدارة العالقات العامة واإلعالم،
وان إدارة العالقــات العامــة تقــدم مصــمحة الــو ازرة عمــى مصـمحة الجميــور ،وان الــدعم المــالي المخصــص إلدارة
العالقــات العامــة واإلعــالم غيــر كــاف لمقيــام بواجباتيــا ،وان اإلدارة ال تفيــم طبيعــة عمــل العالقــات العامــة ،وال
يوجــد اىتمــام بتطــوير كفــاءات وقــدرات العــاممين فــي العالقــات العامــة ،وان االتصــال يكــون باتجــاه واحــد مــن
الـو ازرة لمجميــور ،وان إدارة العالقــات العامـة مفصــولة إداريــا وعمميـا ومكانيــا عــن اإلعـالم فــي الــو ازرة ،وال يوجــد
وحدة إدارية في إدارة العالقات العامة واإلعالم تعنى بالتطوير واجـراء البحـوث والد ارسـات ،وان إدارة العالقـات
العامــة فــي الــو ازرة تخفــي عيــوب الــو ازرة وتضــخم ايجابياتيــا ،وال يوجــد ف ـي الــو ازرة وادارة العالقــات العامــة فريــق
متخصص في إدارة األزمات ،وان الو ازرة تستعين بجيات خارجية لمقيـام بـإجراء البحـوث والد ارسـات ،وان عمـل
إدارة العالقات العامة واإلعالم روتيني ومتعارف عميو وال يحتاج لتخطيط ،بدرجة متوسطة.
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 .6جييــان حمـــد الفقيـــاص  (:دور دائـــرة العالقـــات العامــة الدوليـــة بمؤسســـة اإلذاعـــة والتمفزيـــون
األردنية في تدريب العاممين بإدارتي األخبار والبرام ) رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسـط
/كمية اإلعالم 2011
ىدف الدراسة :
ىدفت الدراسة الى تضطمع بيا دائرة العالقات الدولية والعامة في مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون من وجية نظر
العاممين في إدارتي األخبار والبرامج في المؤسسة .
 .1معرف ــة أىمي ــة ال ــدورات التدريبي ــة الت ــي تعق ــدىا دائـ ـرة العالق ــات الدولي ــة و العام ــة ف ــي تمك ــين
العاممين في إدارتي األخبار والبرامج .
 .2م ــدى رض ــا الع ــاممين ب ــإدارتي األخب ــار والبـ ـرامج ع ــن ال ــدورات التدريبي ــة الت ــي تعق ــدىا دائـ ـرة
العالقات الدولية والعامة بمؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردنية .
المني والعينة :
اعتمدت الباحثة منيج المسح بوصفو أنسب المناىج العممية لتحقيق أىداف البحث ،وتحميل النتائج .
النتائ :
توصــمت الد ارســة إلــى النتــائج التاليــة :عقــد ب ـرامج تدريبيــة فــي مجــاالت كتابــة األخبــار واســتخدام
الحاسوب واعداد التقارير اإلخبارية وتكنولوجيا اإلعالم واألتصال والبرامج الحوارية .
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تنويــع أمــاكن التــدريب والتركيــز عمــى الــدورات التدريبيــة الخارجيــة لمــا تعــود بالفائــدة عمــى العــاممين
بمؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردنية وخاصة العاممين بإدارتي األخبار والبرامج عينة الدراسة.
يتوجــب عمــى دائ ـرة العالقــات الدوليــة والعامــة العمــل عمــى جمــب الخب ـراء األردنــين والعــرب لعقــد
دورات تدريبيـ ــة متخصصـ ــة لمعـ ــاممين بمؤسسـ ــة اإلذاعـ ــة والتمفزيـ ــون األردنيـ ــة وخاصـ ــة العـ ــاممين
بإدارتي األخبار والبرامج عينة الدراسة .
إجراء دراسات أخرى متماثمة ليذه الدراسة بحيث تصـنف تحـت مايسـمى بالد ارسـات التتبعيـة وذلـك
لمعرفة المستجدات في دور العالقات العامة في التدريب.

 .7دراسـة بـاقر موسـى جسـام وداود غـازي سـراج ،إعالنـات الخدمـة الصـحفية وفاعميتيـا فـي أنشـطة
العالقات العامة ).دراسة تحميمية لمضامين إعالنات الخدمة الصحفية في جريدة الصباح جامعة بغداد
كمية اَلعالم جامعة بغداد  -كمية اَلعالم  ، 2012مجمة الباحث اإلعالميىدف الدراسة :
ىـدفت ىـذه الد ارسـة الـى التعـرف عمـى مفيـوم اعالنـات الخدمـو الصـحفيو والفـرق بـين الخدمـو
الصـحفية واالنـواع االعالنيـو االخـرى  ،والعالقـو بـين اعـالن الخدمـو الصـحفيو والعالقـات العامـة
والمضامين التي ركزت عمييا اعالنات الخدمو الصحفيو في الصحف العراقية .
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المني والعينة :
اعتمـد الباحـث المـنيج المسـحي فـي جمـع البيانـات والمعمومـات معتمـداً عمـى اداة تحميـل
المضمون.
النتائ :
وضع تعريف لمفيوم اعالنات الخدمو الصحفيو .
فضـالً عـن وضـع ضـوابط واسـس عمميـو عامـو لعالقـة العالقـات العامـة بأعالنـات الخدمـو
الصحفية
الكشف عن اكثر الفنون الصحفيو استعماالً في اعالنـات الخدمـو الصـحفيو المتمثمـة فـي الصـورة
الصحفية المتضمنو عبارات مكتوبو .
 .9دراسة ىشام محمد عمي حسين العالقات العامـة بـين القناعـة والتيمـيش فـي الـوطن العربـي اطروحـة
دكتوراة ،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي2012
أىداف الد راسة:
 .١رصد واقع ممارسة العالقات العامة في الوطن العربي.
 .٢تحديد أىم المعوقات والمشاكل التي تعاني منيا إدار ات العالقات العامة في
الوطن العربي.
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 .٣التعرف عمى خمفية ممارس العالقات العامة.
 .٤رصد موقع جياز العالقات العامة في الييكل التنظيمي لممؤسسة.
 .٥التعرف عمى الميام والصالحيات الموكمة لجياز العالقات العامة.
 .٦التعرف عمى مكانة الد ار سات والبحوث والتخطيط في ميام وجدول أعمال
أجيزة العالقات العامة.
 .٧تحديد ميمة جياز العالقات العامة في دعم صناعة القرار داخل المنظمة.
 .٨التعرف عمى موقف اإلدارة العميا داخل المنظمة من جياز العالقات العامة.
 .٩تحديد أي نموذج من النماذج المعيارية األربعة األكثر استعماال من قبل أجيزة
العالقات العامة في الوطن العربي.
المني والعينة :
شممت الدار سة مؤسسات من القطاع العام والخاص في المجاالت المختمفة من عدد مـن الـدول العربيـة
مصـر -السـودان -عمـان  -الكويـت  -السـعودية -اإلمـا ا رت العربيـة المتحـدة حيـث تـم توزيـع عـدد
500استبانة تم توزيعيا في تمك الدول.
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النتائ

:

.1رغم الدور المحوري واالستراتيجي لمعالقات العامة عمى مستوى المنظمة وعمى مستوى جماىيرىا وعمـى
مسـتوى المجتمـع ،مـا زال الكثيـر  -فـي الـوطن العربـي -ينظـر لمعالقـات العامـة عمـى أنيـا مينـة المـدح
والتسبيح لممنظمة والحصول عمى أكبـر حجـم ممكـن مـن التغطيـة فـي وسـائل اإلعـالم المختمفةوالتأكيـد عمـى
نشر صورة المدير وكبار المسئولين في الصـحف والمجـالت يختمـف واقـع العالقـات العامـة اليـوم تمامـاً عـن
ىذا الفيم الخاطئ لمينة تمعب دو اًر استراتيجياً في حياة المؤسسات.
.2ضرورة االىتمام بالعالقات العامة من الناحية التنظيمية -الييكل التنظيمي -وكذلك فيما يتعمـق بالميزانيـة
والمعدات واألجيزة وكذلك الكادر البشري المؤىل والمتخصص.
 .3تحتاج مينة العالقات العامة في القرن الحادي والعشرين إلى ممارسين أكفاء يتمتعون بميارات اتصالية
وادارية وبخبرة معتبرة في العالقات اإلنسانية وقدرة كبيرة عمى دراسة الرأي العام واستعمالو في اتخاذ الق اررات
الرشيدة التي تؤدي إلى التفاىم التام بين المنظمة ومحيطيا الداخمي والخارجي.
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ثانياً:الدراسات األجنبية:
Taylor, M. (2000). Cultural Variance as a Challenge to Global .1
Public Relations: A Case Study of the Coca-Cola Scare in Europe.
Public Relations Review, 26(3), 277–293.
قامت تيمور  2000باجراء دراسة حول التنوع الثقافي كتحدي لمعالقات العامة الدولية في قضية مرض اطفال
مــدارس فــي ىنغاريــا بســبب تنــاوليم الكوكــا ك ـوال .فبعــد مــرض عــدد مــن طــالب مــدارس فــي ىنغاريــا بســبب
الكوكوكوال قررت حكومات ىنغاريا واسبانيا وفرنسا منع بيع الكوكا كوال من اجل صحة مواطنييم ،فيمـا قـررت
ار بمنـع بيـع مشـروبات الكوكـا
دول اوروبية اخرى قريبة من ىنغاريا مثل الدنمارك والنرويج والسويد لم تتخذ قـر اً
ك ـوال .والتســاؤل الرئيســي ليــذه الد ارســة ىــو :لمــاذا بعــض الــدول االوروبيــة منعــت بيــع الكوكــا ك ـوال فيمــا دول
اوروبية اخرى انتظرت حتى تحصل عمى مزيد من المعمومات بشان ازمة الكوكاكوال؟
ىدف الدرسة :
وىــدفت ىــذه الد ارســة الــى معرفــة اســتجابة م ـواطني ىــذه الــدول

