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 ملخص البحث : 

كرررج مجتمررر  بشرررري  هررري  الضررررورة  رريبينظررر إلرررال العاقرررات العامرررة ب اهررا  ةررراترم اجتماعيرررة ولررردت مرر  ا اسرررا  واشررر ت 

تتطرررور  بتطرررور المجتمعرررات اتيجرررة لاحت ررراأ ااجتمررراعي برررين أ ررررادم ومنظماتررره وتيئاتررره ,وا ررر  أ  تعقرررد المجتمررر  وتشرررع  

 .والبحث وااستقصاء  بالدراسة العاقات ا اسااية  ي  تال الميادين قد جعج الناس يدركو  أ  تذم العاقات جديرة 

اليرروه تررو عررالم األسمررات ألسرربال تتعلرر  بررالتغييرات ال  يرررة الترري حررد    رري مجرراات الحيرراة ينبغرري ااعتررران برر   عررالم و

السياسرررية وااقتصرررادية والسررر ااية والبيئيرررة والتررري أ ررررت  ررري حيررراة ا اسرررا  دايرررج ال يرررا  ااجتمررراعي والتنظيمررري ,  قرررد أ رررب  

يتحررردد بسلسرررلة مرررن األسمرررات التررري ت تلررر   ررري مرررن المعررررون بررر   التحررردي ال بيرررر الرررذي يواجررره األ رررراد والمنظمرررات والررردول 

طبيعتهرررا وحجمهرررا وعوامرررج تحري هرررا م ديرررة إلرررال يلررر  الصرررعوبات والمشررر ات وإحرررداث اااهيرررارات  ررري القررريم والمعتقررردات 

 والممتل ات , لذا  إ  مواجهة األسمات والوعي بها يعد أمرا ضروريا لتفادي المزيد من ال سائر المادية والمعنوية .
 

 : في األتي شكلة البحثموتتخلص 

  أو عده وجودم  دارة األسمةأاسمات سواء  ي حاله وجود  ري   إدارة عده وضوح دور العاقات العامة  ي. 

  عده وجود استراتيجيه واضحة لعمج العاقات العامة أ ناء المواق  الطارئة. 

 م  األسمات قبج وأ ناء وبعد وقوعها   ر ا م اايات الفنية والتدريبية للعاقات العامة  ي التعامجاعده تو. 

وسععععي  عععحا البحعععث إلعععي التععععهم ةلعععي مف عععام و، بيعععة العالقعععات العامعععة   أاواعععافة إلعععي التععععهم ةلعععي مف عععام و، عععاا  

 األزمات   ثم دراسة دور العالقات العامة في التعامل مع والتصدي لألزمات التي تااج نا في العصه الحديث .

ةعععة متناةعععة مععع  النتعععا إ   أاواعععافة إلعععي م باةعععة مععع  التاصعععيات التعععي مععع  الببكععع  ،  وتاصعععل الباإعععث إلعععي م با

 تؤدي إلي تفعيل دور العالقات العامة في إدارة األزمات .

Abstract 

It looks at public relations as a social phenomenon was born with man necessarily arose in every 

human society are evolving the evolution of societies as a result of social friction between its 

members and its organizations and bodies, and no doubt that the complexity of society and the 

complexity of human relations in various fields has made people realize that these relations worthy 

of study, research and survey. 

 It should be recognized that today's world is a world of crises for reasons related to the many 

changes that have occurred in the areas of political, economic, demographic and environmental life 

and that influenced the human life within the social and organizational entity, it has become known 

that the great challenge facing individuals, organizations and nations is determined by a series of 

crises that differ in nature, size and agitated factors leading to the creation of the difficulties and 

problems and cause landslides in the values, beliefs and property, so the face of crises and 

awareness is essential to avoid further material and moral losses. 

And dispose of the research problem in the following: 

 Lack of clarity of the role of public relations in crisis management, both in the case of a team to 

manage the crisis or lack of it. 

 Lack of a clear strategy for public relations work during emergency situations. 
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 Lack of technical and training possibilities for public relations in dealing with crises before, 

during and after the fact. 

     And the pursuit of this research to identify the concept and importance of public relations, as 

well as to identify the concept and the types of crises, and then examine the role of public relations 

in dealing with and responding to the crises that face us in the modern era. 

The researcher obtained a variety of results, in addition to a set of recommendations that could 

lead to the activation of the role of public relations in crisis management 

 مقدمة : 

تطرررور اسرررت داه العاقرررات العامرررة  ررري دول العرررالم المتقرررده منرررذ أ  بررردأت ممارسرررتها  ررري النصررر  ال رررااي مرررن القرررر  التاسررر  

عشرررر, وترررو القرررر  الرررذي تميرررز اصرررفه األييرررر بحررردوث ال رررورة الصرررناعية, وكااررر  األوضرررا  الجديررردة التررري اتجررر  عرررن ترررذم 

لرررال برررروس حاجرررة ملحرررة لنشررراط جديرررد, يهرررتم بعاقرررة الم سسرررات الصرررناعية ال رررورة الصرررناعية تررري العامرررج األساسررري الرررذي أد  إ

والتجاريرررة الضررر مة مررر  الجمررراتير العريضرررة التررري تتعامرررج معهرررا, ولهرررذا  قرررد أيرررذت العاقرررات العامرررة  ررري التطرررور والنمرررو 

تجاريررررة والوضرررروح والتبلررررور بررررنفس  التررررزاحم والقرررروة والسرررررعة الترررري  ررررهدتها  رررري تلرررر  الفترررررة الم سسررررات الصررررناعية وال

عبرررارة  1٨٨2وال دميرررة. أمرررا مرررن اسرررت داه اا رررطاح ألول مررررة,  قرررد كرررا  دورمرررا  إيترررو ,  هرررو أول مرررن اسرررت ده عررراه 

"العاقرررات العامرررة ومسرررتلزمات المهنرررة الشررررعية", إا أ  ااسرررت داه الحقيقررري للعاقرررات العامرررة طبق رررا للمفهررروه الحرررديث لهرررذا 

رلرررال الرررذي اسرررتطا  بف ررررم ال اقررر  أ  يررردرأ أ  النشرررر وحررردم ا ي فرررال, إذ ابرررد أ  اا رررطاح لرررم يرررتم إا علرررال يرررد أيفررري ليرررد بيت

يررردعم ذلررر  النشرررر عمرررج جيرررد يرررذا  للجمهرررور ليعررررن عنررره
 

. ومرررن  رررم تطرررور مفهررروه العاقرررات العامرررة مرررن إدارة منفصرررلة  ررري 

 (2005المنظمة إلال إدارة تتب  إدارة التسوي .) السري  , 

العالقعععات العامعععة فعععي التعامعععل معععع والتصعععدي لألزمعععات التعععي تااج نعععا فعععي العصعععه ويسععععي  عععحا البحعععث إلعععي دراسعععة دور 

 الحديث .
 

 مشكلة البحث  : 

تنبررر  المشررر لة البح يرررة مرررن عرررده ااتتمررراه ال رررا ي مرررن ا دارات  ررري بعررر  الجهرررات الح وميرررة بررردور العاقرررات العامرررة  ررري 

ي  لوةيفرررة العاقرررات العامرررة, التررري يم رررن اسررررت دامها أداء وةيفرررة التسررروي  ل ررردماتها, وترررو مرررا يعرررود إلرررال عرررده الفهرررم الررردق

بقرردرتها ال بيرررة علررال الترر  ير وتمتعهررا بوسررائج الجررذل  رري الترررويو لم تلرر  ال رردمات, وتحقيرر   عاليررة أكبررر  رري تنفيررذ برررامو 

اعرررات ا عرررا  والتسررروي  لتلررر  ال ررردمات. حيرررث يررردلج الواقررر  العملررري علرررال تزايرررد أتميرررة العاقرررات العامرررة  ررري م تلررر  القط

الح وميرررة  كوةيفرررة أساسرررية تعمرررج علرررال إيجررراد  هرررم مشرررترأ و رررات و يقرررة برررين تلررر  القطاعرررات وعمائهرررا ال رررارجيين, كمرررا 

تعمررج علررال تحقيرر  درجررة كبيرررة مررن التفرراتم والتقررارل بتلرر  القطاعررات, وتررو األمررر الررذي يم ررن معرره إ ررراأ العاقررات العامررة 

 قي  األتدان المرجوة.  ي ا عا  والترويو لم تل  ال دمات بغرض تح

وبالترررالي تعرررد العاقرررات العامرررة ذات أتميرررة برررارسة للعديرررد مرررن الم سسرررات التررري تتعامرررج مررر  العديرررد مرررن األ رررراد والمنشررر ت, 

