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جتربــة العالقــات العامــة بشــكلها املعاصــر بــدأت يف اململكــة العربيــة الســعودية بعــد تأســيس اململكــة يف عــام 
1932م، والبدايــة احلقيقيــة كانــت يف منتصــف اخلمســينات امليالديــة بشــركة أرامكــو النفطيــة مــن خالل اســتحداث 
إدارة خاصــة يف العالقــات العامــة. ويف حقبــة الســبعينات امليالديــة مت التوســع يف افتتــاح إدارات وأقســام العالقــات 

العامــة يف املؤسســات، وكذلــك توفيــر برامــج االبتعــاث والتعليــم والتدريــب اإلعالمــي للطلبــة.

إن نشــاطات العالقــات العامــة حتتــاج إلــى أفــراد مبواصفــات خاصــة، بحيــث ميكنهــم العمــل علــى حتقيــق 
األهــداف املوضوعــة بدقــة لبرامــج العالقــات العامــة، وكثيــًرا مــا يعانــي القائمــون علــى ممارســة العالقــات العامــة 
يف املؤسســات مــن حتديــد املواصفــات املطلوبــة يف املمــارس. وبهــذا وضعــت الدراســة ســؤال رئيــس، مــا اجتاهــات 
ممارســي العالقــات العامــة يف الســعودية جتــاه املعرفــة واملهــارة والكفــاءة املهنيــة؟ وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات 
الوصفيــة والتــي اســتندت علــى املنهــج الكمــي جلمــع وحتليــل البيانــات. وضمــت عينــة الدراســة 172 مفــردة متضمنــة 
ممارســن ومشــرفن ومستشــارين ومــدراء للعالقــات العامــة مــن اجلنســن ومــن كل القطاعــات. وانتهــت الدراســة 

مبجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا:

ضــرورة البــدء يف دراســات مســحية علــى املســتوى الوطنــي لتحديــد املســتوى احلالــي مــن القــدرات العمليــة لــدى 
املمارســن، تطويــر البرامــج التعليميــة والتدريبيــة يف مجــال العالقــات العامــة بحيــث تركــز علــى املعلومــات والنظريــات 
والنمــاذج املتخصصــة. وأخيــًرا علــى الباحثــن مســتقباًل التوجــه نحــو دراســة عــدد مــن املوضوعــات الضروريــة مثــل 

تأثيــرات الــذكاء االصطناعــي علــى مســتوى الكفــاءة املهنيــة. 

الكلمات الدالة: العالقات العامة– الكفاءة املهنية- املعرفة- املهارة- االحترافية. 

The experience of public relations in its contemporary form began in Saudi Arabia after the 
establishment of the Kingdom in 1932 AD, and the real beginning was in the mid-1950s in 
Aramco Oil Company through the creation of a special department in public relations. In the 
1970s, there was expansion in the opening of public relations departments in institutions, as 
well as providing scholarships, education, and media training programs for students. 

Public relations activities need individuals with special specifications so that they can work 
to achieve the goals set accurately for public relations programs, and those in charge of 
public relations practice in private institutions often suffer from defining the characteristics 
required in the practitioner. With this, the study posed a major question: What are the atti-
tudes of PR practitioners in Saudi Arabia towards knowledge, skill, and competence? This 
study is descriptive that used a quantitative method to collect and analyze data. The study 
sample consisted of 172 individuals, including public relations practitioners, supervisors, con-
sultants, and managers of both genders and from all sectors. The study ended with a set of 
recommendations. 

The necessity to start surveys at the national level to determine the current level of practi-
cal capabilities of public relations practitioners, to develop educational and training programs 
in the field of public relations that focus on information, theories, and specialized models. 
Finally, researchers in the future should go towards studying several necessary topics such as 
the effects of artificial intelligence on the level of professional competence. 

Key words: Public Relations - Competence - Knowledge – Skill- Professionalism 
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مستمر تطور  يف  واملهنية  األكادميية  العامة  العالقات  ممارسة  االرتقاء   ، مسيرة  وهذا 
من  املعايير  من  كبيرة  مبجموعة  متأثًرا  أخرى  إلى  قارة  ومن  آخر،  إلى  بلد  من  يختلف 
استحداث  الضروري  ومن  العامة.  العالقات  ممارسة  توجه  فكرية  مدرسة  وجود  أهمها 
ممارسة   يف  االحترافية  مفهوم  تعزيز  وكذلك  متخصصة،  وتدريبية  تعليمية  مؤسسات 

ممارسة العالقات العامة يف دولة    منذ بروز  غفل تأثير املدة الزمنيةالعالقات العامة وال ن
 معينة؛ وذلك النعكاسها على قوة صناعة العالقات العامة ونضوجها. 

ممارسة العالقات العامة بالطريقة العصرية يف العالم العربي بدأت تتشكل مالمحها بعد 
العديد بدء  مع  خصوًصا  الثانية  العاملية  احلرب  إعالن   انتهاء  يف  العربية  الدول  من 

استقاللها. وهناك عدة عوامل مؤثرة يف صياغة بداية ممارسة العالقات العامة بالعالم  
العربي منها برامج االبتعاث لدراسة اإلعالم باخلارج، ممارسة العالقات العامة بالشركات  

للدول التابعة  لألجهزة  االتصالية  املمارسة  العربية،  الدول  يف  االستعمارية،    األجنبية 
العلمية.   واملؤمترات  الندوات  بعقد  واالهتمام  اإلعالمية  والكليات  املدراس  استحداث 
العربية السعودية بعد تأسيس  اململكة  العامة بشكلها احلديث بدأت يف  العالقات  جتربة 

م وشهدت قفزات ملموسة بدًءا من السبعينات امليالدية من خالل  1932اململكة يف عام  
يف احلكومية التوسع  األجهزة  يف  واإلعالم  العامة  العالقات  وأقسام  إدارات  افتتاح   

ميكن   وال  والتقني.  اإلعالمي  والتدريب  التعليم  توفير  وكذلك  اخلاصة،  واملؤسسات 
استبعاد الظروف والعوامل املوجودة يف البيئة السعودية والتي أثرت يف مسيرة العالقات  

امل منها على سبيل  بالسعودية  توطني  العامة  التنموية اخلمسية،  ال احلصر: اخلطط  ثال 
واالبتعاث   والعام  العالي  التعليم  برامج  يف  التوسع  والبتروكيماوية،  البترولية  الصناعات 
التطوير   واإلعالم،  االتصال  يف  املتخصصة  املهنية  اجلمعيات  استحداث  اخلارجي، 

اخلاص   للقطاع  الترخيص  احلكومي،  اإلعالم  برامج  يف  النشاط  والتحديث  ملمارسة 
  اإلعالمي محلًيا وتنظيم النشاط اإلعالمي اخلارجي للشركات السعودية.  



 

 
1232 1232 

األولى   املرحلة  اململكة جتاوزت  يف  العامة  العالقات  إن ممارسة  القول  نستطيع 
منظمة   تكاد جتد  وال  باملنظمات،  وأهميتها  العامة  العالقات  دور  تعزيز  على  تركز  والتي 
عامة أو خاصة أو خيرية بدون قسم يهتم بالعالقات العامة واالتصال الداخلي أو إدارة  

االجتماعي.   التواصل  واالنتقال  وسائل  املمارسة  جودة  زيادة  على  تركز  احلالية  واملرحلة 
االحترافية   مستوى  واخلصائص Professionalismإلى  الكفاءة  مبفاهيم  واالهتمام   ،

املطلوبة يف شخص املمارس. بناًء عليه ركزت هذه الدراسة األضواء على املرحلة احلالية 
  .   Competenceاءة املهنيةوخصوًصا فيما يخص مفاهيم املعرفة واملهارة والكف

 مشكلة الدراسة:  
يف   واسًعا  رواًجا  القت  التي  املهن  من  العامة  العالقات  تعد  األخيرة  العقود  يف 
السعودية، خاصة وأنها ظهرت كعلم وممارسة مع منتصف القرن العشرين املاضي. وقد 
أرامكو.  شركة  مثل  الدولية  السعودية  وحتى  بل  السعودية،  املنظمات  من  كثير  أصبحت 

كب اعتماًدا  املنظمات  تعتمد  صورة  واليوم  لصناعة  العامة  العالقات  نشاطات  على  يًرا 
كلما   إنه  حيث  اخلارجية،  بيئتها  مع  تفاعلها  وزيادة  صورتها  وحتسني  إيجابية  ذهنية 
حتسنت صورة املؤسسة لدى اجلماهير كلما انعكس ذلك على ربحيتها وتوسع نشاطاتها  

  للعالمة التجارية.  valueوزيادة القيمة  
وبحثت موضوع املعرفة واملعايير املهنية املفترض    دراسات وبحوث عديدة ناقشت

توافرها يف ممارس العالقات العامة. ولكن املشكلة تكمن يف أن نشاطات العالقات العامة 
حتتاج إلى ممارسني، مشرفني، مستشارين ومدراء مبواصفات خاصة، متكنهم من العمل 

أيًضا حتتاج املمارسة إلى  على حتقيق أهداف برامج العالقات العامة املوضوعة بدقة، و
غايات   تخدم  والتي  والتسويقية  اإلعالنية  األفكار  وخلق  اآلخرين  مع  التعامل  يف  اإلبداع 
املنظمة، وكثيًرا ما يعاني القائمون على ممارسة العالقات العامة يف املؤسسات من حتديد 

كفاءة املمارسني  املواصفات املطلوبة للتعيني يف وظائف العالقات العامة أو حتديد مستوى  
  يف منظمة ما أو يف دولة معينة.  

املتخصصة واملعاهد  اجلمعيات  بعض  حاولت  وضع    )1( وقد  العامة  العالقات  يف 
معايير لقياس واختبار كفاءة مزاولي العالقات العامة، وكذلك يسعى املتخصصون إليجاد  
منظمة دولية العتماد ممارسة العالقات العامة وتصنيف العاملني فيها. باإلضافة أنه قد  

املهار حتدد  التي  واآلليات  العوامل  عن  الغربية  الدول  يف  الدراسات  بعض  ات  أجريت 
السعودية   مستوى  على  ولكن  العامة.  العالقات  ممارس  يف  املطلوبة  والكفاءة  والسمات 
حتديًدا لم تظهر دراسات علمية يف هذا املجال. بناًء عليه ركزت الدراسة على التساؤل 
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اآلتي: ما اجتاهات ممارسي العالقات العامة يف السعودية جتاه املعرفة واملهارة والكفاءة  
  املهنية؟  

 ية الدراسة:أهم
فيما يتعلق باإلطار األكادميي فإن هذه الدراسة تسعى لتأطير املفاهيم األساسية 
املتعلقة مبمارسة العالقات العامة من خالل النظريات التي حتكم وتفسر املمارسة املهنية  
  واملعرفية، وكذلك املهارات الفنية واملهنية املطلوبة للممارسة املهنية من منطلقات ومعايير 

املطلوبة   املهنية  املهارات  وكذلك  الشخصية،  املهارات  يف  تتمثل  املعايير  وهذه  أساسية، 
  لشغل الوظائف يف املؤسسات وأداء األعمال بالكفاءة املطلوبة. 

تبحث   التي  القليلة  الدراسات  من  الدراسة  هذه  فإن  التطبيقية  الناحية  من  أما 
عربية السعودية على وجه اخلصوص،  واململكة ال  األوسطهذا املوضوع يف منطقة الشرق  

حتديد  يف  العامة  العالقات  ومسؤولي  املدراء  مساعدة  إلى  كذلك  الدراسة  وتسعى 
  الوصفات والسمات التي ينبغي توفرها يف املتقدمني لشغل وظائف العالقات العامة.

وحتديد   اجلهود  توحيد  إلى  تهدف  حديثة  عاملية  نظرة  من  الدراسة  وتنطلق 
واملواص السعي السمات  إلى  إضافةً  املؤسسات،  يف  العامة  العالقات  بأمر  للقائمني  فات 

ملمارسة   االعتماد  مهنية متنح  أجسام  العامة من خالل خلق  العالقات  العتماد ممارسي 
  املهنة يف العالقات العامة.

رؤية   واملتمثل يف  االقتصادي  التحول  الضروري وضع  تتطلبه  2030ومن  وما  م 
الرؤي  ومبادرات  االتصالية  مشاريع  املمارسات  من  عاٍل  مستوى  تتطلب  والتي  التنموية  ة 

على   تركز  الرؤية  أن  الرؤية خصوًصا  مشاريع  تنفيذ  يف  املشاركة  األطراف  مع  للتواصل 
  استقطاب االستثمار األجنبي املباشر وتنويع مصادر الدخل الوطني.  

    أهداف الدراسة:
 :ة الرئيس على النحو اآلتيتوافًقا مع مشكلة الدراسة فقد حتدد هدف الدراس

والكفاءة  واملهارة  املعرفة  نحو  السعودية  يف  العامة  العالقات  ممارسي  اجتاهات  حتديد 
املطلوبة يف ممارسة العالقات العامة يف السعودية، خصوًصا يف التوقيت الذي تشهد فيه  

م، وكذلك يعيش العالم واململكة حتت وطأة  2030اململكة تنفيذ برنامج تنموي هو رؤية  
  م. 2020منذ بدء عام جائحة فيروس كورونا 

  ويتضمن الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية اآلتية:
توضيح املعايير األساسية التي ينبغي أن يتمكن منها ممارس وممارسة العالقات   .1

  العامة يف السعودية. 
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التعرف على آراء ممارسي العالقات العامة نحو السمات الشخصية التي ينبغي   .2
  القات العامة يف اململكة العربية السعودية. أن يتسم بها ممارس الع

والصفات   .3 املهارات  حتديد  يف  واملسؤولني  املدراء  مساعدة  إلى  الدراسة  تسعى 
  التي ينبغي أن يتحلى بها ممارس العالقات العامة. 

حصر أبرز الصعوبات التي تواجه املمارسة املهنية يف مجال العالقات العامة يف  .4
 السعودية.  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
العالقات  يف هذه اجلزئية يتم مرا التي أجنزت يف مجال  السابقة  جعة األبحاث 

إطار   يف  املتعلقة  والنماذج  النظريات  استعراض  وكذلك  املهنية،  والكفاءة  واملعرفة  العامة 
  تركيز الدراسة مبا يخدم أهداف البحث.