الســت المتنوعــة فــي التــداخل الثقــافي ودور

العالقات العامة خالل ازمة خوف المواطنين وقمقيم من مشروب الكوكا كوال.
ولماذا فشمت استرايجيات العالقات العامة في شركة كوكا كوال في ادارة االزمة في بعض الدول االوروبية؟
المني والعينة :
استخدمت ىذه الدراسة المنيج الكيفي "دراسة حالة "لمعرفة كيف شركة متعددة الجنسيات مثل الكوكا كوال تنفـذ
انشطتيا االتصالية والعالقات العامة خالل وبعد االزمات الدولية .
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النتائ :
خمصت الدراسة إلى أن شركة الكوكا كوال رغم اسموبيا في االتصال االستراتيجي لالزمات والتي اعتمدت فييا
معايير الثقافة المؤسسة االمريكية عابرة الدول  ،اال ان ىذه االسترايجيات ذاتيـا لـم تناسـب مـواطني او زبائنيـا
في فرنسا وبمغاريا واسبانيا.
وكشفت النتائج ان بطء تجاوب شركة كوكـا كـوال مـع ازمـة مـرض االطفـال اثـر بشـكل سـمبي عمـى مسـتوى ثقـة
الناس في منتجات كوكا كوال ،حيث شعرت ىذه الدول بالم اررة واالسى حينما رفضت شركة كوكا كوال تصديق
مــرض اطفــاليم بســبب مشــروب الكوك ــا ك ـوال وىــذا عــزز شــعور ع ــدم والء زبــائن الكوكــا ك ـوال لمشــركة بس ــبب
ممارســات وقمــة فعاليــة العالقــات العامــة لمكوكــا ك ـوال خــالل االزمــة .وبعــد ق ـرار الحكومــات االوروبيــة مقاطعــة
منتجات كوكا كوال وسحب الموجود من االسواق ووقف بيع المنتجـات وصـدور قـرار قضـائي يحمـل كوكـا كـوال
مسؤولية مرض االطفال في المدارس ،باشرت كوكا كوال من خالل العالقات العامة بتنفيذ اقوى حممة اعالمية
تيدف الى اعادة ثقة الناس في ىذه الدول باسـم الشـركة ومنتجاتيـا وعينـت العديـد مـن المـوظفين فـي االتصـال
لزيارة محالت بيع المواد االستيالكية لمتحدث معيم مباشرة واقناعيم بمنتجات كوكا كوال من جديد.
وبينـت نتـائج الد ارسـة ان ىنـاك عـاممين ثقـافيين ميمـان لتفسـير االنقطـاع او االنفصـال )  (disconnectمـا
بين اتصاالت شركة الكوكا كوال قبل واثناء وبعد االزمة و تجـاوب ورد العـام الـدولي ليـذه االزمـة وىمـا :تجنـب
الغمـوض  uncertainty avoidanceو ومقـدار القـوة  power distanceوالتـي توضـح كيـف يتعامـل
اعضاء مجموعات ثقافية مع مواضيع عدم التوازن و الصراع
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An inclusive history of public relations: an examination of the founding .2
of the NAACP and ADL and their use of public relations 1909-1917.
Unpublished dissertation in University of North Carolina at Chapel Hill.
ىــذه الد ارســة التــي اج ارىــا )  (Kimberly Williams Moore 2003ىــي تحميــل تــاريخي
الســتراتيجيات العالقــات العامــة التــي اســتخدمت مــن قبــل الرابطــة الوطنيــة الممــونين NAACP
ورابطـة مكافحــة التشـ ِ
ـيير  ADLخــالل ســنوات تاسيســيا والتــي تعنـى بالــدفاع عــن حقــوق االنســان
خالل مرحمة الفصل العنصري .
ىدف الدراسة :
ىــدفت الد ارســة الــى معرفــة التطبيقــات والتكتيكــات االســتراتيجية لمعالقــات العالمــة التــي اســتخدميا
قــادة ىــاتين المنظمتــين المعنيتــين بحقــوق االنســان لخمــق التغييــر االجتمــاعي تجــاه حقــوق االفارقــة
والييود.
الدراسة عبارة عن دراسة حالة واستخدمت المنيج النوعي  qualitative approachوخصوصا
تحميل بيانات االرشيف والوثائق االساسية والثانوية والمحفوظـات والمطبوعـات التـي كانـت تصـدر
عن ىاتين المنظميتـين خـالل الفتـرة  1909ولغايـة  ،1917اذ تـم التركيـز عمـى بحـث وثـائق ىـذه
الفترة النيا شيدت تاسيس كال المنظمتين.
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النتائ :
وخمصت نتائج ىذه الدراسة الـى ان كـال المنظمتـين ) (NAACP and ADLقـد عممتـا دون كمـل
لتوظيف كافة التكتيكات الدفاعية واليجومية السقاط المتعصبين في رأييـم ومـواقفيم وتوجيـو المـوم
لكــل مــن يقــف فــي طريــق التســامح .وقــد ادت الب ارعــة والخبـرة فــي اســتخدام العالقــت العامــة سـواء
عمــى الصــعيد المحمــي او الــدولي مــن قبــل ىــاتين المنظمــين لجعميمــا مــن ابــرز منظمــات القــرن
الحادي والعشرين.
Van Dyke, M. (2005). Toward a theory of just communication: .4
A case study of NATO, multinational public relations, and
ethical management of international conflict. Unpublished
dissertation in University of Maryland.
Toward a theory of just communication: A case study of NATO, :
multinational public relations, and ethical management of international
)conflict. (2005
ىدف الدراسة :
ىـدفت ىـذه الد ارسـة التـي اج ارىـا )  (Van Dyke, 2005الـى اقتـراح نمـوذج لالتصـال األخالقـي وذلـك لفيـم
اعمــق لكيــف ان منظمــة متعــددة الجنســيات مثــل النــاتو تطبــق نظريــة التميــز فــي العالقــات العامــة حتــى فــي
ظــروف يــتم فييــا اســتخدام اســموب االتصــال االجبــاري

 coercive communicationفــي ادارة الن ازعــات
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الدولية .ىـذا النمـوذج المقتـرح لالتصـال االسـتراتيجي فـي العالقـات العامـة يعتمـد عمـى اإلطـار األخالقـي الـذي
يســاعد عمــى تبريــر ق ـ اررات العالقــات العامــة فــي ســياق اخالقــي .كمــا يســاىم ىــذا الفيــم إلــى تطــوير النظريــة
العالمية لمعالقات العامة من خالل تقديم ادلة كيف تصبح األخالق مبدأ عام في إدارة االتصاالت العالمية.
المني والعينة :
استخدمت المنيج النوعي وخصوصا اسموب دراسة الحالة الستكشاف كيف أن منظمة حمف شمال األطمسي
(النــاتو) تطبـق إدارة العالقــات العامــة االســتراتيجية خــالل عمميــات الســالم فــي مرحمــة مــا بعــد الحــرب البوســنة
واليرسك خالل الفتره ما بين 1996 -1995
النموذج المقتـرح لالنصـال االخالقـي فـي العالقـات العامـة ليـذه الد ارسـة مسـتمد مـن عـدة نظريـات متنوعـة فـي
العالقــات العامــة وىــي النظريــة الظرفيــة  ،situational theoryونظريــة التفــوق ،excellence theory
ونظرية ناشط  ،activist theoryوالنظرية األخالقية لمحرب العادلة  ،moral theory of just warونظرية
المعبة .game theory.
أربعــة عشــر مقابمــة طويمــة ،وأربــع مقــابالت مــع النخبــة ،وثــالث مقــابالت مجموعــة التركيــز focus groups
شــرحت كيــف طبــق النــاتو مبــاديء نظريــة التفــوق والنظريــة العالميــة فــي العالقــات العامــة؟ وكيــف ان الثقافــة
التنظيميــة (المؤسســية) والن ازعــات أثــرت عمــى إدارة اتصــاالت حمــف شــمال األطمســي ،وكيــف ان قــادة النــاتو
كانوا يتخذون ق اررات االتصاالت .الدراس استخدمت اسموب عينة كرة الثمج .snowball sampling
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النتائ :
وخمصت نتائج ىذه الدراسة الى أن الناتو استخدم نماذج اتصاليو متشـابيو مسـتمده مـن مبـادئ نظريـة التميـز
ونظرية العالقات العامة العالمية  ،كما استخدم الناتو استراتيجيات غير متناظرة مثـل اإلكـراه او االجبـار عمـى
إدارة الص ـراع .كمــا حــددت الد ارســة مجموعــة مــن الثقافــات المقســمة بــين االعضــاء ال  26لمنــاتو والتــي اثــرت
عمى العالقات العامة لدول التحالف في الناتو.

Byrd, L. (2008). Collaborative corporate social responsibility: A case .4
study examination of the international public relations agency involvement
in the United Nations global compact. Unpublished dissertation in Howard
University, Washington D.C.
collaborative corporate social responsibility: A case study
examination of the international public relations agency
)involvement in the United Nations global compact (2008
ىدف الدراسة :
ىدفت الدراسة التي أجراىا )  (Lesile Simone Byrd, 2008حول مبادرة المسؤولية االجتماعية لمشـركات
متعــددة الجنســيات ودور وكــالتين او مؤسســتين امـريكتين لمعالقــات العامــة الدوليــة ىمــا

(Ketchum and
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)  Ruder Finnفــي المشــاركة فــي دعــم مبــادره الميثــاق العــالمي لألمــم المتحــدة والتــي تتضــمن عشـرة بنــود
رئيسية لمكافحة الفساد ،والتوعية البيئية ،وحقوق العمال واالنسان.
المني والعينة :
واستخدمت الدراسة نظرية المقابالت المكثقة  in-depth interviewsوتحميل الوثائق.
النتائ :
وخمصت نتائج ىذه الدراسة الى ان كـال المؤسسـتين )  (Ketchum and Ruder Finnقامتـا بتنفيـذ عمميـة
دمج المباديء العشرة االساسية لمميثاق الدولي لممبادرة الداخمية ضمن سياق عمل مؤسساتيم كوسيمة لتثقيف
وتعميم زبائنيم.

تعقيب عمى الدراسات السابقة :
بعــد اســتعراض الد ارســات الســابقة ،فــإن ىــذه الد ارســة تــأتي مكممــو ليــا مــن جانــب العالقــات العامــة ،ذلــك أن
الد ارســات الســابقة اىتمــت بمؤسســات وجامعــات ومعاىــد ،أمــا ىــذه الد ارســة فقــد تناولــت واقــع عمــل العالقــات
العامــة فــي المنظمــات الدوليــة ،ومــدى قياميــا باألنشــطة اإلتصــالية مــن جيــة ،والعــاممين فــي أجي ـزة العالقــات
العامـ ــة ومـ ــا يتمتعـ ــون بـ ــو مـ ــن مي ـ ـزات ،ومقـ ــدرتيم االتصـ ــالية ،ومواصـ ــفاتيم العمميـ ــة ،واإلتصـ ــال الشخصـ ــي
المباشر،واإلتصال الشخصي غير المباشر غير اإللكتروني ،واإلتصال الشخصي المباشر ،ووسائل اإلتصال
الجمــاىيري ،واألىــداف والوظــائف التــي تســعى إلييــا العالقــات العامــة ،والتقيــيم الــذاتي ألداء وظيفــة العالقــات
العام ــة ،وس ــبب اختي ــار العم ــل لمعم ــل ف ــي العالق ــات العامة،ومعرف ــة أى ــم الص ــعوبات والعقب ــات الت ــي تواج ــو
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العالقات العامة  .وىذا يضفي مزيداً من الخصوصية عمى ىذه الدراسة الحالية لكونيا تسد جزءاً مـن الـنقص
الحاصل في ميادين البحث اإلعالمي فـي ىـذا المجـال ،ومـن النقـاط التـي تتفـق معيـا ىـذه الد ارسـة والد ارسـات
السابقة ما يمي :
ويق ــدم نت ــائج تخ ــدم ى ــدف
 .1أىمي ــة الم ــنيج البح ــث الوص ــفي ال ــذي يف ــي ويغط ــي جوان ــب إعالمي ــة عدي ــدة ُ
الدراسات اإلعالمية .
 .2البحث والتخطيط واإلتصال والتقييم ركائز اساسية في عمل العالقات العامة يجب اإلىتمام بيا
العميــا ،واعطــاء مــوظفي اإلتصــال
 .3ضــرورة وضــع العالقــات العامــة فــي مكانــة إداريــة قريبــة مــن اإلداراة ُ
صالحيات إدارية لتنفيذ أعماليم .
وتطرقــت فــي إدبياتيــا النظريــة إلــى ماىيــة أجيـزة العالقــات العامــة فــي ىــذه المؤسســات وانشــاطتيا
االتصالية والقائمين باالتصال في ىذه األقسام أو األجيزة اإلدارية .
كما اىتمت الدراسات السابقة باألنشطة االتصالية ودورىا في أجيـزة العالقـات العامـة ،وىـذا يـدل
عمى وعـي البـاحثين بأىميـة األنشـطة اإلتصـالية فـي المؤسسـات وحيويـة إدراة ىـذا الجيـاز  ،كمـا
حددت وأضافت واستنتجت أنشطة إتصالية جديدة تُضاف إلى أجيزة العالقات العامة .
وعممت عمـى توضـيح أىميـة قيـاس الـرأي العـام  ،.وضـرورة اإلسـتعانة بوسـائل اإلعـالم واإلتصـال
الجماىيريـ ــة ،بيـ ــدف الوصـــول إلـ ــى ش ـ ـريحة أوسـ ــع س ـ ـواء كانـ ــت محمي ــة أم عالميـ ــة لتبـ ــادل األراء
واألفكار.

67

ومما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة ويجعميا مختمفة عن الدراسات السابقة
 .1تناول ىذه الدراسة لممنظمات الدولية العاممة في األردن خاصة .
 .2تناوليا األدوات االتصالية التي تستخدميا العالقات العامة لتنفيذ أنشطتيا االتصالية .
 .3تناوليا لمصعوبات التي تواجو إدارة العالقات العامة .
 .4توقيت ىذه الدراسة الزمنـي الـذي يتـزامن مـع أحـداث "الربيـع العربي"وتـدفق الالجئـين السـوريين
إلى األردن.
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الفصل الثالث
الطريقة واَلجراصات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراصات
أوَلً:منيجية البحث
اســتخدمت الباحثــة المــنيج الوصــفي والــذي يصــف األنشــطة االتصــالية ألجي ـزة العالقــات العامــة فــي
المنظمات الدولية في األردن ،وتسعى الباحثة من خالل ىذا المنيج إلى توضيح وتفسير وتقييم نتائج الدراسة.
يعد مـنيج المسـح اإلعالمـي أحـد المنـاىج الرئيسـية فـي الد ارسـات الوصـفية التشخيصـية،والذي يمكننـا
مــن تحقيــق رصــد دقيــق وشــامل لمجوانــب المتعــددة لمظــاىرة قيــد الد ارســة،كما يعيننــا عمــى اكتشــاف العالق ــات
والعناصـ ــر المشـ ــتركة فيمـ ــا بينيـ ــا،والتي تمكننـ ــا فـ ــي النيايـ ــة مـ ــن وصـ ــفيا وصـ ــفا دقيقـ ــا وتصـ ــنيفيا وتفسـ ــيرىا
واستخالص النتائج منيا باإلستعانة بأساليب التحميل .
ويعتمد منيج المسح والدراسات المسحية من أبرز مناىج البحوث لمحصول عمى البيانات والمعمومات
العمميــة التــي تســتيدف الظــاىرة العمميــة والمعمومــات العمميــة التــي تســتيدف الظــاىرة العمميــة والمعمومــات التــي
تستيدف الظاىرة العممية ذاتيا  ،ويعرف ىذا المنيج بأنو مجموعة الظاىرات موضوع البحث من العدد الحدي
من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفتـرة زمنيـة كافيـة لمد ارسـة بيـدف تكـوين القاعـدة األساسـية مـن البيانـات
والمعمومات المطموبة في مجال تخصص معين (.مشابقة )60،2010 ،
إن خط ـوات مــنيج البحــث الوصــفي تــتم مــن خــالل مــرحمتين ىمــا  :مرحمــة اإلســتطالع ،ثــم مرحمــة
الوصف الموضوعي  ،وكذلك فإن دراسة المشكمة  ،إنما تتم من خالل عينـة ممثمـة لمجتمـع تمثـل حالـة معينـة
فيمـا يســمى بد ارسـة الحالــة  ،أو مـن خــالل مسـح مجتمــع بأكممــو .وكـذلك فــأن الباحـث يعبــر عـن البيانــات التــي
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يجمعيــا عــن المشــكمة أمــا بالطريقــة الكميــة أي األســموب الكمــي :كــالتعبير باألرقــام ،واإلحصــائيات ،والرســوم ،
واما بطريقة وصفية نوعية ( عناية ،2007،ص)79:

أنواع الدراسات الوصفية ( :عودة ،وممكاوي )113 ،1992،
 .1البحث المسحي.
 .2تحميل المضمون
 .3تحميل العمل.
 .4دراسة العالقات
 .5الدراسة التطويرية
 .6دراسة الحالة
وقد اعتمدت الباحثة عمى ىذا المنيج بالتطبيق عمـى طبيعـة األنشـطة اإلتصـالية لمعالقـات العامـة فـي
المنظمــات الدوليــة فــي األردن واألســاليب التــي تتبعيــا فــي ممارســتيا ليــذه األنشــطو،وأىم المشــاكل والمعوقــات
التـ ــي تعت ـ ــرض عمـ ــل العالق ـ ــات العام ـ ــة فـ ــي تنفي ـ ــذ أنش ـ ــطتيا وتحقيـ ــق أى ـ ــدافيا ف ـ ــي المنظمـ ــات الدولي ـ ــة ف ـ ــي
األردن،وكذلك أىم انجازات العالقات العامة لممنظمات الدولية في األردن.
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ثانياً:مصادر جمع البيانات والمعمومات
استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين لجمع البيانات والمعمومات:
 .1المص ــادر األولي ــة :لمعالج ــة الجوان ــب التحميمي ــة لموض ــوع البح ــث لج ـ ـئت الباحث ــة إل ــى جم ــع البيان ــات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصا ليـذا الغـرض ،ووزعـت عمـى عينـة
الدراسة وعددىا ( )15منظمة.
 .2المصادر الثانوية :حيـث اعتمـدت الباحثـة فـي الجانـب النظـري لمبحـث عمـى مصـادر البيانـات الثانويـة
والتـ ــي تمثمـ ــت بالكتـ ــب والم ارجـ ــع العربيـ ــة واألجنبيـ ــة ذات العالقـ ــة ،والـ ــدوريات والمقـ ــاالت والتقـ ــارير،
واألبحــاث والد ارســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الد ارســة ،باإلضــافة لمبحــث والمطالعــة فــي مواقــع
االنترنت المختمفة.
ثالثاً :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العـاممين فـي مجـال العالقـات العامـة فـي المنظمـات الدوليـة فـي االردن البـالغ
عددىا ( )10منظمات والواردة في الجدول رقم (.)1
رابعاً:عينة الدراسة
قامــت الباحثــة بــاجراء مســح لجميــع العــاممين فــي العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة العاممــة فــي
األردن حيــث يكــون لكــل مفــردة مــن مفــردات المجتمــع الفرصــة فــي الظيــور فــي العينــة ،وقــد تــم توزيــع ()15
استبانو عمى مفردات العينة وقد تمكنت الباحثة من اسـتردادىا كميـا نظـ ار لصـغر حجـم مجتمـع وعينـة الد ارسـة.
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اعتمــدت الباحثــة عمــى اســموب الحصــر الشــامل ُ ،ميسـرة لمباحثــة نظـ اًر لصــغر حجــم العينــة  ،وســيولة التعامــل
معيا في ىذا اإلطار .
خامساً:المعالجة اإلحصائية لمدراسة
المعمومات الشخصية
فيما يمي عرض لعينة الدراسة وفق المعمومات الشخصية:
 -1توزيع أفراد (مفردات) العينة حسب المنظمة
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب المنظمة
النسبة المئوية %

المنظمة

العدد

WFP

1

6.7

UNICEF

2

13.3

UNESCO

2

13.3

WHO

2

13.3

UNWomen

2

13.3

UNHCR

1

6.7

UNFPA

2

13.3
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IFAD

1

6.7

ILO

1

6.7

UNODC

1

6.7

المجموع

15

100.0

يوضح الجدول السـابق اسـماء المنظمـات الدوليـة العاممـة فـي األردن حيـث وصـمت الباحثـة إلـى جميـع
العــاممين فــي العالقــات العامــة فــي ىــذه المنظمــات ،وىنــاك منظمــات كــان فييــا موظــف واحــد فقــط ،وىنــاك مــن
كـان لـدييا موظفـان فقـط ،وىـذا يـدل عمـى أنيـا تمـارس العالقـات العامـة واألنشـطة اإلتصـالية بشـكل عــام دون
وجود أقسام خاصة بالعالقات العامة في المنظمات الدولية العاممة في األردن.
 -2توزيع أفراد (مفردات) العينة حسب النوع
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب النوع
النوع

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

7

46.7

أنثى

8

53.3

المجموع

15

100
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يوض ــح الج ــدول الس ــابق أن االن ــاث كان ــت نس ــبتين أعم ــى م ــن نس ــبة ال ــذكور حي ــث كان ــت نس ــبتين المئوي ــة
( ،)%53.3أما نسبة الذكور فكانت (.)%46.7
 -3توزيع أفراد العينة العمر
جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

25-20

-

-

30-26

2

13.3

40-31

13

86.7

50-41

-

-

 51فما فوق

-

-

المجموع

15

100

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن أف ـراد العينــة كــانوا مــن الفئــات الشــابة نوعــا مــا حيــث اقتصــرت اعمــارىم عمــى
فئتــين عم ـريتين ىــي مــن ( )30-26وكانــت نســبتيم ( ،)%13.3والفئــة األخــرى كانــت بــين ( )40-31ســنة
وكانت نسبتيم (.)%86.7
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 -4توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
جدول رقم ( :)4توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

دبموم

-

-

بكالوريوس

-

-

ماجستير

15

100

المجموع

15

100

يتضح من الجدول السابق أن العاممين فـي مجـال العالقـات العامـة مـن المـؤىمين عمميـا بشـكل جيـد حيـث كـان
جميع أفراد العينة ممن يحممون درجة الماجستير ممـا يؤكـد عمـى اىتمـام المنظمـات الدوليـة العاممـة فـي األردن
بالنوعية وليس بالكم ،حيث توظف من يحممون مؤىالت عممية عالية في مجال العالقات العامة.

76

 -5توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة
جدول رقم ( :)5توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة
ســـــنوات الخبـــــرة فـــــي العدد

النسبة المئوية %

مجال العالقات العامة
أقل من5

1

6.7

من10-5

10

66.7

أكثر من  10سنوات

4

26.7

المجموع

15

100

يوضح الجدول السابق متغير سنوات الخبرة فـي مجـال العالقـات العامـة ألفـراد العينـة ،حيـث يتضـح أن معظـم
افراد العينة من العاممين في العالقات العامة من ذوي الخبـرة الجيـدة ،حيـث كانـت النسـبة األعمـى لمـن خبـرتيم
تتراوح بين ( )10-6سـنوات ،إذ بمغـت نسـبتيم ( ،)%66.7تالىـم األفـراد مـن ذوي الخبـرة التـي تتـراوح مـا بـين
( )15-11ســنة بنســبة وصــمت إلــى ( ،)%26.7وأخي ـ ار كانــت أقــل نســبة لمــن يممكــون خب ـرة أقــل مــن خمــس
ســنوات حيــث بمغــت نســبتيم ( ،)%6.7وىــذا يؤكــد م ـرة أخــرى عمــى أن المنظمــات الدوليــة العاممــة فــي األردن
تحرص عمى توظيـف مـن لـدييم خبـرة كبيـرة فـي مجـال العالقـات العامـة ،وىـذا يؤكـد عمـى تركيزىـا عمـى نوعيـة
العاممين في ىذا المجال وليس عمى عددىم.
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 -6توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري بالدينار
جدول رقم ( :)6توزيع عينة الدراسة حسب الدخل الشيري بالدينار
الـــدخل الشـــيري العدد

النسبة المئوية %

بالدينار
500-300

-

-

800-501

-

-

1000-801

-

-

 1000فأكثر

15

100

المجموع

15

100

يوضح الجدول السابق الدخل الشيري ألفراد عينة الدراسة ،حيث كان مسـتوى الـدخل لجميـع أفـراد العينـة أكثـر
من  1000دينار ،وىذا ألن المنظمات الدولية العاممة في األردن ترفع بمستوى دخل العامل من أجل تحفيزىم
عمى العمل ومن أجل الوصول بيم إلى أفضل أداء متاح وأفضل انتاجية ممكنة.
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 -7توزيع أفراد العينة حسب عدد المغات المتقنة
جدول رقم ( :)7توزيع عينة الدراسة حسب عدد المغات المتقنة (عدا المغة العربية األم)
عدد المغات المتقنة

العدد

النسبة المئوية %

لغة واحدة

10

66.7

لغتان

4

26.7

ثالث لغات فأكثر

1

6.7

المجموع

15

100

يتضح من الجدول السابق أن معظم أفراد العينة يتقنون لغة واحدة حييث بمغت نسبتيم ( ،)%66.7تالىم من
يتقنون لغتين وكانت نسبتيم ( ،)%26.7وأخي ار من يتقنون ثالث لغات فأكثر فكانت نسبتيم (.)%6.7
 -8توزيع أفراد العينة حسب أكثر الوسائل استخداماً
جدول رقم ( :)8توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الوسائل استخداماً
أكثر الوسائل تاثي ارً

المرتبة

نسبة التاثير

الصحف

الخامسة

%11.3

المجالت

الثالثة

%16

االذاعة

السابعة

%7.3

التمفزيون

السادسة

8.5

الممصقات

الثانية

الياتف

االولى

%24.8

االنترنت

الرابعة

%14.6

%17.5

79

يالحظ من الجدول السابق ان الياتف كان أكثر الوسـائل التـي يسـتخدميا العـاممون فـي العالقـات العامـة تـأثي ار
عمى جميور المتعاممين مع ىذه المنظمات ،نظ ار ألنو وسيمة مباشـرة ومقنعـة حيـث يسـتخدم فييـا العـاممون فـي
العالقات العامة مياراتيم االتصالية لمتاثير عمى جميور المنظمات .ومن ثـم الممصـقات حيـث تعـد الممصـقات
طريقة سـيمة ورخيصـة نوعـا مـا لالتصـال بالجمـاىير ،كمـا يمكنيـا الوصـول إلـى بيئـات كثيـرة ومتنوعـة .ثـم تـال
ذل ــك ك ــل م ــن المج ــالت واالنترن ــت والص ــحف .وف ــي المرتب ــة األخيـ ـرة ح ــل التمفزي ــون واالذاع ــة ،حي ــث ال ي ــتم
استخداميا بشكل كبير من قبل العاممين في العالقات العامة لالتصال مع الجماىير.
أداة الدراسة
خط ـوات بنــاص اَلســتبانة :تــم بنــاء اســتبانو حــول األنشــطة االتصــالية ألجي ـزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات
الدولية في األردن ،وذلك باالعتماد عمى أىداف الدراسة ومتغيراتيا والرجوع إلى الدراسات السابقة واألخذ باراء
الخبراء والمختصين في ىذا المجال.
لقد تم اختيار مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي ألنو يعتبر من أكثر المقاييس استخداماً لسيولة فيمو وتـوازن
درجاتو ،حيث يشير أفراد العينة الخاضـعون لالختبـار عـن مـدى مـوافقتيم عمـى كـل عبـارة مـن المتغيـرات عمـى
النحو التالي:
َل أوافق بشدة َل أوافق
( )1درجة

( )2درجة

محايد

أوافق

أوافق بشدة

( )3درجات

( )4درجات

( )5درجات
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صدق اَلستبانة وثباتيا
أ -صدق األداة (اَلستبانة)
يقصــد بصــدق االســتبانة أن تقــيس األســئمة االســتبانة مــا وضــعت لقياســو ،وقامــت الباحثــة بالتأكــد مــن صــدق
االســتبانة مــن خــالل عرضــيا عمــى المحكمــين حيــث عرضــت الباحثــة االســتبانة عمــى مجموعــو مــن المحكمــين
تألفــت مــن ( ) 9مــن أعضــاء الييئــة التدريســية والمتخصصــين وقــد اســتجابت الباحثــة آلراء المحكمــين وقامــت
بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة.
ب -ثبات األداة (اَلستبانة)
تحققت الباحثة من ثبات األداة من خالل اختبار معامل "ألفا كرونباخ" وذلك كما يمي:
جدول رقم(:)9نتائ اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اَلستبانة
ت