وبصرررفة يا رررة تلررر  المنشررر ت التررري تمرررارس اشررراط ا أو يدمرررة لهرررا ارتبررراط مبا رررر برررالجمهور. وا تقتصرررر العاقرررات العامرررة 

عهررا, بررج تمتررد إلررال أولئرر  الررذين لهررم  ررلة تعامررج مبا ررر. ول ررن مررن المحتمررج أ  تصررب  لهررم  ررلة علررال المنشرر ة والمتعرراملين م

إ  عرررراجا أو  جررررا,  العاقررررات العامررررة ترررررب  بررررين المنشرررر ت وبعضررررها الرررربع , وترررررب  بررررين المنشرررر ة وعمائهررررا, والمنشرررر ة 

 بم تل  مستوياتهم.والمجتم  المحلي الذي تعيش  يه, بج وترب  أيضا بين العاملين دايج المنش ة 

و ظعععها أل بيعععة دور العالقعععات العامعععة فعععي تسعععاي  الخعععدمات الحكاميعععة وأالتعععالي التعامعععل معععع األزمعععات   سعععتعبل الدراسعععة 

 . ةلى أحث دور العالقات العامة في إدارة األزمات البختلفة التي تااجه البنظبات الحكامية أدولة الكايت

 لتساؤالت التالية : ويبك  التعبيه ة  مشكلة البحث في ااء ا

 ( ما تي أتمية وةيفة العاقات العامة  ي الم سسات الح ومية بدولة ال وي  ؟1)

 ( تج تناأ إدارة لألسمات التي تواجه الم سسات الح ومية بدولة ال وي  أه ا ؟2)

بدولرررة ال ويررر   ( ترررج توجرررد عاقرررة ذات دالرررة إحصرررائية برررين تفعيرررج دور العاقرررات العامرررة  ررري المنظمرررات الح وميرررة3)

 وإدارة األسمات بها ؟ 
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 ، دام البحث  : 

 فى ااء مشكلة البحث وفهواه ي دم  حا البحث إلى :

 أتمية وةيفة العاقات العامة  ي الم سسات الح ومية بدولة ال وي  .التعرن علي  (1)

 وي  .الم سسات الح ومية بدولة ال مدي تطبي  مفاتيم ومبادئ إدارة األسمات  ي التعرن علي  (2)

التعررررن علررري ارررو  وقررروة العاقرررة ذات دالرررة إحصرررائية برررين تفعيرررج دور العاقرررات العامرررة  ررري المنظمرررات الح وميرررة   (3)

 بدولة ال وي  وإدارة األسمات بها .
 

 فهوض البحث :   

 أناء ةلى مشكلة البحث والدراسات الساأقة  تم صياغة فهوض البحث ةلى النحا التالي: 

أتميررررة وةيفررررة العاقررررات العامررررة  رررري الررررة إحصررررائية بررررين أراء المستقصرررري مررررنهم حررررول ا توجررررد ايتا ررررات ذات د (1)

 الم سسات الح ومية بدولة ال وي  بايتان يصائصهم الديموجرا ية .

ا توجرررد ايتا رررات ذات دالرررة إحصرررائية برررين أراء المستقصررري مرررنهم مررردي تطبيررر  مفررراتيم ومبرررادئ إدارة األسمرررات  (2)

 ال وي  بايتان يصائصهم الديموجرا ية .الم سسات الح ومية بدولة  ي 

ا توجررررد عاقررررة ذات دالررررة إحصررررائية بررررين تفعيررررج دور العاقررررات العامررررة  رررري المنظمررررات الح وميررررة بدولررررة ال ويرررر   (3)

 .وإدارة األسمات بها
 

 من  ية البحث :  

 :  تتضب  من  ية البحث ةدة ةناصه  ي كبا يلي

 ( ، اا  البيا ات : 1)

أاررروا  البحررروث الو رررفية , ويسرررت ده اررروعين مرررن البياارررات تمرررا البياارررات ال ااويرررة والبياارررات األوليرررة يعتبرررر ترررذا البحرررث مرررن 

 . 

 البيا ات الثا اية :  (، )

اعتمرررد الباحرررث علرررال مجموعرررة مرررن البياارررات ال ااويرررة الاسمرررة لتحقيررر  أتررردان البحرررث , وتتم رررج  ررري بياارررات عرررن مفهررروه 

تررردان العاقرررات العامرررة , مفهررروه وأاررروا  األسمرررات , مفهررروه إدارة األسمرررات , العاقرررات العامرررة , أتميرررة العاقرررات العامرررة , أ

طرررررا إدارة األسمررررات, وقرررراه الباحررررث بالحصررررول علررررال البيااررررات ال ااويررررة مررررن مصررررادرتا الم تلفررررة , ومررررن أتمهررررا المراجرررر  

البحررررررث ,  العربيررررررة واألجنبيررررررة والمجررررررات والرررررردوريات العلميررررررة , واألبحرررررراث المنشررررررورة للجهررررررات ذات الصررررررلة بمجررررررال

 وا حصائيات والتقارير المتاحة بالشركات الح ومية ال ويتية .
 

 البيا ات األولية :  (ب )

با ضرررا ة إلرررال البياارررات ال ااويرررة التررري تسررراعد علرررال بلرررورة مشررر لة وأسرررئلة البحرررث , و ررريا ة  روضررره , ولتحديرررد المامررر  

يررررال قائمررررة استقصرررراء موجهرررره إلررررال العرررراملين  األساسررررية لمجتمرررر  البحررررث ,  قررررد تررررم ااعتمرررراد علررررال البيااررررات األوليررررة مررررن

 بالشركات الح ومية ال ويتية موض  الدراسة . 
  

 ( م تبع البحث :2)

يتضرررمن الهي رررج التنظيمررري للهيئرررة العامرررة للتعلررريم التطبيقررري والتررردري  مرررن سررر  قطاعرررات تنظيميرررة    ) قطرررا  المررردير العررراه 

والبحررروث , قطرررا  الشرررئو  ا داريرررة والماليرررة , قطرررا  التررردري  , قطرررا  , قطرررا  الت طررري  والتنميرررة , قطرررا  التعلررريم التطبيقررري 

مفرررردة  755( إلرررال أ  مجتمررر  الدراسرررة يبلررر  1ال ررردمات األكاديميرررة المسررراعدة ( , تم رررج مجتمررر  الدراسرررة حيرررث يشرررير جررردول )

 , وسون يراعال عند تحديد حجم العينة أ  تشتمج علال كا ة القطاعات .
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 (1جدول )

 دي لعدد العاملي  أقطاةات دياا  ال يئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبالتازيع العد 

 

 ةدد العاملي  القطا 

 102 قطا  المدير العاه

 36 قطا  الت طي  والتنمية

 39 قطا  التعليم التطبيقي والبحوث

 326 قطا  الشئو  ا دارية والمالية

 5٨ قطا  التدري 

 194 اعدةقطا  ال دمات األكاديمية المس

 755 إجمالي عدد العاملين

 

 ةينة البحث : 

العررراملين بررديوا  الهيئررة العامررة للتعلرريم التطبيقررري تحديررد حجررم العينررة مررن أسررلول العينررة الطبقيررة العشررروائية  رري تررم اسررت داه 

 وذل  من يال المعادلة التالية : والتدري  , 

 

 إيث :

 % 1,96% =   95ت = الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة ال قة 

 ن = اسبة النجاح  ي التوسي  , من الطبيعي أ  ت و  اسبة النجاح والفشج = متساويتا 

   = 5=  اسبة ال ط  المسموح به والمنتشر علال طر ي التوسي  بمقدار متساوي وتال % 

   = حجم المجتم  , وباست داه المعادلة السابقة يتض  أ  حجم العينة :

 

عينررة المطلوبررة  رري كررج قطررا  بطريقررة الت صرري  المتناسرر  حيررث يتناسرر  عرردد المشرراركين الررذين يررتم وتررم تحديررد حجررم ال

ايتيرررارتم عشررروائيا  مرررن كرررج قطرررا  تناسررربا  طرديرررا  مررر  حجرررم العررراملين  ررري كرررج قطرررا  لرررتع س كا رررة ا راء بمرررا ي رررده موضرررو  

م العينرررة المطلرررول , اسرررتجال مرررنهم ( لضرررما  الحصرررول علرررال حجررر300الدراسرررة , وترررم توسيررر  عررردد أكبرررر مرررن ااسرررتبااات )

مشررراركا  , وترررو معررردل  262( بلررر  عررردد مفرررردات العينرررة  19( مشرررارأ , وبعرررد اسرررتبعاد ااسرررتبااات  يرررر المسرررتو اة ) 2٨1)