  اإلطار النظري للدراسة:  
ل االستناد على  تسعى الدراسة إلى موائمة اإلطار البحثي وفق رؤية علمية؛ وذلك من خال

بعض النظريات التي حتكم هذه الرؤية، وتوجد العديد من النظريات التي ميكن االستناد  
عليها يف الدراسة، لكن أهم نظرية يف هذا اخلصوص هي نظرية "االمتياز"، واملطور لها  

 جيمس قرونق وآخرون. 
بقي دراسة  عن  جنمت  العامة  للعالقات  عامة  نظرية  هي  "االمتياز"  ادة نظرية 

ملدة   استمرت  غرونيغ  جيمس  االتصاالت    15العالم  إدارة  يف  املمارسات  ألفضل  عاًما 
الدولية ملمارسي االتصال يف األعمال (  الرابطة  أبحاث  ). مت  IABCبتمويل من مؤسسة 

م، وتتضمن هذه النظرية  1992نشرها يف عدد من البحوث على مدار عشرة أعوام منذ  
ا ذات  نظريات  من  عدًدا  املتوسط  العامة  نظريات  ملدى  ذلك  يف  مبا  العامة،  للعالقات 

وتقييم  العامة،  العالقات  ومناذج  االستراتيجية،  واإلدارة  العامة  والعالقات  اجلماهير، 
العالقات العامة، واتصاالت املوظفني، وأدوار العالقات العامة، والنوع، والتنوع، والسلطة،  

  . 2االجتماعيةوالنشاط، واألخالق واملسؤولية 
من حيث   املتكافئ،  االستراتيجي  اإلدارة  "أسلوب  بأنها:  العنزي  مفوض  ويصفها 
كونها عالقات إدارية، واستراتيجية، متكافئة، ومتنوعة، وأخالقية". وأن العالقات العامة 
املمتازة ترتبط بالقيم التي تعكس االلتزام األخالقي لتحقيق التوازن بني مصالح املؤسسة 

الح العامة للجمهور الذي تتعامل معه، وعندما تكون ممارسة العالقات العامة قائمة  واملص
على القيم املتكافئة فإن ذلك يؤدي إلى وجود منظور متنوع واعتبارات أخالقية يف قرارات  

  .3وسلوكيات املنظمة 
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وقد اهتمت نظرية االمتياز أوًال بقيمة العالقات العامة للمنظمات واملجتمع بناًء  
على املسؤولية االجتماعية للقرارات اإلدارية ونوعية العالقات مع اجلمهور املعني. ولكي 
وتفي   املشكالت  حتل  مبناهج  تتصرف  أن  يجب  للنظرية،  وفًقا  فعالة،  املنظمة  تكون 
بأهداف أصحاب املصلحة، وكذلك أهداف اإلدارة (نظرية أصحاب املصلحة). وتفترض  

فسوف يقوم أصحاب املصلحة إما بالضغط على املنظمة    النظرية أنه إذا لم يحدث ذلك،
والقرارات   السياسات  إلى  واملخاطر  التكلفة  تضيف  بطرق  معارضتها  أو  لتغييرها 

  التنظيمية.  
على   يجب  اجتماعيا،  مقبولة  بطرق  تتصرف  لكي  أنه  النظرية  ترى  كذلك 

ا التنظيمية  بالقرارات  املتأثر  اجلمهور  لتحديد  بيئتها  مسح  الذين  املؤسسات  أو  ملحتملة 
على   يجب  ذلك،  بعد  تهمهم.  التي  املشكالت  حلل  قرارات  اتخاذ  املنظمات  من  يريدون 
املنظمة   من  كٍل  مصالح  مراعاة  (مع  اجلمهور  مع  متماثل  بشكل  التواصل  املنظمات 

  واجلمهور)؛ لتكوين عالقات عالية اجلودة وطويلة األمد معهم.  
واملق الدراسات  إن  غرونيغ  جيمس  وكبار  ويقول  التنفيذيني  الرؤساء  مع  ابالت 

للمنظمات؛ ألنها   العالقات اجليدة كانت ذات قيمة  أن  العامة كشفت  العالقات  مسؤولي 
تقلل من تكاليف التقاضي، والتنظيم، والتشريع، والدعاية السلبية الناجمة عن العالقات  

صلحة؛ أو زيادة  السيئة؛ وتقليل أخطار اتخاذ القرارات التي تؤثر على مختلف أصحاب امل 
  .  4اإليرادات من خالل توفير املنتجات واخلدمات التي يحتاجها أصحاب املصلحة 

االمتياز   نظرية  اشتقت  العامة،  العالقات  قيمة  حول  الفرضية  هذه  على  بناًء 
  :  5مبادئ لكيفية تنظيم الوظيفة لتعظيم هذه القيمة. وذلك كما يأتي 

ا املشاركة يف  أن  البحث  أظهر  احلاسمة  أوًال:  الصفة  كانت  االستراتيجية  إلدارة 
للعالقات العامة املمتازة. وأدى مديرو العالقات العامة دورًا إداريا استراتيجًيا باإلضافة  
إلى صانعي   الوصول  من خالل  العامة  العالقات  كما مت متكني  اإلداري.  املدير  دور  إلى 

  ومتخذي القرار الرئيسن. 
العال أن  الدراسة  أظهرت  اإلدارة  ثانًيا:  يف  الفريد  دورها  تفقد  العامة  قات 

إلى  يؤدي  وهذا  أخرى.  إدارية  وظائف  أو  للتسويق  تسخيرها  مت  ما  إذا  االستراتيجية 
للتسويق.   املستهلكني  الوظيفة، مثل  التي تهم هذه  بفئة أصحاب املصلحة  االهتمام فقط 

  وعادة ما ينتج عن التركيز على التسويق اتصال غير متماثل. 
: أظهرت دراسة االمتياز أن نظام االتصال الداخلي املتناسق يزيد من رضا  ثالًثا

املوظفني عن وظائفهم وعن املنظمة. ومع ذلك، ال تتم ممارسة االتصاالت الداخلية بشكل 



 

 
1236 1236 

عام ما لم يكن لدى املنظمات ثقافة تشاركية وليست استبدادية وبنية المركزية (عضوية)  
  ية (ميكانيكية).أقل طبقية بدًال من بنية مركز

العامة   العالقات  يف  النساء  عدد  زيادة  تأثير  االمتياز  دراسة  فحصت  رابًعا: 
أن  البحث  أظهر  اإلدارية.  املناصب  تولي  يف  صعوبة  يواجهن  النساء  أن  على  والدليل 
للدور  الرجل  تقدر  ما  بقدر  املرأة  وتقدر  ممتازة  عامة  بعالقات  تتمتع  التي  املنظمات 

وتطور على    االستراتيجي  التركيز  أدى  املنظمة.  أنحاء  جميع  يف  املرأة  لتمكني  برامج 
العرق كجزء أساسي  النظرية على  تنوع األعراق، وتركز  إدراج  إلى  أيًضا  اجلنس (النوع) 
توسيع  إلى  للمشروع،  الدولية  الطبيعة  إلى جانب  التركيز،  أدى هذا  االمتياز.  من نظرية 

يف سياقات ثقافية وسياسية   -الواليات املتحدة  النظرية جلعلها مناسبة لالستخدام خارج  
  واقتصادية متنوعة.  

العامة يف  الباحثون يف العالقات  منذ االنتهاء من دراسة نظرية االمتياز، واصل 
العالقات   يف  املتخصصني  ملساعدة  البحوث  إجراء  من خالل  وتوسيعها  النظرية  حتسني 

اتخاذ   املشاركة يف عمليات  تدور  العامة على  البحوث  كانت مجمل  االستراتيجي.  القرار 
واألخالقيات،  العامة،  العالقات  السيناريو، ومتكني  وبناء  واجلماهير،  البيئي  املسح  حول 
تنمية   واستراتيجيات  والتقييم،  العامة،  العالقات  يف  االستثمار  وعائد  والعالقات، 

املتخص واملجاالت  التعقيد،  ونظرية  النزاعات،  وحل  العامة، العالقات،  العالقات  يف  صة 
  واالستراتيجية العاملية.

يف مالمحها الرئيسة النظرية تعزز أهمية االنضباط واملهنية يف عمل العالقات  
العامة والتمتع مبهارات االتصال اجليدة والقدرة على فتح قنوات االتصال وترسيخها يف  

راسة معايير القدرات العملية  ثقافة املنظمة الداخلية، ذلك تعزز النظرية االمتياز أهمية د
  للممارس.  

    الدراسات السابقة:
مبتغيرات   صلة  ذات  موضوعات  تناولت  التي  الدراسات  من  عدد  تتبع  الدراسة  حاولت 
املتعلقة   املحاور  من  لعدد  تصنيفها  خالل  من  الدراسات  هذه  نعرض  وسوف  الدراسة، 

امل والكفاءة  املهارة  املمارسة،  التخصصية،  املعرفة  محاور  مبوضوع  ثالثة  خالل  من  هنية 
  رئيسة وفًقا لآلتي: 

  املحور األول: املعرفة والكفاءة يف العالقات العامة:
1) تنش وأجنيليس مورينو  رالف  دراسة  نتائج :  6) 2015/  الدراسة األساسي على  تركيز 

األوروبي   واالبتكار  االتصال  ممارسي  مهارات  رالف  (ECOPSI)مشروع  ورقة  وركزت   ،
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أوربا   اتخذت من كبار ممارسي االتصال يف  والتي  الكفاءات  وأجنيليس على تطوير فهم 
الشخصية   والسمات  واملهارات  املعرفة  دور  استكشاف  يف  اإلسهام  والهدف  كمبحوثني. 

شهًرا    24ات الصلة بدور محترفني وممارسني العمل االتصالي. وامتدت الدراسة إلى  ذ
البلدان  يف  السابقة  الدراسات  على  املستند  املقارنة  تقرير  أساسية:  خطوات  ثالث  يف 

دولة عبر أوروبا؛ بيانات    42األوربية؛ جمع البيانات الكمية عن ممارسي االتصاالت يف  
من   متعمق  53نوعية  على مقابلة  الضوء  النتائج  وتسلط  االتصال.  كبار ممارسني  مع  ة 

باالتصال،   القائم  دور  إنشاء مصفوفة  املمارسني من خالل  كبار  يحتاجها  التي  الكفاءات 
  تطوير مهارات التقييم والدعم املهني والتدريبي للممارسني.  

العامة يف  ترى الدراسة أن ممارسة ودراسة العالقات  :  7) 2014/ دراسة تيرينس فلني (2
كندا لها تاريخ متضارب. وتطرق الباحث أن التطوير الفكري والنظري والبحث التجريبي  
للعالقات العامة يف كندا تأثر كثيًرا باملدرسة األمريكية السائدة، وهو منوذج متماثل ثنائي  
االجتاه والذي طوره جميس قرونق وآخرون قبل ثالث عقود تقريًبا. عالوة على ذلك، يف  

ا كان هناك تركيز ضعيف على الكفاءات واملهارات املطلوبة الالزمة ملمارسي العالقات  كند
اإلعالم  وسائل  يف  التكنولوجية  التحوالت  من  الرغم  على  احلاضر،  الوقت  يف  العامة 
ومجاالت االتصاالت املهنية يف العقود األخيرة. تقوم هذه الدراسة بالتركيز على املعرفة  

واملهارات والعشرين.    والكفاءات  احلادي  القرن  يف  العامة  العالقات  ملمارسة  املطلوبة 
االستراتيجي   التخطيط  الثقايف،  الوعي  االتصال،  مهارات  أهمية  إلى  الدراسة  توصلت 

  والتقييم ملمارس العالقات العامة يف كندا بالقرن احلالي. 
3) وآخرين  نيان  مات  لينا  دراسة  الكفاءا:  8)2012/  الدراسة  هذه  االحترافية  تناقش  ت 

التي يحتاجها ممارسو العالقات العامة يف بعض البلدان يف أوروبا وآسيا. وبعد مراجعة 
العامة  العالقات  يف  االحتراف  مصطلح  استخدام  ارتباط  وجدت  السابقة،  الدراسات 
برزت   عقود  مدى  على  ذلك،  ومع  الوظيفية.  املمارسة  إلى حتسني  احلاجة  عن  بالتعبير 

علم بني  االحترافية،  املناقشة  تعزيز  طرق  حول  سواء  حٍد  على  واملمارسني  االتصال  اء 
املهنية   الكفاءات  لنموذج  إرشادي  دليل  إلى  الدراسة  وتوصلت  الكفاءات.  أفضل  وحتديد 

  .والذي يتكون من عاملني الثقافة وبيئة مزاولي العالقات العامة
4) شا  لينغ  بي  دراسة  العالقات  :  9) 2011/  مهنة  أن  الباحث  بشكل يرى  تغيرت  العامة 

القرن   نصف  خالل  تغيير  دون  ظلت  املهنة  تلك  ممارسة  لكن  السنني،  مر  على  كبير 
لعام   املمارسة  حتليل  وبفحص  العاملي    2010املاضي.  االعتماد  مجلس  أجراه  الذي 

عن الكفاءات املهنية وفئات العمل يف ممارسات العالقات    2000كمتابعة لدراسته لعام  
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ت احلالية.  املهنية)  العامة  الكفاءات  (أي  والقدرات  واملهارات  املعرفة  أن  إلى  النتائج  شير 
العامة يف عام   العالقات  والعالقات    2010ملمارسة  األعمال  إدارة  مهارات  تركزت على 

والتنفيذ   والتخطيط  للبحث  االستراتيجي  التخطيط  عملية  النظرية.  واملعرفة  اإلعالمية 
القانونية ارتبطت مبهارات العمل   والتقييم، وكذلك أخالقيات العالقات العامة والقضايا 

يف  الفئات  وكانت  للعمل  مجموعات  أربع  هناك  بأن  ويذكر  اإلعالمية.  والعالقات  العامة 
هي إدارة العالقات العامة، وإدارة القضايا، واالتصال املؤسسي، والعالقات    2010عام  

العمل فئات  مجموعات  من  مجموعة  كل  عكست  حيث  املمارسة    اإلعالمية.  بوضوح 
احلالية للعالقات العامة، مما يطرح أن نظرية وممارسة العالقات العامة قد تكون أقرب  

  إلى بعضها البعض مما هو شائع. 
5) جريجوري  آن  دراسة  املعارف :  10) 2008/  كبير من  اآلن قدر  يوجد  أنه  الباحثة  ترى 

العامة. وأن العنصر األساسي   والعلوم التي توضح األدوار التي يقوم بها ممارسو العالقات
العامة.  العالقات  ممارسو  سلوكيات  وكذلك  املهنية،  الكفاءة  هو  األدوار  تلك  تفعيل  يف 
علماء  أن  الدراسة  وتذكر  الكفاءات.  لهذه  منهجية  دراسات  يوجد  ال  أنه  الباحثة  ورأت 

العامة   من كبار املمارسني للعالقات   17النفس املهني الذين أجروا مقابالت متعمقة مع  
كفاءات أو سلوكيات أساسية خاصة بدور كبار   10يف اململكة املتحدة (بريطانيا)، اكتشفوا 

القيادة،  االستراتيجي،  التفكير  منها  املدرجة  الشركات  يف  العامة  العالقات  ممارسي 
 10صناعة واتخاذ القرار، التواصل، التحقق والتحليل النظرة اإليجابية، وفهم اآلخرين. و

كاملة  كفاءات   الصورة  فهم  منها  املتحدة  باململكة  العام  القطاع  يف  للعاملني  أساسية 
اإلدارة حتت   العالقات،  بناء  والتأثير،  اإلقناع  واأللقاء،  العرض  املبادرة،  اتخاذ  للصناعة، 

  الضغوط، واإلبداع واالبتكار. 
 املحور الثاني: محاوالت تنظيم مهنة وممارسة العالقات العامة:

دا 1 دراسة   /) فالني  جان  مانليا،  معرفية  :  11) 2017سنت  هيئة  وجود  أن  الدراسة  تعد 
على   املهني  الطابع  وإضفاء  املستقبل  يف  للنجاح  والزًما  معقوًال  أمًرا  دولًيا  بها  معترف 

خطة اعتماد   31العالقات العامة. وتذكر الدراسة أنه من خالل حتليل املحتوى الشامل لـ  
 إنتاجها عبر الست القارات، طور التحالف العاملي إلدارة  وأطر تعليمية ومقاالت علمية مت

 العالقات العامة وإدارة االتصال قائمة أساسية باملعرفة واملهارات والقدرات والسلوكيات
(KSABs) رفيعو املمارسون  ميتلكها  أن  يجب  حيث  اعتمادها.  أو  إدخالها  يتم  والتي   ،

ه تضع  العالم.  أنحاء  جميع  يف  املستوى  وقائمةومتوسطو  الدراسة  األساس  KSAB ذه 



                1239 

األكادميية يف جميع  واملؤسسات  املهنية  للجمعيات  لتطوير إطار عمل مقبول دولًيا ميكن 
  أنحاء العالم؛ الستخدامه لقياس أوراق االعتماد املهنية ومخرجات املناهج.

