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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير =  2.01بنسبة  %100في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم
الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة  Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل أسبوع من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  15يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  2800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%25لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  30جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا بانتظام ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها ثمانية وثالثون ً
وباحثين من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـ ـ
وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد
فيها األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على
النطاق العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
من خالل موقعها اإللكتروني .فقد َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في عام 2021م ضمن الفئة
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
"األولى  "Q1على المستوى العربي وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير= .0.9655
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).وفي العدد التاسع والثالثين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال
عددا يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي
ً
بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه
والماجستير.
ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "التاسع والثالثين" مـن المجلـة ،ومـن جامعـة أم
ـتركا تحــت عن ـوان" :أخالقيــات ممارســي العالقــات العامــة فــي الجهــات الحكوميــة
القــرى ،نجــد بحثًـا مشـ ً
وعالقتهــا بــاألداء المهنــي لــديهم :و ازرة الصــحة نمو ًج ـا" ،وهــو مقــدم مــن :أ.م.د .ع ز ج لززبد ع ز
حسين ،من مصر ،وأسماء بنت بخت غالي السحيمي ،من السعودية.
ومن جامعة األزهر ،قدمت :د .شفق أحم علي علي من مصر ،دراسة ميدانية بعنوان" :تقييم
النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي :لقاح كورونا
أنمو ًجا".

ومن جامعة النجاح الوطنية بفلسطين ،قدم كل من :د .معين فتحي محمود الكوع ،من فلسطين،
فلسطين محمود محم سعي دويكات من فلسطين ،دراسة مشتركة بعنوان" :فاعلية المواقع اإللكترونية
الفلسطينية الحكومية وفًقا لنظرية االتصال الحواري :دراسة مقارنة بين هيئة التوجيه السياسي والوطني
والشرطة وو ازرة الداخلية".
ومن جامعة بورسعيد ،قدمت :د .سمر إبراهيم أحم عثمان ،من مصر ،دراسة بعنوان" :مهارات
التربية اإلعالمية الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية وعالقتها بالرقابة الذاتية نحو مضامين مواقع
التواصل االجتماعي".
ومن جامعة الغرير بدبي ،قدمت د .غادج سيف ثابت ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :دور استخدام
استراتيجية التسويق االجتماعي في َّ
المنتَج في الحمالت اإلعالنية :دراسة ميدانية في إطار نمو ج
تبني ُ
هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية".
قدمت
أما د .إيناس السعي إبراهيم ،من معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال ،من مصرَّ ،
بحثًا بعنوان" :تقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة وفًقا الحتياجات سوق العمل".
ومن جامعة األزهر ،قدمت :د .نيفين محم عرابي حماد من مصر ،بحثًا بعنوان" :أطر تغطية
مواقع القنوت الفضائية اإلخبارية لنقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش :دراسة مقارنة بين
مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية".
ومن جامعة جازان ،قدم كل من :عمرو صالح باسودان ،علي بن محم الصومالي ،ع الرحمن
مشتركا بعنوان" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات
إبراهيم الحفاف من السعودية ،بحثًا
ً
الحكومية السعودية :دراسة ميدانية على عينة من إدارات العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات
الحكومية بمنطقة جازان للعام 2021م".
أخير من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةَّ ،
الصالحي ،من السعودية،
قدم حاتم عاب ع
و ًا
ملخصا لرسالة ماجستير بعنوان" :توظيف الصحف اإللكترونية السعودية لصحافة الفيديو في تغطية
ً
األحداث المحلية :دراسة تحليلية ميدانية".
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

أخالقيات ممارسي العالقات العامة يف اجلهات احلكومية وعالقتها باألداء
املهني لديهم :وزارة الصحة منوذجا

إعداد

أ.م.د .عزة جالل حسين

(*)

أسماء بنت بخت غالي السحيمي

(*) أستاذ اإلعالم المشارك في كلية العلوم االجتماعية  -جامعة أم القرى.
(**) حاصلة على درجة الماجستير في العالقات العامة من كلية العلوم االجتماعية  -جامعة أم القرى.

(**)

العدد االتاسع والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء
المهني لديهم :وزارة الصحة نموذجا
أ.م.د .عزة حسين جالل
dr_azzagalal@hotmail.com
جامعة أم القرى

أسماء بنت بخت غالي السحيمي
asmoa_al@outlook.com
جامعة أم القرى

ملخص:
تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية

نموذجا ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية
وعالقتها باألداء المهني لديهم :و ازرة الصحة
ً
مواثيق الشرف وأخالقيات مهنة العالقات العامة في و ازرة الصحة ،العوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات

األخالقية لمهنه العالقات العامة في و ازرة الصحة ،الكشف عن أهم الصفات األخالقية والمهنية التي
يجب توافرها لدى ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة.

تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية ،والتي تعتمد على أسلوب المسح بالعينة لممارسي العالقات العامة،

واعتمدت الدراسة على العينة العشوائية البسيطة من ممارسي العالقات العامة في بعض المستشفيات
والمراكز الصحية التابعة لو ازرة الصحة في المدينة المنورة بلغ قوامها ( )50مفردة من ممارسي العالقات

العامة الذكور واإلناث.

وأظهرت نتائج الدراسة مدى وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات العامة في
المستشفى أو المركز الصحي حيث بلغت (بصفة دائمة)  ٪78من إجمالي مفردات عينة الدراسة ،كذلك

أكدت النتائج على مدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل بالمواثيق األخالقية التي تحدد
عمل مسؤول العالقات العامة من وجهة نظرهم حيث بلغت (بدرجة كبيرة)  ٪52من إجمالي مفردات

أيضا مدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول
عينة الدراسة ،وأظهرت النتائج ً
العالقات العامة من وجهة نظرهم حيث بلغت (بدرجة كبيرة)  ٪32من إجمالي مفردات عينة الدراسة.
الكلمات المفتاحية :المواثيق األخالقية للعالقات العامة ،أخالقيات ممارسة العالقات العامة ،األداء
المهني لممارسي العالقات العامة.
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أ.م.د .عزة جالل حسين  -أسماء السحيمي" :أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء المهني لديهم"

مقدمة:
تكمن أهمية العنصر األخالقي في ممارسة نشاط العالقات العامة بمسؤوليتها االجتماعية ،وفلسفتها
العامة وسياستها اإلعالمية والتزامها األخالقي فيما يصدر عنها ،وكذلك قيامها على تنمية الثقة واالحترام

المتبادل بين العاملين في و ازرة الصحة ،وكذلك بين الو ازرة وجمهورها الداخلي والخارجي ,فالعالقات العامة

تسعى إلى تحقيق مبدأ المسؤولية االجتماعية واألخالقية نحو المجتمع من خالل الحرص على تحقيق

أهدافها ,فضالً عن تحقيق أهدافها بشكل متوازن عن طريق احترام ومراعاة األعراف والتقاليد السائدة وبذل

الجهود لتطوير هذه العادات والتقاليد باتجاه مواكبتها لحركة التطور اإلنساني ،والتطبيق الجيد والملتزم
للقوانين واألنظمة ،وتأمين االحتياجات االجتماعية واإلنسانية لممارسي العالقات العامة.

واستنتاجاً من ذلك فإنه على ممارسي العالقات العامة االلتزام بأخالقيات مهنة العالقات العامة؛ ألنه
على صلة واسعة بكثير من األشخاص ذوي المراكز العادية والمرموقة ،وعلى صلة بالعديد من الجهات
والمؤسسات بمختلف أنواعها ،ويتعامل معها في الكثير من األحيان على اعتبار أنه يمثل أعلى سلطة في

الو ازرة ،وإذا لم يلتزم بهذه الضوابط األخالقية فإنه يسيء إلى نفسه وإلى الو ازرة على حد سواء؛ لذلك فإن

ممارسي العالقات العامة مدعون أكثر من غيرهم لاللتزام بالضوابط األخالقية.

ومن هنا أتى عنوان البحث (أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء

المهني لديهم (و ازرة الصحة نموذجاً) من أجل االرتقاء بواقع مهنة العالقات العامة ،والحفاظ عليها من
الممارسات غير األخالقية ،وبما يتفق مع المعايير السلوكية والقواعد األخالقية التي تنبع من ممارسة

المهنة.