معامل ألفا كرونباخ

المحور

1

 -أس ــاليب ممارســـة نشـــاط العالقـ ــات العامـــة فـ ــي 0.78

2

 -طبيع ــة عم ــل العالق ــات العام ــة ف ــي المنظم ــات 0.82

3

 -مـ ــا حققـ ــو نشـ ــاط العالقـ ــات العامـ ــة لممنظمـ ــات 0.89

4

 -أىــم المشــكالت والمعوقــات التــي تعتــرض عمــل 0.86

المنظمات الدولية في االردن

الدولية في األردن
الدولية في األردن

إدارة العالق ـ ـ ــات العام ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي تنفي ـ ـ ــذ أنش ـ ـ ــطتيا
وتحقيـ ــق أىـ ــدافيا فـ ــي المنظمـ ــات الدوليـ ــة فـ ــي

األردن
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يتبين من نتائج الموضحة في جدول ( )9أن قيمة معامل ألفا كرونباخ أكبر من  ،0.60وبـذلك تكـون الباحثـة
قد تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة بصحة االستبانة وصـالحيتيا لتحميـل النتـائج
واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضيتيا.
األساليب اإلحصائية المستخدمة
الختبــار فرضــيات الد ارســة فقــد تــم اســتخدام االختبــارات اإلحصــائية فــي برنــامج ( )SPSSحيــث أن المقيــاس
المستخدم ( )5-1وىو مقياس "ليكرت" ذو التوزيع الخماسي ،ولقد أخذت الباحثة عينة مكونة من ( )15مفردة
مــن العــاممين فــي مجــال العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة العاممــة فــي األردن ،وقــد اســتخدمت الباحثــة
األساليب اإلحصائية التالية في معالجة بيانات الدراسة:
 -1النسـب المئويــة والتكـ اررات والمتوســط الحســابي :يســتخدم ىــذا األمــر بشــكل أساســي ألغـراض معرفــة تكـرار
فئات متغير ما ويفيد الباحثة في وصف عينــة الدراسة.
 -2اختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كرونب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ ( )Cronbachs-alphaلمعرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ثب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة
 -3اختبار (.)T-test
 -4اختبار (.)One Way ANOVA
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الفصل الرابع
عرض نتائ التحميل اَلحصائي
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الفصل الرابع
عرض نتائ التحميل اإلحصائي
ىــدفت الد ارســة التعــرف إلــى األنشــطة االتصــالية ألجي ـزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي
األردن حيــث تــم توزيــع ( )15اســتبانة عمــى أف ـراد عينــة الد ارســة وتــم اســترداد ( )15اســتبانو صــالحة ألغ ـراض
التحميل.
وحولــت إجابــاتيم إلــى درجــات  ،ثــم تــم إيجــاد
وبعــد تطبيــق أداة الد ارســة ،جمعــت إجابــات أف ـراد عينــة الد ارســةّ ،
التك اررات والنسب المئوية ،كما استخدم اختبار االتساق الداخمي "كرونباخ ألفا" والمتوسـطات الحسـابية إليجـاد
األنش ــطة االتص ــالية ألجيـ ـزة العالق ــات العام ــة ف ــي المنظم ــات الدولي ــة ف ــي األردن وذل ــك عن ــد مس ــتوى الدالل ــة
(. )α = 0.05
أوَلً:نتائ الدراسة
ما واقع األنشطة اَلتصالية ألجيزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن ؟
لإلجابة عن ىذا السؤال الذي يبمور مشكمة الدراسة فقد تم تقسيمو إلى األسئمة التالية:
السؤال األول :ما أساليب ممارسة نشاط المنظمات الدولية في األردن ؟
حيث تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يمي:
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الجدول رقم ( )10المتوسطات الحسابية لمجال أساليب ممارسة نشاط المنظمات الدولية في األردن
الرقم

نص الفقرة

المتوسط

1

يتم استخدام خبراء مشيود بكفاءتيم العالية في العالقات

4.4667

89.334

2

ىناك إدارة متخصصة بالعالقات العامة في المنظمة

4.4667

89.334

.63994

3

تعتبر العالقات العامة مسؤولية كافة المسؤولين في

4.1333

82.666

.83710

العامة

الحسابي

النسبة المئوية

اَلنحراف

األىمية

.63994

مرتفع

1

مرتفع

2

مرتفع

7

المعياري

النسبية

الرتبة

المنظمة

4

يتم العمل في العالقات العامة ضمن خطة واضحة

4.2667

85.334

.59362

مرتفع

4

5

تقيم المنظمة معارض لمترويج لخدماتيا وأنشطتيا

4.1333

82.666

.63994

مرتفع

8

6

تعقد المنظمة مؤتمرات صحفية لإلعالن عن أنشطتيا

4.0667

81.334

.90171

مرتفع

9

7

تعقد المنظمة ندوات لمتعريف بأنشطتيا وخدماتيا

4.2667

85.334

.90833

مرتفع

5

8

تقيم المنظمة حفالت لتحسين الصورة الذىنية عند

3.4667

69.334

.89075

متوسط

10

9

10

جماىير المنظمة
يتم استخدام العمميات اإلدارية والعممية واالتصالية لتنفيذ

4.2000

84

.67612

مرتفع

6

تعمن المنظمة عن أنشطتيا في منشورات خاصة بيا

4.4667

89.334

.63994

مرتفع

3

4.193

83.867

0.736739

مرتفع

أنشطة العالقات العامة داخل وخارج المنظمة

الدرجة الكمية لمجال أساليب ممارسة نشاط المنظمات الدولية في
األردن

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الموافقـة عمـى مجـال أسـاليب ممارسـة نشـاط المنظمـات الدوليـة فـي األردن
كانت مرتفعة بداللة المتوسط الحسابي ( )4.193والنسبة المئوية التي بمغت (.)%83.86
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ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن أعمــى الفقـرات موافقـةً ىــي الفقـرات االولــى والثانيــة والعاشـرة والتــي تــنص عمــى
(يتم استخدام خبراء مشيود بكفاءتيم العالية في العالقات العامة) و (ىناك إدارة متخصصـة بالعالقـات العامـة
فــي المنظمــة) و (تعمــن المنظمــة عــن أنشــطتيا فــي منشــو ارت خاصــة بيــا) عمــى الت ـوالي حيــث بمــغ المتوســط
الحسـابي ليـا ( )4.466وىـي درجـة مرتفعـة ،كمـا اتضـح أيضـا أن أقـل الفقـرات موافقـةً ىـي الفقـرة الثامنـة التــي
تــنص عمــى( :تقــيم المنظمــة حفــالت لتحســين الصــورة الذىنيــة عنــد جمــاىير المنظمــة) ،حيــث كــان المتوســط
الحسابي ليا يساوي ( ، )3.46وىي درجة متوسطة.
السؤال الثاني :ما طبيعة عمل العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن ؟
حيث تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يمي:
الجدول رقم ( )11المتوسطات الحسابية لمجال طبيعة عمل العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن
الرقم

المتوسط

النسبة

اَلنحراف

األىمية

الحسابي

المئوية

المعياري

النسبية

1

تنظيم العالقات بين العاممين في المنظمة

4.2000

84

.77460

مرتفع

8

2

تنظيم الندوات والمقاءات مع الجيات الخارجية

4.6000

92

.50709

مرتفع

3

3

االتصال بوسائل اإلعالم المختمفة لمتعريف بنشاط المنظمة 4.6000

92

.50709

مرتفع

4

4

نشر نشاطات المنظمة في وسائل اإلعالم

4.4667

89.334

.51640

مرتفع

7

5

بناء عالقات جيدة مع المؤسسات اإلعالمية في األردن

4.7333

94.666

.45774

مرتفع

1

4.6000

92

.50709

مرتفع

5

6

نص الفقرة

تنظيم زيارات منتظمة لموفود

الرتبة

86

7

نقل المعمومات الصحيحة لمجميور

4.7333

94.666

.45774

مرتفع

2

8

إمداد وسائل اإلعالم المختمفة بأخبار وأنشطة المنظمة

4.6000

92

.50709

مرتفع

6

الدرجة الكمية لمجال طبيعة عمل العالقات العامة في المنظمات
الدولية في األردن

0.529355 91.33325 4.56666
3

مرتفع

يتضح من الجدول السـابق أن نسـبة الموافقـة عمـى مجـال طبيعـة عمـل العالقـات العامـة فـي المنظمـات الدوليـة
في األردن ،كانت مرتفعة بداللة المتوسط الحسابي ( )4.566والنسبة المئوية التي بمغت (. )%91.33
ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن أعمــى الفق ـرات موافقـةً ىــي الفقـرات الخامســة والســابعة والم ـواتي تنصــان عمــى
(بنــاء عالق ــات جي ــدة مــع المؤسس ــات اإلعالمي ــة فــي األردن) و (نق ــل المعموم ــات الصــحيحة لمجمي ــور) عم ــى
الت ـوالي ،حيــث بمــغ المتوســط الحســابي ليمــا ( )4.73وىــي درجــة مرتفعــة ،كمــا اتضــح أيض ـاً أن أقــل الفق ـرات
موافقةً ىي الفقرة األولى والتي تنص عمى( :تنظيم العالقات بين العاممين في المنظمة) ،حيث كـان المتوسـط
الحسابي ليا يساوي ( ،)4.2وىي درجة مرتفعة.
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السؤال الثالث :ما الذي حققو نشاط العالقات العامة لممنظمات الدولية في األردن ؟
حيث تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يمي:
الجدول رقم ( )12المتوسطات الحسابية لمجال طبيعة ما حققو نشاط العالقات العامة لممنظمات الدولية في األردن
المتوسط

الرقم

نص الفقرة

1

حسن من الصورة الذىنية
أعتقد أن نشاط العالقات العامة ّ
لممنظمة عند الجميور

4.6667

2

أعتقد أن نشاط العالقات العامة ساعد عمى التوفيق بين

4.4667

النسبة المئوية

اَلنحراف

األىمية

المعياري

النسبية

93.334

.48795

مرتفع

1

89.334

.51640

مرتفع

3

.79881

مرتفع

4

تعد العالقات العامة برامج وقائية التخاذ االحتياطات بما

4.2

84

.77460

مرتفع

6

تدافع العالقات العامة بشكل موضوعي عن المنظمة ضد

4.2667

85.334

.59362

مرتفع

5

تساعد العالقات العامة في جذب أفضل الميارات

4.0667

81.334

.59362

مرتفع

8

تيتم العالقات العامة بدراسة الرأي العام الداخمي والخارجي

4

80

.84515

مرتفع

9

أعتقد أن العالقات العامة تحسن مكانة المؤسسة في

4.1333

82.666

.82140

مرتفع

7

الحسابي

3

4

5

6

7

8

مصالح المنظمة والجميور
أعتقد أن نشاط العالقات العامة ساعد في تحقيق عالقات

4.2667

85.334

طيبة بين العاممين بالمؤسسة واإلدارة العميا

يجنب المنظمة التعرض لممشكالت

كل ما يشاع أو ينشر عنيا

والكفاءات لمعمل بالمنظمة

حول المنظمة بيدف تحسينو

المجتمع عن طريق رصد الميول واالتجاىات وتحميميا

الرتبة

88

9

تقدم العالقات العامة المشورة لإلدارة العميا عند اتخاذ

4.6667

93.334

.48795

الق اررات ورسم السياسات

الدرجة الكمية لمجال ما حققو نشاط العالقات العامة لممنظمات الدولية 0.657722 86.07444 4.303722
في االردن

مرتفع

مرتفع

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الموافقة عمى مجال ما حققو نشاط العالقات العامة لممنظمات الدوليـة فـي
األردن  ،كانت مرتفعة بداللة المتوسط الحسابي ( )4.30والنسبة المئوية التي بمغت (.)%86.07
ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن أعمــى الفق ـرات موافق ـةً ىــي الفق ـرات األولــى والتاســعة والم ـواتي تنصــان عمــى
حسن من الصورة الذىنيـة لممنظمـة عنـد الجميـور) ،و(تقـدم العالقـات العامـة
(أعتقد أن نشاط العالقات العامة ّ
المشورة لإلدارة العميا عند اتخـاذ القـ اررات ورسـم السياسـات) عمـى التـوالي ،حيـث بمـغ المتوسـط الحسـابي ليمـا
( )4.6667وىــي درجــة مرتفعــة ،كمــا اتضــح أيض ـاً أن أقــل الفق ـرات موافق ـةً ىــي الفق ـرة الســابعة والتــي تــنص
عمى( :تيتم العالقات العامة بدراسة الرأي العام الداخمي والخارجي حول المنظمة بيدف تحسينو) ،حيث كان
المتوسط الحسابي ليا يساوي ( ،)4وىي درجة مرتفعة.
السؤال الرابـع :مـا أىـم المشـكالت والمعوقـات التـي تعتـرض عمـل إدارة العالقـات العامـة فـي تنفيـذ أنشـطتيا
وتحقيق أىدافيا في المنظمات الدولية في األردن ؟
حيث تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يمي:
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الجدول رقم ( )13المتوسطات الحسابية لمجال أىم المشكالت والمعوقات التي تعترض عمل إدارة العالقـات
العامة في تنفيذ أنشطتيا وتحقيق أىدافيا في المنظمات الدولية في األردن
الرقم