حول الوضع تذكر الدراسة أن النقاش  :  12) 2014/ دراسة أندريا إل ماير، وآني ليونارد (2
لعقود.   العاملي  األعمال  جدول  رأس  على  االتصال  وإدارة  العامة  العالقات  إلدارة  املهني 
بينما ركزت األبحاث السابقة على معايير االحترافية يف ممارسة العالقات العامة. غالًبا 
  ما يشكك املمارسون واألكادمييون يف جهود االحتادات املهنية ملعاجلة مسألة أنظمة تنفيذ 

العاملي   التحالف  ظهور  وأدى  املهني.  الوضع  لتسهيل  مناسب  بشكل  االحترافية  وتطبيق 
كهيئة جامعة ملختلف اجلمعيات املهنية اإلقليمية،  (GA) إلدارة العالقات العامة واالتصال

بيئة   مجاالت  جميع  يف  واحلوكمة  واملعايير  التنظيم  على  املتزايد  التركيز  عن  فضًال 
و العاملية  املكانة  األعمال  لتحقيق  العاملية  اجلهود  حول  متجددة  أسئلة  إلى  قادت  التي 

   املهنية للعالقات العامة.
العامة فيما   وأعمال االحتادات األعضاء يف اجلمعية  الدراسة على أهداف  وركزت هذه 
يتعلق مبسألة الوضع املهني للعالقات العامة. من أجل فهم الوضع احلالي، ومت اتباع نهج  

ن اإلنترنت.  استكشايف  على  مواقعها  ومراجعة  األعضاء  اجلمعيات  مسح  فيه  مت  وعي 
البالغ عددها   جمعية استجابت لهذه    27واتضح أن أقل من نصف االحتادات األعضاء 

االستبانة، وأن الدراسة حول هذه املسألة ال تعد مهمة بشكل خاص أو أن قضية الوضع 
ذلك، تتفق اجلمعيات التي شاركت يف هذه املهني لم تتم متابعتها على نطاٍق واسٍع. ومع  

الدراسة على أن املكانة املهنية مهمة. توصلت الدراسة أيًضا إلى وجود العديد من أوجه  
مواثيق  وتعد  املهني.  الوضع  لتحقيق  املستخدمة  اآلليات  حيث  من  القارات  عبر  التشابه 

ا وتوفير فرص  املعرفة  العلمية جلسد  واإلسهامات  املهنة  مهمة  أخالقيات  املهني  لتدريب 
واملنهج   املهني  االعتماد  مثل  بقضايا  يتعلق  فيما  متباينة  نظر  وجهات  توجد  بينما  للغاية 

  الدراسي املعياري.  
تقدم هذه الدراسة نتائج البحث األولى عن دور  :  13) 2009/ دراسة داني موس وآخرين (3

دراسة إلى الكشف عن  وظيفة العالقات يف بعض الشركات الرائدة يف بريطانيا. وسعت ال
مشاركة   مدى  اخلصوص  وجه  وعلى  الشركات  هذه  داخل  املمارس  دور  تفعيل  منط 
  املمارسني مباشرة يف صياغة وتنفيذ استراتيجيات الشركات واألعمال. وكشفت الدراسة 

اختالفات كبيرة يف مستوى مشاركة املمارس يف استراتيجية صنع القرار، مع قيام بعض  
تكتيكية يف املقام األول وغيرها وتعد الدراسة تفعيل الدور اإلداري أكثر  املمارسني بأدوار  

التنفيذيني بشأن السياسة القضايا واملساعدة يف   أهمية، وتقدم املشورة لكبار املسؤولني 
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التنظيمي،   والسياق  الدراسة على أن عوامل مثل الصناعة  تنفيذ االستراتيجيات. وتركز 
عامة، املفهوم عن الكفاءة املهنية للممارسني كمحددات مهمة  وتوقعات اإلدارة للعالقات ال 

القرار االستراتيجي. ويف نتائج الدراسة مت تقدمي  يف مستوى مشاركة املمارس يف صنع 
عدد من املقترحات التي قد تساعد يف اإلرشاد عن االستفسارات املستقبلية حول تفعيل  

  ا داخل املنظمات. دور املمارس، ال سيما على مستوى اإلدارة العلي
4) رول  االن  دراسة  معهد :  14)2002/  بها  سعى  التي  الطريقة  يف  الورقة  هذه  تبحث 

، الرابطة املهنية للعالقات العامة يف اململكة املتحدة، للتأثير على  (IPR) العالقات العامة
تعزيز    محتوى واجتاه تعليم العالقات العامة. وأنه يأخذ يف االعتبار املجاالت التي مت فيها

تأخذ يف االعتبار   التدخل والتفكير يف مدى جدوى هذا األمر على وجه اخلصوص، الورقة
على   مبوافقتها  املمارس  وربط  للتدريب،  عمل  إطار  إنشاء  يف  املهنية  النقابة  اهتمامات 
وراء   املنطقي  األساس  وكذلك  العامة؛  العالقات  يف  والدبلومات  اجلامعية  الشهادات 

  .ني املستمر وإطالقه، وإدارة مؤهالت املمارس اخلاصة بهامخطط التطوير امله 
  املحور الثالث: املمارسة وقياس األداء يف العالقات العامة.

1) أبشر  حسن  مثاني  دراسة  السريع  :  15) 2020/  االنتشار  أن  على  الدراسة  ركزت 
للمعلومات قد انعكس على حقل االتصال واملعلومات وكان لهذا التطور واالنتشار السريع  
للمعلومات والرسالة اإلعالمية أن يرتبط بإمكانات ومهارات العاملني يف مجال العالقات  

أنشطت جميع  ممارسة  يف  اإلبداعية  مهاراتهم  لتوظيف  وذلك  هذه  العامة،  باستثمار  هم 
أهم   من  املمارسني  مهارات  وتنمية  بتطوير  االهتمام  أصبح  حيث  احلديثة،  التكنولوجيا 
األمور التي تضعها اإلدارات الناجحة يف خطتها االستراتيجية. وهدفت هذه الدراسة إلى 
التعرف على مدى إجادة موظفي العالقات العامة ملهارة التعامل مع التقنيات احلديثة، يف  

ومرن ب متنوع  معريف  اقتصاد  لتطوير  تهدف  كما  اإلمارات،  دولة  داخل  املؤسسات  عض 
باملعرقة   يتميزون  موظفني  على  باالعتماد  اخلبرات  أفضل  وتعززه  ماهرة  كفاءات  تقوده 
كأداة  االستبيان  على  اعتمدت  كما  الوصفي،  املنهج  الدراسة  هذه  استخدمت  واإلبداع. 

  .جلمع البيانات
كرمي2 خلف  دراسة   /) كيوش  تطور  :  16) 2020  ممارسة  مؤشرات  البحث  هذا  يقدم 

لثالثة   املحتمل  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  مؤسسات  يف  املمتازة  العامة  العالقات 
اتصالية فعالة؛ لذا استخدمت   -مهنية تخصصية   - متغيرات مؤسساتية وسياقية؛ إدارية

يف املمتازة  العامة  العالقات  لقياس  مؤشرات  ست  العالي   الدراسة  التعليم  مؤسسات 
العلمي، العامة.  والبحث  العالقات  يف  االمتياز  نظرية  من  مستوحاة  املؤشرات  وهذه 
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فرضية البحث هناك عالقة بني مؤشرات العالقات العامة (اإلدارية، املهنية التخصصية، 
   واالتصالية الفعالة.)

االتصالية الفعالة   -صية املهنية التخص  -ويهدف البحث إلى الكشف عن املؤشرات اإلدارية
للعالقات العامة املمتازة يف مؤسسات التعليم العالي. واملنهج املستخدم يف البحث بصورة  

بلغت   قصدية  عينة  اختيار  مت  الوصفي  املنهج  املجتمع    38أساسية  ومتثل  مبحوًثا، 
العامة  للعالقات  املؤسساتية  املؤشرات  أن  البحث  نتائج  كشفت  البحث،  يف  املستهدف 

متازة يف مؤسسات التعليم العالي هي املعنية باإلدارة والتخطيط االستراتيجي للمنظمة،  امل
العالي،   التعليم  مؤسسات  املمتازة يف  العامة  للعالقات  التخصصية  املهنية  املؤشرات  وأن 
وكذلك توافر امللكات الفنية واإلدارية املمتازة، فيما أوضحت املؤشرات االتصالية الفعالة 

  .م يف تطبيق األمنوذج األمثلأنها تسه
3) بيلوول  جاد   & دوان  آن  ماي  دراسة  ملعرفة  17) 2014/  االستكشايف  املنهج  تعتمد   :

على   البحث  وارتكز  فيتنام،  يف  املعاصرة  العامة  العالقات  شبه   12ممارسات  مقابلة 
منظمة مع كبار املسؤولني التنفيذيني يف العالقات العامة الفيتنامية من مختلف الوكاالت،  

إطار نظري  بشكل انتقائي ك  Professionalismوقامت الدراسة على مبدأ االحترافية  
أساسي الستكشاف املجاالت الرئيسة للعالقات العامة كمهنة يف فيتنام من خالل النظر  
يف تأثير البيئة واملتغيرات مثل الثقافة ونظام اإلعالم. قدمت هذه الدراسة ملحة عامة عن  
اجلنسيات  متعددة  الغربية  الشركات  قدمتها  التي  العامة  العالقات  تأقلم ممارسة  كيفية 

  .سياق العام يف فيتناممع ال
قبل  من  الغالب  يف  مدفوع  فيتنام  يف  العامة  العالقات  على  الطلب  أن  الدراسة  وترى 
العالقات   خالل  من  املنتجات  لترويج  للقارات  والعابرة  اجلنسيات  متعددة  الشركات 
العالقات   االستثمار يف  من  متأكدة  غير  الفيتنامية  الشركات  من  العديد  وأن  اإلعالمية. 

ة بسبب الفهم املحدود لها، فهم يسيئون فهم هذه املمارسة على أنها وضع إعالني  العام
العالقات   أن  الدراسة  ووجدت  واسٍع.  نطاٍق  على  الراسخة  املغلف"  "ثقافة  بسبب 
الشخصية أثناء ساعات العمل الرسمية وخارجها حتظى بتقدير كبير ملمارسة العالقات  

يعتمدون العمالء  وأن  الفعالة،  تقدمي   العامة  من  بدًال  للتنفيذ  الوكاالت  على  الغالب  يف 
الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  وتؤكد  األجل.  طويلة  االستراتيجيات  بشأن  املشورة 
العامة  للعالقات  التدريبية  الدورات  من  واملزيد  مهنية  جمعية  إنشاء  إلى  احلاجة  على 

اجلديدة   الفيتنامية  العامة  العالقات  صناعة  فهم  يف لزيادة  تطورها  وتوجيه  نسبًيا 
  املستقبل.
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5) العالطي  حجاج  محمد  دراسة  على  :  18)2011/  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
التأهيل   حيث  من  الكويتية  الوزارات  يف  العامة  العالقات  ملمارسي  املهنية  املهارات 
بها.   يعملون  التي  الوظيفية  للطروف  وتقييمهم  املمارسني  ورضا  واخلبرات  والتدريب 

من و الدراسة  عينة  وتألفت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت  هذا  لتحقيق 
مفردة مت اختيارها بواسطة أسلوب العينة العشوائية البسيطة. وتوصلت الدراسة   250

أو  اإلعالم  يف  املتخصصني  غير  العامة  العالقات  ممارسي  من  كبيرة  نسبة  هناك  أن 
أن ممارسي   وكذلك  العامة،  البحوث  العالقات  إجراء  يتمتعون مبهارات  العامة  العالقات 

العلمية واستخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة، واالتصال الشخصي، وكذلك التعامل مع  
بدراجات   واإلجنليزية  العربية  اللغة  إجادة  إلى  باإلضافة  اجلماهيري،  االتصال  وسائل 

  متفاوتة. 
6) الغامدي  حمدان  بن  علي  دراسة  ال :  19) 2007/  واقع سعت  على  التعرف  إلى  دراسة 

ويزير،   بروم  لنموذج  وفًقا  السعودية  الرياضية  األندية  يف  العامة  العالقات  ممارسة 
والتعرف على مدى اختالف ممارسة أدوار العالقات العامة بني مختلف درجات األندية،  

متاحة (متوفرة) قوامها   بالتطبيق على عينة  املسحي  املنهج  الباحث  من   161واستخدم 
ممارسي العالقات العامة داخل هذه األندية، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  
الضيافة  الرياضية، وأن دور  األندية  املؤسسية اخلمسة متارس داخل  األدوار  أن  أهمها: 
هو األكثر ممارسة من غيره، وأن أكثر األهداف التي تسعى لها األندية هو زيادة أعضاء 

الداعمني،   الرياضي،  الشرف  للتعصب  السلبية  باآلثار  التعريف  هو  األهداف  أقل  وأن 
يف  العامة  العالقات  إدارة  تستخدمها  التي  السبل  مقدمة  يف  املباشر  االتصال  وجاء 
التواصل مع اجلمهور، وكشفت نتائج الدراسة أيًضا أن األندية تستخدم اإلعالن التجاري  

ثر أشكال الرسائل إعالمية استخداًما يف كوسيلة التصال مع اجلمهور بشكل فعال، وأن أك
اخلبرة   سنوات  بني  طردية  عالقة  وجود  عن  أيًضا  الدراسة  وكشفت  اخلبر،  هو  األندية 
الطبيعة  وأن  املشخص،  اخلبير  األدوار  وبني  األندية  يف  العامة  العالقات  ملوظف 

  االستشارية ملمارس العالقات العامة هي األكثر استخداًما يف األندية.
 عقيب على الدراسات السابقة:  الت

بعد مراجعة الدراسات واألبحاث يف مجال املعرفة واملهارات والكفاءة املهنية يف العالقات  
 يتبني اآلتي:  العامة

االحترافية   مفهوم  مظلة  حتت  بحثي  اجتاهي  العالقات    Professionalismبروز  يف 
العامة والذي يعزز أهمية دراسة املعرفة واملهارات والكفاءة املهنية يف ممارسة العالقات  
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املهنية،   املمارسة  جوانب  من  واحد  جانب  على  ركزت  السابقة  الدراسات  معظم  العامة. 
ملتطلبات  العام  اإلطار  حتديد  يف  اجلوانب  هذه  من  احلالية  الدراسة  استفادت  وقد 

املهنية يف مجال العالقات العامة وهذا ما أضاف بُعًدا آخًرا لهذه الدراسة عن  املمارسة  
  الدراسات السابقة. 

الكفاءة والسمات  العامة وحتديد  العالقات  كذلك نالحظ أن االهتمام مبمارسة 
هذا   تعقب  الدراسة  هذه  حاولت  وقد  متأخًرا،  جاء  العامة  العالقات  للممارسة  املطلوبة 

وحتديد   والتي االهتمام  الدراسات  هذه  أبرز  ومن  عليها،  بني  التي  األساسية  املنطلقات 
أعطت قيمة لهذه الدراسة هي دراسة آن جريجوري، ودراسة داني موس، ودراسة رالف  
تنش، حيث بنت الدراسة احلالية فرضياتها وأهدافها بناًء على مخرجات هذه الدراسات،  

الت الدراسات  كل  تتبع  محاولة  إلى  سعت  ثم  خالل  ومن  من  املوضوعات  هذه  تناولت  ي 
تقسيمها على محاور الدراسة، كما يتضح يف عرض الدراسات السابقة، وبذلك تكون هذه 
الدراسة قد تفردت عن الدراسات السابقة بشمولية الطرح ومحاولة الربط بني املحاور  

املهنية والكفاءة  املعرفة  يف  واملتمثلة  املهينة  باملمارسة  املتعلقة  بغرض  الثالثة  واملهارة   ،
مجال  يف  والتطبيق  املمارسة،  عملية  تقنني  يف  منها  واالستفادة  املتكاملة  الصورة  عرض 

  العالقات العامة يف اململكة العربية السعودية. 
  تساؤالت الدراسة وفروضها: 

 تساؤالت الدراسة:  
 تركز الدراسة على تساؤل رئيس:

ما اجتاهات ممارسي العالقات العامة يف اململكة العربية السعودية نحو املعرفة واملهارة  
  والكفاءة املطلوبة يف ممارسة العالقات العامة بالسعودية؟ 

  وينبثق من هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية: 
  تساؤالت فرعية:

 إلملام بها؟ ما املعايير األساسية التي من الضروري ملمارسي العالقات العامة ا -1
ألداء املهام   ما السمات واملعارف التي ينبغي أن تتوفر يف ممارس العالقات العامة -2

 يف السعودية؟ 
 ما آليات املمارسني نحو تطوير املعارف واملهارات يف ممارسة العالقات العامة؟  -3
ما صعوبات املمارسة املهنية التي تواجه املمارسني يف مجال العالقات العامة  -4

 ية؟  بالسعود
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  فرضيات الدراسة:  
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مدى قيام املبحوثني بالبحث عن   .1

بالعالقات   معرفتهم  وتقييم  العامة  بالعالقات  اخلاصة  واملوضوعات  املعلومات 
 املعرفية. احتياجاتهم والعامة 

ف توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة وعي املبحوثني بتطوير املعار  .2
واملهارات يف ممارسة العالقات العامة واملتغيرات الدميوغرافية املتمثلة يف النوع  

 الوضع اإلداري.   -العمر –
توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب رأي املبحوثني بني الصفات املهنية وبني   .3

 أسباب االلتحاق مبجال العالقات العامة.
قيق واملوضوعات التي يطلع  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التخصص الد .4

 عليها املمارسون.
توجد عالقة إيجابية بني سنوات اخلبرة واملستوى التعليمي وبني تطوير املهارات   .5

 اخلاصة يف مجال العالقات العامة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تطوير املعارف لدى املمارسني وبني رؤيتهم   .6

 حول ممارسة العالقات العامة. 