أكبررررر مررررن حجررررم العينررررة المطلوبررررة بمررررا يسررررمو بررررال روح بنتررررائو لهررررا قيمررررة , كمررررا حررررر  الباحررررث علررررال توسيرررر  ااسررررتبااة 

 مية علال أ ل  القيادات التنظيمية الشا لة للمنا   ا  را ية وق  إجراء الدراسة . الم صصة للقيادات التنظي
 

 اوطار النظهي للبحث : 

ةهرررت العاقررات العامررة بمعناتررا الحررديث  رري المجرراات الم تلفررة بتقررده المجتمعررات الحدي ررة  رري ةررج التقررده العلمرري يررال 

اه الم سسرررات والهيئرررات الم تلفرررة بررردور تررراه  ررري حمايرررة الشرررعول, حرررتم عشررررينات ترررذا القرررر , وبتعقرررد الحيررراة ااجتماعيرررة وقيررر

عليهررا ضرررورة ااتصررال بالجمرراتير للتعرررن علررال تلرر  الهيئررات مررن حيررث أترردا ها وبرامجهررا وأ راضررها, وذلرر  عررن طريرر  

 ( 2012وسائلها المتنوعة.) حسن ومنصور , 
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 أ  حيرث العامرة, العاقرات بشر   طرحر  التري مالمفراتي مرن أو أك رر مفهروه ايتيرار بم را  الصرعوبة مرن ي رو  وقرد

 لرم الموضرو  ترذا  ري المت صصرين البراح ين أ  حيرث المفراتيم, مرن تائرج كرم عرن ي شر  المت صصرة أدبياتهرا  حر 

 معظرم بحصرر للعاقرات العامرة األمري يرة الم سسرة  ري المت صصرين أحرد طبيعتهرا, وقراه مفهومهررا وتحديرد حرول يتفقروا

 أمرس  ري العامرة العاقرات بر   القرول إلرال ال  يرر دعرا الرذي األمرر مفهروه, المرائتي مرن تقتررل جردتاحيرث و المفراتيم, ترذم

 .الغموض ي تنفه يزال ا مفهومها أ  عامة, بمعنال عاقات إلال الحاجة

 ااتمرراء منظررور معررين, ولعررج حسرر  يعر هررا كررج مفرراتيم عرردة يررال مررن العامررة للعاقررات تعريرر  إعطرراء واسررتطي 

 المفراتيم والتصرني  تحديرد علرال القردرة اللغرة العلميرة وإلرال إلرال العلروه ترذم ااجتماعيرة وا تقرار العلروه إلرال عامرةال العاقرات

المفهرروه,  ترردا تنرراول  رري التعدديررة والتزايررد أسرربال مررن العلرروه الطبيعيررة, ولعلرره واحررد كسررائر علومررا تصررب  حتررال الجيررد

 لنرا ييرر معرين لت رو  العامرة العاقرات بعبرارة المقصرود  بعضها,اسرت ا ايتيرار القادمرة  ري السرطور أحراول وسرون

 .البحث تدا متن  ي بها أو يرتب  يتعل  ما كج تناول عند

 ظععهو وفكععهو وثقافتععه وم تبعععه   إسععب وج ععة كععل   العامععة العالقععات تعهيعع  فععي العلبععاء والبفكععهي  وقععد اختلعع 

 :كالتالي العامة العالقات تعهيفات وتتعدد

   مار تعهي : 

المنظمررة  بررين المتبررادل التفرراتم ضررما  إلررال تهرردن سياسررات وأعمررال بشرر ج عنهررا يعبررر لررادارة اجتماعيررة فة لسرر

الطرر ين برين ااتجراتين ذي ااتصرال باسرت داه وجماتيرترا, وذلر 
 ,

 التري الجديردة ااتجاترات تعرديج إلرال الوسريلة أوتري

 ( .2015التغيير ) سلطا  ,  أحد  

  األمهيكية:  امةالع العالقات وتعهف ا جبعية 

 المحيطرة الظررون حسر  سياسراتها تحرول ل ري الجمهرور بينهرا وبرين سرليمة عاقرات بنراء وتردعيم  ري منشر ة أي اشراط

(2011السياسات للمجتم  )الجحني ,  تذم بها, و رح
 
. 

  الدولية العامة العالقات وتعهف ا جبعية 

تفراتم  كسر  إلرال أاواعهرا ومجااتهرا برايتان م سسراتال تسرعال بهرا لرادارة والتري المسرتمرة والم ططرة الوةيفرة تري

( .2012الدايلية وال ارجية       ) الحربي ,  الجماتير وت ييد
 

 

 اكسفارد:  ويعهف ا قاماس

 لتحقير  الم سسرة وجماتيرترا برين المتبادلرة الناجحرة التعامرج طررا أاسر  لبحرث علميرة أسرس علرال القرائم الفرن تري

 (.2010العامة )الدليمي , ااجتماعية واألياا لمعاييرالقيم وا مراعاة م  أتدا ها

 الدولي: ويعهف ا قاماس وأسته    

الحسنة المتبادل والنيات ال نائي الفهم تطوير  ن وعلم تي   
 
. 

 العامة للعالقات البهيطا ي ويعهف ا البع د:  

 ( .2011ا ) جودة , عليه المنظمة وجماتيرتا والحفاة بين مشترأ  هم  يجاد المبذول الجهد تي   

 أو تيئات أو الباح ين واألكاديميين, المهنيين, قبج من سواء العامة, للعاقات التعريفات ك رة إ 

 سعبات مشععتهكة تحديععد فععي ، ب ععا ظ ععه كعلععم وكب نععة  العامععة و،فادتععه العالقععات لبف ععام ،اععافت العامعة  العالقعات

(2010)أهغاث    السبات:  حو ل ا  و،أهز البعهفي  معظم ةلي ا ،جبع
 

 

 النجاح تحقي  علال لمساعدتها الم سسة سمعة بناء  ي المتم لة العامة العاقات  اية وضوح. 

 النهاية لنقطة تحديد دو  بداية اقطة لها ي و  قد مستمرة, عملية العامة العاقات اعتبار. 

 العامة العاقات لعمج أساس ا ا دارة وااتصال اعتبار. 

 العامة العاقات لعمج الدايلي وال ارجي( أساس ا الجمهور ) اعتبار. 

 ايجابي ا الجمهور سلوأ توجيه إلال يسعال ألاه موضوعي, إقناعي, وليس اتصال العامة العاقات اتصال.  

 أعي  إلعى التاافع  إقنعاةي وصعاال اتصعال أب عارات ي سعد ةلعم وفع  ،  عا ةلعى العامعة العالقعات تعهيع  يبكع  وأعحل 

 .أل داف ا إ  از رسالت ا وفقًا م  البؤسسة تبك  مستبهة كعبلية أ ا  العالقة ذات  اتالبؤسسة وال  مصالح
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  تطار عا ،سع م فعي مبعا العامعة  العالقعات لب نعة الحاجعة زيعادة فعي ،سع بت التعي األسعباب والعاامعل مع  العديعد  نعا 

 فعي ،سع بت التعي األسعبابالعاامعل و العشعهي   ومع  القعه  ،وا عل منعح ال امععات والبعا عد فعي يعدرس ،صعبح لعلعم

 (2011متخصصة:) الدليبي   م نة لتصبح العامة أالعالقات الاصال

 معها. المتعاملين من كبيرة أعداد ا تضم الم تلفة والتي الم سسات أعمال توس  وتعقد 

 الميادين. م تل   ي المتسار  العلوه تقده 

  األ راد والجماعات. بين العاقات تنو  وتشاب 

 النقج. توا ر وسائج اتيجة لأل  ا  واأل  ار بالنسبة اااتقال سهولة, وسرعة 

 العاقرات المعلومرات والحقرائ  وممارسرة اشراط اشرر إلرال الحاجرة ترزداد المتعلمرين أعرداد  بزيرادة التعلريم ااتشرار 

 .العامة

 را تسرعال  الشرركات والح ومرات الحرديث, المجتمر   ري الفررد وأتميتره قروة سيرادة  والحصرول الفررد كسر  إلرال دائم 

 .ت ييدم علال

 سلوكه وتصر اته الفرد والدوا   وراء تتناول التي ا اسااية امو العلوه. 
 