اإلطار النظري للبحث:

مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية:

األخالقيات (اصطالحا):

هي مجموعة الصفات السلوكية المشروعة التي يتسم بها الشخص الموظف ،والتي لها تأثير واضح

على السلوك العام والخاص ،المحققة للخير ،والمانعة للشر ،المناصرة للحق ،والمناهضة للباطل ،الداعمة

للعدل واإلحسان ،والرافضة للظلم والطغيان في المجتمع ،ضمن قواعد ومعايير شرعية محددة تحكم هذا

السلوك"( .األشعري2013 ،م ،ص )23

األخالقيات (إجرائيا):

ويقصد بها في هذا البحث مجموعة من المبادئ والقيم التي تضبط تصرف ممارس العالقات العامة

في بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لو ازرة الصحة بالمدينة المنورة وتحكم سلوكه الوظيفي.
ممارسي العالقات العامة (اصطالحا):

المؤسسة أو
ظفي
الشخص المسؤول عن عمليات التّواصل التي تتم داخل
المؤسسات ،بين مو ّ
هو ّ
ّ
ّ
تحدث باسم
خارجها ،مثل
المؤسسات أو ّ
الم ّ
الشركات األُخرى و ّ
ّ
الصحفيين أو الجمهور ،فهو ُيعتبر ُ

العدد االتاسع والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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قيا
حيث يعمل على التّفكير واالبتكار ،لجعل صورة
المؤسسةُ ،
المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها أكثر ُر ً
ّ
ّ
وتميز ،وفي الشركات والمؤسسات يكون دور موظفي العالقات العامة هو أن يقوم بالتواصل في جميع
ًا
النشر ،والعالقات مع وسائل اإلعالم
األقسام داخل
المؤسسة مثل إدارة األزمات ،وإدارة األحداث ،و ّ
ّ
حد ًدا"( .عـتـوم2019 ،م).
أما في
وم ّ
ّ
الصحافةّ ،
و ّ
المؤسسات الكبيرة فيكون دوره محورًيا ُ
ممارسي العالقات العامة (إجرائيا):

ويقصد بهم في هذا البحث ممارسي العالقات العامة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة

لو ازرة الصحة بالمدينة المنورة.
الجهات الحكومية (إجرائيا):

هي الجهات التي تتبع الحكومة ويقصد بها في هذا البحث المستشفيات والمراكز الصحية التابعة

لو ازرة الصحة في المدينة المنورة.
األداء المهني (إجرائيا):

ويقصد به في هذا البحث تقييم ما إذا كان لممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة يقوم بأدائه

المهني وفقاً ألخالقيات مهنه العالقات العامة بشكل جيد أم عكس ذلك.
الدراسات السابقة:
قامـت الباحـثتان بمراجـعة التـراث العـلمي السـابق المرتبط بموضـوع الدراسـة وذلك من خـالل عـرض

النتـاج العلمـي من الدراسـات الـسابقة ،وتم حصـر هذه الدراسـات وترتيبـها زمنـيا من األحـدث إلى

األقـدم:

أول :الدراسات العربية:

-1السلمي (2019م):

بعنوان :اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو أخالقيات المهنة وعالقتها بمستوى األداء – دارسة

مقارنة بين القطاعين العام والخاص.

هدفت الدارسة إلى :التعرف على اتجاهات ممارسي العالقات العامة في القطاعين العام والخاص نحو

أخالقيات المهنة في ضوء أبعادها الست وعالقتها بمستوى األداء.

إحصائيا بين اتجاهات نحو أخالقيات المهنة
وأشارت أهم النتائج إلى :أن هناك عالقة ارتباطية دالة
ً
ومستوى األداء في القطاعين العام والخاص.
-2ياسين (2019م):

بعنوان :أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجامعات العراقية دراسة مسحية على العاملين في

جامعات بغداد ،واسط ،وتكريت.
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هدفت الدراسة إلى :الكشف عن مدى التزام ممارسي العالقات العامة في الجامعات العراقية بأخالقيات

المهنة والتعرف على الصفات المهنية واألخالقية لممارسي العالقات العامة والتعرف على أبرز العوامل
واألسباب التي تؤثر في تشكيل ق اررات ممارسي العالقات العامة للخروج عن االلتزام بأخالقيات المهنة.

وأشارت أهم النتائج إلى :إدراك والتزام ممارسي العالقات العامة في الجامعات العراقية بأخالقيات المهنة،
ويتسم ممارسو العالقات العامة في الجامعات العراقية بالصفات المهنية واألخالقية لمهنة العالقات
العامة ،وتمسك ممارسي العالقات العامة في الجامعات العراقية بااللتزام بأخالقيات المهنة رغم األسباب

والعوامل المتعددة التي قد تدفعهم إلى الخروج عن هذا االلتزام.

 -3العيساوي (2018م):

بعنوان :أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجامعات العربية دراسة مسحية على عينة من ممارسي

العالقات العامة في الجامعات العربية.

هدفت الدراسة إلى :معرفة أبرز األخالقيات التي يلتزم بها ممارسو العالقات العامة في

الجامعات العربية ،وتصوراتهم عن بعض الممارسات الخاطئة المنسوبة للعالقات العامة.

وأشارت أهم النتائج إلى :أن من العوامل المؤثرة على تعزيز أخالقيات العالقات العامة لدى ممارسيها هي

يوما بعد يوم والدورات التي تعقدها الجامعة.
التعلم التراكمي ً
كما أثبت ا لبحث أن من أبرز القضايا المثارة على العالقات العامة في الجامعات العربية هي نقص
الدراسات والبحوث ،وتضخيم األشياء اإليجابية وإخفاء السلبية ،وأكد البحث رفض ممارسي العالقات

العامة في الجامعات العربية أسلوب إعطاء وعود كاذبة وكذلك استغالل نفوذ الوظيفة للنيل من اآلخر أو

جدا.
مساومته ،حيث جاءت نسبة تأييد ذلك بمستوى منخفض ً

-4جالل ،عبد اللطيف ،محمد (2018م):

بعنوان :قدرة العالقات العامة في المشافي الفلسطينية على المواءمة بين ممارسة أخالقيات المهنة وتحقيق

أهدافها (مشفى النجاح ومشفى االستشاري العربي نموذجين).

هدفت الدراسة إلى :التعرف على قدرة العالقات العامة في المشافي الفلسطينية على المواءمة بين ممارسة

أخالقيات المهنة وتحقيق أهدافها (مشفى النجاح ومشفى االستشاري العربي نموذجين).

وأشارت أهم النتائج إلى :التزام العالقات العامة في المشافي الفلسطينية بأخالقيات المهنة بدرجة عالية
وساهم ذلك في تعزيز العالقة مع الجمهور الداخلي والخارجي وساهم في تعزيز الصورة الذهنية الطبية

إيمانا بالعمل على تحقيق األهداف
للمشافي الفلسطينية ،كما خلقت ممارسة أخالقيات العالقات العامة
ً
التي تخدم الصالح العام وبالتالي تحقيق أهداف المشافي الفلسطينية.
-5أبشر (2017م):

بعنوان :أخالقيات العالقات العامة) دراسة ميدانية على عينة من العاملين بالعالقات العامة في دولة

اإلمارات العربية المتحدة(.
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هدفت الدراسة إلى :التعرف على أهمية األخالقيات المهنية ودورها في مجال العالقات العامة والتعرف

على أهم الصفات المهنية واألخالقية التي يتحلى بها العاملون في العالقات العامة ،والضوابط والمعايير
األخالقية في التعامل ضمن ما يدخل في إطار المسئولية االجتماعية أو في إطار العالقة بين الممارسين
وعمالئهم أو مستخدميهم أو العالقة بين الممارسين ووسائل االتصال أو ما يدخل في إطار عالقة

الممارسين بعضهم ببعض.

وأشارت أهم النتائج إلى :أن الشروط الواجب توافرها في العاملين في العالقات العامة فقد احتلت إجادة

المهارات االتصال المرتبة األولى وحققت صفات الصدق واألمانة أعلى نسبة في الصفات التي يجب أن

يلتزم بها موظف العالقات العامة ،وبالنسبة للقيم األخالقية فقد أتت عدم اإلضرار بمصالح الجمهور في

المرتبة األولى ومن أهم المصادر التي تؤثر في التزام الموظف بأخالقيات المهنة أتى الدين في الصدارة،

وأظهرت النتائج أن القوانين والتشريعات والدورات التدريبية ووسائل الضبط االجتماعي والوسائل اإلدارية

مجتمعة من أنجح الطرق والوسائل التي تحقق االلتزام األخالقي لموظفي العالقات العامة.
-6شهرزاد (2016م):

بعنوان :واقع العالقات العامة في المؤسسة الصحية الجزائرية  -دراسة ميدانية للجمهور الداخلي

أنموذجا.
بالمستشفى العمومي الزهراوي – المسيلة –
ً

هدفت الدراسة إلى :معرفة أهمية ومكانة إدارة العالقات العامة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية
الجزائرية ووسائل االتصال التي تعتمدها إدارة العالقات العامة في التواصل مع جمهورها ،والصعوبات
والعراقيل التي تصطدم بها إدارة العالقات العامة في المستشفى ومعرفة مدى فاعلية ومساهمة العالقات

العامة في تحسين صورة المؤسسة والتعريف بها.