  الدراسة:   مصطلحات
العامة بريطانياالعالقات  يف  امللكي  العامة  العالقات  معهد  عرفها  "التخصص    20:  بأنها 

حسن  على  واحلفاظ  للتأسيس  واملستدام  املخطط  اجلهد  ويعتبر  السمعة،  يدرس  الذي 
  النية والتفاهم املتبادل بني املنظمة واجلمهور". 

املهنية السلوك  الكفاءة  علم  علماء  اتفق  واخلصائص  :  املهارات  من  "مجموعة  بأنها 
ما،  بعمل  القيام  يف  الراغب  الشخص  يف  تتوفر  أن  بد  ال  التي  واالجتاهات  واملعارف 
يف   املتعلقة  وأخيًرا  بالسلوك،  واملتعلقة  العمل،  مبكان  املتعلقة  الكفاءة  إلى  وتصنف 

   osíDe los R &Guerrero(21,2012استراتيجية األعمال اخلاصة بالشركات". ( 
البشرية  املعرفة املجتمعات  اكتسبتها  التي  واخلبرات  واحلقائق  التجارب  "حصيلة  هي   :

  .  22)2016والتي تساعد يف فهم الواقع من حولنا". (اخلطيب،
(فتحة،    املهارة: محددة".  لعملية  األداء  يف  واالتقان  التمكن  ملرحلة  "الوصول  هي 

2016(23 . 
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  اإلجراءات املنهجية: 
 منهج الدراسة ونوعها:

الوصفية   الدراسات  ضمن  من  وتصنف  الكمي،  املنهج  على  تستند  الدراسة 
Descriptive  ومشكلة ، وباستخدام األسلوب التحليلي والذي يتناسب مع طبيعة البحث

باحلجج   دعمها  ثم  ومن  ما،  فكرة  على طرح  الدراسات  هذه  مثل  تعتمد  الدراسة. حيث 
والبراهني وتوصيفها من خالل جمع املعلومات املتعلقة بالدراسة من مصادرها األولية أو  

  الثانوية واستقصاء كل ما يتعلق باحلالة املعينة.
  مجتمع الدراسة: 

ــع األخ ــى جميــ ــة علــ ــع الدراســ ــتمل مجتمــ ــاء يشــ ــرفني والرؤوســ ــائيني واملشــ صــ
واملستشــارين واملــدراء يف مجــال العالقــات العامــة يف القطــاع العــام واخلــاص واخليــري يف 
اململكة العربيـة السـعودية. واجلـدير بالـذكر إن حجـم االقتصـاد السـعودي أدى لتنـوع كبيـر 

  وأنشطة مكثفة متعلقة بالعالقات العامة والتي حتتاج ملهارات متميزة.  
  الدراسة:  عينة

تســتخدم مت اســتخدام أســلوب العينــة القصــدية (العمديــة) والتــي تعــرف بأنهــا 
ا للســـمات املوضــوعة لعينـــة  الختيــار مفــردات البحـــث مبــا يخــدم أهـــداف الدراســة وفقــً

حيث وجد الباحثـان صـعوبة كبيـرة يف حتديـد حجـم   .24)2014الدراسة (اجلمال، عياد،  
ات أو إحصاءات رسمية دقيقـة صـادرة مـن جمعيـة مجمتع الدراسة لعدم وجود قاعدة بيان

ــة القصــدية مــن خــالل  ــذلك مت االســتعانة بالعين ــة ســعودية. ل ــة أو مهني ــة أو علمي حكومي
استهداف مزيج مـن ممارسـي العالقـات العامـة املنتسـبني للمنظمـات احلكوميـة واخلاصـة 

  واخليرية.  
ــى األخصــائيني ــة الدراســة عل ــوي عين ــى أن حتت ــان عل واملشــرفني  وحــرص الباحث

والرؤوساء واملستشارين واملدراء للعالقات العامة من مختلف مناطق اململكـة مـع األخـذ يف 
االعتبــار النســبة والتناســب للتــوزع الســكاني بــني منــاطق اململكــة. والبــد مــن اإلشــارة إلــى 

ا محدودية املوارد املالية والوقتية املتاحة للباحثني. وقد مت توزيع رابط االسـتبيان إلكت رونيـً
من خالل اإلمييـل املرسـل لعـدد مـن املؤسسـات واملنظمـات العامـة واخلاصـة واخليريـة يف 

  اململكة.  
والتزمت الدراسة باخلصائص اآلتية لعينة الدراسة من حيث إن يكون املبحوث أو 
املبحوثة أخصائي عالقات عامة أو مشرفني أو رؤوساء أو مستشـارين أو مـدراء العالقـات 
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ظمـة عامـة أو خاصـة أو خيريـة داخـل اململكـة العربيـة السـعودية وقـت إجـراء العامة يف من
  الدراسة. 

مفـــردة. لعـــدد مـــن املـــدراء واملســـؤولني  172وتضـــمنت عينـــة الدراســـة علـــى 
واملمارسني يف مجال العالقات العامة باملؤسسات العامة واإلسـهام واخلاصـة واخليريـة يف 

) يف اسـتعراض 1كمـا هـو موضـوح يف اجلـدول (  مختلف مناطق اململكة العربية السعودية،
  النتائج. 

  اإلطار الزماني واملكاني: 
العربية  اململكة  العامة يف  العالقات  على ممارسي  اشتملت  الدراسة  املكاني:  اإلطار 

  السعودية. 
ديسمبر   من  الفترة  خالل  املبحوثني  من  البيانات  جمع  مت  الزماني:   2020اإلطار 

يناير   (كوفيدم.  2021وحتى  كورونا  فيروس  جائحة  وجود  الفترة  هذه  - وصادفت 
  ) يف العالم واململكة العربية السعودية. 19

  أدوات جمع البيانات بالدراسة:
وبعض املصادر الثانوية.   اعتمدت الدراسة يف جمع البيانات على استمارة االستبيان 

كافة   حتقيق  على  خاللها  من  حرصا  استبانة  استمارة  بتصميم  الباحثان  قام  حيث 
خالل   من  وذلك  فروضها،  من  والتحقق  تساؤالتها،  عن  واإلجابة  الدراسة،  أهداف 

 مجموعة متنوعة من األسئلة املغلقة واملقاييس املختلفة.  
  اختبارا الصدق والثبات: 

استمارة االستبانة يف جمع البيانات من خالل إجراء اختباري الصدق مت فحص صالحية   
  والثبات لها، وذلك وفًقا لآلتي:  

  اختبار الصدق(Validity)  :  
أو   النظري  املتغير  قياس  يف  ودقته  املستخدم  املقياس  صدق  الظاهري  الصدق  ويعنى 

قياسه،   املراد  نتائجاملفهوم  االستبانة  من  يستخلص  أن  أخرى  وفائدة   بعبارة  داللة  ذات 
 ) الدراسة  املستخدم يف   .J ,Creswell (25, 2014ألسئلة  املقياس  وللتحقق من صدق 

) على  االستبانة)  (صحيفة  بعرض  القيام  مت  اخلبراء   26محكمني)    3الدراسة،  من 
واإلعالم االتصال  يف  السعودية  واملتخصصني  العربية  صالحية باململكة  مدى  لتحديد   .

محور، ومدى متثيل كل فقرة للمحور الذي تقع فيه ويف ضوء أراء املحكمني،  الفقرات لكل  
مت إعادة صياغة بعض العبارات وحذف البعض اآلخر منها لتتناسب مع أهداف وطبيعة 

  الدراسة.
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   اختبار الثبات(Reliability): 
ويقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن فى النتائج بني الباحثني عند استخدامهم لنفس 

املبحوثني ألكثر من مرة (اخلطيب،  األسس واألساليب بالتطبيق على نفس 
، أى محاولة الباحث تخفيض نسب التفاوت ألقل حد ممكن من خالل  27)2016

كل مرحلة من مراحل البحث، وهو ما   السيطرة على العوامل التى تؤدى لظهوره فى
  مت على مرحلتني:  

  االستمارة ككل بلغت قيمة معامل ألفا  ىعل(االتساق الداخلي) مت تطبيق اختبار الثبات
 % ، وهي قيمة ميكن االعتماد عليها. 89.6كرونباخ 

 حدة جند أن:  ىأما بالنسبة لكل مقياس عل  

  معامل ارتباط الفا كرونباخ   املقياس

املقياس العام حول تقييم معرفة 

املبحوثني بالعالقات العامة  

  واحتياجاتهم املعرفية

0.70  

املقياس العام حول رأي املبحوثني  

حول تطوير املعارف واملهارات يف 

  ممارسة العالقات العامة

0.78  

املقياس العام حول صعوبات 

مجال  ومعوقات األداء املهني يف 

العالقات العامة من وجهة نظر  

  املبحوثني 

0.67  

الثبات على عينة متثل   الباحثان بتطبيق اختبار  العينة األصلية بعد  10كذلك قام  % من 

% من املبحوثني  5اختبار صدق االستبانة، ثم أعادا تطبيق االختبار مرة ثانية على عينة  

إلى   وصل  والذي  األول،  االختبار  من  إسبوعني  االستمارة  89.6بعد  ثبات  يؤكد  %، مما 

 تعميم النتائج.وصالحياتها للتطبيق و
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  التحليل اإلحصائي للبيانات:
التحليل اإلحصائي    ببرنامج  الباحثان باالستعانة  بيانات (SPSS)قام  لتحليل  ، وذلك 

فى احلالية  الدراسة  فى  املعتمدة  الداللة  مستوى  ويتمثل  امليدانية،  كافة   الدراسة 

اختبارات الفروض والعالقات االرتباطية ومعامل االنحدار فى قبول نتائج االختبارات  

  فأقل.  0.05% فأكثر، أى عند مستوى معنوية 95اإلحصائية عند درجة ثقة 

  اإلحصائية املستخدمة:  االختبارات
  أوًال: املقاييس الوصفية.  

  .التكرارات البسيطة والنسب املئوية 

 ي. املتوسط احلساب  

  وسطها عن  القراءات  تقارب  أو  تباعد  مدى  يحدد  الذي  وهو  املعياري،  االنحراف 

  احلسابي.

   احلسابي (املتوسط  املعادلة:  من  يحسب  الذي  النسبى  الدرجة  x 100الوزن   ÷  (

 العظمى للعبارة.

  ثانًيا: االختبارات اإلحصائية. 

  ) اختبار (ت) للمجموعات املستقلةIndependent-Samples T-Test .(  

 2كا  )Chi square  بني الفروق  معنوية  لدراسة  ويستخدم  العبارة  استقاللية  اختبار   (

 .مجموعات املتغيرات االسمية

 ) الواحد  البعد  ذو  التباين  املعروف Oneway Analysis of Varianceحتليل   (

  . ANOVAاختصارًا باسم 

    Correlationثالًثا: معامالت االرتباط  

 ) معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation Coefficient  .(  

 
 
 
 
 
  



                1249 

  نتائج الدراسة واملناقشة:  
  وجرافية لعينة الدراسة اخلصائص الدمياملحور األول: 

  وصف عينة الدراسة )  1جدول (
  

 اإلجمالي   البيانات الشخصية

 % ك

 النوع 

 50.6 87 ذكور 

 49.4 85 إناث 

 100.0  172 اإلجمالي 

 
  العمر

29إلى  20من   105 61.0 

39إلى  30  39 22.7 

49إلى  40  23 13.4 

 2.9 5 فأكثر  50

 100.0  172 اإلجمالي 

 احلالة االجتماعية 

 57.6 99 أعزب 

 36.0 62 متزوج 

 4.1 7 مطلق 

 2.3 4 أرمل

 100.0  172 اإلجمالي 

 الوضع اإلداري 

عامة   أخصائي عالقات  126  73.3 

 7.0 12 مشرف قسم 

 2.3 4 رئيس

 3.5 6 استشاري

 14.0 24 مدير 

 100.0  172 اإلجمالي 

 التخصص الدقيق

 90.7 156 عالقات عامة 

 7.6 13 صحافة 

 1.7 3 راديو وتليفزيون 
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 100.0  172 اإلجمالي 

 سنوات اخلبرة 

سنوات 5إلى  1من   122 70.9 

سنوات  10إلى  6من   20 11.6 

ة سن  15إلى  11من   14 8.1 

 9.3 16 سنة فأكثر  16

 100.0  172 اإلجمالي 

 طبيعة املؤسسة التي تعمل بها

 47.1 81 حكومية

 12.8 22 جتارية

 8.1 14 خدمية

 12.8 22 إعالمية 

 6. 1 صناعية 

 5.2 9 رقابية 

 13.4 23 خيرية 

 100.0  172 اإلجمالي 

 املنطقة اجلغرافية 

الغربية املنطقة   112 65.1 

 2.9 5 املنطقة الشرقية 

ى املنطقة الوسط  33 19.2 

 3.5 6 املنطقة الشمالية

 9.3 16 املنطقة اجلنوبية 

 100.0  172 اإلجمالي 

 املستوى التعليمي 

 13.4 23 ثانوي 

 62.2 107 جامعي

 24.4 42 دراسات عليا

 100.0  172 اإلجمالي 

) اجلدول  بيانات  الدراسة؛  )  1توضح  عينة  ألفراد  الدميوغرافية  اخلصائص 
) الذكور  نسبة  بلغت  النوع،    وحول .  لإلناث)  ٪49,4(  مقابل  يف  ،)٪50,6بخصوص 

(عاًما  29و  20"  بني  أعمارهم   تتراوح  َمنْ   نسبة  بلغت  العمر،   تتراوح   َمنْ   ثم   ،)61٪" 
(  39و  30"  بني   أعمارهم " عاًما  50"  عن  أعمارهم   تزيد   من  وأخيًرا  ،) ٪22,7عاًما" 
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(األعزاب"  نسبة  بلغت  االجتماعية،  باحلالة  يتعلق  وفيما).  2,9٪(   ثم   ،)٪ 57,6" 
( املتزوجني" (األرامل"  وأخيًرا  ،%)36"    بلغت   فقد  اإلداري،  للوضع  بالنسبة  أما).  2,3٪" 

(العامة  العالقات  أخصائيي"  نسبة (وب   ،%)73,3"  "املديرين"  نسبة   وأخيًرا   ،)٪ 14لغت 
  يف"  العامة  العالقات"  تخصص  جاء  الدقيق،  التخصص  وحول).  ٪2,3" (األقسام  رؤساء"

"  والتليفزيون   الراديو"  وأخيًرا  ،)٪ 7,6(  بنسبة"  الصحافة"  ثم  ، )٪90,7(  بنسبة   املقدمة
  ، )٪70,9(  بنسبة "  سنوات  5و  1"   بني   تراوحت  فقد  اخلبرة،  لسنوات   وبالنسبة).  1,7٪(

(سنوات  10و  6"  بني  ثم ).  ٪8,1(   بنسبة"  سنة  15  إلى  11  من"  وأخيًرا  ،)11,6٪" 
  ثم   ،)٪47,1(  بنسبة"  حكومية"   فكانت  املبحوثون،   بها  يعمل   التي   املؤسسة  طبيعة  وحول

 باملنطقة   يتعلق  وفيما).  ٪0,6(  بنسبة"  صناعية"  وأخيًرا  ، )٪13,4(  بنسبة"  خيرية "
(  املنطقة "  جاءت  اجلغرافية، بنسبة  األولى  املرتبة  يف    املنطقة "   ثم  ،)٪65,1الغربية" 

  املستوى   وحول).  ٪2,9(  بنسبة "  الشرقية  املنطقة"  وأخيًرا  ، )٪19,2(  بنسبة"  الوسطى
  احلاصلني   نسبة  وبلغت  ،)٪62,2" (جامعي  مؤهل"  على   احلاصلني   نسبة  بلغت  التعليمي،

حلاصلني على "تعليم ثانوي"  ا  نسبة  بلغت  وأخيًرا  ،)٪24,4" (اجلامعي  فوق  مؤهل"  على
)13,4٪  .(  

  ) 2جدول ( 
  طبيعة املعلومات التي يتعامل معها املبحوثون يف املؤسسة بشكل يومي 

  املعلومات 
  الوزن املرجح   الترتيب 

  النسبة   الوزن   اخلامس  الرابع   الثالث  الثاني   األول

 25.7  693  11  14  24  33 90 إدارية 

 25.2  679  12  18  20  39 83 إعالمية 

 17.7  477  39  39  41  28 25 اقتصادية 

 16.2  436  54  37  35  27 19 سياسية

 15.2  409  68  37  25  18 24 رياضية 

  100  2694 جملة األوزان املرجحة

) اجلدول  بيانات  املبحوثون  2تكشف  معها  يتعامل  التي  املعلومات  طبيعة  عن   (
(ممارسو العالقات العامة) بشكل يومي يف أعمالهم باملؤسسة؛ فكانت "املعلومات اإلدارية"  

(  املقدمةيف    وأخيًرا   ،)٪25,2(  بنسبة "  اإلعالمية  املعلومات"  ثم   ،)٪25,7بنسبة 
 ). ٪15,2(  بنسبة" الرياضية املعلومات"
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والتي  واإلعالمية  اإلدارية  واملعلومات  للبيانات  كانت  األعلى  النسبة  أن  يالحظ 
% من مجمل البيانات التي يتعامل معها ممارس العالقات العامة، 50نسبة    مجتمعة تشكل  

  وهو أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة العالقات العامة ودورها داخل املؤسسات املختلفة. 
  