 برا لنشراط معنرال  را "الهردن"عليهرا اسرم يطلر   معينرا  رضرا العامرة العاقرات بررامو مرن برارامو ل رج أ  المسرلم ومرن

 العاقرات مرن وجروم أو أك رر بوجره منظمرات أو أو تيئرات أ رراد أو جماعرات يعمرج أ  يحردث الرذي أو  ررض ول رن ترد ن

 لرديهم أ  يظنرو  العرادة  ري العمرج وترم تردا طرير  عرن تحقيقره إلرال يتطلعرو  مرا الحقيقرة يعر روا علرال وجره أ  دو  العامرة

 تر ر  قرد الم رال سربيج الهردن   علرال تردا ي تنر  الغمروض أ   يرر العامرة الناحيرة مرن  رحي  أو  ررض وترذا تردن

األتردان  أ   يره  ر  ا ممرا أو عردل, قضرية يدمرة إحرد  الجماعرات تبغري أوقرد أعضرائها عردد سيرادة إلرال الهيئرات إحرد 

 النهايرة جميعرا و ري األتردان ترذم تحقير  تري العامرة مرتبرة والنتيجرة سلسرلة  ري  يتحقر  تردن سرلفا توضر  وا  رراض

الوقر   ضريا  النتيجرة  رإ  سرلفا, األتردان مرن السلسرلة ترذم تحردد لرم المرراد   رإذا األسرمال أو الهردن العامرة بلرو  األتردان

 :تما تامين س الين ي ار أ  األتدان تحديد عند لذل  وج  الذري , الفشج والجهد والمال وبالتالي

 تحقيقه؟ ينبغي الذي ما 

 ذل ؟  عج ايتيار يتم لماذا 

 الععن إ  ععحا لبثععل سعع ل وسععيكا  جععااب م ععهد ال محععددا وااععحا يكععا  ،  ينبغععي السععؤالي   ععحي  ةلععى ال ععااب

 : با  امتا   تي تا  البحدد الااقعي

 رأي وعمج كج يوض  أاه. 

 ال يال  ي الشط  والتحلي  من الجملة يصو  أاه. 
 

 :التالي النحا ةلى ةلي ا البتف  األ دام  تناول سب  ما إطار وفي

  الم سسة عن ائقة ذتنية  ورة ت وين . 

   الم سسة والجمهور مصال  بين التو ي. 

   بالم سسة العليا والعاملين ا دارة بين الوئاه والو اا يسودتا عاقات تحقي . 

  التحسر  الوقائيرة إعرداد البررامو يرال مرن للمشر ات التعررض الم سسرة يجنر  بمرا الاسمرة ااحتياطرات ات راذ 

 .لها

   عنها أو ينشر أو يشا  يقال ما كج ضد الم سسة عن الصادا الموضوعي الد ا . 

   بالم سسة للعمج المهارات وال فاءات أ ضج  جل علال الحر. 

  لقياسه الطرا أحدث علال الدايلي وال ارجي والوقون العاه الرأي بدراسة ااتتماه. 

  المجتم   ي الم سسة لم ااة م  رات الميول وااتجاتات وتحليلها واعتبارتا ر د. 

  السياسات  مالقرارات ورس اتحاد عند العليا لادارة المدروسة المشورة تقديم
.
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  العاقررة,  هرري ترردم محاولررة لهررده ألي التصرردي الم سسررة وجمهورتررا,م  بررين ااتصرراات اسررتمرار علررال العمررج 

 (2011)المصري , . يهم الت  ير محاولة قبج للجماتير تنوير

  ضررمااا ر باترره ومتطلباترره تلبيررة أجررج مررن الم سسررة ويططهررا, احررو سياسررة الجمهررور واتجاتاترره  راء معر ررة 

 .الم سسة م  تعامله تمراراس

  (2015للجماتير.) الصديقي و بدوي ,  الم سسة عن الصادقة المعلومات اقج وتو يج 

  مشاكلهم حج مساعدتهم علال ال قا ية والترويجية ومحاولة الجواا  من بالم سسة العاملين احتياجات معر ة . 

  ااتصررال المتاحررة.   ) الجررابري ,    وسررائجم تلرر باسررت داه األيررر  الم سسررة والمنظمررات بررين ااتصررال تفعيررج

2013) 
 

 (  2011، ب ا : ) جادة    م  العامة العالقات لتطبي  ر يسية م االت ةدة و  نا 

 السياسي الب ال:  

 مجرراات  رري كبيررر للعاقررات دور الضررغ , وي ررو  السياسررية وجماعررات األحررزال مسررتو  علررال وي ررو  

 .ااات ابات  ي ت ييدتم وأ واتهم علال الحصول دنبه عليهم الجماتير والت  ير استقطال

 الحكامية الازارات والدوا ه م ال:  

 بهرردن القرروااين واألاظمرة  رررح وتفسررير طريرر  عررن الجمرراتير وإر ررادتا توعيررة إلررال العامررة العاقررات تسرعال

 لرردح  امرةالع العاقرات تتصرد  الح وميرة, وقررد ت ييردم للسياسررات والقروااين كسر  أجررج الجمهرور, ومررن مصرلحة

 .الشائعات بع 

   البحلية اودارة م ال:   

أو  بلديرة مجرالس ترديرتا المحليرة والتري البلديرة والمجرالس بالشر و  يتعلر  مرا كرج  يره العامرة العاقرات تمرارس

 .محلية

 العامة البؤسسات م ال 

 .ال ا  القطا   ركات  ي دورتا يشبه المجال تذا  ي العامة العاقات دور   

 الخاص ا القط م ال: 

 إقامرة  ري يتم رج العامرة العاقرات الدولرة, ودور أاحراء كا رة  ري المنتشررة ال ا رة الم سسرات كا رة ويشرمج     

 .الجمهور و قته رضا علال للحصول األمااة والصدا استعمال العاقة, ويج  ذات الجهات م  جيدة عاقات

 التعاو ي الب ال:   

 الت لفرة وبردو  بسرعر ألعضرائها ال ردمات لتقرديم تسرعال أ ر الها والتري  ا رةب التعاوايرة الجمعيرات مجرال ويشرمج     

 الجمعيرات ومعر رة ترذم أعضراء ت ييرد ودعرم الحصرول علرال المجرال ترذا  ري العامرة العاقرات دور ربر , ويتضرمن

 .لهم وجودتها المقدمة ال دمة بنوعية يتعل   يما متطلباتها
 

:أالتالي الحكامية ساتالبؤس في العامة العالقات ، دام و تتبثل
 

 (2011) العتيبي   

 والمشرارأ والمسراتم الرواعي المرواطن يلر  بغررض الميرادين, وذلر  كا رة  ري الح رومي بالنشراط المرواطن إعراه 

 ح ومته.  اشاط عن برأيه وت ييدم ورضام

 ادقة إعامية أجهزة ترعاتا إيجابية اتجاتات العاه الرأي اتجاتات تحويج .  

 بها  تقوه التي للقرارات المتوقعة ا  ار  ي العليا لادارة ةالمشور إسداء 

 المغرضة  الشائعات والحمات دح  علال العمج 
 

 :كالتالى الحكامية البؤسسات في العامة للعالقات متعددة الباإثي  وظا   أعض و يحدد

 تلرر  مررن   العليررا دارةا  البيااررات وتحليلهررا وتفسرريرتا, وتسررتفيد جمرر  بهررا يقصررد :البحرروث والدراسررات وةيفررة 

 .بفاعلية المنظمة أتدان السياسات, وتحقي  رسم  ي البحوث والدراسات



 ... واخهو .ةبدالهإب  محس  مناور العنزي

 115 

 رااعي إعراه جاار  إلرال الح وميرة, برالقوااين والرنظم الجمهرور إعراه إلرال تهردن :المعلوماتيرة ا عاميرة الوةيفرة  

 .العاه للرأي السريعة األ عال بردود السياسات

 محددة سياسات أو اعتماد معينة, إجراءات ات اذ بضرورة العاه الرأي إقنا  إلال تهدن :ااقناعية الوةيفة. 