نص الفقرة

المتوسط

1

عدم توفر العدد الكافي لمموظفين

4

80

2

عدم اقتناع إدارة المنظمة بأىمية قسم العالقات العامة

2.1333

42.666

0.9241

3

تداخل وظائف قسم العالقات العامة مع باقي األقسام

3

60

0.95811

متوسط

4

عدم وجود معايير تكفل االختيار الصحيح لمعاممين في

1.6

32

0.50709

منخفض

12

0.9332

منخفض

9

0.96115

مرتفع

1

0.87904

متوسط

3

أعتقد أن اإلمكانيات المادية غير كافية لتنفيذ برامج

3.0667

61.334

0.78214

متوسط

4

أعتقد أن اإلمكانيات التقنية غير كافية لتنفيذ برامج

2.0667

41.334

0.70373

منخفض

8

عدم حصول العاممين في العالقات العامة عمى تدريب

2.4667

49.334

0.8271

متوسط

6

5

6

7

8

9

10

الحسابي

النسبة المئوية

اَلنحراف

األىمية

الرتبة

0.921

مرتفع

2

منخفض

7
5

المعياري

إدارة العالقات العامة
أعتقد أن برامج العالقات العامة في المنظمة ال تخدم

2

40

المنظمة بشكل كاف
ُ
ىناك ضوابط صارمة من قبل إدارة المنظمة عمى المواد

4.2667

85.334

التي تنشر عمى وسائل اإلعالم
أعتقد أن اإلمكانيات البشرية غير كافية لتنفيذ برامج

3.4667

69.334

العالقات العامة في المنظمة

العالقات العامة في المنظمة

العالقات العامة في المنظمة

مناسب

النسبية

90

11

عدم وضع العالقات العامة في مستوى إداري مناسب

1.9333

38.666

0.59362

منخفض

10

12

عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في العالقات العامة

1.6667

33.334

0.48795

منخفض

11

13

تدني مستوى إلمام الموظف ببرامج العالقات العامة في

1.4

28

0.50709

منخفض

16

0.5164

منخفض

13

15

عدم الدراية بالجميور الداخمي لممنظمة

1.5333

30.666

0.5164

منخفض

14

16

عدم الدراية بالجميور الخارجي لممنظمة

1.5333

30.666

0.5164

منخفض

15

2.354

47.08

0.720

متوسطة

14

المنظمة
عدم مناسبة طبيعة عمل العالقات العامة في المنظمة

1.5333

30.666

لممؤىل العممي لمموظف

الدرجة الكمية لمجال أىم المشكالت والمعوقات التي تعترض
عمل إدارة العالقات العامة في تنفيذ أنشطتيا وتحقيق أىدافيا
في المنظمات الدولية في األردن

يتضـح مــن الجــدول الســابق أن نســبة االجابــة عمــى مجـال أىــم المشــكالت والمعوقــات التــي تعتــرض عمــل إدارة
العالقات العامة في تنفيذ أنشطتيا وتحقيق أىـدافيا فـي المنظمـات الدوليـة فـي األردن  ،كانـت متوسـطة بداللـة
المتوسط الحسابي ( )2.354والنسبة المئوية التي بمغت (. )%47.08
ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن أعمــى الفق ـرات موافق ـةً ىــي الفق ـرة السادســة والتــي تــنص عمــى (ىنــاك ض ـوابط
صــارمة مــن قبــل إدارة المنظمــة عمــى المـواد التــي تنشــر عمــى وســائل اإلعــالم) ،حيــث بمــغ المتوســط الحســابي
ليمــا ( )4.26وىــي درجــة مرتفعــة ،كمــا اتضــح أيض ـاً أن أقــل الفق ـرات موافق ـةً ىــي الفق ـرة الثالثــة عش ـرة والتــي
تنص عمى( :تدني مستوى إلمام الموظف ببرامج العالقات العامة في المنظمة) ،حيث كان المتوسط الحسـابي
ليا يساوي ( ،)1.4وىي درجة مرتفعة.
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السؤال الخامس :ىل تختمف األنشطة اَلتصالية ألجيزة العالقـات العامـة فـي المنظمـات الدوليـة فـي األردن
بـاختالف المتغيـرات الشخصــية والوظيفيــة(النوع  ،ســنوات الخبــرة فـي مجــال العالقــات العامــة ،العمــر ،عــدد
المغات المتقنة)1؟
ويمكن تقسيم اإلجابة عمى ىذا السؤال من خالل اإلجابة عن األسئمة التالية:
أوَلً :متغير النوع:
من أجل اإلجابة عمى سؤال " ىل تختمـف األنشـطة االتصـالية ألجيـزة العالقـات العامـة فـي المنظمـات الدوليـة
فــي األردن بــاختالف متغيــر النــوع" ،تــم تطبيــق اختبــار T-Testعمــى عالمــات بنــود االســتبانة لفئــات متغيــر
النوع ،و كانت النتائج كما ىو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم( T-test )14لدراسة تأثير متغير النوع
المجال

النوع

العدد

المتوسط

الحسابي

المئوية

أساليب ممارسة نشاط

ذكر

7

4.1857

83.714

أنثى

8

4.2000

84

العالقات العامة في
المنظمات الدولية في

النسبة

F

مستوى الدَل لة

.744

.957

االردن
طبيعة عمل العالقات
العامة في المنظمات
الدولية في األردن

ذكر

7

4.4643

89.286

أنثى

8

4.6563

93.126

.608

.319

1يالحظةباقيانًتغيراتنىيتىيُاقشتٓاألَّاليٕجذيستٕياتنهًتغيرفًثاليتغيرانًؤْمانعهًيكإَاكهٓىيٍحًهةدرجة
انًاجستيرٔ،انذخمانشٓريكإَاكهٓىيٍرٔيانذخمأكثريٍأنفديُاربانتانيسٕفيتىيُاقشةانًتغيراتانتييٕجذتُٕعفي
يستٕياتٓا.
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ما حققو نشاط العالقات
العامة لممنظمات الدولية
في األردن
أىم المشكالت والمعوقات
التي تعترض عمل إدارة
العالقات العامة في تنفيذ

ذكر

7

4.4444

88.888

أنثى

8

4.1806

83.612

ذكر

7

2.5357

50.714

أنثى

8

2.1953

43.906

32.44

.221

4

8.752

.110

أنشطتيا وتحقيق أىدافيا
في المنظمات الدولية في
األردن

نالحـظ مـن الجـدول السـابق أن مسـتوى الداللـة لجميـع مجـاالت الد ارسـة كـان أكبـر مـن مسـتوى الداللـة
االحصائية ( )0.05بالتـالي ال توجـد فـروق بـين الـذكور واالنـاث مـن العـاممين فـي مجـال العالقـات العامـة فـي
وجيات نظرىم حول األنشطة االتصالية ألجيزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن.

ثانيـاً :ىــل تختمــف األنشــطة اَلتصــالية ألجيــزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي األردن
باختالف متغير سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة ؟
من أجل اإلجابة عمى سؤال " ىل تختمف األنشطة االتصالية ألجيـزة العالقـات العامـة فـي المنظمـات
الدوليــة فــي األردن بــاختالف متغيــر ســنوات الخب ـرة فــي مجــال العالقــات العامــة" ،تــم تطبيــق اختبــار التبــاين
األحادي  One way ANOVAعمى عالمات بنود االستبانة لفئات متغير سنوات الخبرة في مجال العالقـات
العامة ،وكانت النتائج كما ىو مبين في الجدول التالي:
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جدول ( )15اختبار التباين األحادي  ANOVAلدراسة تأثير متغير سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة
مجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط F
المربعات
أســاليب ممارســة نش ــاط العالقــات العامــة ف ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .800
المنظمات الدولية في االردن

الحرية

المربعات

2

.400

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
الداللة

.174 2.027

المجموعات
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2.369

12

.197

المجموعات
المجموع

3.169

طبيعــة عمــل العالقــات العامــة فــي المنظمــات ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .414

الدولية في األردن

2

.207

داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 1.332

12

.111

1.746

14

المجموعات

المجموعات
المجموع

مــا حققــو نشــاط العالقــات العامــة لممنظمــات ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .099
الدولية في األردن

14

2

.050

.197 1.864

.315

.735

المجموعات
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 1.888

12

.157

المجموعات
المجموع

1.987

المش ــكالت والمعوق ــات الت ــي تعت ــرض عم ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .320
إدارة العالقات العامة

14
2

.160

المجموعات
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 1.740

12

المجموعات
المجموع

2.060

14

.145

.363 1.104
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ُيالحـظ أن مســتوى الداللــة لجميــع مجــاالت الد ارســة أكبــر مــن ( ،)0.05بالتــالي ال تختمــف األنشــطة االتصــالية
ألجيزة العالقات العامة في المنظمـات الدوليـة فـي األردن بـاختالف متغيـر سـنوات الخبـرة فـي مجـال العالقـات
العامة .
والجــدول ()16التــالي يوضــح المتوســطات الحســابية لفئــات متغيــر ن ـوات الخب ـرة فــي مج ـال الخب ـرة فــي مجــال
العالقات العامة بشكل مفصل:
المجال

الخبرة

المتوسط الحسابي

النسبة الممئوية

أساليب ممارسة نشاط

 5سنوات فأقل

3.4000

68

من 10-6

4.1900

83.8

االردن

أكثر من  11سنة

4.4000

88

طبيعة عمل العالقات

 5سنوات فأقل

4.0000

80

من 10-6

4.5625

91.25

أكثر من  11سنة

4.7188

94.376

 5سنوات فأقل

4.0000

80

من 10-6

4.3222

86.444

األردن

أكثر من  11سنة

4.3333

86.666

المشكالت والمعوقات

 5سنوات فأقل

2.1875

43.75

من 10-6

2.2750

45.5

أكثر من  11سنة

2.5938

51.876

العالقات العامة في
المنظمات الدولية في

العامة في المنظمات
الدولية في األردن

ما حققو نشاط
العالقات العامة
لممنظمات الدولية في

التي تعترض عمل
إدارة العالقات العامة
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يتضح من الجدول السابق إن ىناك اختالف ظاىرية لكنيا ليست اختالفـات جوىريـة وال ترقـى لمسـتوى الداللـة
االحصــائية بالتــالي ال تختمــف األنشــطة االتصــالية ألجيـزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي األردن
باختالف متغير سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة.
ثالثا :متغير العمر
من أجل اإلجابة عمى سؤال " ىل تختمـف األنشـطة االتصـالية ألجيـزة العالقـات العامـة فـي المنظمـات الدوليـة
فــي األردن بــاختالف متغيــر العم ـر" ،تــم تطبيــق اختبــار T-Testعمــى عالمــات بنــود االســتبانة لفئــات متغيــر
العمر ،و كانت النتائج كما ىو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم( T-test )17لدراسة تأثير متغير العمر
المجال

العمر

العدد

أســاليب ممارســة نشــاط العالقــات العامــة فــي 2 30-26
المنظمات الدولية في االردن

13 40-31

طبيعة عمل العالقات العامـة فـي المنظمـات 2 30-26
الدولية في األردن

13 40-31

مــا حققــو نشــاط العالقــات العامــة لممنظمــات 2 30-26
الدولية في األردن

13 40-31

أىـ ــم المشـ ــكالت والمعوقـ ــات التـ ــي تعتـ ــرض 2 30-26
عم ـ ـ ــل إدارة العالق ـ ـ ــات العام ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي تنفي ـ ـ ــذ

أنشـ ــطتيا وتحقيـ ــق أىـ ــدافيا فـ ــي المنظم ـ ــات
الدولية في األردن

13 40-31

المتوسط الحسابي النسبة المئوية
3.7000

74

4.2692

85.384

4.3750

87.5

4.5962

91.924

4.5000

90

4.2735

85.47

2.6563

53.126

2.3077

46.154

F

مستوى الدَللة

0.053

0.275

0.564

2.617

1.790

0.660

0.729

0.591
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نالحظ من الجدول السابق أن مستوى الداللة لجميع مجاالت الدراسة كان أكبر من مستوى الداللة االحصائية
( )0.05بالتــالي ال توجــد فــروق بــين العــاممين فــي مجــال العالقــات العامــة فــي وجيــات نظــرىم حــول األنشــطة
االتصالية ألجيزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن عمى اختالف أعمارىم.