  اني: مستوى املعرفة التخصصية. املحور الث 

معدل   وقياس  التخصصية  املعرفة  مستوى  على  التعرف  إلى  املقياس  يهدف 
  االطالع والتطوير املعريف، وكذلك معدل التقييم الذاتي ملستوى املعرفة. 

  ) 3جدول ( 
  مدى قيام املبحوثني بالبحث عن املعلومات واملوضوعات اخلاصة بالعالقات العامة

املبحوثني بالبحث عن املعلومات واملوضوعات اخلاصة  مدى قيام 

  بالعالقات العامة 
  %  ك

 88.4 152  نعم

 11.6 20 ال

 100.0 172 اإلجمالي 

) باجلدول  السابق عرضها  البيانات  بالبحث عن  3توضح  املبحوثني  قيام  ) مدى 
%)، يف  88,4اخلاصة بالعالقات العامة؛ فأجابوا بـ "نعم" بنسبة (  واملوضوعاتاملعلومات  

 %) منهم أجابوا بـ "ال".  11,6مقابل (
عن   البحث  على  حريصة  املبحوثني  عينة  من  جًدا  كبيرة  نسبة  أن  واملالحظ 

تطوير    اخلاصةاملوضوعات   إلى  املمارسني  حصر  إلى  يشير  وهذا  العامة،  بالعالقات 
التخصص،   الذي يشهده  الهائل  التطور  لهم، خاصة يف ظل  بالنسبة  املتخصصة  املعارف 

  ومواكبته للطورات التقنية واملعرفية عاملًيا.
  ) 4جدول (

  سبب بحث املبحوثني عن املعلومات
  %  ك  سبب بحث املبحوثني عن املعلومات 

 41.4 63 زيادة املعرفة 

 28.9 44 اهتمامات شخصية

 25.0 38 طبيعة العمل

 4.6 7 مجاراة األصدقاء 

 100.0 152 اإلجمالي 
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"زيادة  ) إلى سبب بحث املبحوثني عن املعلومات؛ فكان  4تشير بيانات اجلدول (
) بنسبة  املقدمة  يف    ، ) ٪28,9(  بنسبة"  الشخصية  االهتمامات"  ثم  ، )٪41,4املعرفة" 

 %). 4,6( بنسبة" األصدقاء مجاراة" وأخيًرا
)، حيث توضح أن تطوير الذات وزيادة  3ونتيجة هذا اجلدول مرتبطة باجلدول (

عن   للبحث  الشخصية  للدوافع  األول  املقام  تأتي يف  يف  املعرفة  املعرفة  وزيادة  املعلومات 
 التخصص. 

  ) 5جدول (
  رؤية املبحوثني حول ممارسة العالقات العامة 

  %  ك  رؤية املبحوثني حول ممارسة العالقات العامة 

 11.0 19 علم

 7.6 13 فن 

 3.5 6 موهبة 

 77.9 134 جميع ما سبق

 100.0 172 اإلجمالي 

) اجلدول  بيانات  رؤية  5تشير  إلى  العامة؛  )  العالقات  ممارسة  حول  املبحوثني 
%)،  11%)، ثم "علًما فقط" بنسبة ( 77,9فكانت "علًما وفًنا وموهبة" يف املقدمة بنسبة (

 %). 3,5وأخيًرا "موهبة فقط" بنسبة (
ووفق رؤية املبحوثني فإن العالقات العامة حتتاج إلى موهبة وفن يف املقام األول،  

التطبيقية يف املجال التخصصي  ثم يأتي بعد ذلك صقل هذه   املوهبة واكتساب املهارات 
الدقيق لضمان النجاح يف ممارسة العالقات العامة، وهذا ما تشير إليه النسبة العالية يف 

تتسق هذه النتيجة مع دراسة خلف كرمي  وصف العالقات العامة بأنها علم وفن وموهبة، و
مؤسسات   28كيوش يف  املمتازة  العامة  للعالقات  املؤسساتية  املؤشرات  أن  أثبتت  التي 

التعليم العالي هي املعنية باإلدارة والتخطيط االستراتيجي للمنظمة، وأن املؤشرات املهنية  
املواهب   العالي، وكذلك توافر  التعليم  املمتازة يف مؤسسات  العامة  للعالقات  التخصصية 

امل واإلدارية  األمنوذج  الفنية  تطبيق  يف  تسهم  الفعالة  االتصالية  املؤشرات  فيما  متازة، 
 .األمثل اتصالًيا
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 ) 6جدول (

  املصادر التي يفضل املبحوثون احلصول من خاللها على أساليب ومهارات ممارسة العالقات العامة 

  %  كمصادر احلصول على أساليب ومهارات ممارسة العالقات العامة  

 41.9 72 اإلنترنت

 27.3 47 الدورات التدريبية

 21.5 37 املراجع

 9.3 16 الدوريات العلمية

 100.0  172 اإلجمالي 

) اجلدول  بيانات  إلى  6تشير  املبحوثون)  يفضل  التي  من    املصادر  احلصول 
" فكانت  العامة؛  العالقات  ممارسة  ومهارات  أساليب  على  املقدمة اإلنترنت خاللها  يف   "

) "41,9بنسبة  ثم  التدريبية%)،  (الدورات  بنسبة   "27,3" وأخيًرا  العلمية %)،  "  الدوريات 
وتصُدر اإلنترنت كأول مصدر للمعلومات هو أمر غير مستغرب خصوًصا    %).9,3بنسبة (

 مة اإلنترنت بسعر مناسب لشريحة كبيرة من املجتمع السعودي. مع انتشار خد 
  

  ) 7جدول (
  املعلومات التي يفضل املبحوثون التعامل معها 

  %  ك  نوعية املعلومات املفضلة لدى املبحوثني 

 50.0 86 اجتماعية

 22.7 39 ثقافية وفنية 

 12.8 22 اقتصادية

 10.5 18 سياسية 

 2.3 4 رياضية 

 1.7  3 تنموية

 100.0  172 اإلجمالي 

) اجلدول  بيانات  املبحوثون7تشير  يفضل  التي  املعلومات  إلى  معها؛   )  التعامل 
 ) بنسبة  املقدمة  "االجتماعية" يف  بنسبة (50فكانت  والفنية"  "الثقافية  ثم   ،(%22,7٪ ( ،  

  والفنية   والثقافية  االجتماعية  املعلومات  أن  ويالحظ%).  1,7(   بنسبة"  التنموية"  وأخيًرا
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ون يف اململكة، وقد  املمارس   عنها  يبحث   التي   املعلومات  جملة   من %  72  عن   يزيد   ما  تشكل
  يكون مرد ذلك إلى طبيعة املجتمع أو إلى طبيعة مهنة العالقات العامة.

  ) 8جدول (
  املوضوعات التي يفضل املبحوثون االطالع عليها

  %  ك  املوضوعات املفضلة للمبحوثني  

 20.9 36 عامة 

 1.2 2 متخصصة

 4.1 7 ال أقرأ 

 73.8 127 االثنتان مًعا

 100.0  172 اإلجمالي     

بيانات اجلدول ( إلى  8تشير   (" املبحوثون؛ فكانت  التي يقرأها    العامة املوضوعات 
) بنسبة  املقدمة  يف  مًعا"  (العامة"  ثم   ،)٪73,8واملتخصصة  بنسبة   وأخيًرا   ،)20,9٪" 

   ).٪1,2" بنسبة (املتخصصة"
ونتيجة اجلدول واضحة وتؤكد طبيعة العالقات العامة، حيث إن ممارس العالقات  
املعلومات  على  االطالع  إلى  كاحتياجه  العامة  املعلومات  على  االطالع  إلى  يحتاج  العامة 

النواحي املتخصصةواملوضوعات   كبيرة على  ترتكز بصورة  العامة  العالقات  أن  باعتبار   ،
  خرين. االجتماعية والتواصل مع اآل

  ) 9جدول (
  التخصص وثيق الصلة بالعالقات العامة من وجهة نظر املبحوثني 

  %  ك  التخصص 

 26.7 46 االقتصاد واإلدارة

 14.5 25 علم االجتماع

 6.4 11 علم النفس

 4.1 7 العلوم السياسية 

 1.2 2 التاريخ 

 47.1  81 جميع ما سبق

 100.0 172 اإلجمالي 



 

 
1256 1256 

التخصص وثيق الصلة بالعالقات العامة من وجهة  ) إلى  9تشير بيانات اجلدول (
املبحوثني  "نظر  فكان  واإلدارة ؛  االجتماع و  االقتصاد  النفس و  علم  السياسيو  علم  ة العلوم 

(  التاريخو بنسبة  املقدمة  يف  "47,1مًعا"  ثم  واإلدارة  %)،  بنسبة  االقتصاد  فقط" 
    ).٪1,2" بنسبة (التاريخ " وأخيًرا ،)26,7٪(

 ) 10جدول (

  مدى حصول املبحوثني على دورات تدريبية يف مجال العالقات العامة

  %  ك  حصول املبحوثني على دورات تدريبية 

 77.9 134 نعم

 12.8 22 ال

 9.3 16 ال أذكر

 100.0 172 اإلجمالي 

عرضها   السابق  البيانات  دورة  توضح  بأي  املبحوثني  التحاق  يف  مدى  تدريبية 

العامة العالقات  (مجال  بنسبة  "نعم"  بـ  فأجابوا    بـ   أجابوا  منهم)  ٪12,8(و  ،)٪77,9؛ 

 ".  أذكر  ال) "٪9,3( بنسبة وذكروا ،"ال"

 
  ) 11جدول (

  املسؤول عن زيادة املعارف واملعلومات املتخصصة يف مجال العالقات العامة من وجهة نظر املبحوثني 
املسؤول عن زيادة املعارف واملعلومات املتخصصة يف مجال العالقات  

 العامة 
  %  ك

 51.2 88 املؤسسات التعليمية 

 39.0 67 املؤسسات املهنية

 8.7 15 املؤسسات التشريعية 

 1.2  2 ممارس العالقات العامة

 100.0 172 اإلجمالي 

اجلدول  تشير عن  إلى    )11(  بيانات  املباشر  واملعلومات  املسؤول  املعارف  زيادة 
" فكانت  املبحوثني؛  نظر  وجهة  من  العامة  العالقات  مجال  يف  املؤسسات املتخصصة 

(التعليمية بنسبة  املقدمة  يف   "51,2" ثم  املهنية%)،  (املؤسسات  بنسبة   وأخيًرا   ،)39٪" 
 ). ٪1,2" بنسبة (ممارس العالقات العامة"



                1257 

على    نسبة تقع  واملعلومات  املعارف  زيادة  مسؤولية  أن  ترى  املبحوثني  من  كبيرة 
عاتق املؤسسات التعليمية (اجلامعات)، لذلك البد من تطوير العملية التعليمية يف مجال 
التخصص،   مجال  يف  التطورات  مبواكبة  واالهتمام  اجلامعات،  يف  العامة  العالقات 

ملهارات الالزمة لسوق العمل، تتسق هذه النتيجة  واالهتمام بتدريب الطالب وتزويدهم با
رول  أالن  دراسة  العامة    29مع  العالقات  معهد  بها  سعى  التي  الطريقة  يف  بحثت  والتي 

للتأثير على محتوى واجتاه تعليم العالقات العامة. وأثبتت وجود اهتمامات  (IPR) الدولي
سة بتوافقها مع التأهيل العلمي يف  املعهد املهنية يف إنشاء إطار عمل للتدريب، وربط املمار 

  العالقات العامة.
  ) 12جدول (

  طرق تقييم املبحوثني ملعرفتهم احتياجاتهم املعرفية مبجال العالقات العامة

  العبارة 
  ال أوافق  إلى حد ما  موافق

  املتوسط
  االنحراف 

  املعياري 

الوزن 

  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

من خالل البرامج 

  .املقدمةالتدريبية 
113 65.7 54 31.4 5 2.9 2.63 .542 87.7 

رجع الصدى من  

 .املدراء والزمالء 
104 60.5 60 34.9 8 4.7 2.56 .584 85.3 

مقارنة ملعرفتي مع  

الزمالء وموظفي  

 .املؤسسات األخرى

93 54.1 62 36.0 17 9.9 2.44 .669 81.3 

مقارنة معرفتي مع  

املوضوعات يف 

العلمية  املجالت 

 .املتخصصة

81 47.1 83 48.3 8 4.7 2.42 .582 80.7 

عن طريق أساليب 

التقييم املستخدمة يف 

 .مؤسستي

85 49.4 68 39.5 19 11.0 2.38 .678 79.3 

عن طريق االختبارات 

املقدمة من اجلهات 

 املختصة 

83 48.3 69 40.1 20 11.6 2.37 .684 79.0 

قراءة البحوث 

 .األكادمييةوالدراسات 
83 48.3 65 37.8 24 14.0 2.34 .712 78.0 
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اجلدول بيانات  أساليب    )12(  تشير  بالعالقات  إلى  املبحوثني  معرفة  تقييم 

"املعرفية  واحتياجاتهم العامة   فكانت  املقدمة؛  التدريبية  البرامج  خالل  بنسبة من   "
والزمالء"  ثم  ،)87,7٪( املدراء  من  الصدى  بنسبة  رجع  قراءة  "   وأخيًرا   ،)85,3٪(" 

  ). ٪78" بنسبة (البحوث والدراسات األكادميية
  

  ) 13جدول (
  املقياس العام حول تقييم معرفة املبحوثني بالعالقات العامة واحتياجاتهم املعرفية:

املقياس العام حول تقييم معرفة املبحوثني بالعالقات العامة  

  %  ك  واحتياجاتهم املعرفية

 2.9 5  ضعيف 

 33.1 57 متوسط 

 64 110 عالٍ 

 100 172 اإلجمالي 

) بالعالقات 13يتضح من اجلدول  املبحوثني  تقييم معرفة  العام حول  املقياس   (
) بنسبة  "مرتفًعا"  التقييم  فكان  املعرفية؛  واحتياجاتهم    بنسبة "  متوسًطا"و  ،) ٪64العامة 

 %).  2,9(  بنسبة" ضعيًفا" وأخيًرا ،)33,1٪(
التقييم إلى أن املبحوثني يرون أن مستوى معرفتهم أو معرفة املمارسني يف  ويشير  

بنسبة   السعودية عالية  العربية  واملمارسة، وهي نسبة 64اململكة  التخصص  % يف مجال 
% 97مقدرة خاصة إذا نظرنا إلى أن جملة النسبة العالية واملتوسطة تصل إلى أكثر من  

ى ثقة املمارسني يف أنفسهم ومعرفتهم، وثانًيا على أن  من جملة التقييم، مما يدل أوًال عل
ملتانة   يعود  وهذا  عامة،  بصورة  ممتازة  اململكة  يف  العامة  للعالقات  واملمارسة  املعرفة 

 الصناعة وتوافر بنية حتتية تعليمية باملجال.
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  املحور الثالث: السمات الشخصية.
ممارس    املقياس يهدف   صفات  نحو  السعودية  يف  املمارسني  اجتاهات  معرفة  إلى 
  :العالقات العامة

  ) 14جدول (
  سبب التحاق املبحوثني مبجال العالقات العامة

  %  ك  سبب التحاق املبحوثني مبجال العالقات العامة 

 67.4 116 قناعة شخصية

 11.6 20 الصدفة املحضة

 11.0 19 التخصص

علمية احلصول على درجة   16 9.3 

 0.6 1 ضغوط اجتماعية

 100.0 172 اإلجمالي 

سبب التحاق املبحوثني مبجال العالقات العامة؛  ) إلى  14بيانات اجلدول (  تشير
" بنسبة الصدفة املحضة "  ثم  ،)٪67,4" يف املرتبة األولى بنسبة (قناعة شخصيةفذكروا "

  ). ٪0,6" بنسبة (ضغوط اجتماعية" وأخيًرا ،)11,6٪(
وتأتي القناعة الشخصية يف املرتبة األولى اللتحاق املمارسني بتخصص العالقات 
العامة، وهذا له عدة دالالت أهمها: أن مهنة العالقات العامة تعد من املهنة املرغوبة على  
املستوى الشخصي، وأيًضا على املستوى املهني يف سوق العمل، إضافة إلى أنها تعد إحدى  

ا القليلة  وعلى  التخصصات  اجلامعي  التعليم  مستوى  على  القبول  يف  إقباًال  تلقى  لتي 
  مستوى املهني والوظيفي يف املؤسسات التعليمية السعودية.