وأشارت أهم النتائج إلى :أن العالقـات العامـة ال ازلـت مهملـة وال تحظـى بأهميـة كبـيرة وال تحتـل مكانتهـا
الـتي تسـتحقها كـإدارة ضـمن الهيكـل التنظيمـي للمؤسسـة ،علـى الـرغم مـن وجـود مكتـب االتصـال في

هيكلهـا التنظيمـي للمؤسسـة ،إال أنها لم تصـل بعـد إلى المكانـة الالئقـة الـتي تسـمح لهـا بمزاولـة مهامهـا

علـى أكمـل وجـه ،وعلـى الـرغم مـن أنـه توكـل إلى هـذا المكتـب مهـام ووظـائف العالقـات العامـة إال أنـه ال

فعليا وال يمكن إلدارة العالقات العامة أن تؤدي نشاطها على أحسـن وجـه وال يمكـن أن تحقـق
يجسـدها ً
األهـداف المرجـوة إال إذا كـان هنـاك تنظــيم لنشـاطاتها وتخطــيط لعملياتها وعليــه يجـب أن يكــون للعالقـات
العامــة موقـع في الهيكــل التنظيمي للمؤسسة.

-7الطائي (2015م):

بعنوان :تحديد أثر أخالقيات العالقات العامة في الق اررات االستراتيجية دراسة وصفية تحليلية آلراء عينة
من القيادات اإلدارية في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.

16

أ.م.د .عزة جالل حسين  -أسماء السحيمي" :أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء المهني لديهم"

هدفت الدراسة إلى :بحث دور أخالقيات العالقات العامة في صياغة الق اررات االستراتيجية الناجحة في

عينة البحث التي شملت عدة أشخاص من شاغلي المناصب اإلدارية داخل و ازرة التعليم العالي والبحث
العملي.

وأشارت أهم النتائج إلى :متوسط إدراك إدارة المنظمة المبحوثة ألهمية العالقات العامة والتزامها األخالقي

أيضا قبول مخطط الدراسة وفرضياته بدرجات تباينت في
في صياغة الق اررات االستراتيجية الناجحة و ً
قوتها على مستوى متغيرات الدراسة ومقاييسها.
-8عبد هللا (2015م):

بعنوان :أخالقيات ممارسة العالقات العامة وضوابطها.

هدفت الدراسة إلى :التعرف على واقع أخالقيات ممارسة العالقات العامة وأهم الضوابط التي ينبغي من
خاللها السيطرة على التجاوزات األخالقية التي صاحبت الممارسة.

وأشارت أهم النتائج إلى :ضعف فعالية مواثيق الشرف وأخالقيات المهنة التي وضعت من أجل الحد من

سلبيات الممارسة السالبة للعالقات العامة في المنهج الغربي وغياب عوامل وعناصر الضبط فيه األمر
الذي يؤدي إلى ضعف فاعليتها ،بينما وجد الباحث أن القيم األخالقية في اإلسالم ملزمة للعمل في

إطارها وااللتزام بتنفيذها صدًقا وعدالً في كافة أشكال وأنواع المعامالت اإلنسانية.
-9العالطي (2011م):
بعنوان :المهارات المهنية لممارسي العالقات العامة في الو ازرات الكويتية.

هدفت الدارسة إلى :التعرف على المهارات المهنية لممارسي العالقات العامة في الو ازرات الكويتية من

حيت التأهيل والتدريب والخبرات ورضا الممارسين وتقييمهم للظروف الوظيفية التي يعملون بها.

وأش ارت أهم النتائج إلى :أن األكثرية من ممارسي العالقات العامة في الو ازرات الكويتية من اإلناث،
وحقق المؤهل الجامعي لممارسي العالقات العامة الترتيب األول وهناك نسبة عالية من ممارسي العالقات

العامة غير المتخصصين في اإلعالم والعالقات العامة ،ويتمتع ممارسو العالقات العامة بمهارات إجراء
البحوث العلمية واستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة واالتصال الشخصي والتعامل مع وسائل االتصال

الجماهيري ،والحرص على متابعة األخبار العامة والخاصة في مجال العمل وإجادة اللغتين العربية

واإلنجليزية بدرجات مختلفة ،ومن أبرز جوانب النقص التي يعاني منها الممارسون النقص في الدورات
التدريبية والتخطيط وعدد الموظفين.

-10مشط (2010م):

بعنوان :أخالقيات العاملين بالعالقات العامة في الصحافة العراقية (دراسة ميدانية للعاملين في الصباح

والعدالة والمدى).

اتصاليا ،وكذلك وظيفة
طا
هدفت الدراسة إلى :تسليط الضوء على أخالقيات العالقات العامة كونها نشا ً
ً
إدارية حيوية تنهض بالواقع االتصالي واألخالقي للمؤسسات الصحفية وبناء الصورة الذهنية لها.
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وأشارت أهم النتائج إلى :أن وجود جهاز للعالقات العامة في أية جريدة يوفر معرفة عميقة بمشاكلها

وظروفها وسياسـتها ،مما يعينها على تحقيق عالقات جيدة مع جمهورها الداخلي والخارجي ،وقلة االعتماد
على المعيار األخالقي ،واعتماد األسلوب العلمي في اختيار العاملين في العالقات العامة بجرائد الصباح

والعدالة والمدى.

وأشار العاملون بالعالقات العامة بأن المعايير األخالقـية تعكس الصورة الذهبـية للجريدة لدى الجمهور
سلبا
وقلة تدريب العاملين بالعالقات العامة على األساليب العلمية الحديثة للعالقات العامة مما انعكس ً

على أ داء العاملين في هذا المجال وضعف االلتزام بـمواثيق العالقات العامة لدى العاملين بالجرائد
العراقية.
 -11مسيلي (2009م):

بعنوان :العالقات العامة في المؤسسة الصحية الجزائرية  -دراسة ميدانية بالمستشفى الجامعي ابن

باديس -قسنطينة .-

هدفت الدراسة إلى :التعرف على مكانة إدارة العالقات العامة ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة موضوع

الدراسة وكيفية عملها ،وكذا مختلف األساليب والوسائل االتصالية التي تعتمد عليها في نشاطها ومحاولة
تشخيص المعوقات التي تعرقل نشاط إدارة العالقات العامة ضمن الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسة وإزالة

الغموض وتوضيح الصورة ،وذلك بإبراز الدور الحقيقي للعالقات العامة ومكانتها ضمن الهيكل التنظيمي
للمؤسسة.

وأشارت أهم النتائج إلى :بأن العالقات العامة الزالت مهملة وال تحظى بأهمية كبيرة ،وال تحتل مكانتها

التي تستحقها كإدارة ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى ،فرغم أن اإلدارة تضم ضمن هيكلها التنظيمي

مكتبا لإلعالم واالتصال توكل إليه مهام العالقات العامة إال أنه بعيد كل البعد عن جهاز العالقات
ً
العامة ،وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نقص االهتمام بالعالقات العامة وعدم فهم دورها الكبير في
النهوض بالمؤسسة ولكن هذا ال يعني اإلهمال المطلق للعالقات العامة في المستشفى ،ألن مكتب

اإلعالم واالتصال يحاول كسب ثقة وتأييد أفراده ،ولكن السبل في ذلك غير ناجحة وغير فعالة ،ذلك ألن
المسئولين لم يدركوا بعد طبيعة ودور العالقات العامة ،في ظل غياب مختصين في هذا المجال ،وهذا

من شأنه أن يقلل من مكانة المستشفى وسمعته خاصة وأنه يقدم خدمات وهو المجال الخصب الذي يبرز

فيه الدور الفعال للعالقات العامة.
 -12دياب (2008م):

بعنوان :أخالقيات العمل في العالقات العامة ومدى تطبيقها في واقع الممارسة المهنية في مصر.

هدفت الدراسة إلى :التعرف على أهمية األخالقيات المهنية ودورها في مؤسسات العالقات العامة،

والتعرف على أبرز العوامل التي تشكل الق اررات األخالقية ،إضاف ًة إلى التعرف على أهم الصفات
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األخالقية والمهنية للعاملين في العالقات العامة ،والكشف عن دوافع الخروج عن االلتزام باألخالقيات

المهنية ،ودراسة مواثيق الشرف العالمية وتحليلها.

وأشارت أهم النتائج إلى :أن درجة اقتناع ممارس العالقات العامة بأهمية وضع ضوابط أخالقية وقيم

مهنية للعالقات العامة بدرجة كبيرة ًّ
مهما في صياغة
جدا مؤكدين على أن العالقات العامة تؤدي ًا
دور ً
تأثير على المناخ النفسي للعاملين.
السياسات واالستراتيجيات بالمنظمات المعاصرة إضاف ًة إلى أن لها ًا
طا تؤثر على أخالقيات الممارسة المهنية ،وقد كشفت أن نقص
وأن معظم المبحوثين يواجهون ضغو ً
المخصصات المالية وضغوط العمل المستمر الذي ال يتوقف وال يترك فرص ًة للراحة ،وعمل غير
المتخصصين من األسباب المهمة التي تدفع الممارسين إلى عدم االلتزام باألخالقيات المهنية.
ثانيا :الدراسات األجنبية:

-1براونينغ (:)Browning, 2018

بعنوان :األخالقيات والمهنة :بلورة ممارسة العالقات العامة من الجمعية إلى االعتماد1964-1936 ،م.
هدفت الدراسة إلى :تحديد السنوات األخيرة من عام 1936م ،والتي تميزت بتأسيس أول جمعية العالقات

العامة المهنية ،و1964م ،والتي تميزت بداية اعتماد جمعية العالقات العامة األمريكية للممارسة،
لحظات مميزة في تأسيس مهنة وتحليل خطابات من قادة األعمال والمسؤولين الحكوميين والعاملين في

مجال االتصاالت يسلط الضوء على الممارسات واألخالق.