 ا يررين, مرن عليهرا يقر  قرد إعامري تجروه أي مرن الم سسرة حمايرة بهمرا يقصرد :أو التصرحيحية الد اعيرة الوةيفرة 

 .الفعالة والمناسبة ااتصال قنوات ذل   ي حولها, وتست ده  حيحة  ير أيبار أو اشر

 برين العليرا ا دارة إلرال المشرورة تقرديم علرال الح وميرة الم سسرة  ري العامرة العاقرات تعمرج :ااستشرارية ةالوةيفر 

 . ترة وأير 
 

األسمرررة تبعرررا ايرررتان المجررراات والمسرررتويات التررري تناولوترررا  ررري دراسررراتهم, وقرررد  تعريررر  حرررول البررراح و  و ايتلررر 

ب واهرررا حالرررة  (Phelps,1986)لمسرررتو  التنظيمررري.  قرررد و رررفها وردت العديرررد مرررن التعريفرررات لمفهررروه األسمرررة يا رررة علرررال ا

طارئررة أو حرردث مفررراجإ يرر دي إلررال ا يرررال بنظرراه العمررج المتبررر   رري المنظمررة ممرررا يضررع  مركزتررا التنا سررري ويتطلرر  منهرررا 

الحرردث تحركررا سررريعا واتتمامررا  ررديدا, وعليرره يم ررن تصررني  أي حرردث ب ارره أسمررة اسررتنادا إلررال درجررة ال لررج الررذي يتركرره تررذا 

ا يم ررررن التنبرررر  برررره وتهرررردد توقعررررات  ب اهررررا حرررردث  (Coombs, 2011)  رررري سررررير العمررررج ااعتيررررادي للمنظمررررة.  ويصررررفها 

 2000ودقامسررة, . أمررا )األعرجرريأ ررحال المصررال   ويم ررن أ  ترر  ر بشرر ج يطيررر علررال أداء الم سسررة وتولررد اتررائو سررلبية

 أو العمرج حركرة توقر  إلرال وتر دي الرتح م والسريطرة, اااطر عرن ت ررح عاديرة  يرر (  يعر را  األسمرة علرال أاهرا حالرة

الوقرر  المحرردد لررذل . كمررا  و رريمررن قبررج المنظمررة  المطلوبررة األترردان تحقيرر  تهرردد بحيررث معتررادة, درجررة  يررر إلررال تبوطهررا

حررردث اسرررت نائي أو مفررراجإ قرررد يررر دي إلرررال  رررر  واترررائو مر رررول  يهرررا احرررو التقرررده علرررال أاهرررا  (2011عر هرررا )الحيرررالي, 

أ  أاسمررة  (Mitroff and Anagnos, 2001, 34-35)ويررر   .ح, أو قررد يقررود المنظمررة إلررال اتررائو تهرردد حياتهرراوالنجررا

تررري حالرررة  يرررر  تررري حررردث يررر  ر أو لررره احتمرررال التررر  ير علرررال المنظمرررة ك رررج. وت سيسرررا علرررال مرررا تقرررده يم رررن القرررول أ  األسمرررة

ل ااعتياديرررررة للمنظمرررررة وتهررررردد قررررردرتها علرررررال البقررررراء م لو رررررة أو متوقعرررررة ي تنفهرررررا عرررررده الت كرررررد تررررر دي إلرررررال ال لرررررج باألعمرررررا

 وااستمرار. 

 :(2009 ي )العزاوي   ، اا  ستة إلى األزمات التي تااجه البنظبات تقسيم ويبك 

  ومادية ومعنوية مادية,و المحتو : معنوية, حس. 

  تنموية, وعرضية: ااستفادة إم ااية حس. 

  األ ر ضعيفةو األ ر,  ديدة :األ ر  دة حس . 

 النهايةووااحتواء,  الت امج,والنشوء, والتصعيد,  :الت وين حس  مراحج. 

 بها التنب  يصع  مفاجئةوبها,  التنب  يم ن الحدوث مت ررة الزمني: حس  البعد. 

  تنظيميةو ردية, ومعين,  مجتم وقومية, و دولية, الضرر: كيا  حس. 
 

وتعرررد ا دارة الجيررردة لاسمرررات التررري تمرررر بهرررا المنظمرررة أمررررا حيويرررا لمواجهتهرررا والتغلررر  عليهرررا. وتشرررير إدارة األسمرررات إلرررال 

النظررراه الررررذي يطبررر  لتجنرررر  الحررراات الطارئررررة وكيفيرررة التعامررررج معهرررا عنررررد حررردو ها لغرررررض الت فيررر  مررررن   ارترررا المرررردمرة 

(Goel, 2009)والرروعي والمعر ررة ااسررتعداد ضرروء  رري األسمررات مرر  لتعامررجا  رري ا دارة منهجيررة تشررير إلررال . كمررا 

مجموعررة (. كررذل  و ررف  ب اهررا 2003)الصررير ي,  السررائدة ا دارة وأامرراط والمهررارات المترروا رة وا دراأ وا م ااررات

 مرررن العوامرررج المصرررممة لم ا حرررة األسمرررات وت فيررر  الضررررر الفعلررري, وتررري السرررعي لمنررر  أو ت فيررر  النترررائو السرررلبية لألسمرررة

( ب اهرررررا أسرررررالي  2010)احمرررررد, ويرررررر   .((Coombs, 2011وبالترررررالي حمايرررررة المنظمرررررة وأ رررررحال المصرررررلحة مرررررن األذ  

 علمية إدارية تُست ده لمواجهة الحاات الطارئة )األسمات( وإجراء ااستعدادات الاسمة لها قبج وقوعها.

ت أا أاهررررم ي تلفررررو  حررررول ماتيررررة تررررذم ويتفرررر  البرررراح و  علررررال أ  تنرررراأ عرررردة مراحررررج تمررررر بهررررا عمليررررة إدارة األسمررررا

مراحررررج إدارة األسمررررة حسرررر  األسرررراس الزمنرررري إلررررال: مرحلررررة مررررا قبررررج األسمررررة,  (Coombs, 2012)المراحررررج.  قررررد قسررررم 

مراحرررج إلرررال أربررر  مراحرررج تررري: ترررذم ال (Fink, 1986)ومرحلرررة ااسرررتجابة لاسمرررة, ومرحلرررة مرررا بعرررد األسمرررة. ويصرررن  

امرروذح بهررذا الصرردد  (Faulkner, 2001) المزمنررة, ومرحلررة الحررج. كمررا قررده المرحلررةا اررذار, ومرحلررة الترر سه, و مرحلررة

 األمررد ومرحلررة التوسرر , الطرروارئ, ومرحلررة الترر سه, ومرحلررة ا اررذار, ومرحلررة يت ررو  مررن المراحررج ا تيررة: مرحلررة

ات  يمرررا بعرررد, اموذجرررا اعتمدتررره العديرررد مرررن الدراسررر (Pearson and Mitroff, 1993)وقرررده الحرررج.  ومرحلرررة الطويرررج,

 ااسررتعداد والوقايررة, ومرحلررة , ومرحلررةإ ررارات ا اررذار اكتشرران مرحلررة :ترري مراحررج يمررسويترر ل  تررذا النمرروذح مررن 

 النشاط, ومرحلة التعلم.  استعادة منها, ومرحلة الحد احتواء األضرار أو
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 الدراسة البيدا ية واختبار الفهوض : 

 خصا ص العينة في اآلتي :   في ااء الدراسة البيدا ية التي تبت تتبثل

مفرررردة بنسررربة  24% ,  يمرررا بلررر  ا اررراث 52مفرررردة بنسررربة مئويرررة قررردرتا  26( أ  القيرررادات التنظيميرررة مرررن الرررذكور بلغررر  1)

مفرررردة بنسررربة مئويرررة  69% مرررن حجرررم العينرررة , ويشرررير أيضرررا  الجررردول إلرررال أ  حجرررم العررراملين مرررن الرررذكور بلررر  4٨قررردرتا 

% مررررن حجررررم العينررررة ممررررا يشررررير إلررررال أ  73.7بنسرررربة مئويررررة قرررردرتا  193ارررراث بلرررر  % , وأ  حجررررم ا 26.3قرررردرتا 

 ا ااث يش لو  النسبة األكبر من حجم العينة وتو ما يتف  م  الواق  الفعلي لمجتم  الدراسة .
 

 (2جدول )

 التازيع العددي والنسبي للعينة طبقاً لبتغيه النا 

 العاملين القيادات التنظيمية 

العرررد النو 

 د

النسرررررررررررربة 

 المئوية

العررررد

 د

النسرررررررررررررررررربة 

 المئوية
 26.3 69 52 26 ذكور

19 4٨ 24 أااث

3 

73.7 

26 100 50 مجمو 

2 

100 

 

( أ  القيرررادات التنظيميرررة   قررر  مرررن ال رررويتيين حيرررث أ   رررغج تلررر  المنا ررر  قا ررررا   قررر  علرررال أبنررراء الررروطن , ويشرررير 2)

% , وأ  حجرررم الغيرررر 74مفرررردة بنسررربة مئويرررة قررردرتا  194الجررردول أيضرررا  إلرررال أ  حجرررم العررراملين مرررن ال رررويتيين بلررر  

%  , وتشرررير العينرررة أ  العمالرررة الوطنيرررة تسرررتحوذ علرررال النسررربة األكبرررر مرررن حجرررم 26بنسررربة مئويرررة قررردرتا  6٨كرررويتي بلررر  

 العينة .