رابع ـاً ىــل تختمــف األنشــطة اَلتصــالية ألجيــزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي األردن
باختالف متغير عدد المغات التي يتقنيا العاممون في مجال العالقات العامة ؟
من أجل اإلجابة عمى سؤال " ىل تختمف األنشطة االتصالية ألجيـزة العالقـات العامـة فـي المنظمـات
الدولية في األردن باختالف متغير عدد المغات التـي يتقنيـا العـاممون فـي مجـال العالقـات العامـة " ،تـم تطبيـق
اختبار التباين األحادي  One way ANOVAعمـى عالمـات بنـود االسـتبانة لفئـات متغيـر عـدد المغـات التـي
يتقنيا العاممون في مجال العالقات العامة  ،وكانت النتائج كما ىو مبين في الجدول التالي:
جدول ( )18اختبار التباين األحادي  ANOVAلدراسة تأثير متغير عدد المغات التي يتقنيا العاممون في مجال
العالقات العامة
مجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط F
المربعات
أساليب ممارسة نشاط العالقات العامـة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .846
في المنظمات الدولية في االردن

الحرية

المربعات

2

.423

المجموعات
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2.324

12

المجموعات
المجموع

3.169

14

.194

مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
الداللة

2.184

.155
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طبيعة عمل العالقات العامة في المنظمات الدوليـة فـي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .508
األردن

2

.127 2.459 .254

المجموعات
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 1.238

12

.103

المجموعات
المجموع

1.746

ما حققو نشاط العالقات العامة لممنظمات الدولية فـي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .050
األردن

14
2

.156 .025

.857

المجموعات
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 1.936

12

.161

المجموعات
المجموع

1.987

المشـ ـ ــكالت والمعوقـ ـ ــات التـ ـ ــي تعتـ ـ ــرض عم ـ ـ ــل إدارة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .035

العالقات العامة

14
2

.104 .018

داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2.025

12

.169

2.060

14

المجموعات

المجموعات
المجموع

.902

ُيالحـظ أن مســتوى الداللــة لجميــع مجــاالت الد ارســة أكبــر مــن ( ،)0.05بالتــالي ال تختمــف األنشــطة االتصــالية
ألجيزة العالقات العامة في المنظمـات الدوليـة فـي األردن بـاختالف متغيـر سـنوات الخبـرة فـي مجـال العالقـات
العامة .
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والج ــدول ( )19الت ــالي يوض ــح المتوس ــطات الحس ــابية لفئ ــات ع ــدد المغ ــات الت ــي يتقني ــا الع ــاممون ف ــي مج ــال
العالقات العامة بشكل مفصل:
المجال

عدد المغات

المتوسط الحسابي

النسبة الممئوية

أساليب ممارسة نشاط

لغة واحدة

4.1200

82.4

لغتان

4.5250

90.5

االردن

ثالث لغات فأكثر

3.6000

72

طبيعة عمل العالقات

لغة واحدة

4.4375

88.75

لغتان

4.8438

96.876

ثالث لغات فأكثر

4.7500

95

لغة واحدة

4.3000

86

لغتان

4.3611

87.222

األردن

ثالث لغات فأكثر

4.1111

82.222

المشكالت والمعوقات

لغة واحدة

2.3875

47.75

لغتان

2.2969

45.938

ثالث لغات فأكثر

2.2500

45

العالقات العامة في
المنظمات الدولية في

العامة في المنظمات
الدولية في األردن

ما حققو نشاط

العالقات العامة
لممنظمات الدولية في

التي تعترض عمل

إدارة العالقات العامة

يتضح من الجدول السابق أن ىناك فـروق ظاىريـة لكنيـا ليسـت جوىريـة وال ترقـى لمسـتوى الداللـة االحصـائية
بالتــالي ال تختمــف األنشــطة االتصــالية ألجي ـزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي األردن بــاختالف
متغير عدد المغات التي يتقنيا العاممون في مجال العالقات العامة
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الفصل الخامس
النتائ والتوصيات
أوَلً:تحميل النتائ :
 .1يوضح الجدول رقم ( )1اسماء المنظمات الدولية العاممة في األردن حيـث وصـمت الباحثـة إلـى جميـع
العاممين في العالقات العامة في ىذه المنظمات ،وىناك منظمات كان فييـا موظـف واحـد فقـط ،وىنـاك
من كان لدييا موظفان فقط ،وىذا يدل عمى أنيا تمارس العالقـات العامـة واألنشـطة اإلتصـالية بمـوارد
بشـ ـرية قميم ــة وتختم ــف ُمس ــميات (العالق ــات العام ــة ) ف ــي المنظم ــات الدولي ــة ف ــي األردن فتس ــمى قس ــم
اإلتصال أو اإلعالم .
 .2يوضــح الجــدول رقــم ( )2نســب العــاممين فــي العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي األردن حيــث
اتضـــح لمباحثـ ــة أن االنـ ــاث كانـ ــت نسـ ــبتين أعمـ ــى مـــن نس ـ ـبة الـ ــذكور حيـ ــث كانـ ــت نسـ ــبتين المئويـ ــة
( ،)%53.3أما نسبة الذكور فكانت (.)%46.7
 .3يتضح من الجدول رقم ( )3أن أفراد العينة كـانوا مـن الفئـات الشـابة نوعـا مـا حيـث اقتصـرت اعمـارىم
عمى فئتين عمريتين ىي من ( )30-26وكانـت نسـبتيم ( ،)%13.3والفئـة األخـرى كانـت بـين (-31
 )40سنة وكانت نسبتيم ( .)%86.7وذلك يعود الى أن النسبة األعمى العاممة في المجتمـع األردنـي
من فئة الشباب  ،وخاصـة فـي العالقـات العامـة وذلـك يعـود لطبيعـة ممارسـي العالقـات العامـة وقـدرتيم
العالية عمى اإلتصال ومواكبة وسائل اإلتصال الحديثة .
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 .4يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )4أن العــاممين فـي مجــال العالقــات العامــة مــن المــؤىمين عمميــا بشــكل جيــد
حيث كان جميع أفراد العينـة ممـن يحممـون درجـة الماجسـتير ممـا يؤكـد عمـى اىتمـام المنظمـات الدوليـة
العاممــة فــي األردن بالنوعيــة ولــيس بــالكم ،ولــوحظ عــدم تخصصــيم بد ارســة العالقــات العامــة أو ُكميــات
اإلعــالم حيــث توظــف مــن يحممــون مــؤىالت عمميــة عاليــة فــي مجــال وتخصصــات ُمختمفــة ثــم تقــوم
بإعطائيم دورات تدريبة .
 .5يوضح الجدول رقم ( )5أن سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة لمعاممين في المنظمات الدولية
فــي األردن  ،مــن ذوي الخب ـرة الجيــدة حيــث كانــت النســبة األعمــى لمــن خب ـرتيم تت ـراوح بــين ()10-6
سنوات ،إذ بمغت نسبتيم ( ،)%66.7تالىم األفراد من ذوي الخبرة التي تتراوح ما بين ( )15-11سنة
بنسبة وصمت إلى ( ،)%26.7وأخي ار كانت أقل نسبة لمـن يممكـون خبـرة أقـل مـن خمـس سـنوات حيـث
بمغـت نسـبتيم ( ،)%6.7وىـذا يؤكـد مـرة أخــرى عمـى أن المنظمـات الدوليـة العاممـة فـي األردن تحــرص
عمــى توظيــف مــن لــدييم خبـرة كبيـرة فــي مجــال العالقــات العامــة ،وىــذا يؤكــد عمــى تركيزىــا عمــى نوعيــة
العاممين في ىذا المجال وليس عمى عددىم.
 .6يوضــح الج ــدول رق ــم ( )6أن العــاممين ف ــي العالق ــات العامــة ف ــي المنظم ــات الدوليــة م ــن ذوي ال ــدخل
المادي الجيد حيث كان مستوى الدخل لجميع أفراد العينة أكثر من  1000دينار ،وىذا ألن المنظمات
الدولية العاممة في األردن تدفع جيدا لموظفييا ،من أجل تحفيزىم عمـى العمـل ومـن أجـل الوصـول بيـم
إلى أفضل أداء متاح وأفضل انتاجية ممكنة.
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 .7يتضح من الجدول رقم ( )7أن معظم أفراد العينة يتقنون لغة واحدة( اإلنجميزية ) باإلضافة إلى لغتيم
األم حييث بمغت نسبتيم ( ،)%66.7تالىم من يتقنون لغتين وكانت نسـبتيم ( ،)%26.7وأخيـ ار مـن
يتقنون ثالث لغات فأكثر فكانت نسبتيم (.)%6.7
 .8يالحــظ مــن الجــدول رقــم( )8ان اليــاتف كــان أكثــر الوســائل التــي يســتخدميا العــاممون فــي العالقــات
العام ــة ت ــأثي ار عم ــى جمي ــور المتع ــاممين م ــع ى ــذه المنظم ــات ،نظــ ار ألن ــو وس ــيمة مباشــرة ومقنع ــة حي ــث
يس ــتخدم فيي ــا الع ــاممون ف ــي العالق ــات العام ــة مي ــاراتيم االتص ــالية لمت ــاثير عم ــى جمي ــور المنظم ــات.
باإلضــافة إلــى ســيولة التعامــل معــو ومــن ثــم الممصــقات حيــث تعــد الممصــقات طريقــة ســيمة ورخيصــة
نوعــا مــا لالتصــال بالجمــاىير ،كمــا يمكنيــا الوصــول إلــى بيئــات كثي ـرة ومتنوعــة .ثــم تــال ذلــك كــل مــن
المجـالت واالنترنــت والصــحف .وفــي المرتبــة األخيـرة حــل التمفزيــون واالذاعــة ،حيــث ال يــتم اســتخداميم
بشــكل كبيــر مــن قبــل العــاممين فــي العالقــات العامــة لالتصــال مــع الجمــاىير إال فــي حالــة الحمــالت
الصحية التوعوية .
 .9ما واقع األنشطة اَلتصالية ألجيزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن ؟
لإلجابة عن ىذا السؤال الذي يبمور مشكمة الدراسة فقد تم تقسيمو إلى األسئمة التالية:
السؤال األول :ما أساليب ممارسة نشاط المنظمات الدولية في األردن ؟
اتضح من اإلجابات عمى السؤال أن نسبة الموافقة عمى مجـال أسـاليب ممارسـة نشـاط المنظمـات الدوليـة فـي
األردن كانت مرتفعة بداللة المتوسط الحسابي ( )4.193والنسبة المئوية التي بمغت (.)%83.86
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ويتضــح مــن اإلجابــات عمــى الس ـؤال األول أن أعمــى الفق ـرات موافق ـةً ىــي الفق ـرات االولــى والثانيــة والعاش ـرة
والت ــي ت ــنص عمـ ـى (ي ــتم اس ــتخدام خبـ ـراء مش ــيود بكف ــاءتيم العالي ــة ف ــي العالق ــات العام ــة) و (ىن ــاك إدارة
متخصصة بالعالقات العامة في المنظمة) و (تعمن المنظمة عن أنشطتيا فـي منشـورات خاصـة بيـا) عمـى
التـوالي حيــث بمــغ المتوســط الحســابي ليــا ( )4.466وىــي درجــة مرتفعــة ،تــدل عمــى وعــي العالقــات العامــة
بأىمية النشر والتواصل مع جميورىا الخارجي والداخمي ،وشفافيتيا بنقل أخبار ونشاطات المنظمة (.قيراط
،2006،ص)107:
كما اتضح أيضا أن أقل الفقرات موافقةً ىي الفقرة الثامنة التي تنص عمى( :تقيم المنظمـة حفـالت لتحسـين
الصــورة الذىنيــة عنــد جمــاىير المنظمــة) ،حيــث كــان المتوســط الحســابي ليــا يســاوي ( ، )3.46وىــي درجــة
متوسطة.
السؤال الثاني :ما طبيعة عمل العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن ؟
.10

يتضح من السؤال في جـدول رقـم ( )11أن نسـبة الموافقـة عمـى مجـال طبيعـة عمـل العالقـات

العامة في المنظمات الدولية في األردن ،كانـت مرتفعـة بداللـة المتوسـط الحسـابي ( )4.566والنسـبة
المئويــة التــي بمغــت (. )%91.33وىــذا يعنــي أن ظــروف العمــل ومحــيط ومنــاخ العمــل تشــجع عمــى
األداء الجيد والفعال لمعالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن .
ويتضح من الجدول السابق أن أعمى الفقرات موافقةً ىي الفقرات الخامسـة والسـابعة والمـواتي تنصـان عمـى
(بنــاء عالقــات جيــدة مــع المؤسســات اإلعالميــة فــي األردن) و (نقــل المعمومــات الصــحيحة لمجميــور) عمــى
الت ـوالي ،ممــا يتوافــق مــع رأي الباحثــة بثقــة الجميــور األردنــي بوســائل اإلتصــال المحميــة ووعــي المنظمــات
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الدوليــة  ،لــذلك تســعى إلــى بنــاء عالقــات جيــدة مــع وســائل اإلتصــال المحميــة وتزويــدىا بأخبــار صــحيحة ،
حيــث بمــغ المتوســط الحســابي ليمــا ( )4.73وىــي درجــة مرتفعــة ،كمــا اتضــح أيضـاً أن أقــل الفقـرات موافقـةً
ىــي الفقـرة األولــى والتــي تــنص عمــى( :تنظــيم العالقــات بــين العــاممين فــي المنظمــة) ،حيــث كــان المتوســط
الحســابي ليــا يســاوي ( ،)4.2وىــي درجــة مرتفعــة .ويحتــاج ممــارس العالقــات العامــة إلــى درجــة عاليــة مــن
اإلحترافيـة  Professionalismوالقيـادة  Leadershipودرجـة عاليـة مـن األخـالق  Ethicesكـل ىـذه
األمور تشكل تحديات كبيرة أمام ممارس العالقات العامة في المنظمات الدولية .
.11