  
  ) 15جدول (

  رأي املبحوثني يف حاجة ممارسة العالقات العامة ملهارات خاصة

  %  ك  رأي املبحوثني يف حاجة ممارسة العالقات العامة ملهارات خاصة

 94.2 162 نعم

 3.5 6 ال أدري 

 2.3 4 ال

 100.0 172 اإلجمالي 
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رأي املبحوثني يف حاجة ممارسة العالقات العامة توضح البيانات السابق عرضها  
( ملهارات خاصة بنسبة  "نعم"  بـ  فأجابوا   وأخيًرا  ، )٪3,5(  بنسبة"  أدري   ال" و  ،)٪94,2؛ 

 اجلدول   ومخرجات   الثالث   السؤال  نتيجة   مع  تتفق  النتيجة  وهذه).  ٪2,3(  بنسبة"  ال"
)5 .( 

  ) 16جدول (
  اخلصائص اإلدارية املطلوب توافرها يف مجال العالقات العامة من وجهة نظر املبحوثني 

  %  ك  اخلصائص اإلدارية املطلوبة يف مجال العالقات العامة

 34.3 59 التفكير اإلبداعي 

 30.2 52 التفكير االستراتيجي 

واإليجابيةاملبادرة   32 18.6 

 11.6 20 القيادة 

 5.2  9 جميع ماسبق 

 100.0 172 اإلجمالي 

) اجلدول  بيانات  اإلدارية  16تشير  اخلصائص  أكثر  يف  املبحوثني  رأي  إلى   (
بنسبة  األولى  املرتبة  اإلبداعي" يف  "التفكير  العامة؛ فذكروا  العالقات  املطلوبة يف مجال 

اإلبداعي   وأخيًرا   ،%)30,2(  بنسبة"  االستراتيجي  التفكير "  ثم  ،)34,3٪( "التفكير 
 ). ٪0,6والتفكير االستراتيجي واملبادرة واإليجابية والقيادة" بنسبة (
كيوش كرمي  خلف  دراسة  مع  النتيجة  هذه  املؤشرات    30تتسق  أن  أثبتت  التي 

املعنية  هي  العالي  التعليم  مؤسسات  يف  املمتازة  العامة  للعالقات  باإلدارة    املؤسساتية 
إليه   االستراتيجيوالتخطيط   توصلت  ما  مع  يتوافق  وهذا  باإلبداع.  واالهتمام  للمنظمة 

االتصال االستراتيجي هو اإلطار الشامل واألساسي والتي أكدت أن  31دراسة ميرزا هاجر
يتطلب   معها، وهذا  املدى  بعيدة  وبناء عالقات  مع اجلماهير  التواصل  إلى  والذي يهدف 

، يف 32إبداعية واستراتيجية. وما ذكره كل من رالف تنش وأجنيليس مورينو   مهارات تفكير 
  كون تطوير املهارات ملمارس العالقات العامة من األركان األساسية لتطوير الصناعة.  
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  ) 17جدول (

مدى اعتبار القدرة على العرض والتقدمي من الصفات األساسية ملمارس العالقات العامة من وجهة نظر 

  املبحوثني 

  %  ك  القدرة على العرض والتقدمي من صفات ممارس العالقات العامة  

 90.1 155 نعم

 6.4 11 ال أدري 

 3.5 6 ال

 100.0 172   اإلجمالي 

عرضها   السابق  البيانات  على  توضح  القدرة  اعتبار  مدى  يف  املبحوثني  رأي 
ملمارس   األساسية  الصفات  من  والتقدمي هي  العامةالعرض  "نعم"  العالقات  بـ  فأجابوا  ؛ 

 ).  ٪3,5(  بنسبة" ال"  وأخيًرا ،)٪6,4(  بنسبة" أدري  ال"و ،)٪90,1بنسبة (

  ) 18جدول (
  السمات الشخصية التي ُيفضل توافرها يف ممارس العالقات العامة يف رأي املبحوثني 

أكثر السمات الشخصية التي يفضل توافرها يف ممارس 

 العالقات العامة 
  %  ك

 54.7  94  إجادة التحدث واحلوار

 11.0  19 التمتع بشخصية اجتماعية جذابة 

 9.3 16 حسن املظهر والهندام

 3.5 6 التفاؤل

 2.9 5 البشاشة

 18.6  32 جميع ما سبق

 100.0 172   اإلجمالي 

رأي املبحوثني يف أكثر السمات الشخصية التي  تشير بيانات اجلدول السابق إلى  
" يف املرتبة  إجادة التحدث واحلواريفضل توافرها يف ممارس العالقات العامة؛ فذكروا "

 وأخيًرا   ،)٪11" بنسبة (التمتع بشخصية اجتماعية جذابة"  ثم   ،)٪54,7األولى بنسبة (
 ). ٪2,9" بنسبة (البشاشة"
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العالقات  بها ممارس  يتحلى  أن  يجب  أهم صفة  فإن  املبحوثني  رأي  خالل  من 
لكنها  الوظائف،  من  كثير  يف  مرغوبة  صفة  وهي  واحلوار،  التحدث  إجادة  هي  العامة 
العامة  العالقات  طبيعة  إلى  راجع  وذلك  العامة  العالقات  ممارس  يف  بشدة  مطلوبة 

اتفقت وقد  واإلقناع.  التواصل  إلى  حتتاج  دراسة    كوظيفة  نتائج  مع  النتيجة  جيم  هذة 
  ، والتي توصلت ملجموعة من السمات للقائم باالتصال.  33ماكنمارا وآخرين 

  
  ) 19جدول (

  السمات العقلية التي ُيفضل توافرها يف ممارس العالقات العامة يف رأي املبحوثني
أكثر السمات العقلية التي يفضل توافرها يف ممارس العالقات  

  العامة 
  %  ك

 37.2 64 سرعة البديهة 

 17.4  30 التفكير املنظم 

 13.4 23 قوة الشخصية

 13.4 23 التحكم يف االنفعاالت

 12.8 22 االتزان العقلي 

 5.8  10 جميع ما سبق

 100.0 172   اإلجمالي 

اجلدول   بيانات  التي  19(تشير  العقلية  الصفات  أكثر  يف  املبحوثني  رأي  إلى   (
األولى  املرتبة  يف  البديهة"  "سرعة  فذكروا  العامة؛  العالقات  وجودها يف ممارس  تفضل 

  البديهة   سرعة"  من  كًال   وأخيًرا  ، )٪17,4(  بنسبة"  املنظم  التفكير"  ثم  ،%)37,2بنسبة (
 ).  ٪2,9العقلي" بنسبة ( واالتزان  االنفعاالت يف  والتحكم  الشخصية وقوة  املنظم والتفكير

أن هناك نسبة    التي أكدت  34تتسق هذه النتيجة مع دراسة محمد حجاج العالطي 
العامة،  العالقات  أو  اإلعالم  يف  املتخصصني  غير  العامة  العالقات  ممارسي  من  كبيرة 
احلديثة،   االتصال  تكنولوجيا  واستخدام  العلمية  البحوث  إجراء  مبهارات  يتمتعون  ولكن 
إلى   باإلضافة  اجلماهيري،  االتصال  وسائل  مع  التعامل  وكذلك  الشخصي،  واالتصال 

 عربية واإلجنليزية بدراجات متفاوتة.  إجادة اللغتني ال
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  ) 20جدول (

  الصفات املرغوبة يف ممارس العالقات العامة على املستوى املهني من وجهة نظر املبحوثني 

  %  ك أكثر الصفات املرغوبة على املستوى املهني 

 43.6 75  امتالك املعارف والعالقات 

 19.8 34 خيار املرونة والتعاون

الثقايف الوعي   31 18.0 

 7.0  12 إجادة اللغات

 5.8  10 املوضوعية 

 5.8  10 جميع ما سبق

 100.0 172   اإلجمالي 

) اجلدول  بيانات  على  20تشير  املرغوبة  الصفات  أكثر  املبحوثني يف  رأي  إلى   (
  ، )٪43,6"امتالك املعارف والعالقات" يف املرتبة األولى بنسبة (  فذكروااملستوى املهني؛  

 بنسبة"  سبق  ما  جميع"و"  املوضوعية"  وأخيًرا  ،)٪19,8(  بنسبة"  والتعاون  املرونة  خيار"  ثم
)5,8٪ .( 

الصفات   أهم  من  هي  والعالقات  املعارف  امتالك  أن  اجلدول  يف  ويالحظ 
املرغوبة على املستوى املهني، حيث إن إحدى الوظائف الرئيسة للعالقات العامة هي خلق  
العالقات سواء على املستوى الشخصي للممارس أو على مستوى املؤسسة والعالقات مع  

  املؤسسة،  املؤسسات األخرى واجلهات ذات الصلة بعمل 
ماكنمارا   جيم  دراسة  له  توصلت  ما  مع  ذلك  أن    35ويتوافق  إلى  توصلت  والتي 

القدرة والكفاءة يف ممارسة العالقات العامة تصنف ضمن مجموعة من التصنيفات التي  

طورت من مجموعة من املؤسسات املهنية حول العالم وكانت املعرفة واملهارة والقدرة على  

 غوبة يف ممارس العالقات العامة.  رأس قائمة الصفات املر 
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 املحور الرابع: اجتاهات املمارسني نحو تطوير املعارف واملهارات ذات العالقة بالتخصص: 
يهدف املقياس إلى معرفة درجة وعي املبحوثني بتطوير املعارف واملهارات يف ممارسة  

 العالقات العامة:
  ) 21جدول (

  تقييم املبحوثني ملهارات ممارسي العالقات العامة  
  ال توجد متوسطة  ممتازة العبارة

  املتوسط
  االنحراف 

  املعياري  

الوزن 

  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي

املهارات االتصالية  

(الكتابة، االتصال  

الشفهي، اإلنتاج  

 اإلعالمي)

104 60.5 67 39.0 1 .6 2.60 .503 86.7 

اإلدارية  املهارات 

(صناعة القرار،  

التخطيط، التنظيم، 

القيادة، إدارة  

األفراد، اإلدارة  

 الذاتية)

98 57.0 69 40.1 5 2.9 2.54 .555 84.7 

املعرفة االتصالية  

(النظريات واملبادئ،  

اجلمهور، البرامج  

التنموية، احلمالت،  

 التقييم)

89 51.7 75 43.6 8 4.7 2.47 .587 82.3 

اإلدارية  املعرفة 

(الشؤون العامة، 

االجتاهات 

االجتماعية  

والسياسية،  

القانونية، 

 األخالقية) 

85 49.4 75 43.6 12 7.0 2.42 .621 80.7 

املعرفة االقتصادية  

(التسويق، اإلنتاج، 

 املنافسون)

81 47.1 78 45.3 13 7.6 2.40 .626 80.0 

املهارات االقتصادية  

(التعامل مع 

امليزانية، الفواتير،  

التعاقدات،  

 الضرائب)

52 30.2 76 44.2 44 25.6 2.05 .748 68.3 
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رأي املبحوثني حول تطوير املعارف واملهارات يف  ) إلى  21تشير بيانات اجلدول (
املهارات االتصالية (الكتابة، االتصال الشفهي، اإلنتاج  ممارسة العالقات العامة؛ فذكروا "

(اإلعالمي) بنسبة  األولى  املرتبة  يف  القرار،  "   ثم  ،)86,7٪"  (صناعة  اإلدارية  املهارات 
الذاتية اإلدارة  األفراد،  إدارة  القيادة،  التنظيم،  ( التخطيط،  بنسبة  وأخيًرا 84,7"   ،(%

الضرائب " التعاقدات،  الفواتير،  امليزانية،  مع  (التعامل  االقتصادية  بنسبة  املهارة   "
  ير بالذكر إن املعرفة واملهارات االقتصادية يف آخر املعارف واملهارات.واجلد ).68,3٪(

، والتي أكدت أن االتصال املباشر جاء يف 36يتسق ذلك مع دراسة علي الغامدي 
إلى    مقدمة اجلمهور.  مع  التواصل  يف  العامة  العالقات  إدارة  تستخدمها  التي  الوسائل 

لينغ شاجانب دراسة   الكفاءات   37بي  املعرفة واملهارات والقدرات (أي  والتي توصلت أن 
عام   يف  العامة  العالقات  ملمارسة  األعمال    2010املهنية)  إدارة  مهارات  على  تركزت 

للبحث   االستراتيجي  التخطيط  عملية  وارتبطت  النظرية.  واملعرفة  اإلعالمية  والعالقات 
العال أخالقيات  وكذلك  والتقييم  والتنفيذ  القانونية،  والتخطيط  والقضايا  العامة  قات 

  مبهارات إدارة األعمال والعالقات اإلعالمية. 
 

  ) 22جدول (

املقياس العام حول رأي املبحوثني حول تطوير املعارف واملهارات يف ممارسة العالقات 
  العامة:

املقياس العام حول رأي املبحوثني حول تطوير املعارف 
  %  ك  امة واملهارات يف ممارسة العالقات الع

 4.7 8  ضعيف 

 40.7 70 متوسط 

 54.7 94 قوي

 100 172 اإلجمالي 

) املقياس العام حول رأي املبحوثني حول تطوير املعارف  22يتضح من اجلدول (
  بنسبة "  متوسًطا"و  ،)٪54,7واملهارات يف ممارسة العالقات العامة؛ فكان "قوًيا" بنسبة (

 ).  ٪4,7(  بنسبة" ضعيًفا" وأخيًرا ،)40,7٪(
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  ) 23جدول (
  أساليب تطوير مهارات ممارسي العالقات العامة

أساليب تطوير مهارات املمارسني يف مجال العالقات 
  %  ك  العامة

القراءة واالطالع من خالل حضور دورات متخصصة يف املنزل، 

  أو العمل أثناء اخلدمة

54 31.4 

 24.4 42 التدريب يف املؤسسة

شهادة جامعية يف العالقات العامة أو االتصال قبل  احلصول على 

 التوظيف

30 17.4 

بعد سنوات من   (MBA) احلصول على ماجستير متخصص

 اخلبرة يف العمل

27 15.7 

احلصول على شهادة جامعية يف إدارة األعمال أو اإلدارة قبل 

 التوظيف

5 2.9 

 8.1  14 جميع ما سبق

 100.0 172 اإلجمالي 

 
(تشير   اجلدول  مجال 23بيانات  يف  املمارسني  مهارات  تطوير  أساليب  إلى   (

العالقات العامة؛ فذكروا "القراءة واالطالع من خالل حضور دورات متخصصة يف املنزل  
) بنسبة  األولى  املرتبة  يف  اخلدمة"  أثناء  العمل  " املؤسسة  يف  التدريب"  ثم  ،)٪31,4أو 

شهادة جامعية يف إدارة األعمال أو اإلدارة قبل لى  ع   احلصول"  وأخيًرا  ،)٪24,4(  بنسبة
 ). ٪2,9التوظيف" بنسبة (

التي بحثت يف الطريقة التي سعت بها    38تتسق هذه النتيجة مع دراسة أالن رول
للتأثير على محتوى واجتاه تعليم العالقات العامة.  (IPR) جمعية العالقات العامة الدولية

امله النقابة  اهتمامات  وجود  املمارس  وأثبتت  وربط  للتدريب،  عمل  إطار  إنشاء  يف  نية 
  مبوافقتها على الشهادات اجلامعية والدبلومات يف العالقات العامة.