 (3جدول )

 التازيع العددي والنسبي للعينة طبقاً لبتغيه ال نسية

 العاملين القيادات التنظيمية 

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية عددال الجنسية

 74 194 100 50 كويتي

 26 6٨ 0 0  ير كويتي

 100 262 100 50 مجمو 

 

( أ  تم يررج عينررة الدراسررة  رري كررج قطررا  تنظيمرري جرراء متوا قررا  مرر  حجررم مجتمرر  الدراسررة إلررال حررد بعيررد, وتشررير العينررة أ  3)

 ا دارية والمالية يش لو  النسبة األكبر من حجم العينة . القيادات التنظيمية والعاملين  ي قطا  الشئو 

 (4جدول )

 التازيع العددي والنسبي للعينة طبقاً لبتغيه القطا  التنظيبي

 بيا 

 العاملين القيادات التنظيمية

حجم 

 العينة

النسبة 

 المئوية

حجم 

 المجتم 

 النسبة

 المئوية

 حجم العينة

 ي كج 

 قطا 

ااستمارات 

 المستو اة

لنسبة ا

 المئوية

 12.6 33 34 13.50 102 20 10 قطا  المدير العاه

 0 0 قطا  الت طي  والتنمية
36 4.76 12 12 4.6 

ا. التعليم التطبيقي 

 والبحوث

5 10 
39 5.17 13 23 ٨.٨ 
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ا. الشئو  ا دارية 

 والمالية

24 4٨ 
326 43.1٨ 110 107 40.٨ 

 7.6 20 20 7.6٨ 5٨ 6 3 قطا  التدري 

 16 ٨ ال دمات األكاديميةا.  
194 25.70 66 67 25.6 

 إجمالي عدد العاملين
50 100 755 100 255 262 100 

 

( إلررال أ  القيرررادات التنظيميرررة  الحا ررلين علرررال الشرررهادة الجامعيررة يشررر لو  أك رررر مررن اصررر  حجرررم 5( يشررير الجررردول رقرررم )4)

م التطبيقررري ) سرررنتين بعرررد ال ااويرررة العامرررة ( وترررم  البرررا  العينرررة , وأقرررج  ئرررة الحا رررلين علرررال دبلررروه الهيئرررة العامرررة للتعلررري

الشرررا لين لمنصررر  رألسررراء األقسررراه , ويشرررير الجررردول أيضرررا  إلرررال أ   ل ررري حجرررم العينرررة مرررن الحا رررلين علرررال الشرررهادة 

 الجامعية , وأ  الهيئة تهتم بتعيين األ راد من حملة الشهادات الجامعية األولال.

 

 (5جدول )

 ي للعينة طبقاً لبتغيه البؤ ل التعليبيالتازيع العددي والنسب

 العاملين القيادات التنظيمية 

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد الم تج التعليمي

 0 0 4 2 دكتورام

 4.6 12 14 6 ماجستير

 67.2 176 5٨ 29  هادة جامعية

 2٨.2 74 24 12  هادة الدبلوه ) الهيئة(

 100 262 100 50 مجمو 

 

% حجرررم 62سرررنه وأك رررر " ويشررر لو   15( أ   رررا لي الوةرررائ  ا  ررررا ية برررديوا  الهيئرررة لرررديهم يبررررة وةيفيرررة " مرررن 5)

% مرررن حجرررم العينرررة , 30" بنسررربة قررردرتا  15سرررنوات إلرررال أقرررج مرررن  10العينرررة , يلررريهم مرررن لرررديهم يبررررة وةيفيرررة " مرررن 

% 41.6يشررر لو   10سررنوات إلرررال أقررج مرررن  5مرررن  رري حرررين يشررير الجررردول إلررال أ  العررراملين الررذين لرررديهم يبررررة وةيفيررة 

مررن حجررم العينررة  , ممررا يشررير إلررال أ  مررا يعبرررو  عنرره مررن  راء سررون ت ررو  معبرررم تعبيرررا  ررادقا عررن الواقرر  الفعلرري 

 لموضو  الدراسة .

 (6جدول )

 التازيع العددي والنسبي للعينة طبقاً لبتغيه سناات الخبهة

 العاملين القيادات التنظيمية 

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد ال برةسنوات 

 27.9 73 4 2 سنوات 5أقج من 

 41.6 109 4 2 10سنوات إلال أقج من  5من 

 19.5 51 30 15 15سنوات إلال أقج من  10من 

 11 29 62 31 سنه وأك ر 15من 

 100 262 100 50 مجمو 

"  50سررررنة إلررررال أقررررج مررررن  35يررررة الترررري تتررررراوح أعمررررارتم بررررين  ( إلررررال أ  القيررررادات التنظيم7( يشررررير الجرررردول رقررررم )6)

سرررنوات إلرررال  25ويشررر لو  اصررر  حجرررم العينرررة ,  ررري حرررين يشرررير الجررردول إلرررال أ  العررراملين الرررذين تترررراوح أعمرررارتم مرررن 

 %.61.5تم الذين يش لو  النسبة األكبر  من حجم العينة   35أقج من 
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 (7جدول )

 لبتغيه الفئة العبهيةالتازيع العددي والنسبي للعينة طبقاً 

 العاملين القيادات التنظيمية 

النسررررررررررررررررررررربة  العدد الفئة العمرية

 المئوية

 النسبة المئوية العدد

 11.1 29 0 0 سنة 25أقج من 

 61.5 161 36 1٨ 35سنوات إلال أقج من  25من 

 24 63 50 25 50سنوات إلال أقج من  35من 

 3.4 9 14 7 سنه وأك ر 50من 

5 مجمو 

0 

100 26

2 

100 

 

 اختبار الفهض األول :  

لعينيتررررين مسررررتقلتين لمقرررراييس أتميررررة العاقررررات العامررررة بررررديوا  الهيئررررة ( T( متغيررررري النررررو  والجنسررررية : بررررإجراء ايتبررررار)1)

( وجرررد أ  اايتبرررار ذو دالرررة إحصرررائية عنرررد ٨العامرررة للتعلررريم التطبيقررري والتررردري  بدولرررة ال ويررر  حسررر  النرررو  )جررردول

( , كمرررا تبرررين أيضرررا  وجرررود  رررروا ذات  2,61)  Tبلغررر  قيمرررة ايتبرررار حيرررث ( ,  P. value < .01مسرررتو  معنويرررة )

, إي أاررره T (2,25 )حيرررث بلغررر  قيمرررة ( لمتغيرررر الجنسرررية  P. value < .05دالرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتو  معنويرررة )

و  , والجنسررية وأ  الررذكور والغيررر يوجررد تبرراين  رري  راء أ ررراد العينررة تجررام أتميررة العاقررات العامررة يعررود إلررال ايررتان النرر

 كويتيين أك ر إيجابية من ا ااث وال ويتيين تجام مقياس أتمية العاقات العامة .

 ( ٨جدول ) 

 والجنسية  اتائو ايتبار ت لعينتين مستقلتين لمقياس أتمية العاقات العامة حس  النو 

 الوس  الحسابي حجم العينة النو  المقياس
اااحررررررررررررران 

 ريالمعيا

     قيمرررررررررررررة 

( T )   

درجررررة 

 الحرية

معنويررررررررررررررررة 

            اايتبررررررررررررررررررررررار    

 (P-value) 

 النو 
 0.72 3.36 69 ذكور

2,61 262 0,009  ** 
 0.66 3.11 193 إااث

 الجنسية
 0,69 3.12 194 كويتي

2,25 262 0,025* 
 0,65 3.34 ٨6  ير كويتي

 %1معنوية **  اايتبار ذو دالة إحصائية عند مستو  

 %5* ايتبار ذو دالة إحصائية عند مستو  معنوية 

 

( متغيررررات القطرررا  , الم ترررج التعليمررري , سرررنوات ال بررررة , الفئرررة العمريرررة : وعنرررد إجرررراء ايتبرررار تحليرررج التبررراين  ررري اتجرررام 2)

مرررن ) القطرررا  , سرررنوات واحرررد لدراسرررة ايرررتان  راء أ رررراد العينرررة تجرررام مقيررراس أتميرررة العاقرررات العامرررة مجتمعرررة تبعرررا  ل رررج 

, حيرررث بلغررر  قيمرررة  0,05ال بررررة , الفئرررة العمريرررة (  وجرررد أ  اايتبرررار لررريس لررره دالرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتو  معنويرررة 

المجدولرررة  , وكمرررا   (F)علرررال الترتيررر   وتررري أقرررج مرررن قيمرررة  1,55  ,0,736  ,1,343(  F)  تحليرررج التبررراين المحسررروبة

إحصررررائية تبعررررا  لمتغيررررر الم تررررج التعليمرررري حيررررث أ  مسررررتو  الدالررررة أقررررج مررررن وجررررد أ  اايتبررررار لرررره  ررررروا ذات دالررررة 

إي أ   راء  المجدولرررة ,  (F) وتررري أكبرررر مرررن قيمرررة  3,27(  F)  ( , حيرررث بلغررر  قيمرررة تحليرررج التبررراين المحسررروبة0,05)