وأشارت أهم النتائج إلى :أن في حين الكثير من األدبيات الثانوية وكذلك الخطب الحيوية تشير إلى أن

خطيا من خالل نماذج محددة بوضوح في الدراسة  ،يبدو أن هذا المجال قد
العالقات العامة لم تتقدم
ً
نضج بشكل كبير خالل العقود الثالثة من االرتباط (1936م) إلى االعتماد (1964م) وعلى الرغم من

أن ممارسة العالقات العامة ظلت غير متماثلة إلى حد كبير ،إال أن االتصال في االتجاهين أصبح شائعاً

بشكل متزايد حيث كان فعاالً في تأسيس صورة إيجابية للشركات ،وإدارة السمعة ،وتعزيز المناخ

االجتماعي والسياسي الذي يؤدي إلى نمو األعمال وفي حين أن هذه التدرجات المهنية لها بالتأكيد

نغمات أخالقية ،يبدو أن التغييرات في ممارسة العالقات العامة مدفوعة بالبراغماتية  -إن لم يكن أكثر -

من الرغبة في التصرف بشكل أخالقي.

-2إرزيكوفا ،بوين (:)Erzikova & Bowen,2013

بعنوان :االنقسام الدولي في تعليم أخالقيات العالقات العامة :المناصرة مقابل االستقاللية.

هدفت الدراسة إلى :كيفية دمج األخالقيات في المناهج وطرق التدريس للعالقات العامة ،ومقارنة

المعلمين في أوروبا الغربية والواليات المتحدة.

وأشارت أهم النتائج إلى :نستنتج أن هناك فجوة أيديولوجية في تعليم العالقات العامة على طول الحدود

الدولية ،تتعلق بالدعوة للعالقات العامة والمهنية مقابل االستقاللية والتفكير النقدي لدور العالقات العامة

في األعمال المسؤولة وفي المجتمع األخالقي.
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-3جانكوبوفيتش (:) Jankovic, 2013

بعنوان :أخالقيات العالقات العامة في إدارة المعلومات.

هدفت الدراسة إلى :معرفة اآلثار األخالقية لمفهوم التأطير في العالقات العامة.

وأشارت أهم النتائج إلى :أصبح ممارسو العالقات العامة اآلن ميسرين للمعلومات ،وذلك يمنحهم المزيد

أيضا المزيد من المسؤوليات تجاه الجمهور.
من القوة ولكن ً
ومهنة العالقات العامة اآلن لها دور في إدارة المعلومات ،فيشير موقع القوة هذا إلى أن القضايا
األخالقية تتجاوز الهدف األساسي للجمهور ،وبالتالي تثير مسألة العمل من أجل الصالح العام.

وباختصار ،يمكن مالحظة قوة االتصال باعتبارها قوة التأثير على مشاعر الناس وفي هذا الصدد ،يجب

أن تضع العالقات العامة مصلحة الجمهور قبل أي مصالح أخرى حتى تكون قادرة على خلق بيئة من

الثقة في مجتمع المعلومات المشبوهة.

-4جونغهيوك ،هونغ ليم ،يون جونغ (:)Junghyuk& HongLim& Eyun Jung, 2012

بعنوان :العوامل المؤثرة على الممارسات األخالقية لدى موظفي العالقات العامة داخل شركات العالقات

العامة.

هدفت الدراسة إلى :التحقيق في العوامل التي تؤثر على أخالق ممارسات محترفي العالقات العامة في

شركات العالقات العامة.

وأشارت أهم النتائج إلى :أن وجود مدونة أخالقية إلى جانب دعم اإلدارة العليا والمناخ األخالقي غير

األناني داخل شركات العالقات العامة أثر بشكل كبير على الممارسات األخالقية لممارسي العالقات

العامة.

-5جوتييه ،فيتزباتريك (:)Gauthier & Fitzpatrick 2001

بعنوان :نحو نظرية المسئولية المهنية الخاصة بأخالقيات العالقات العامة

هدفت الدراسة إلى :مراجعة النظريات المقترحة سابًقا ألخالقيات العالقات العامة واقتراح نظرية جديدة
تستند إلى االلتزامات المزدوجة لممارسي العالقات العامة لخدمة المنظمات العميلة والمصلحة العامة.

وأشارت أهم النتائج إلى :تتمتع نظرية المسؤولية المهنية للعالقات العامة بمزايا على النظريات األخرى

جز ًئيا ألنها تحاول التوفيق بين األدوار المزدوجة ألخصائي العالقات العامة كمدافع مؤسسي والضمير
العام لتلك المؤسسة .إن إدراج المسؤوليات تجاه مختلف الجماهير المتأثرة باإلجراءات والسياسات
المؤسسية ،باإلضافة إلى المؤسسة نفسها ،يوسع نطاق التركيز الضيق على المصالح المؤسسية الموجودة

في كل من نماذج المحامي  -الخصم ونماذج المصلحة الذاتية المستنيرة و قد توفر المبادئ األخالقية

أيضا إرشادات ملموسة أكثر من األساليب األخرى
التي تشكل األساس الفلسفي لنظرية المسؤولية المهنية ً
في حل المعضالت األخالقية التي تسببها االلتزامات المتضاربة لمجموعة متنوعة من المصالح

20

أ.م.د .عزة جالل حسين  -أسماء السحيمي" :أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء المهني لديهم"

المتنافسة ،وكما أدرك العديد ممن يعملون في تخصصات أخرى ،فإن التفاعل بين المبادئ والحاالت في
التطبيق العملي ال غنى عنه لتطوير الحكم العملي وتأسيس وصقل األخالق.

-6سكينر ،فالين ،ميرشام (:) Skinner & Valin& JeMersham,2003
بعنوان :البروتوكول العالمي لألخالقيات في العالقات العامة.

هدفت الدراسة إلى :اكتشاف نشأة البروتوكول العالمي لألخالقيات في العالقات العامة.

وأشارت أهم النتائج إلى :أن البروتوكول العالمي لألخالقيات في العالقات العامة هو الخطوة األولى في

عملية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ميثاق ذي أهمية ونطاق أوسع في عالم األعمال والمهنية بقيادة
مهنة العالقات العامة في محاولة لمنع سوء السلوك األخالقي وتحفيز األعضاء على طلب التوجيه.
التعقيب على الدراسات السابقة:

استعرضت الباحثتان ( )18دراسة أجريت خالل الفترة 2001م إلى 2019م تناولت مختلف أخالقيات

ممارسي العالقات العامة في عدة أماكن بأساليب وطرق مختلفة واتضح التالي:

• ركزت الدراسات السابقة على األخالق بشكل عام وعلى ممارسي العالقات العامة بشكل خاص.

• أكدت بعض الدراسات أن هناك تصورات عن الممارسات الخاطئة المنسوبة إلدارة العالقات
العامة.

• طبقت غالبية الدراسات السابقة المنهج الوصفي وهو ما ستطبقه الباحثة في البحث الحالي.
• طبقت الدراسات السابقة أداة االستبيان وهو ما ستقوم الباحثة بتطبيقه كأداة للبحث الحالي.

• اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث العينة حيث طبقت غالبيه الدراسات على
موظفي العالقات العامة وستقوم الباحثة بالتطبيق على نفس العينة في البحث الحالي.

• اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث تناولها لموضوع لم يسبق تناوله في
الدراسات السابقة وهو األخالقيات المهنية لممارسي العالقات العامة في المستشفيات الحكومية
وعالقتها باألداء المهني لديهم.
•

اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث االختالف في الحدود الزمانية والمكانية

حيث ستطبق الدراسة في المستشفيات الحكومية التابعة لو ازرة الصحة بالمدينة المنورة.

• ساعدت الدراسات السابقة الباحثة على صياغة المشكلة البحثية ،وتحديد األداة البحثية المناسبة
وكيفية بنائها ،بما يحقق أهداف الدراسة ويجيب عن تساؤالتها ،وكذلك الوقوف على النقاط التي لم

تتناولها الدراسات السابقة ،باإلضافة إلى التعرف على أهم المراجع العربية واألجنبية ذات الصلة

بموضوع الدراسة.
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مشكلة البحث:
تعتبر األخالقيات المهنية من الموضوعات المهمة لجميع الوظائف ،ومن العناصر الواجب توفرها
في جميع العاملين بمختلف التخصصات بشكل عام ولدي ممارسي العالقات العامة على وجه الخصوص
وذلك لطبيعة الدور الذي يقوم به في مختلف المؤسسات؛ حيث يقوم موظفو العالقات العامة بدو ار مهم

تبعا لألداء الذي يقوم به.
في إنجاح المؤسسة ً
وألهمية الجانب األخالقي لموظفي العالقات العامة في المؤسسات والمنظمات المختلفة ولتأثيرها على
مستوي األداء.