دراسة   وآخرين كذلك  نيان  مات  مصطلح    39لينا  استخدام  ارتباط  عززت  التي 
االحترافية يف العالقات العامة بالتعبير عن احلاجة إلى حتسني الكفاءة املهنية، وتوصلت  

وبيئة  مل ثقافة  مع  يتوافق  الذي  املهنية  الكفاءات  منوذج  لتطوير  اإلرشادات  من  جموعة 
  .ممارسي العالقات العامة
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بيلوول  جايد  دوان،  آن  ماي  دراسة  أكدت  اآلخر  اجلانب  إلى    40وعلى  احلاجة 
إنشاء جمعية مهنية يف فيتنام وتقدمي املزيد من الدورات التدريبية للعالقات العامة لزيادة  

  .طوير صناعة العالقات العامة الفيتنامية اجلديدة نسبًيا وتوجيه تطورها يف املستقبلوت
  ) 24جدول (

  طرق تطوير ممارس العالقات العامة مهاراته االتصالية املباشرة

الطرق التي ميكن أن يطور ممارس العالقات العامة بها  

  %  ك  مهاراته االتصالية املباشرة

 34.9 60  .خالل البرامج التي تقدمها املؤسسةالتطوير الذاتي من 

 23.8 41 .عن طريق املواد التدريبية والعلمية املوجودة على اإلنترنت

 22.1 38 .حضور الدورات التدريبية املتخصصة خارج املؤسسة

 13.4 23 .حضور الدورات التدريبية املتخصصة داخل املؤسسة

 5.8 10 .اإللكترونيةالبرامج األكادميية اجلامعية 

 100.0 172 اإلجمالي 

 

) اجلدول  بيانات  العالقات  24تشير  يطور ممارس  أن  التي ميكن  الطرق  إلى   (
العامة بها مهاراته االتصالية املباشرة من وجهة نظر املبحوثني؛ فذكروا "التطوير الذاتي  

األولى   املرتبة  يف  املؤسسة"  تقدمها  التي  البرامج  خالل  (من    عن "  ثم  ،)٪34,9بنسبة 
 البرامج "  وأخيًرا  ،%)23,8ية املوجودة على اإلنترنت" بنسبة (والعلم   التدريبية  املواد   طريق

  ). ٪5,8( بنسبة" اإللكترونية اجلامعية األكادميية
التي أكدت ارتباط استخدام   41لينا مات نيان وآخرين واجلدير بالذكر أن دراسة  

العالقات العامة بالتعبير عن احلاجة إلى حتسني الكفاءة املهنية  مصطلح االحترافية يف  
مخرجات  جانب  إلى  التطويرية.  البرامج  من خالل  وذلك  العامة،  العالقات  يف ممارسة 

والتي أوضحت وجود العديد من أوجه التشابه عبر    42دراسة أندريا إل ماير وآني ليونارد 
لتحقيق   املستخدمة  اآلليات  حيث  من  يف  القارات  التشابه  نقاط  وتعد  املهني.  الوضع 

أسهامات تركيبة املعرفة املتخصصة التراكمية، وتوفير فرص التدريب املهني املهمة للغاية،  
الدراسي  واملنهج  االعتماد  مثل  بقضايا  يتعلق  فيما  متباينة  نظر  وجهات  توجد  بينما 

 املعياري.  
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  ) 25جدول (

  يحتاج إليها ممارس العالقات العامةالشهادات والبرامج التعليمية التي 

  %  ك    الشهادات والبرامج التعليمية

 50.0 86  شهادة جامعية يف مجال العالقات العامة واالتصال

 21.5 37 تأهيل مهني يف مجال العالقات العامة

 9.3 16 دورات تدريبة متخصصة

 8.7 15 اللغة اإلجنليزية

 5.2 9 خبرة عاملية 

 1.7 3 أخرىلغات أجنبية 

 1.2 2 شهادة جامعية يف تخصص غير العالقات العامة

 1.2 2 تأهيل يف مجال إدارة األعمال 

 1.2  2 شهادة جامعية يف مجال إدارة األعمال

 100.0 172 اإلجمالي 

   
بيانات اجلدول ( إليها  25تشير  التي يحتاج  التعليمية  والبرامج  الشهادات  إلى   (

العامة بشدة من وجهة نظر املبحوثني؛ فذكروا "شهادة جامعية يف مجال ممارس العالقات  
 ) املرتبة األولى بنسبة  العامة واالتصال" يف   مجال   يف  مهني  تأهيل"   ثم  ،)٪50العالقات 

غير    جامعية  شهادة"  من   كًال   وأخيًرا  ،)٪21,5(   بنسبة"  العامة  العالقات تخصص  يف 
إدار مجال  يف  "تأهيل  و  العامة"  إدارة  العالقات  مجال  يف  جامعية  "شهادة  و  األعمال"  ة 

) بنسبة  ماكنمارا.  منهما  لكل)  ٪2,1األعمال"  جيم  دراسة  مع  أعاله  النتيجة  ، 43تتسق 
 .  44ستاك وآخرين دراسة 
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  املحور اخلامس: صعوبات ومعوقات األداء املهني.  
  ) 26جدول (

  العامة من وجهة نظر املبحوثنيصعوبات ومعوقات األداء املهني مجال العالقات 
  ال أوافق  إلى حد ما   موافق  العبارة  22

  املتوسط
  االنحراف 

  املعياري  

الوزن 

  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي

سوء الفهم ألهمية العالقات 

 89.7 567. 2.69 5.2 9 20.9 36 73.8 127 العامة املتخصصة يف املجتمع

ضعف الفهم للممارسات  

اإلدارة االتصالية من قبل 

 العليا 

119 69.2 49 28.5 4 2.3 2.67 .519 89.0 

ضعف الهيئات املختصة يف 

مجال العالقات العامة 

 واالتصال 

110 64.0 55 32.0 7 4.1 2.60 .569 86.7 

عدم وجود اعتماد رسمي 

 86.3 610. 2.59 6.4 11 28.5 49 65.1 112 ملهنة العالقات العامة 

التعليم عدم مواكبة عمليات 

 85.3 594. 2.56 5.2 9 33.1 57 61.6 106 والتدريب املتخصص 

صعوبات إثبات تأثير أنشطة 

االتصال على األهداف 

 التنظيمية 

91 52.9 74 43.0 7 4.1 2.49 .577 83.0 

التركيز على الكفاءة دون 

 78.3 715. 2.35 14.0 24 36.6 63 49.4 85 اخلبرة واملمارسة 

بيانات   (تشير  مجال 26اجلدول  يف  املهني  األداء  ومعوقات  صعوبات  إلى   (
العامة  العالقات  الفهم ألهمية  "سوء  فذكروا  املبحوثني؛  نظر  وجهة  من  العامة  العالقات 

 للممارسات   الفهم  ضعف"  ثم  ،)٪89,7املتخصصة يف املجتمع" يف املرتبة األولى بنسبة (
الكفاءة التر"    من  كًال   وأخيًرا  ،)٪89(   بنسبة"  العليا  اإلدارة  قبل  من  االتصالية كيز على 

 ).  ٪78,3دون اخلبرة واملمارسة" بنسبة (
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  ) 27جدول (

املقياس العام حول صعوبات ومعوقات األداء املهني يف مجال العالقات العامة من وجهة 
  نظر املبحوثني:

املقياس العام حول صعوبات ومعوقات األداء املهني يف مجال 

  %  ك  العالقات العامة من وجهة نظر املبحوثني 

 2.9 5  محدودة 

 20.3 35 متوسطة 

 76.7 132 متعددة 

 100 172 اإلجمالي 

) املقياس العام حول صعوبات ومعوقات األداء املهني يف  27يتضح من اجلدول (
بنسبة  "متعددة"  الصعوبات  فكانت  املبحوثني؛  نظر  وجهة  من  العامة  العالقات  مجال 

 ).٪2,9( بنسبة" محدودة" وأخيًرا  ،%)20,3( بنسبة" متوسطة" و ،)76,7٪(
  

  نتائج الفروض:
الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مدى قيام املبحوثني بالبحث 
العامة   بالعالقات  معرفتهم  وتقييم  العامة  بالعالقات  اخلاصة  واملوضوعات  املعلومات  عن 

  املعرفية.  احتياجاتهمو
  ) 28جدول (

مدى قيام املبحوثني بالبحث عن املعلومات  
وتقييم  واملوضوعات اخلاصة بالعالقات العامة 

املعرفية  احتياجاتهمومعرفتهم بالعالقات العامة   

معامل  
ارتباط 
 بيرسون

مستوى  
 املعنوية

 الداللة

 دال 0.006 ** 0.207
 172 إجمالي العينة (ن)

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مدى  تشير البيانات السابقة إلى وجود  
وتقييم  العامة  بالعالقات  اخلاصة  واملوضوعات  املعلومات  عن  بالبحث  املبحوثني  قيام 

، حيث تبلغ قيمة معامل ارتباط بيرسون  معرفتهم بالعالقات العامة واحتياجاتهم املعرفية 
معنوي**0.207( ()، عند مستوى  يعني  0.006ة  املمارسني )؛ مما  تقييم  زاد  كلما  أنه 

اخلاصة   املعلومات  عن  بالبحث  املمارسني  قيام  زاد  كلما  اخلاصة  واحتياجاتهم  للمعرفة 
 بالعالقات العامة
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الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة وعي املبحوثني بتطوير املعارف 
  -العمر  –امة واملتغيرات الدميوغرافية املتمثلة يف النوع واملهارات يف ممارسة العالقات الع

  الوضع اإلداري 
  

  ) 29جدول (
وعي املبحوثني بتطوير املعارف 

  واملهارات يف ممارسة العالقات العامة  

  

  

  املتغيرات الدميوغرافية

 املتوسط العدد 
االنحراف 

 املعياري 

 مؤشرات إحصائية 

 االختبار
درجة 

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

  النوع 
ت=  61870. 2.4023 87 ذكور 

2.232 
دال  0.027 170  

 53896. 2.6000 85 إناث 

 

  العمر

29إلى  20من   105 2.6095 .54588 

ف= 

3.301 

3 

168 
دال  0.022  

39إلى  30  39 2.3077 .61361 

49إلى  40  23 2.3478 .57277 

 89443. 2.4000 5 فأكثر  50

 58739. 2.5000 172 اإلجمالي 

الوضع  

 اإلداري 

 55646. 2.5794 126 أخصائي عالقات

ف= 

5.134 

4 

167 
دال  0.001  

 51493. 2.5833 12 مشرف قسم 

 50000. 1.7500 4 رئيس 

 40825. 1.8333 6 استشاري

 63702. 2.3333 24 مدير

 58739. 2.5000 172 اإلجمالي 

) جدول  يف  السابقة  البيانات  داللة  29تشير  ذات  فروق  وجود  مدى  إلى   (
إحصائية بني درجة وعي املبحوثني بتطوير املعارف واملهارات يف ممارسة العالقات العامة 

النوع يف  املتمثلة  الدميوغرافية  الدقيق  -العمر   –واملتغيرات  املستوى    –التخصص 
اإلداري؛  –سنوات اخلبرة  –التعليمي (  الوضع  بلغت قيمة ت  النوع،  )، عند  2.232حول 

) معنوية  بلغت  0.027مستوى  العمر،  الذكور. وحول  ثم  اإلناث  الفروق لصالح  وكانت   ،(
) ف  (3.301قيمة  معنوية  مستوى  عند  تتراوح  0.022)،  َمْن  لصالح  الفروق  وكانت   ،(

َمْن تتراوح    عاًما"، وأخيًرا  50عاًما"، ثم َمْن تزيد أعمارهم عن "  29-20أعمارهم بني "
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" يتعلق بالوضع اإلداري، بلغت قيمة ف (  39-30أعمارهم بني  )،  5.134عاًما". وفيما 
) معنوية  مستوى  "أخصائي  0.001عند  ثم  األقسام"،  "مشريف  لصالح  الفروق  وكانت   ،(

ف   قيمة  بلغت  الدقيق،  للتخصص  وبالنسبة  "الرؤساء".  وأخيًرا  العامة"،  العالقات 
مع1.154( مستوى  عند   ،() ف 0.318نوية  قيمة  بلغت  اخلبرة،  سنوات  وحول   .(
)3.977) معنوية  مستوى  عند  سنوات  0.009)،  تتراوح  َمْن  لصالح  الفروق  وكانت   ،(

عاًما"، وأخيًرا َمْن تتراوح   16أعوام"، ثم من تزيد سنوات خبرتهم عن " 5-1خبرتهم بني " 
" بني  خبرتهم  التعليمي  10- 6سنوات  للمستوى  وبالنسبة  ف أعوام".  قيمة  بلغت   ،

)، وكانت الفروق لصالح "احلاصلني على تعليم  0.002)، عند مستوى معنوية (6.697(
 ثانوي"، ثم احلاصلني على "تعليم جامعي"، وأخيًرا "احلاصلني على تعليم فوق اجلامعي".  

وبذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجة وعي املبحوثني بتطوير املعارف 

  –العمر   –واملهارات يف ممارسة العالقات العامة واملتغيرات الدميوغرافية املتمثلة يف النوع

الوضع اإلداري، يف حني ثبت عدم وجود فروق ذات    –سنوات اخلبرة  –املستوى التعليمي

داللة إحصائية بني درجة وعي املبحوثني بتطوير املعارف واملهارات يف ممارسة العالقات  

  يرات الدميوغرافية املتمثلة يف التخصص الدقيق.العامة واملتغ

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب رأي املبحوثني بني الصفات املهنية 
  وأسباب االلتحاق مبجال العالقات العامة.

  ) 30جدول (
  الفروق

  
احلصول على    قناعة شخصية 

 درجة علمية 
الصدفة  
 املحضة 

ضغوط  
  اإلجمالي  التخصص  اجتماعية 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 19.8  34  10.5 2 100 1 0 0 37.5 6 21.6  25 خيار املرونة والتعاون

 18  31  15.8 3 0 0 20 4 18.8 3 18.1 21 الوعي الثقايف 

امتالك املعارف 
 43.6  75  57.9 11 0 0 65 13 31.3 5 39.7 46 والعالقات 

  7  12  0  0  0  0  0  0  6.3  1  9.5 11 إجادة اللغات

 5.8  10  5.3 1 0 0 0 0 6.3 1 6.9  8  املوضوعية 

 5.8  10  10.5 2 0 0 15 3 0 0 4.3  5  جميع ما سبق

 100  172  100 19 100 1 100 20 100 16 100  116    اإلجمالي 

  غير دال)  0.172مستوى املعنوية:   20درجة احلرية:  25.829: 2مؤشرات إحصائية (كا  



                1273 

 ) البيانات يف جدول  إحصائية حسب  30توضح  داللة  ذات  فروق  وجود  ) عدم 
والتعاون املرونة  (خيار  املهنية  الصفات  بني  املبحوثني  الثقايف  -رأي  امتالك    -الوعي 

املوضوعية) وأسباب االلتحاق مبجال العالقات العامة   –إجادة اللغات  -املعارف والعالقات
شخصية علميةاحلص  -(قناعة  درجة  على  املحضة  -ول  اجتماعية  -الصدفة   - ضغوط 

  ). 0.172)، عند مستوى معنوية (25.829( 2)، حيث تبلغ قيمة كاالتخصص
 

الرابع:   التي  الفرض  الدقيق واملوضوعات  التخصص  ذات داللة إحصائية بني  توجد فروق 
  يطلع عليها املمارسون. 