السؤال الثالث :ما الذي حققو نشاط العالقات العامة لممنظمات الدولية في األردن؟

يتضــح مــن إجابــات أفـراد العينــة عمــى ىــذا السـؤال أن نســبة الموافقــة عمــى مجــال مــا حققــو نشــاط العالقــات
العامــة لممنظمــات الدوليــة فــي األردن  ،كانــت مرتفعــة بداللــة المتوســط الحســابي ( )4.30والنســبة المئويــة
التي بمغت (.)%86.07
ويتضـح مـن الجـدول السـابق أن أعمـى الفقـرات موافقـةً ىـي الفقـرات األولـى والتاسـعة والمـواتي تنصـان عمــى
حســن مــن الصــورة الذىنيــة لممنظمــة عنــد الجميــور) ،و(تقــدم العالقــات
(أعتقــد أن نشــاط العالقــات العامــة ّ
العامــة المشــورة لــإلدارة العميــا عنــد اتخــاذ الق ـ اررات ورســم السياســات) عمــى الت ـوالي ،حيــث بمــغ المتوســط
الحســابي ليمــا ( )4.6667وىــي درجــة مرتفعــة ،وىــذا يؤكــد عمــى أىميــة دور العالقــات العامــة فــي رســم
السياســات لممنظمــات ونقــل الصــورة الصــحيحة عــن المنظمــة باإلضــافة إلــى دورىــا بنقــل صــورة المجتمــع
العميــا فــي المنظمــات الدوليــة .كمــا اتضــح أيضـاً أن أقــل الفقـرات موافقـةً ىــي الفقـرة الســابعة
المحمــي لــإلدارة ُ
والتــي تــنص عمــى( :تيــتم العالقــات العامــة بد ارســة ال ـرأي العــام الــداخمي والخــارجي حــول المنظمــة بيــدف
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تحسينو) ،حيث كان المتوسط الحسابي ليا يسـاوي ( ،)4وىـي درجـة مرتفعـة .وىـذا يـدل عمـى تنـامي أىميـة
الــرأي الع ــام ونض ــج المجتم ــع الم ــدني وانتش ــار تكنولوجي ــة االتص ــال والمعموم ــات كمي ــا عوام ــل تح ــتم عم ــى
المنظمة ميما كان نوعيا اإلىتمام أكثر فأكثر بالعالقات العامة .
.12

السؤال الرابع :ما أىـم المشـكالت والمعوقـات التـي تعتـرض عمـل إدارة العالقـات العامـة فـي

تنفيذ أنشطتيا وتحقيق أىدافيا في المنظمات الدولية في األردن ؟
حيث تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يمي:
يتضح من إجابات أفراد العينة أن نسبة االجابة عمى مجال أىم المشكالت والمعوقات التي تعترض عمـل
إدارة العالقات العامة في تنفيذ أنشطتيا وتحقيق أىدافيا في المنظمات الدولية في األردن  ،كانت متوسطة
بداللة المتوسط الحسابي ( )2.354والنسبة المئوية التي بمغت (. )%47.08
ويتضح أن أعمى الفقرات موافقةً ىي الفقرة السادسة والتي تنص عمى (ىناك ضوابط صارمة مـن قبـل
إدارة المنظمــة عمــى الم ـواد التــي تنشــر عمــى وســائل اإلعــالم) ،حيــث بمــغ المتوســط الحســابي ليمــا (
 )4.26وىــي درجـة مرتفعــة ،كمــا اتضــح أيضـاً أن أقــل الفقـرات موافقـةً ىــي الفقـرة الثالثــة عشـرة والتــي
تنص عمى( :تدني مستوى إلمـام الموظـف ببـرامج العالقـات العامـة فـي المنظمـة) ،حيـث كـان المتوسـط
الحسابي ليا يساوي ( ،)1.4وىي درجة مرتفعة .وىذا يدل عمى أن العاممين في العالقات العامـة عمـى
المعـدة باإلضـافة الـى إلمـاميم بمعرفـة رؤيـة
مستوى عالي من اإللمام ببـرامج العالقـات العامـة والخطـط ُ
ىذه المنظمات الدولية وأىدافيا .
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.13

السـؤال الخــامس :ىــل تختمــف األنشــطة اَلتصــالية ألجيــزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات

الدوليــة فــي األردن بــاختالف المتغيــرات الشخصــية والوظيفيــة(النوع  ،ســنوات الخبــرة فــي مجــال
العالقات العامة ،العمر ،عدد المغات المتقنة) ؟
اتضح مـن إجابـات أفـراد العينـة أنـو ال توجـد فـروق بـين الـذكور واالنـاث مـن العـاممين فـي مجـال العالقـات
العامــة فــي وجيــات نظــرىم حــول األنشــطة االتصــالية ألجي ـزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة ف ـي
األردن .كمــا الحظــت الباحثــة إجــادة العــاممين فــي العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي األردن لمغــة
ثانية غير لغتيم األم (العربية ) فأصبحت المغة الثانية ضرورة عمل في المنظمات الدولية
.14

ثانيـاً ىــل تختمــف األنشــطة اَلتصــالية ألجيــزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي

األردن باختالف متغير سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة ؟
يالحـظ أن مســتوى الداللــة لجميــع مجــاالت الد ارســة أكبــر مــن ( ،)0.05بالتــالي ال تختمــف األنشــطة االتصــالية
ألجيزة العالقات العامة في المنظمـات الدوليـة فـي األردن بـاختالف متغيـر سـنوات الخبـرة فـي مجـال العالقـات
العامــة  .فجميــع العــاممين عمــى إخــتالف مســتوى خب ـراتيم بالعمــل فــي العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة
عمى القـدرة ذاتيـا تقريبـاً باإللمـام باألنشـطة اإلتصـالية ألجيـزة العالقـات العامـة فـي المنظمـات الدوليـة واتضـح
مــن اإلجابــات أيض ـاً أن مســتوى الداللــة لجميــع مجــاالت الد ارســة ك ـان أكبــر مــن مســتوى الداللــة االحصــائية
( )0.05بالتــالي ال توجــد فــروق بــين العــاممين فــي مجــال العالقــات العامــة فــي وجيــات نظــرىم حــول األنشــطة
االتصالية ألجيزة العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن عمى اختالف أعمارىم.
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.15

رابعـاً ىــل تختمــف األنشــطة اَلتصــالية ألجيــزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي

األردن باختالف متغير عدد المغات التي يتقنيا العاممون في مجال العالقات العامة ؟
ُيالح ــظ أن مس ــتوى الدالل ــة لجمي ــع مج ــاالت الد ارس ــة أكب ــر م ــن ( ،)0.05بالت ــالي ال تختم ــف
األنشطة االتصالية ألجيزة العالقات العامة في المنظمات الدوليـة فـي األردن بـاختالف متغيـر
سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة .
يتضــح مــن اإلجابــات أن ىنــاك فروقـاً ظاىريــة لكنيــا ليســت جوىريــة وال ترقــى لمســتوى الداللــة
االحص ــائية بالت ــالي ال تختم ــف األنش ــطة االتص ــالية ألجيـ ـزة العالق ــات العام ــة ف ــي المنظم ــات
الدوليــة فــي األردن بــاختالف متغيــر عــدد المغــات التــي يتقنيــا العــاممون فــي مجــال العالقــات
العامة.
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ثانياً:التوصيات:
 .1التوصية الى المنظمات الدولية في االردن بضرورة إتاحـة تقـديم فـرص لخريجـي الصـحافة واإلعـالم مـن
الجامعات األردنية لمعمل في المنظمات الدولية في األردن.إلن أغمب موظفي العالقات العامة ال يحممون
الدرجة الجامعية في الصحافة واإلعالم /تخصص عالقات عامة.
.2

التوصــية إلــى و ازرة التخطــيط والمنظمــات الدوليــة فــي االردن بضــرورة التنســيق مــا بــين الجيــة الحكوميــة
الرسمية الممثمة (بو ازرة التخطيط ) والمنظمات الدولية وتوحيد الجيود.

 .3التوص ــية ال ــى المنظم ــات الدولي ــة فـ ـي االردن بالتنس ــيق والتع ــاون ب ــين الق ــائمين عم ــى العالق ــات العام ــة
واالتصال في المنظمات الدولية العاممة في األردن من خالل منتدى يضميم أعضـاءاً فيـو تبـادل لمخبـرات
ونقل المعرفة مما يعظم جيود تحقيق أىداف ىذه المنظمات .
.4

التوصــية الــى المنظمــات الدوليــة فــي االردن بضــرورة تعزيــز إنفتــاح المنظمــات الدوليــة عمــى بيئــة البحــث
العممي وتقديم معمومات واضحة ودقيقة لمباحثين في ىـذا المجـال وعـدم اإلكتفـاء بمؤسسـات المسـح والـرأي
العام لدراسة رأي الجميور الخارجي بالمنظمة .

.5

التوصية الى المنظمات الدولية في االردن بضرورة زيـادة العـاممين فـي العالقـات العامـة فـي المنظمـات
الدولية في األردن.

 . .6التوصــية الــى المنظمــات الدوليــة فــي االردن بإتاحــة الفرصــة لمــوظفي العالقــات العامــة بنشــر م ـواد
العميا .
إعالمية عن المنظمة دون العودة لإلدارة ُ
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 . .7التوصية الى المنظات الدولية في االردن بضرورة إصدار مجالت والنشرات والكتب واإلحصائيات التـي
توجو سـواء إلـى الجميـور بيـدف نشـر الـوعي أو أفـراد المنظمـات بيـدف إعالميـم بـالتطورات والمسـتجدات
الجيدة في مجال عمميم لإلسيام في النيوض بمستوى المنظمات الدولية في األردن .
 . .8التوصــية الــى المنظمــات الدوليــة فــي االردن ب ـالتركيز عمــى إعــداد وتنظــيم ب ـرامج توعويــة مكثفــة ألف ـراد
كمساعدات الالجئين  ،والتطعيم والتوعية من أضرار المخدرات .
الجميور حول موضوع ُمعين ُ
 . .9التوصــية الــى المنظمــات الدوليــة فــي االردن بالعمــل عمــى إعــداد البـرامج اإلذاعيــة والتمفزيونيــة الخاصــة
بالمنظمــات الدوليــة وتنفيــذىا بالتعــاون مــع األجي ـزة اإلعالميــة المعنيــة ،وذلــك لنقــل رســالة المنظمــة إلــى
الجميور مستفيدة من أمكانيات األجيزة وقدرتيا عمى التأثير.
.10

التوصــية الــى المنظمــات الدوليــة فــي االردن لتعزيــز صــورة المنظمــة توصــي الباحثــة بضــرورة قيــام

العالقــات العامــة فــي أي منظمــة ،بتنظــيم واصــدار دليــل ســنوي أو كتيــب ســنوي يوضــح الييكــل التنظيمــي
لممنظمة  ،وتوضيح النشاطات التي تقوم بيا واألىداف التي تسعى الى تحقيقيا .
.11

بغيــة اإلختيــار الصــحيح لقن ـوات األتصــال وفــق المعــايير التــي تعتمــدىا العالقــات العامــة فــي عمميــا

،توصــي الباحثــة المنظمــات الدوليــة فــي االردن بوجــوب إقامــة عالقــة تعــاون وثيــق بــين إدارات العالق ـات
العامة في المنظمات وقنوات اإلعـالم المحمـي ،المسـموعة والمرئيـة والمقـروءة  ،مـن خـالل تنظـيم الزيـارات
المتبادلــة لموقــع كمــى الط ـرفين والتعــرف الشخصــي ألدواتيــا والتعــرف عمــى مكــامن القــوة والضــعف فيي ــا
وتبادل الخبرات .
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.12

من أجل الوصـول إلـى تحقيـق األىـداف المنشـودة فـي توطيـد عالقـات المنظمـات الدوليـة فـي المجتمـع

المحم ــي ،توص ــي الباحث ــة الجامع ــات االردني ــة وكمي ــات االع ــالم بي ــا بوج ــوب اإلىتم ــام بتأىي ــل وت ــدريب
ممارسي العالقات العامة في كميـات اإلعـالم األردنيـة ،فـي حقـول اإلدارة واإلعـالم وعمـوم السياسـة والـنفس
واإلجتمــاع واإلقتصــاد والتربيــة والمغــات  ،لتأىيــل الطمبــة لميــام ممارســي العالقــات العامــة فــي المنظمــات
الدولية .
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ثالثاً :المقابالت الشخصية