جاءت مشكله الدراسة والتي تمثلت في التساؤل الرئيسي التالي:

 ما أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء المهني لديهمنموذجا)؟
(و ازرة الصحة
ً

أهداف البحث:
 .1معرفة مدى فعالية مواثيق الشرف وأخالقيات مهنة العالقات العامة في و ازرة الصحة.

 .2التعرف على العوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات األخالقية لمهنه العالقات العامة في و ازرة
الصحة.

 .3الكشف عن أهم الصفات األخالقية والمهنية التي يجب توافرها لدى ممارسي العالقات العامة
بو ازرة الصحة.

 .4معرفة مدى التزام ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة بأخالقيات العـالقات الـعامة.

 .5التعرف على مدى تأثير األخالق ومواثيق الشرف على األداء المهني لممارسي العالقات العامة.
 .6معرفة اتجاه ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة نحو أخالقيات العالقات العامة.

 .7الكشف عن الصعوبات التي تواجه ممارسي العالقات العامة في و ازرة الصحة في االلـتـزام
بأخـالقـيـات الـعـالقــات الـعـامـة.

 .8التعرف على مقترحات ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة نحو تفعيل أخالقيات العالقات
العامة للعاملين في و ازرة الصحة بطريقة أكثر فعالية.

تساؤالت البحث وفروضه:
أ :تساؤلت البحث:

 .1ما مدى فعالية مواثيق الشرف وأخالقيات مهنة العالقات العامة في و ازرة الصحة؟

 .2ما العوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات األخالقية لمهنه العالقات العامة في و ازرة الصحة؟

 .3ما أهم الصفات األخالقية والمهنية التي يجب توافرها لدى ممارسي العالقات العامة بو ازرة
الصحة؟
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 .4ما مدى التزام ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة بأخالقيات العـالقات الـعامة؟

 .5ما مدى تأثير األخالق ومواثيق الشرف على األداء المهني لممارسي العالقات العامة؟
 .6ما اتجاه ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة نحو أخالقيات العالقات العامة؟

 .7ما الصعوبات التي تواجه ممارسي العالقات العامة في و ازرة الصحة في االلـتـزام بأخـالقـيـات
الـعـالقــات الـعـامـة؟

 .8ما مقترحات ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة نحو تفعيل أخالقيات العالقات العامة
للعاملين في و ازرة الصحة بطريقة أكثر فعالية؟

ب :فروض البحث:
• الفرض األول:

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األداء المهني لممارسي العالقات العامة وااللتزام

بأخالقيات مهنة العالقات العامة بو ازرة الصحة.
• الفرض الثاني:

توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التزام ممارسي العالقات

تبعا لمتغيرات (النوع /سنوات الخبرة /التخصص).
العامة بو ازرة الصحة بأخالقيات العالقات العامة ً
• الفرض الثالث:

توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس األداء المهني لدى

تبعا لمتغيرات (النوع /سنوات الخبرة/
ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي ً
التخصص).
أهمية البحث:

 .1تنبع أهمية هذا البحث من كونها (على حد علم الباحثتان) أول دراسة تتناول أخالقيات ممارسي
نموذجا).
العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء المنهي لديهم (و ازرة الصحة
ً

 .2تنبع أهمية هذا البحث من أهمية العينة التي سيتم تطبيق عليها وهم ممارسو العالقات العامة
نظر لدورهم في تحسين الصورة الذهنية لو ازرة الصحة.
بو ازرة الصحة ًا

 .3سوف يقدم هذا البحث نتائج وتوصيات ومقترحات يسترشد بها في تطبيق أخالقيات مهنة
العالقات العامة لرفع األداء المهني لدى ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة.

نظر لندرة الدراسات اإلعالمية المتخصصة في أخالقيات ممارسي
 .4إثراء المكتبة اإلعالميةً ،ا
العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية.
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www.epra.org.eg

www.jprr.epra.org.eg

23

المدخل النظري:

أ .أخالقيات العالقات العامة:

هي مجموعة من المعايير والسلوك والقيم التي يستخدمها ممارسو العالقات العامة كمرجع يرشد

سلوكهم أثناء أدائهم لوظائفهم ،ويستخدمها المجتمع واإلدارة للحكم على مدى التزام ممارسي العالقات
العامة بها .وهي جملة من التصرفات السلوكية لألفراد والجماعات والجهات الحكومية داخل المجتمعات

وتتميز هذه التصرفات السلوكية بالفوارق البيئية بين كل ما هو مرفوض وما هو مقبول لدى القطاعات
المستهدفة من نشاطات العالقات العامة .وهذا يفرض على ممارسي العالقات العامة ووسائل االتصال

واالعالم الجماهيري بالتمتع بمستويات عالية من االلتزام بالممارسات األخالقية( .أبشر ،مثاني 2017م)

 -تعريف األخالق وأهميتها في العمل:

 -1تعريف األخالق:

هي مجموعة الصفات السلوكية المشروعة التي يتسم بها الشخص الموظف ،والتي لها تأثير واضح

على السلوك العام والخاص ،المحققة للخير ،والمانعة للشر ،المناصرة للحق ،والمناهضة للباطل ،الداعمة

للعدل واإلحسان ،والرافضة للظلم والطغيان في المجتمع ،ضمن قواعد ومعايير شرعية محددة تحكم هذا

السلوك"( .األشعري2013 ،م)

 -2أهميتها في العمل:

تعتبر أخالقيات العمل وخاص ًة اإليجابية منها مهمة من منظور تجاري ،من أجل الحصول على ثقة
الزبائن والعمالء ،حيث يمكن أن يعزز تفاني الموظف ،وإيجابية تجاه المواقف من سمعة أعمال الشركة

في السوق ،كما تعمل على التخلص من األعمال التي تقوم بأي شيء للحصول على األرباح ،كما تؤثر

أخالقيات العمل على أرباب العمل ،حيث إن أولئك الذين يتمتعون بأخالقيات إيجابية يتمتعون بالقدرة

على جعل بيئة العمل تزدهر ،وذلك وفقاً لجامعة األخالقيات العالمية ،كما تؤثر على الموظفين ،فهي
تساعد على رفع إنتاجيتهم ،ورفع معنوياتهم( .كامل2018 ،م)

 تعريف العالقات العامة وأهميتها في الجهات الحكومية:-1تعريف العالقات العامة:

هي من الوظائف اإلدارّية التي تُساهم في تعزيز التواصل مع العمالء ،وربط طبيعة عمل المنشأة مع
اآلراء العامة ،وتعرف أيضا ،بأنها النشاط الذي تقوم ِ
به إدارة المؤسسة من أجل التعريف بطبيعة عملها
ّ
ً
للناس ،عن طريق استخدام مجموعة من وسائل االتصال واإلعالن المتاحة لتطبيق رؤيتها ،وقياس مدى
رضا الناس عن الخدمات ،أو السلع التي تقدمها لهم ،لذلك يجمع مفهوم العالقات العامة بين الفن ،وعلم

أما دراسته والتعرف
اإلدارة؛ فاختيار الوسيلة المناسبة للتواصل مع اآلخرين ُي ّ
عد نوعاً من أنواع الفنونّ ،
عليه من أجل تطبيقه يعد علماً قائماً ِ
بذاته( .خضر2019 ،م)
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 -1أهمية العالقات العامة في الجهات الحكومية:

تظهر أهمية العالقات العامة في أنها تؤدى وظيفة مهمة وحيوية لإلدارة العامة ،إذ أصبح من واجب

أيضا
اإلداريين أن يخبروا الجماهير بسياستهم،
ويجسوا نبض الرأي العام قبل هذه السياسات ،ومن حقهم ً
ّ
يردوا على النقاد ويبرروا تصرفاتهم التي تشغل الرأي العام.
أن ّ
إذ أثبتت التجارب أن استقرار الدول وتطورها مرهون بطبيعة العالقة السائدة بين الحكومة ومواطنيها.
أيضاً
فعندما يسود التفاعل بين الحكومة والمواطنين؛ تتقلص الفجوة فيما بينهما ويسود التفاهم والعكس ً

صحيح ،فحين تغلق أبواب التواصل والحوار تتسع الفجوة وتبرز المشكالت واألزمات والخالفات ،وتنعدم

الثقة ،األمر الذي يقود إلى الفوضى وعدم االستقرار( .المبر2020 ،م)

 -المتطلبات الوظيفية والقيم األخالقية لممارسي العالقات العامة:

إن متطلبات الوظيفة والمبادئ األخالقية لممارسة مهنة العالقات العامة هي بمثابة قواعد أخالقية

يجب أن تتوفر فيمن يمارسون هذه المهنة ،ألن معرفة الواجبات والمبادئ الالزمة للمهنة ،وممارستها هي
صميم أخالقيات المهنة وأخالقيات الممارسة على حد سواء .ويجب أن يعتمد على إيمانهم بقيمة العمل

والتفاني فيه ،واإلحساس بأن هذا العمل يتمتع بقيم عالية وله رسالة إنسانية ،وأن يتمثل بااللتزام

واالنضباط ومراعاة الضمير.