 األ راد تجام مقياس أتمية العاقات العامة ت تل  بايتان الم تج التعليمي .
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مرررد  تبررراين  راء أ رررراد عينرررة الدراسررررة احرررو مقيررراس أتميرررة العاقرررات العامرررة برررايتان المتغيرررررات وباسرررتعراض تحليرررج 

الش صرررية تبرررين وجرررود تبررراين  ررري  راءترررم تعرررزي لمتغيررررات ) النرررو  , الجنسرررية , الم ترررج التعليمررري ( ,  يمرررا وجرررد عرررده وجرررود 

 لفئة العمرية ( .تباين  ي أرائهم تعزي لمتغيرات ) القطا  التنظيمي , سنوات ال برة , ا
 

 ( جدول تحليل التباي  لبقياس ، بية العالقات العامة9جدول )

 

\ 
 المجال

مجمو  

 المربعات

درجرررررات 

 الحرية

متوسررررررررررر   

 المربعات
 قيمة ايتبار ن

 مستو  الدالة  

  (p-VALUE) 

 القطا  التنظيمي

3.59 بين المجموعات

3 
5 0.71

9 
دايررررررررررررررررررررررررررررررررج  0,176 1,55

 المجموعات

119.

009 

25

7 

0.46

5 
.122 المجمو 

602 

26

2 

 

 الم تج التعليمي

3.01 بين المجموعات

9 

2 1.50

9 
دايررررررررررررررررررررررررررررررررج  0,040*   3,27

 المجموعات

119.

5٨3 

26

0 

0.46

2 
.122 المجمو 

602 

26

2 

 

 سنوات ال برة

1.04 بين المجموعات

1 

3 0.34

7 
دايررررررررررررررررررررررررررررررررج  0,531 0,736

 المجموعات

121.

561 

25

9 

0.47

1 
.122 المجمو 

602 

26

2 
 

 الفئة العمرية

1.٨٨ بين المجموعات

5 

3 0.62

٨ 
دايررررررررررررررررررررررررررررررررج  0,261 1,343

 المجموعات

120.

717 

25

9 

0.46

٨ 
.122 المجمو 

602 

26

2 
 

 %5** اايتبار ذو دالة إحصائية عند مستو  معنوية 

 اختبار الفهض الثا ي :

مرررردي تطبيرررر  مفرررراتيم ومبررررادئ إدارة ن مسررررتقلتين لمقرررراييس لعينيترررري( T( متغيررررري النررررو  والجنسررررية : بررررإجراء ايتبررررار)1)

( وجررررد أ   10بررررديوا  الهيئررررة العامررررة للتعلرررريم التطبيقرررري والترررردري  بدولررررة ال ويرررر  حسرررر  النررررو  )جرررردول األسمررررات

( ,  2,9٨)  Tبلغررر  قيمرررة ايتبرررار حيرررث ( ,  P. value < .01اايتبررار ذو دالرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتو  معنويررة )

حيررث ( لمتغيررر الجنسررية  P. value < .05وجررود  ررروا ذات دالررة إحصررائية عنررد مسررتو  معنويررة )كمررا تبررين أيضررا  

 مررردي تطبيررر  مفررراتيم ومبرررادئ إدارة األسمرررات, إي أاررره يوجرررد تبررراين  ررري  راء أ رررراد العينرررة تجرررام T (2,64 )بلغررر  قيمرررة 

مرررن ا اررراث وال رررويتيين تجرررام مقيررراس  يعرررود إلرررال ايرررتان النرررو  , والجنسرررية وأ  الرررذكور والغيرررر كرررويتيين أك رررر إيجابيرررة

 مدي تطبي  مفاتيم ومبادئ إدارة األسمات.

 والجنسية  اتائو ايتبار ت لعينتين مستقلتين لمقياس مدي تطبي  مفاتيم ومبادئ إدارة األسمات حس  النو  ( 10جدول ) 

 حجم العينة النو  المقياس
الوس  

 الحسابي

اااحران 

 المعياري
 الحريةدرجة  ( T )  قيمة

 معنوية اايتبار

 (P-value) 

 النو 
 0,79 3,4٨ 69 ذكور

2,9٨ 262 0,007  ** 
 0,71 3,19 193 إااث

 الجنسية
 0,65 3,56 194 كويتي

2,64 262 0,020* 
 0,61 3,٨2 ٨6  ير كويتي

 %1**  اايتبار ذو دالة إحصائية عند مستو  معنوية 
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 %5مستو  معنوية  * ايتبار ذو دالة إحصائية عند

( متغيررررات القطرررا  , الم ترررج التعليمررري , سرررنوات ال بررررة , الفئرررة العمريرررة : وعنرررد إجرررراء ايتبرررار تحليرررج التبررراين  ررري 2)

مجتمعرررة تبعرررا  ل رررج  مررردي تطبيررر  مفررراتيم ومبرررادئ إدارة األسمررراتاتجرررام واحرررد لدراسرررة ايرررتان  راء أ رررراد العينرررة تجرررام مقيررراس 

,  0,05ة , الفئرررة العمريرررة (  وجرررد أ  اايتبرررار لررريس لررره دالرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتو  معنويرررة مرررن ) القطرررا  , سرررنوات ال برررر

  (F)علررررال الترتيرررر   وترررري أقررررج مررررن قيمررررة  1,50  ,0,352  ,0,169(  F)  حيررررث بلغرررر  قيمررررة تحليررررج التبرررراين المحسرررروبة

ترررج التعليمررري حيرررث أ  مسرررتو  الدالرررة المجدولرررة  , وكمرررا وجرررد أ  اايتبرررار لررره  رررروا ذات دالرررة إحصرررائية تبعرررا  لمتغيرررر الم 

إي أ   الجدوليرررة ,  (F) وتررري أكبرررر مرررن قيمرررة  3,54(  F)  ( , حيرررث بلغررر  قيمرررة تحليرررج التبررراين المحسررروبة0,05أقرررج مرررن )

  راء األ راد تجام مقياس مدي تطبي  مفاتيم ومبادئ إدارة األسمات ت تل  بايتان الم تج التعليمي .

 راء أ رررراد عينرررة الدراسرررة احرررو مررردي تطبيررر  مفررراتيم ومبرررادئ إدارة األسمرررات برررايتان  وباسرررتعراض تحليرررج مرررد  تبررراين

المتغيررررات الش صرررية تبرررين وجرررود تبررراين  ررري  راءترررم تعرررزي لمتغيررررات ) النرررو  , الجنسرررية , الم ترررج التعليمررري ( ,  يمرررا وجرررد 

 الفئة العمرية ( .عده وجود تباين  ي أرائهم تعزي لمتغيرات ) القطا  التنظيمي , سنوات ال برة , 

 

 ( جدول تحليج التباين لمقياس مدي تطبي  مفاتيم ومبادئ إدارة األسمات11جدول )

 

 المجال \
مجمو  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوس   

 المربعات
 قيمة ايتبار ن

 مستو  الدالة

(p-VALUE) 

القطرررررررررررررررا  

 التنظيمي

0,6 5 3,459 بين المجموعات

92 
11٨,4 اتدايج المجموع 0,1٨9 1,50

15 

257 0,4

61 
121,٨ المجمو 

74 

262  

الم ترررررررررررررج 

 التعليمي

1,6 2 3,269 بين المجموعات

34 
120,2 دايج المجموعات 0,022  3,54

15 

260 0,4

62 
123,4 المجمو 

٨4 

262  

سررررررررررررررنوات 

 ال برة

0,6 3 1,٨64 بين المجموعات

21 
122,1 دايج المجموعات 0,352 1,315

56 
259 0,4

72 
123,9 المجمو 

9 
262  

الفئررررررررررررررررررررة 

 العمرية

0,4 3 1,423 بين المجموعات

74 
122,1 دايج المجموعات 0,169 1,006

56 
259 0,4

71 
122.6 المجمو 

02 
262  

 %5** اايتبار ذو دالة إحصائية عند مستو  معنوية 
 

 اختبار الفهض الثالث : 

لتحديررررد العاقررررة بررررين تفعيررررج دور العاقررررات العامررررة وإدارة   يررررة )بيرسررررو (وبررررإجراء ايتبررررار معررررامات اارتبرررراط ال ط   

المعطيررررات  , تبررررين أ   0,05األسمررررات  رررري ديرررروا  الهيئررررة مررررن وجهررررة اظررررر العرررراملين بهررررا عنررررد مسررررتو  معنويررررة قرررردرتا 

قررردرتا  ( تشرررير إلرررال وجرررود عاقرررة إرتباطيرررة ذات دالرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتو  معنويرررة12ا حصرررائية الرررواردة  ررري جررردول )