السٌد سمٌر بدران مدٌر اإلعالم و االتصال /الٌونٌسٌف .1424/2/1



السٌد أمجد العداربة مدٌر اإلعالم و االتصال /مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات و الجرٌمة
.1424/1/2

رابعاً  :المواقع اإللكترونية WEP SITES:
 .1جمعية العالقات العامة في الواليات المتحدة األمريكية PRSA
Public Relations Society Of America
www.prsa.org
 .2جمعية العالقات العامة الدولية IPRA
International Public Relations Assciation
www.ipra.org
 .3معيد العالقات العامة IPR
Institute Of Public Relations
www. Instituteofpr.com
 .4وكيبيديا http://ar.wikipedia.org/wiki/
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World Food Programme :WFP .1
برنـامج األغذيـة العـالمي يقـوم برنـامج األغذيـة العـالمي ،بوصـفو وكالـة األمـم المتحـدة المعنيـة بمكافحـة الجـوع،
باالستجابة المستمرة لحاالت الطوارئ
http://ar.wfp.org/.
.2

UNICCEF
منظمة األمم المتحدة لمطفولة واألمومة
/http://www.unicef.org

.3

UNESCO
منظمـ ــة األمـ ــم المتحـ ــدة لمتربيـ ــة والعمـ ــم والثقافـ ــة (باإلنجميزيـ ــة:

Nations

United

 ،) Educational, Scientific and Cultural Organizationأو مـا يعـرف اختصـا اًر

بالـيونسكو (UNESCO

http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
WHO .4
UNWomen .5
ىيئة األمم المتحدة لممرأة،
/http://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen
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UNHCR .6
المفوضــية الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين ( Office of the UN High
Commissioner for Refugees (UNHCR

http://ar.wikipedia.org/wiki
UNFPA .7
صندوق األمم المتحدة لمسكان
http://www.unfpa-jordan.org

IFAD .8
الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية (إيفاد(
http://ar.wikipedia.org/wiki
ILO .9
منظمة العمل الدولية
www.ilo.org
.10

UNODG

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
http://ar.wikipedia.org/wiki
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المالحق
الممحق األول :أسماص المحكمين
ت

االسم

الرتبة العممية

التخصص االكاديمي

مكان العمل

.1

أ.د .عبدالرزاق الدليمي

أستاذ

عالقات عامة

جامعة البت ار

.2

أ.د .إبراىيم أبو عرقوب

أستاذ

اتصال

الجامعة األردنية

.3

د .صباح ياسين

أستاذ مساعد

صحافة

جامعة MUE

.4

د .كامل خورشيد

أستاذ مساعد

اعالم

جامعة MUE

.5

د .محمد صاحب

أستاذ مساعد

عالقات عامة

جامعة البت ار

.6

د .عبدالكريم الدبيسي

أستاذ مساعد

صحافة

جامعة البت ار

.7

د .منال مزاىرة

أستاذ مساعد

اعالم

جامعة البت ار

.8

د .زىير الطاىات

أستاذ مساعد

عالقات عامة

جامعة البت ار

.9

د.نسرين عبداهلل

أستاذ مساعد

صحافة

جامعة البت ار
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الممحق الثاني :رسالة طمب ممئ استبيان مذيمة باَلستبيان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة البت ار
كمية اآلداب /قسم الصحافة واإلعالم
حضرات السادة في المنظمات الدولية في األردن
تحية طيبة وبعد،،
تســعى الباحثــة إلعــداد رســالة ماجســتير بعنـوان " :األنشــطة االتصــالية ألجيـزة العالقــات العامــة فــي المنظمــات
ومحـ ّـددات عمــل أجي ـزة العالقــات العامــة فــي
الدوليــة فــي األردن " ،وتســعى ىــذه الرســالة لتســميط الضــوء عمــى آليــات ُ
المنظمــات الدوليــة فــي األردن وطبيعــة الب ـرامج االتصــالية الخاصــة بيــا  ،فض ـالً أنيــا تُســاىم فــي تقــديم مرجعيــة حــول
ُ
عمل أجيزة العالقات العامة ،وخصوصية ىذا النشاط االتصالي االجتمـاعي ألي مؤسسـة وبـالتطبيق عمـى نمـوذج غيـر
ربحي ،ودولـي ممـا قـد يسـاىم فـي تحديـد المعـايير الدوليـة لعمـل أجيـزة العالقـات العامـة فـي المؤسسـات المختمفـة بشـكل
عام والمؤسسات غير الربحية بشكل خاص وفي سبيل تحديد ىذه السمات فإن الباحثة بحاجة لمحصول عمـى معمومـات
في ىذا المجال ستغني الرسالة بال شك ،وستشكل األساس العممي الذي سـتنطمق منـو ،ونؤكـد لحضـرتكم أن المعمومـات
التي ستقدمونيا ستعامل بسرية تامة ،وستستخدم ألغراض البحث العممي فقط.
أرج ــو التك ــرم باإلجاب ــة ع ــن أس ــئمة االس ــتبيان المرف ــق الس ــتكمال ى ــذه الرس ــالة ،م ــع خ ــالص الش ــكر والتق ــدير لتع ــاونكم
وتخصيص جانب من وقتكم لدعم ىذا الجيد العممي المتواضع.
وتفضموا بقبول فائق اَلحترام واَلمتنان
البـاحثـة
ىيا يوسف عاشور
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المحور األول :البيانات الشخصية ودرجة التخصص واإللمام بطبيعة العمل
 .1اسم المنظمة التي تعمل بيا :تتن ن تييييييييي تتنن تييييييييي تتنن تييييييييي
 .2سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة :تتنن تييييييييي تتنن تييييييييي تتنن
 .3المؤىل العممي (الدرجة) :تتنن تييييييييي ت تتنن تييييييييي ت تتنن تييييي
أنثى ( )
 .4النوع :ذكر ( )
 .5العمر 51 ) ( 50- 41 ) ( 40 -31 ) (30-26 ) (25-20 :فما فوق( ).
 .6الدخل الشيري (بالدينار)) (800-501 ) ( 500-300:
 1000 ) ( 1000-801فما أكثر ( )
 .7عدد المغات التي تتقنيا/تتقنييا غير المغة األم:
ثالث لغات فأكثر ( )
لغتان ( )
لغة واحدة ( )

 .8باعتقادك أي وسائل اَلتصال أكثر تأثي ار عمى أراص وميول الجماىير التي تتعامل معيا:
(ضع ترتيب من  7-1حسب األثر)









الصحف
المجالت
اإلذاعة
التمفزيون
الممصقات
الياتف
االنترنت
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القسم الثاني :يرجى وضع إشارة (×) في المربع الذي يتفق مع رأيك
أ -أساليب ممارسة نشاط المنظمات الدولية في األردن
الرقم

الفقرة

1

يـتم اسـتخدام خبـراء مشــيود بكفـاءتيم العاليـة فـي العالقــات

موافـــــــــــــــق موافق محايد غيــــــــــــــــــر غيــــــــر موافـــــــــق
بشدة

العامة
2

ىناك إدارة متخصصة بالعالقات العامة في المنظمة

3

تعتبـ ــر العالقـ ــات العامـ ــة مسـ ــؤولية كافـ ــة المسـ ــؤولين فـ ــي
المنظمة

4

يتم العمل في العالقات العامة ضمن خطة واضحة

5

تقيم المنظمة معارض لمترويج لخدماتيا وأنشطتيا

6

تعقد المنظمة مؤتمرات صحفية لإلعالن عن أنشطتيا

7

تعقد المنظمة ندوات لمتعريف بأنشطتيا وخدماتيا

8

تق ـ ــيم المنظم ـ ــة حف ـ ــالت لتحس ـ ــين الص ـ ــورة الذىني ـ ــة عن ـ ــد
جماىير المنظمة

9

يـتم اســتخدام العمميــات اإلداريــة والعمميــة واالتصــالية لتنفيــذ
أنشطة العالقات العامة داخل وخارج المنظمة

10

تعمن المنظمة عن أنشطتيا في منشورات خاصة بيا

موافق

بشدة
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ب -طبيعة عمل العالقات العامة في المنظمات الدولية في األردن
الرقم

الفقرة

1

تنظيم العالقات بين العاممين في المنظمة

2

تنظيم الندوات والمقاءات مع الجيات الخارجية

3

االتص ـ ــال بوس ـ ــائل اإلع ـ ــالم المختمف ـ ــة لمتعري ـ ــف

موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

بنشاط المنظمة

4

نشر نشاطات المنظمة في وسائل اإلعالم

5

بناء عالقات جيدة مع المؤسسـات اإلعالميـة فـي
األردن

6

تنظيم زيارات منتظمة لموفود

7

نقل المعمومات الصحيحة لمجميور

8

إمــداد وســائل اإلعــالم المختمفــة بأخبــار وأنشــطة
المنظمة

ج -ما حققو نشاط العالقات العامة لممنظمات الدولية في األردن:
الرقم

الفقرة

1

حسن من الصورة الذىنية
أعتقد أن نشاط العالقات العامة ّ
لممنظمة عند الجميور

2

أعتقــد أن نشــاط العالقــات العامــة ســاعد عمــى التوفيــق بــين
مصالح المنظمة والجميور

3

أعتقد أن نشاط العالقات العامة ساعد في تحقيق عالقـات
طيبة بين العاممين بالمؤسسة واإلدارة العميا

موافــــــــــــق موافق محايد غيــــــــــــــــر غيــــر موافــــق

بشدة

موافق

بشدة
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4

تعد العالقات العامـة بـرامج وقائيـة التخـاذ االحتياطـات بمـا
يجنب المنظمة التعرض لممشكالت

5

تدافع العالقات العامة بشكل موضوعي عن المنظمـة ضـد
كل ما يشاع أو ينشر عنيا

6

تس ـ ــاعد العالق ـ ــات العام ـ ــة ف ـ ــي ج ـ ــذب أفض ـ ــل المي ـ ــارات
والكفاءات لمعمل بالمنظمة

7

تي ـ ــتم العالق ـ ــات العام ـ ــة بد ارس ـ ــة الـ ـ ـرأي الع ـ ــام ال ـ ــداخمي
والخارجي حول المنظمة بيدف تحسينو

8

أعتق ــد أن العالق ــات العام ــة تحس ــن مكان ــة المؤسس ــة ف ــي
المجتمع عن طريق رصد الميول واالتجاىات وتحميميا

9

تقــدم العالقــات العامــة المشــورة لــإلدارة العميــا عنــد اتخــاذ
الق اررات ورسم السياسات

د -أىم المشكالت والمعوقات التي تعترض عمل إدارة العالقات العامة فـي تنفيـذ أنشـطتيا وتحقيـق أىـدافيا
في المنظمات الدولية في األردن
الرقم

الفقرة

1

عدم توفر العدد الكافي لمموظفين

2

عدم اقتناع إدارة المنظمة بأىمية قسم العالقات العامة

3

تداخل وظائف قسم العالقات العامة مع باقي األقسام

4

عدم وجود معـايير تكفـل االختيـار الصـحيح لمعـاممين فـي

5

إدارة العالقات العامة
أعتق ــد أن بـ ـرامج العالق ــات العام ــة ف ــي المنظم ــة ال تخ ــدم
المنظمة بشكل كاف
ُ

موافـــــــــــــق موافق محايد غيــــــــــــــــر غيـــــر موافـــــق

بشدة

موافق

بشدة
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6

ىناك ضوابط صـارمة مـن قبـل إدارة المنظمـة عمـى المـواد
التي تنشر عمى وسائل اإلعالم

7

أعتقـ ــد أن اإلمكاني ــات البشـ ـرية غي ــر كافي ــة لتنفي ــذ بـ ـرامج
العالقات العامة في المنظمة

8

أعتقـ ــد أن اإلمكانيـ ــات الماديـ ــة غيـ ــر كافيـ ــة لتنفيـ ــذ ب ـ ـرامج
العالقات العامة في المنظمة

9

أعتقـ ــد أن اإلمكانيـ ــات التقنيـ ــة غيـ ــر كافيـ ــة لتنفيـ ــذ ب ـ ـرامج
العالقات العامة في المنظمة

10

عــدم حصــول العــاممين فــي العالقــات العامــة عمــى تــدريب
مناسب

11

عدم وضع العالقات العامة في مستوى إداري مناسب

12

عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في العالقات العامة

13

تــدني مســتوى إلمــام الموظــف ببـرامج العالقــات العامــة فــي

14

المنظمة
عــدم مناســبة طبيعــة عمــل العالقــات العامــة فــي المنظمــة
لممؤىل العممي لمموظف

15

عدم الدراية بالجميور الداخمي لممنظمة

16

عدم الدراية بالجميور الخارجي لممنظمة