والبد أن يؤمن القائمون باالتصال بأن ما يؤدونه هو رسالة إنسانية سامية يؤديها كل منهم بالشكل

المطلوب وأن يضعوا نصب أعينهم أنه مهما تراكمت القوانين الوضعية ،وتشابكت المبادئ والقيم

شيئا إال إذا كانت مرتبطة باإليمان باهلل وبالقيم األخالقية ومراعاتها
األخالقية في المجتمع فإنها لن تغير ً

في أداء العمل ،ألن العنصر البشري ما هو إال الدعامة األساسية لنجاح برامج االتصال واإلعالم
إلدارات العالقات العامة في أي هيئة أو مؤسسة أو منظمة حكومية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية.

(البخاري ،محمد2009،م)

 -واجبات ومسؤوليات ممارسي العالقات العامة:

 -1إدارة القنوات اإلعالمية والتواصل الداخلي.
 -2وضع االستراتيجيات التسويقية وتحليل استراتيجيات التسويق والتواصل.
 -3إدارة عمليات التواصل والمراسالت والتدريب اإلعالمي وإدارة األفكار.
 -4تحرير أصول العالقات العامة وإدارة األزمات وإرسال التقارير.
 -5استغالل الفعاليات للترويج وإدارة العالقات مع المؤثرين.
 -6صياغة الهوية البصرية للشركة وبناء عالقات إيجابية.

ب .إدارة العالقات العامة في وزارة الصحة:

إ ن النظام الصحي في المجتمع يتمحور حول المراكز الصحية والمستشفيات التي تشكل جوهر هذا

ونظر إلى تزايد الكم اإلعالمي الهائل في المجال الصحي فقد كان من المفروض أن تلقى وظيفة
ًا
النظام،
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اسعا في القطاع الصحي بحيث تعتبر الخدمة الصحية من أبرز الخدمات
ًا
العالقات العامة
انتشار و ً
ونظر للتزاحم الحاصل في مجاالت هذه الخدمة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي
ًا
المعاصرة،

ونظر لنمو الوعي الصحي لدى
ًا
مهما في هذا المجال في معظم الدول المعاصرة،
أصبح يلعب ًا
دور ً
دور مهما في المجال الصحي( .ميسلي ،ياسين
المجتمع فقد أصبحت إدارات العالقات العامة تلعب ًا ً
2009م)

 -مفهوم وزارة الصحة وتطورها:

و ازرة الصحة هي المسؤولة عن اإلشراف على خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاعين

العام والخاص ،وتقديم نظام التغطية الصحية الشاملة.

وبدأت المسيرة الصحية في المملكة أولى خطواتها المنظمة عندما سعى الملك عبد العزيز ـ يرحمه هللا ـ

إلى التركيز على الصحة العامة ،والعمل على تطويرها ،ودفع نموها إلى األمام ،وهو ما تزامن مع دخوله
الحجاز واتخاذ مكة المكرمة عاصمة أولى لتوحيد بقية مناطق المملكة)https://www.moh.gov.sa( .

 -ممارسو العالقات العامة وأدائهم المهني في المراكز الصحية والمستشفيات:

ُيعرف ممارس العالقات العامة بأنه الممارس الذي يزاول مهنة أو سلوك عمل متخصص به وكما
خارجيا والمركز الصحي أو
داخليا كان أم
يعمل على التوصل إلى المنفعة المشتركة بين الجمهور
ً
ً
المستشفى الذي يعمل به والعمل على تعزيز العالقات الطيبة بينهم من خالل اإلعالم باإلمكانات الكافية
والعمل على تصحيح المعلومات واألفكار غير الصحيحة لدى الرأي العام( .قوقاز2020 ،م)

ويقصد باألداء المهني النتائج النهائية التي يصل إليها ممارس العالقات العامة عند إتمامه للمهام

المطلوبة منه ،ويعكس األداء المهني الطرق الذي اتبعها ممارس العالقات العامة في المراكز الصحية أو
المستشفيات لتحقيق النتائج اإليجابية من األعمال التي يقوم بها( .العكاشة2020 ،م)

اإلجراءات المنهجية للبحث:
نوع البحث ومنهجه:

تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية ،واستخدمت المنهج الوصفي بأسلوب المسح بالعينة لممارسي

العالقات العامة.

مجتمع البحث وعينته:
أ -مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في ممارسي العالقات العامة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة

لو ازرة الصحة في المدينة المنورة.
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ب -عينة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على عينة قوامها ( )50مفردة من ممارسي العالقات العامة في بعض المستشفيات

والمراكز الصحية التابعة لو ازرة الصحة في المدينة المنورة.
 -توصيف عينة الدراسة:

جدول رقم ()1
توصيف عينة الدراسة
التكرار

النسبة املئوية

اخلصائص
ذكور

41

82

إانث

9

18

50

100

أقل من سنة.

11

22

سنة –  5سنوات.

27

54

أكثر من  5سنوات

12

24

50

100

إعالم عام.

20

40

عالقات عامة.

17

34

ختصص أخر

13

26

50

100

إخصائي عالقات عامة.

10

20

مسؤول عالقات عامة.

17

34

مستشار عالقات عامة.

0

0

مأمور عالقات عامة.

7

14

موظف عالقات عامة

16

32

50

100

النوع
اإلمجال

سنوات اخلربة

اإلمجال

التخصص

اإلمجال

املسمى الوظيفي

اإلمجال
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أداة جمع البيانات البحث:
صحيفة استبيان من إعداد الباحثتان.
إجراءات الصدق والثبات:
تم التحقق من صدق األداة بعرضها في صورتها األولية على عدد من المحكمين (ملحق رقم  ،)1وقد

أعدت الباحثة استمارة الستطالع آراء المحكمين حول مدى قياس العبارة لمتغيرات محاور الدراسة ،ومدى

وضوح العبارات ،وفي ضوء التعديالت التي أبداها المحكمون قامت الباحثة بتعديل صياغة بعض

العبارات لتصبح أكثر وضوحاً ومالءمة لقياس ما وضعت من أجله.

ثبات الستبانة:

قامتا الباحثتان بتطبيق االستبيان على عينـه مـن مـوظفي العالقـات العامـة الـذكور واإلنـاث بالمستشـفيات

الحكومي ــة التابع ــة ل ــو ازرة الص ــحة مكون ــه م ــن ( )20مف ــرده وذل ــك ع ــن طري ــق المقابل ــة ،ث ــم قامتـ ـا الباحثت ــان

بتطبيقهــا مــرة أخــري بعــد مــرور خمســة عشــر يوم ـاً مــن تطبيــق االختبــار القبلــي لالســتمارة وبتطبيــق معادلــة

هولستى.

17×2
34
2ت
= ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ =0.85
درجة الثبات
20
+
20
40
ن + 1ن2
حيث ت = عدد حاالت االتفاق بين التطبيق األول والثاني =  ( 17 × 2حالة اتفاق من إجمالي ) 20
و ن 1حجم العينة للباحث في التطبيق الثاني (  20مفردة ) ويشير معامل الثبات  ٪85إلى عدم وجود

اختالف كبير في إجابات المبحوثين على صحيفة االستبيان؛ مما يدل على وضوح األسئلة وقابليتها

للتطبيق .
حدود البحث:
أ -الحدود الموضوعية :تتحدد في دراسة أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية
نموذجا.
وعالقتها باألداء المهني لديهم :و ازرة الصحة
ً

ب -الحدود الزمنية :تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ.

ت -الحدود المكانية :تم تطبيق هذا البحث في بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لو ازرة
الصحة في المدينة المنورة.

ث -الحدود البشرية :تم تطبيق البحث على ممارسي العالقات العامة داخل المستشفيات والمراكز
الصحية التابعة لو ازرة الصحة بالمدينة المنورة.

المعالجة اإلحصائية للبيانات:

تم اللجوء إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة:
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• التك اررات البسيطة والنسب المئوية.

• المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

• اختبــار كــا )Chi Square Test( 2لد ارســة الداللــة اإلحصــائية للعالقــة بــين متغي ـرين مــن المتغي ـرات
اإلسمية ()Nominal

• اختب ــار (Test

 )T-لد ارس ــة الدالل ــة اإلحص ــائية للف ــروق ب ــين المتوس ــطات الحس ــابية لمجم ــوعتين م ــن

المبحوثين في أحد متغيرات الفئة أو النسبة ()Interval Or Ratio

• معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية
بين متغيرين من مستوى المسافة أو النسبة.