(P. value < .01  ) تفعيرررج دور العاقرررات العامرررة بالهيئرررة العامرررة للتعلررريم التطبيقررري برررين إدراأ القيرررادات التنظيميرررة ب تميرررة

وترررري أكبررررر مررررن قيمتهررررا المجدولررررة , وبالتررررالي  12,665تسرررراوي  (F)اسررررتنادا  إلررررال أ  قيمررررة والترررردري  وإدارة األسمررررات بهررررا 

تفعيررررج دور العاقررررات العامررررة وإدارة األسمررررات قررررة ارتبرررراط ذات دالررررة إحصررررائية بررررين تتحقرررر  الفرضررررية ال ال ررررة : توجررررد عا

 بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي من وجهة اظر العاملين .
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 (12جدول )

 جدول تحليج التباين  لعاقة اااحدار بين مقياس تفعيج دور العاقات العامة وإدارة األسمات

 النموذح
مجمرررررررررررررررررررررررررررررو  

 المربعات

درجررررررررررررررررات 

 لحريةا

متوسرررررررررررررررررررررررررررررر   

 المربعات

قيمررررة  ايتبررررار 

 ن

 مستو  الدالة

(p-VALUE) 

 **0,00 12,652 25,7٨9 6 154,736 اااحدار

 0,01** جمي  معامات اارتباط دالة عند مستو  
 

 النتا إ والتاصيات :  

 تاصل الباإث م  خالل  حا البحث إلي م باةة م  النتا إ تتبثل فيبا يلي : 

 ررري  راء أ رررراد العينرررة تجرررام أتميرررة العاقرررات العامرررة يعرررود إلرررال ايرررتان النرررو  , والجنسرررية وأ  الرررذكور يوجرررد تبررراين ( 1)

 والغير كويتيين أك ر إيجابية من ا ااث وال ويتيين تجام مقياس أتمية العاقات العامة .

تجرررام مقيررراس أتميرررة العاقرررات  عنرررد إجرررراء ايتبرررار تحليرررج التبررراين  ررري اتجرررام واحرررد لدراسرررة ايرررتان  راء أ رررراد العينرررة( 2)

العامررررة مجتمعررررة تبعررررا  ل ررررج مررررن ) القطررررا  , سررررنوات ال برررررة , الفئررررة العمريررررة (  وجررررد أ  اايتبررررار لرررريس لرررره دالررررة 

,  1,55  ,0,736(  F)  , حيرررررث بلغررررر  قيمرررررة تحليرررررج التبررررراين المحسررررروبة 0,05إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتو  معنويرررررة 

المجدولررررة  , وكمررررا وجررررد أ  اايتبررررار لرررره  ررررروا ذات دالررررة   (F)علررررال الترتيرررر   وترررري أقررررج مررررن قيمررررة  1,343

( , حيررررث بلغرررر  قيمررررة تحليررررج 0,05إحصررررائية تبعررررا  لمتغيررررر الم تررررج التعليمرررري حيررررث أ  مسررررتو  الدالررررة أقررررج مررررن )

إي أ   راء األ ررررراد تجررررام مقيرررراس أتميررررة  المجدولررررة ,  (F) وترررري أكبررررر مررررن قيمررررة  3,27(  F)  التبرررراين المحسرررروبة

 مة ت تل  بايتان الم تج التعليمي .العاقات العا

يعرررود إلرررال ايرررتان النرررو  ,  مررردي تطبيررر  مفررراتيم ومبرررادئ إدارة األسمررراتيوجرررد تبررراين  ررري  راء أ رررراد العينرررة تجرررام ( 3)

مرررردي تطبيرررر  مفرررراتيم والجنسررررية وأ  الررررذكور والغيررررر كررررويتيين أك ررررر إيجابيررررة مررررن ا ارررراث وال ررررويتيين تجررررام مقيرررراس 

 ومبادئ إدارة األسمات.

مررردي تطبيررر  ( عنرررد إجرررراء ايتبرررار تحليرررج التبررراين  ررري اتجرررام واحرررد لدراسرررة ايرررتان  راء أ رررراد العينرررة تجرررام مقيررراس 4)

مجتمعررررة تبعررررا  ل ررررج مررررن ) القطررررا  , سررررنوات ال برررررة , الفئررررة العمريررررة (  وجررررد أ   مفرررراتيم ومبررررادئ إدارة األسمررررات

(  F)  يرررث بلغررر  قيمرررة تحليرررج التبررراين المحسررروبة, ح 0,05اايتبرررار لررريس لررره دالرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتو  معنويرررة 

المجدولررررة  , وكمررررا وجررررد أ  اايتبررررار لرررره   (F)علررررال الترتيرررر   وترررري أقررررج مررررن قيمررررة  0,169,  0,352,  1,50

( , حيرررث بلغررر  0,05 رررروا ذات دالرررة إحصرررائية تبعرررا  لمتغيرررر الم ترررج التعليمررري حيرررث أ  مسرررتو  الدالرررة أقرررج مرررن )

إي أ   راء األ ررررراد تجررررام  الجدوليررررة ,  (F) وترررري أكبررررر مررررن قيمررررة  3,54(  F)  بةقيمررررة تحليررررج التبرررراين المحسررررو

 مقياس مدي تطبي  مفاتيم ومبادئ إدارة األسمات ت تل  بايتان الم تج التعليمي .

بررين إدراأ القيررادات (  P. value < .01)وجررود عاقررة إرتباطيررة ذات دالررة إحصررائية عنررد مسررتو  معنويررة قرردرتا ( 5)

 تفعيج دور العاقات العامة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدري  وإدارة األسمات بها.مية ب تمية التنظي

 وم  خالل النتا إ الساأقة تاصل الباإث إلي التاصيات التالية : 

ات ( عرررادة تررررتب  ةررراترة األسمرررة با حسررراس برررال طر والتررروتر وأتميرررة عنصرررر الوقررر  الررراسه ات ررراذ قررررارات وإجرررراء1)

المواجهرررة,  األسمرررة موقررر  يحتررراح إلرررال مجهرررود للتعررررن علرررال متغيراتررره وتفسرررير ةرررواترم ومحاولرررة السررريطرة علرررال 

أحدا ررره وتجنررر  م ررراطرم, والتعامرررج مررر  ترررذا الموقررر  يسرررتلزه تررروا ر رأليرررة متعمقرررة لألحرررداث السرررابقة لمعر رررة أسررربال 

ه ذتنررررا  متفتحررررا   دراأ جميرررر  األبعرررراد األسمررررة والظرررررون والتربررررة ال صرررربة الترررري أتاحرررر  لهررررا الوجررررود, كمررررا يسررررتلز

 المحيطة باألسمة وأييرا  رألية مستقبلية لتوق  ما سيحدث من تطورات.

( تمررر األسمررة باعتبارتررا ةرراترة اجتماعيررة برردورة حيرراة , م لهررا  رري تررذا م ررج أي كررائن حرري, وتررذم الرردورة تم ررج أتميررة 2)

 داري.   لمرررا كرررا  مت رررذ القررررار سرررري  التنبررره  ررري قصرررو   ررري متابعتهرررا وا حاطرررة بهرررا مرررن جااررر  مت رررذ القررررار ا

ا حاطرررة ببدايرررة ةهرررور األسمرررة, أو بت رررو  عواملهرررا كلمرررا كرررا  أقررردر علرررال عاجهرررا والتعامرررج معهرررا, وذلررر  للحرررد مرررن 

   ارتا وما ينتو عنها من ااع اسات سلبية.
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, وبعرررد اااتهررراء مرررن األسمرررة للت كرررد ( ضررررورة تفعيرررج دور العاقرررات العامرررة قبرررج اشررروء األسمرررة , وأ نررراء حررردوث األسمرررة 3)

 من أ  األسمة قد تم التعامج معها بالش ج الصحي  .

( تعرررد ال طرررة ا عاميرررة مرررن أترررم مقومرررات إدارة األسمرررات, والضررررورة تحرررتم وجرررود سياسرررة إعاميرررة قبرررج وأ نررراء وبعرررد 4)

مرررش الرردور ا عامرري ي ررو  لرررذل  األسمررة. واظرررا  لمررا لاعررراه مررن أتميررة كبررر   ررري إدارة األسمررات, وألارره عنرردما يه

ااع رراس سرررلبي علررال عمليرررة إدارة األسمررة, لرررذ يقترررح إساء ذلررر  تعيررين متحررردث رسررمي علرررال قرردر مرررن ال فرراءة والت تيرررج 

 وال برة بحيث يتولال ا داء ب ا ة التصريحات عن األسمة.
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