  ) 31جدول (
  الفروق

  
راديو  صحافة   عالقات عامة 

 اإلجمالي  وتليفزيون

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 20.9 36 33.3 1 23.1 3 20.5  32 عامة 

 1.2 2 0 0 7.7 1 0.6 1 متخصصة

 73.8 127 66.7 2 69.2 9 74.4 116 االثنتان مًعا

  4.1  7  0  0  0  0  4.5 7 ال أقرأ

 100 172 100 3 100 13 100  156    اإلجمالي 

  غير دال)  0.400مستوى املعنوية:   6درجة احلرية:  6.211: 2مؤشرات إحصائية (كا 

  

السابقة   البيانات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )  31يف جدول (توضح 
) واملوضوعات التي  راديو وتليفزيون  -  صحافة - عالقات عامةبني التخصص الدقيق (
املمارسون عليها  كا  -متخصصة    -(عامة  يطلع  قيمة  تبلغ  حيث  مًعا)،   2االثنتان 

  ).0.400)، عند مستوى معنوية (6.211(
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التعليمي  الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني سنوات اخلبرة واملستوى 
  وتطوير املهارات اخلاصة يف مجال العالقات العامة. 

  ) 32جدول (

تطوير املهارات اخلاصة يف مجال  

 العالقات العامة.  

  املتغيرات الدميوغرافية 

 املتوسط  العدد
االنحراف  

 املعياري

 مؤشرات إحصائية 

 االختبار 
درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

سنوات  

  اخلبرة

سنوات 5إلى  1من   122 1.11 .411 

ف=  

1.282 

3 

168 

0.282  

 غير دال 

سنوات  10إلى  6من   20 1.00 .000 

سنة   15إلى  11من   14 1.00 .000 

 000. 1.00 16 سنة فأكثر  16

 349. 1.08 172 اإلجمالي 

املستوى  

 التعليمي

  

 288. 1.09 23  ثانوي 
ف=  

1.5692 

 

2 

169 

0.211  

 غير دال 

 420. 1.11 107 جامعي

 000. 1.00 42 دراسات عليا

 349. 1.08 172 اإلجمالي 

) اجلدول  بيانات  وجود  32توضح  عدم  سنوات  )  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
العامة العالقات  مجال  يف  اخلاصة  املهارات  وتطوير  التعليمي  واملستوى  فيما اخلبرة  ؛ 

) ف  قيمة  تبلغ  بالسن،  (1.282يتعلق  معنوية  مستوى  عند  املستوى  0.282)  وحول   ،(
 ) قيمة ف  بلغت  (1.5692التعليمي،  معنوية  مستوى  عند  يوضح  0.211)  عدم )، مما 

تطوير  وجود   وبني  التعليمي  واملستوى  اخلبرة  سنوات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
 املهارات اخلاصة يف مجال العالقات العامة
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الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تطوير املعارف لدى املمارسني  
  ورؤيتهم حول ممارسة العالقات العامة. 

 ) 33جدول (
تطوير املعارف لدى 

  املمارسني  
 اإلجمالي  ال   نعم

  %  ك  %  ك  %  ك

 11 19 5 1 11.8  18 علم

 7.6 13 0 0 8.6 13 فن 

 3.5 6 0 0 3.9 6 موهبة 

  77.9  134  95  19  75.7 115 جميع ما سبق

 100 172 100 20 100  152    اإلجمالي 

  0.251مستوى املعنوية:   3درجة احلرية:  4.098: 2مؤشرات إحصائية (كا
  غير دال) 

السابقة   البيانات  بني  توضح  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  املعارف عدم  تطوير 
جميع ما    -موهبة    –فن    –(علم    ورؤيتهم حول ممارسة العالقات العامة  املمارسني لدى  

  ).0.251)، عند مستوى معنوية (4.098(   2سبق)، حيث تبلغ قيمة كا
  

  االستنتاجات:
يرى غالبية املبحوثني أن العالقات العامة حتتاج إلى املعرفة والفن واملوهبة يف   .1

  .ومعبرة  كبيرة نسبة وهي) ٪77,9نفس الوقت وكانت نسبتهم (
أكثر املصادر التي يعتمد عليها املمارسون يف احلصول على املعرفة واملعلومات   .2

املتخصصة يف مجال العالقات العامة هي "اإلنترنت" حسب رأي املبحوثني بنسبة  
%)، وأخيًرا "الدوريات العلمية"  27,3(  بنسبة"  التدريبية الدورات" ثم  ،)41,9٪(

  %).  9,3بنسبة (
رأي املبحوثني فإن معرفة املمارسني يف اململكة العربية السعودية عالية يف  حسب  .3

%) وهي نسبة عالية حيث تصل  64مجال التخصص واملمارسة، وبلغت النسبة (
  %) من جملة التقييم.97مع النسبة املتوسطة إلى ما يقارب (

قات  حترص نسبة كبيرة من املبحوثني على البحث عن املوضوعات اخلاصة بالعال .4
%)، مما يشير إلى حرص املمارسني إلى تطوير املعارف 88.4العامة بنسبة ( 

 املتخصصة بالنسبة لهم يف مجال العالقات العامة.
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حسب رأي املبحوثني فإن ممارس العالقات العامة يحتاج إلى االطالع على   .5
املعلومات العامة كاحتياجه إلى االطالع على املعلومات املتخصصة بغرض تكامل 

 ملعرفة وخصوصية املهنة. ا
العالقات   .6 املطلوبة يف مجال  اإلدارية  أكثر اخلصائص  املبحوثني يف  رأي  اتفق 

) بنسبة  األولى  املرتبة  يف  اإلبداعي"  "التفكير  فذكروا  ثم  %34,3العامة؛   ،(
) بنسبة  االستراتيجي"  والتفكير  %30,2"التفكير  اإلبداعي  "التفكير  وأخيًرا   ،(

  ). %0,6االستراتيجي واملبادرة واإليجابية والقيادة" بنسبة (
بحسب رأي املبحوثني فإن أهم صفة يجب أن يتحلى بها ممارس العالقات العامة  .7

هي إجادة التحدث واحلوار، وهي من الصفات املطلوبة بشدة يف مجال العالقات  
  العامة، وأحد أهم أسباب النجاح يف املهنية.

ني يف أكثر الصفات العقلية التي تفضل وجودها يف ممارس  يتنوع رأي املبحوث .8
ثم    ،)%37,2العالقات العامة؛ فذكروا "سرعة البديهة" يف املرتبة األولى بنسبة (

)، وأخيًرا "كل من سرعة البديهة والتفكير املنظم  %17,4"التفكير املنظم" بنسبة (
  ).%2,9نسبة (وقوة الشخصية والتحكم يف االنفعاالت واالتزان العقلي" ب 

وفًقا لرؤية املبحوثني فإن املهارات االتصالية املتمثلة يف الكتابة واالتصال   .9
الشفهي واإلنتاج اإلعالمي هي املهارة املقدمة على غيرها من املهارات، يليها  

مباشرة املهارات اإلدارية املتمثلة يف صناعة القرار والتخطيط والتنظيم والقيادة 
  وإدارة األفراد. 

فذكروا  تتع .10 العامة؛  العالقات  مجال  يف  املمارسني  مهارات  تطوير  أساليب  دد 
كورسات متخصصة يف املنزل أو العمل أثناء   "القراءة واالطالع من خالل حضور 

) بنسبة  األولى  املرتبة  يف  بنسبة  31,4اخلدمة"  املؤسسة"  يف  "التدريب  ثم   ،(%
األعمال أو اإلدارة قبل    %)، وأخيًرا "احلصول على شهادة جامعية يف إدارة24,4(

  %). 2,9التوظيف" بنسبة (
%) من املبحوثني ترى أن مسؤولية زيادة املعارف واملعلومات تقع 51نسبة ( .11

على عاتق املؤسسات التعليمية (اجلامعات)، لذلك البد من تطوير املقررات  
 واملناهج التدريبية يف مجال العالقات العامة باجلامعات. 

لصعوبات التي تواجه األداء االحترايف يف مجال العالقات  من أكبر املعوقات وا .12
حسب   املجتمع  يف  املتخصصة  العامة  العالقات  ألهيمه  الفهم  سوء  هو  العامة 

  ) 26مخرجات اجلدول (
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بلغ   .13 العامة  العالقات  مجال  يف  التدريبية  بالدورات  املبحوثني  التحاق  نسبة 
)77,9 .(%  
ب .14 إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  بالبحث  توجد  املبحوثني  قيام  مدى  ني 

عن املعلومات واملوضوعات اخلاصة بالعالقات العامة وتقييم معرفتهم بالعالقات  
بيرسون   ارتباط  معامل  قيمة  تبلغ  حيث  املعرفية،  واحتياجاتهم  العامة 

)0.207) معنوية  مستوى  عند  قيام  0.006**)،  ارتفع  كلما  أنه  يعني  مما  )؛ 
املعل عن  بالبحث  ارتفع  املبحوثني  العامة،  بالعالقات  اخلاصة  واملوضوعات  ومات 

  تقييم معرفتهم بالعالقات العامة واحتياجاتهم املعرفية.  
املعارف  .15 بتطوير  املبحوثني  وعي  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

يف   املتمثلة  الدميوغرافية  واملتغيرات  العامة  العالقات  ممارسة  يف  واملهارات 
التعليميامل  –العمر   –النوع اخلبرة    –ستوى  حني    –سنوات  يف  اإلداري،  الوضع 

بتطوير   املبحوثني  وعي  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ثبت 
املعارف واملهارات يف ممارسة العالقات العامة واملتغيرات الدميوغرافية املتمثلة  

 يف التخصص الدقيق. 
امل .16 رأي  حسب  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الصفات  عدم  بني  بحوثني 

والتعاون املرونة  (خيار  الثقايف  -املهنية  والعالقات  -الوعي  املعارف   -امتالك 
اللغات  (قناعة    –إجادة  العامة  العالقات  مبجال  االلتحاق  وأسباب  املوضوعية) 

علمية  -شخصية درجة  على  املحضة  - احلصول  اجتماعية  -الصدفة    - ضغوط 
 ).0.172، عند مستوى معنوية ()25.829( 2التخصص)، حيث تبلغ قيمة كا

- عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التخصص الدقيق (عالقات عامة .17
(عامة  -صحافة   املمارسون  عليها  يطلع  التي  واملوضوعات  وتليفزيون)    - راديو 

)، عند مستوى معنوية  6.211(  2االثنتان مًعا)، حيث تبلغ قيمة كا  -متخصصة
)0.400.( 
د .18 ذات  فروق  وجود  التعليمي  عدم  واملستوى  اخلبرة  إحصائية بني سنوات  اللة 

تبلغ   بالسن،  يتعلق  فيما  العامة؛  العالقات  مجال  يف  اخلاصة  املهارات  وتطوير 
) ف  (1.282قيمة  معنوية  مستوى  عند  التعليمي،  0.282)  املستوى  وحول   ،(

) ف  قيمة  ( 1.5692بلغت  معنوية  مستوى  عند  عدم 0.211)  يوضح  مما   ،(
التعليمي وتطوير    وجود فروق ذات واملستوى  داللة إحصائية بني سنوات اخلبرة 

 املهارات اخلاصة يف مجال العالقات العامة.



 

 
1278 1278 

املمارسني   .19 لدى  املعارف  تطوير  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
(علم العامة  العالقات  ممارسة  حول  سبق)،   -موهبة  –فن  –ورؤيتهم  ما  جميع 

 ).0.251)، عند مستوى معنوية (4.098( 2حيث تبلغ قيمة كا

 اخلالصة وتوصيات الدراسة:
من  مجموعة  الدراسة  تضع  االستنتاجات،  أبرز  وإيجاز  واستعراض  البيانات  حتليل  بعد 
وصناع   واملهنية  واألكادميية  املتخصصة  واملنظمات  الباحثني  بإمكان  والتي  التوصيات 
ومتخذي القرارات االستئناس بها يف مسيرة تطوير ممارسة العالقات العامة يف اململكة  

 تي:  العربية السعودية. وهي كاآل 
البدء يف دراسات مسحية على املستوى الوطني لتحديد املستوى  توصي الدراسة ب -1

العالقات  ومدراء  ممارسي  لدى  املهنية  والكفاءة  واملهارة  املعرفة  من  احلالي 
رسم   يف  دور  لها  يكون  سوف  الوطنية  الدراسة  من  املرجوة  والنتائج  العامة، 

وتخص  صناعة  لتطوير  وطنية  سعودية  على استراتيجية  العامة  العالقات  ص 
  املستوى األكادميي والتطبيقي.  

وذلك   -2 املهنية؛  واملؤسسات  واملعاهد  باجلامعات  التثقيفية  البرامج  زيادة  ضرورة 
املتاحة   واملعلومات  البيانات  مصادر  عن  البحث  كيفية  على  املمارسني  لتدريب 

 هائل.ملمارسي ومدراء العالقات العامة، خصوًصا يف ظل التطور التقني ال
العامة بحيث تركز على   -3 العالقات  التعليمية والتدريبية يف مجال  البرامج  تطوير 

يف   املعرفية  اجلرعات  لزيادة  وذلك  املتخصصة؛  والنماذج  والنظريات  املعلومات 
مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية بشكل عام واإلعالم والعالقات العامة على  

 وجه اخلصوص.  
لقاءات -4 عقد  املهم  واجلمعيات   من  واملعاهد  اجلامعات  يف  ومحاضرات  مفتوحة 

الطالب   ينخرط  حتى  العامة  العالقات  تخصص  عن  أكثر  معلومات  لنشر 
والطالبات وصغار املمارسون واملمارسات واملستشارون واملدراء مبجال العالقات 

 العامة بناًء على معرفة ودراية علمية ورغبة شخصية.  
واملهنية املتخصصة يف العالقات العامة البدء يف    يتطلب من املؤسسات العلمية  -5

(األثنوجرافية   منهج  وفق  موسعة  (كيفية)  نوعية  دراسات  إجراء 
Ethnography  ومشرف ممارس  يف  املطلوبة  املهارات  لتحديد  وذلك   ،(
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العربية   باململكة  االصطناعي  الذكاء  زمن  يف  العامة  العالقات  ومدير  ومستشار 
 السعودية.  

تكثي -6 من  مجال البد  يف  التدريبية  اجلرعات  من  املزيد  إعطاء  على  التركيز  ف 
املطلوب   املستوى  على  للوصول  وذلك  الشخصي؛  واالتصال  االتصال  مهارات 
الشخصية.   والسمات  اإلدارية  اخلصائص  من  واملدير  واملستشار  للممارس 
تسود   حتى  وذلك  بعد  عن  اإللكتروني  التدريب  أسلوب  على  االعتماد  ويفضل 

 وكأحد الدروس املستفادة من جائحة كورونا.الفائدة 
على الباحثني مستقبًال التوجه نحو دراسة عدد من املوضوعات امللحة واملعاصرة   -7

التعليم   واقع  املهنية،  الكفاءة  مستوى  على  االصطناعي  الذكاء  تأثيرات  مثل 
البرامج   وتأثير  السيبراني  العصر  يف  العامة  العالقات  صناعة  يف  والتدريب 

 مية على مستوى أداء برامج العالقات العامة.  التعلي
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relations association IPRA  . 
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4 Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (1992). Models of public relations and 
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8 Nayan, L. M., Samsudin, K., Othman, S., & Tiung, T. (2012). The need for public 
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11 Manley, D., & Valin, J. (2017). Laying the foundation for a global body of 
knowledge in public relations and communications management. Public Relations 
Review, 43(1), pp 56-70. 
12 Meyer, A. L., & Leonard, A. (2014). Are we there yet? En route to 
professionalism. Public Relations Review, 40(2), pp 375-386. 
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