• تحليــل التبــاين ذي البعــد الواحــد ( )Oneway Analysis of Varianceالمعــروف اختصــا اًر باســم
 ANOVAلد ارس ــة الدالل ــة اإلحص ــائية للف ــروق ب ــين المتوس ــطات الحس ــابية ألكث ــر م ــن مجم ــوعتين م ــن
المبحوثين في أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة (. )Interval Or Ratio

• الـوزن النســبي ويمكـن اســتخراجه مـن خــالل ضـرب المتوســط فـي  100والقســمة علـى عــدد بنـود المقيــاس
(يقصد ببنود المقياس ثالث خيارات موافق /محايد /ال أوافق).
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
أ) نتائج الدراسة امليدانية:

 -1مدى وجود مواثيق حتدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات العامة يف املستشفى أو املركز الصحي من وجهة
نظر أفراد العينة:

أ) مدى وجود مواثيق حتدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات العامة يف املستشفى أو املركز الصحي من
وجهة نظر أفراد العينة وفقاً للنوع:

جدول ()2
مدى وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي
من وجهة نظر أفراد العينة وفقا للنوع

الذكور

العينة
مدى الوجود
دائما
ً

أحيا ًان
اندرا
ً

اإلمجال

اإلمجال

اإلانث

ك

%

ك

%

ك

%

35

%85.40

4

%44.40

39

%78.00

3

%7.30

2

%22.20

5

%10.00

3

%7.30

3

%33.30

6

%12.00

41

100

9

100

50

100

قيمة كا 7.387= 2درجة الحرية =  2معامل التوافق= 0.359المعنوية= 0.025

الداللة =0.05
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تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من أعربوا عن وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل

لدى مسؤول العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي (بصفة دائمة) بلغت  ٪78من إجمالي
(أحيانا)  ،٪10وبلغت نسبة من
مفردات عينة الدراسة ،وبلغت نسبة من أعربوا عن جود تلك المواثيق
ً
(نادرا) .٪12
أعربوا عن جود تلك المواثيق ً
وبحساب قيمة كا 2من الجدول السابق عند درجة حرية = ،2وجد أنها =  7.387وهي قيمة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.05وقد بلغت قيمة معامل التوافق  0.359تقر ًيبا مما يؤكد وجود عالقة
ً
إحصائيا بين النوع (ذكور -إناث) ومدى وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات
دالة
ً
العامة في المستشفى أو المركز الصحي من وجهة نظر أفراد العينة.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) وأبشر ،مثاني (2017م) وسعود ،محمود
(2019م) ،حيث أشارت الدراسة إلى وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات العامة
بصفة دائمة.
ب)

مدى وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات العامة في المستشفى أو

المركز الصحي من وجهة نظر أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة:

جدول ()3
مدى وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي
من وجهة نظر أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة

أقل من سنة

العينة
مدى الوجود
دائما
ً

أحياان
ً
اندرا
ً

اإلمجال

%

ك

سنة –  5سنوات
%

ك

أكثر من  5سنوات
%

ك

اإلمجال
%

ك

6

%54.50

23

%85.20

10

%83.30

39

%78.00

2

%18.20

2

%7.40

1

%8.30

5

%10.00

3

%27.30

2

%7.40

1

%8.30

6

%12.00

11

100

27

100

12

100

50

100

قيمة كا 4.697= 2درجة احلرية =  4معامل التوافق= 0.293املعنوية=  0.320الداللة =غري دالة

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق إلى أنه بحساب قيمة كا 2من الجدول السابق عند درجة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.05وقد بلغت قيمة
حرية = ،4وجد أنها =  4.697وهي قيمة غير دالة
ً
إحصائيا بين سنوات الخبرة (أقل من سنة-
معامل التوافق  0.293تقريباً مما يؤكد عدم وجود عالقة دالة
ً

سنة –  5سنوات -أكثر من  5سنوات) ومدى وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات
العامة في المستشفى أو المركز الصحي من وجهة نظر أفراد العينة.
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 -2مدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل بالمواثيق األخالقية التي تحدد عمل
مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة:

أ) مدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل بالمواثيق األخالقية التي تحدد عمل
مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة وفقا للنوع:

جدول ()4
مدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل بالمواثيق األخالقية التي تحدد عمل مسؤول العالقات العامة
من وجهة نظر أفراد العينة وفقا للنوع

الذكور

العينة
مدى االهتمام

اإلمجال

اإلانث

ك

%

ك

%

ك

%

21

%51.20

5

%55.60

26

%52.00

التزام بدرجة متوسطة

19

%46.30

3

%33.30

22

%44.00

التزام بدرجة منخفضة

1

%2.40

1

%11.10

2

%4.00

اإلمجال

41

100

9

100

50

100

التزام بدرجة كبرية

قيمة كا 1.698= 2درجة احلرية =  2معامل التوافق= 0.181املعنوية=  0.428الداللة =غري دالة

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من أعربوا عن اهتمام المستشفى أو المركز الصحي

بإلزام العمل بالمواثيق األخالقية التي تحدد عمل مسؤول العالقات العامة من وجهة نظرهم (بدرجة كبيرة)
بلغت  ٪ 52من إجمالي مفردات عينة الدراسة ،وبلغت نسبة من أعربوا عن ذلك (بدرجة متوسطة) ،٪44
وبلغت نسبة من أعربوا عن ذلك (بدرجة منخفضة) .٪4

وبحساب قيمة كا2من الجدول السابق عند درجة حرية = ،2وجد أنها =  1.698وهي قيمة غير دالة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.05وقد بلغت قيمة معامل التوافق  0.181تقريباً مما يؤكد عدم وجود
ً
إحصائيا بين النوع (ذكور -إناث) ومدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل
عالقة دالة
ً
بالمواثيق األخالقية التي تحدد عمل مسئول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة.

اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) وأبشر ،مثاني (2017م) وسعود ،محمود

(2019م) ،حيث أشارت الدراسة إلى التزام العينة بدرجة كبيرة بأخالقيات العالقات العامة.
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ب) مدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل بالمواثيق األخالقية التي تحدد عمل
مسئول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة:

جدول ()5
مدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل بالمواثيق األخالقية التي تحدد عمل مسؤول العالقات العامة
من وجهة نظر أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة

أقل من سنة

العينة

سنة –  5سنوات

اإلمجال

أكثر من  5سنوات

مدى االهتمام

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

التزام بدرجة كبرية

4

%36.40

12

%44.40

10

%83.30

26

%52.00

التزام بدرجة متوسطة

6

%54.50

14

%51.90

2

%16.70

22

%44.00

التزام بدرجة منخفضة

1

%9.10

1

%3.70

0

%0.00

2

%4.00

اإلمجال

11

100

27

100

12

100

50

100

قيمة كا 6.972= 2درجة احلرية =  4معامل التوافق= 0.350املعنوية=  0.137الداللة =غري دالة

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق إلى أنه بحساب قيمة كا 2من الجدول السابق عند درجة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.05وقد بلغت قيمة
حرية = ،4وجد أنها =  6.972وهي قيمة غير دالة
ً
إحصائيا بين سنوات الخبرة (أقل من سنة-
معامل التوافق  0.350تقريباً مما يؤكد عدم وجود عالقة دالة
ً
سنة –  5سنوات -أكثر من  5سنوات) ومدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل بالمواثيق
األخالقية التي تحدد عمل مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة.

 -3مدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر

أفراد العينة:

أ) مدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر
أفراد العينة وفقا للنوع:

جدول ()6
مدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة وفقا للنوع

الذكور

العينة

اإلمجال

اإلانث

مدى الفاعلية

ك

%

ك

%

ك

%

تتمتع بفاعلية بدرجة كبرية

16

%39.00

0

%0.00

16

%32.00

تتمتع بفاعلية بدرجة متوسطة

24

%58.50

8

%88.90

32

%64.00

تتمتع بفاعلية بدرجة منخفضة

1

%2.40

1

%11.10

2

%4.00

41

100

9

100

50

100

اإلمجال

قيمة كا 5.962= 2درجة الحرية =  2معامل التوافق= 0.326المعنوية= 0.051

الداللة =غير دالة
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تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يرون فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع

مستوى أداء مسؤول العالقات العامة من وجهة نظرهم (بدرجة كبيرة) بلغت  ٪32من إجمالي مفردات

عينة الدراسة ،وبلغت نسبة من يرون فاعلية تلك المواثيق (بدرجة متوسطة)  ،٪64وبلغت نسبة من يرون

فاعلية تلك المواثيق (بدرجة منخفضة) .٪4

وبحساب قيمة كا2من الجدول السابق عند درجة حرية = ،2وجد أنها =  5.962وهي قيمة غير دالة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.05وقد بلغت قيمة معامل التوافق  0.326تقر ًيبا مما يؤكد عدم وجود
ً
إحصائيا بين النوع (ذكور -إناث) ومدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء
عالقة دالة
ً
مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) ،حيث أشارت الدراسة إلى أن فعالية مواثيق

الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول العالقات العامة كانت عالية.

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبشر ،مثاني (2017م) ،حيث أشارت الدراسة إلى أن فعالية مواثيق

الشرف في رفع مستوى أداء مسؤول العالقات العامة كانت متوسطة.

ب) مدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول العالقات العامة من وجهة
نظر أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة:

جدول ()7
مدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول العالقات العامة
من وجهة نظر أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة

أقل من سنة

العينة

سنة –  5سنوات

اإلمجال

أكثر من  5سنوات

مدى الفاعلية

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

تتمتع بفاعلية بدرجة كبرية

1

%9.10

6

%22.20

9

%75.00

16

%32.00

تتمتع بفاعلية بدرجة متوسطة

9

%81.80

21

%77.80

2

%16.70

32

%64.00

تتمتع بفاعلية بدرجة منخفضة

1

%9.10

0

%0.00

1

%8.30

2

%4.00

11

100

27

100

12

100

50

100

اإلمجال

قيمة كا 17.448= 2درجة الحرية =  4معامل التوافق= 0.509المعنوية= 0.002

الداللة =0.01

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق إلى أنه بحساب قيمة كا 2من الجدول السابق عند درجة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.01وقد بلغت قيمة
حرية = ،2وجد أنها =  17.448وهي قيمة دالة
ً
إحصائيا بين سنوات الخبرة (أقل من سنة -سنة
معامل التوافق  0.509تقريباً مما يؤكد وجود عالقة دالة
ً
–  5سنوات -أكثر من  5سنوات) ومدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول

العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة.
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 -4العوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات اإلدارية لمستشفى أو المركز الصحي فيما يخص عمل
مسئول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة:

أ) العوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات اإلدارية لمستشفى أو المركز الصحي فيما يخص عمل
مسئول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة وفقا للنوع:

جدول ()8
العوامل المؤثرة على تشكيل القرارات اإلدارية لمستشفى أو المركز الصحي فيما يخص عمل مسؤول العالقات العامة
من وجهة نظر أفراد العينة وفقا للنوع

الذكور

العينة

اإلمجال

اإلانث

العوامل

ك

%

ك

%

ك

%

عوامل إدارية

16

%39.00

6

%66.70

22

%44.00

عوامل بشرية

14

%34.10

3

%33.30

17

%34.00

عوامل اقتصادية

9

%22.00

0

%0.00

9

%18.00

أخرى

2

%4.90

0

%0.00

2

%4.00

41

100

9

100

50

100

اإلمجال

قيمة كا 3.698= 2درجة احلرية =  3معامل التوافق= 0.262املعنوية=  0.296الداللة =غري دالة

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق إلى العوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات اإلدارية لمستشفى أو

المركز الصحي فيما يخص عمل مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة وفقاً للنوع (الذكور

– اإلناث) ،حيث جاء في الترتيب األول (عوامل إدارية) بنسبة بلغت  ،٪44وجاء في الترتيب الثاني

(عوامل بشرية) بنسبة بلغت  ،٪34وجاء في الترتيب الثالث (عوامل اقتصادية) بنسبة بلغت  ،٪18وجاء

في الترتيب الرابع (أخرى) بنسبة بلغت .٪4

وبحساب قيمة كا2من الجدول السابق عند درجة حرية = ،3وجد أنها =  3.698وهي قيمة غير دالة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.05وقد بلغت قيمة معامل التوافق  0.262تقر ًيبا مما يؤكد عدم وجود
ً
إحصائيا بين النوع (ذكور -إناث) والعوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات اإلدارية لمستشفى أو
عالقة دالة
ً
المركز الصحي فيما يخص عمل مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة سعود ،محمود (2019م) ،حيث أشارت الدراسة إلى عدم تأثر التزام عينة

البحث بأخالقيات المهنة بالعوامل واألسباب التي تؤثر في تشكيل الق اررات اإلدارية.

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبشر ،مثاني (2017م) ،حيث أشارت الدراسة إلى تأثر التزام عينة
البحث بأخالقيات المهنة بالعوامل واألسباب التي تؤثر في تشكيل الق اررات اإلدارية.
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العوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات اإلدارية لمستشفى أو المركز الصحي فيما يخص عمل
ب)
مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة:
جدول ()9
العوامل المؤثرة على تشكيل القرارات اإلدارية لمستشفى أو المركز الصحي فيما يخص عمل مسؤول العالقات العامة
من وجهة نظر أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة
أقل من سنة

العينة

سنة –  5سنوات

اإلمجال

أكثر من  5سنوات

العوامل

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

عوامل إدارية

7

%63.60

8

%29.60

7

%58.30

22

%44.00

عوامل اقتصادية

1

%9.10

7

%25.90

1

%8.30

9

%18.00

عوامل بشرية

3

%27.30

11

%40.70

3

%25.00

17

%34.00

أخرى

0

%0.00

1

%3.70

1

%8.30

2

%4.00

11

100

27

100

12

100

50

100

اإلمجال

قيمة كا 6.644= 2درجة الحرية =  6معامل التوافق= 0.342المعنوية= 0.355

الداللة =غير دالة

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق إلى أنه بحساب قيمة كا 2من الجدول السابق عند درجة
إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.05وقد بلغت قيمة
حرية = ،2وجد أنها =  6.644وهي قيمة غير دالة
ً
إحصائيا بين سنوات الخبرة (أقل من سنة-
معامل التوافق  0.342تقريباً مما يؤكد عدم وجود عالقة دالة
ً
سنة –  5سنوات -أكثر من  5سنوات) والعوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات اإلدارية لمستشفى أو
المركز الصحي فيما يخص عمل مسؤول العالقات العامة من وجهة نظر أفراد العينة.
 -5استجابات أفراد العينة حول مدى توافر الصفات واألخالقيات لدى ممارس العالقات العامة في
المستشفى أو المركز الصحي:
جدول ()10
استجابات أفراد العينة حول مدى توافر الصفات واألخالقيات لدى ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي
اإلحنراف املعياري

االستجابة
بدرجة منخفضة

بدرجة متوسطة

بدرجة مرتفعة

الوزن النسب

املتوسط

العبارات
املسئولية االجتماعية
األمانة
الشفافية
املصداقية
املثابرة يف العمل
التعاون وروح الفريق
مجلة من سئلوا

ك

0

13

37

%

0

%26.00

%74.00

ك

2

10

38

%

%4.00

%20.00

%76.00

ك

2

14

34

%

%4.00

%28.00

%68.00

ك

2

15

33

%

%4.00

%30.00

%66.00

ك

0

26

24

%

0

%52.00

%48.00

ك

4

24

22

%

%8.00

%48.00

%44.00
50

2.740
2.720
2.640
2.620
2.480
2.360

0.443
0.536
0.563
0.567
0.505
0.631

91.3
90.7
88.0
87.3
82.7
78.7
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تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات أفراد العينة حول مدى توافر الصفات واألخالقيات لدى
ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي ،حيث جاءت (المسئولية االجتماعية) في
المقدمة بوزن نسبى  ،٪91.3وجاءت (األمانة) في المرتبة الثانية بوزن نسبى  ،٪90.7وجاءت
(الشفافية) في المرتبة الثالثة بوزن نسبى  ،٪88وجاءت (المصداقية) في المرتبة الرابعة بوزن نسبى
 ،٪87.3وجاءت (المثابرة في العمل) في المرتبة الخامسة بوزن نسبى .٪82.7
اختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبشر ،مثاني (2017م) وشهرزاد ،بن زواد (2016م) ،حيث أشارت
الدراسة إلى ان األمانة والصدق وقوة الشخصية في المرتبة األولى في الصفات التي يجب توافرها في
ممارس العالقات العامة.
اتفقت هذه النتيجة مع دارسة سعود ،محمود (2019م) ،حيث اشارت الدراسة ان عينة البحث يمتلكون
الصفات واألخالق لممارسة العالقات العامة.
 -6استجابات أفراد العينة على مقياس األداء المهني لدى ممارس العالقات العامة في المستشفى أو
المركز الصحي:

الدور

جدول ()11
استجابات أفراد العينة مقياس األداء المهني لدى ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي
االحنراف
االستجابة
املتوسط
موافق
حمايد
معارض
املعياري

األمانة والصدق والصراحة من أهم أخالقيات ك

0

0

50

%

0

0

%100.00

اتفق مع سياسة املستشفى أو املركز الصحي يف ك

0

0

50

%

0

0

%100.00

تعد أخالقيات املهنة معيار النجاح للعاملني يف ك

4

7

39

%8.00

%14.00

%78.00

1

14

35

%

%2.00

%28.00

%70.00

ك

3

12

35

%

%6.00

%24.00

%70.00

2

18

30

%4.00

%36.00

%60.00

20

16

14

%40.00

%32.00

%28.00

العمل يف العالقات العامة

عمل العالقات العامة

العالقات العامة

%

لدى علم بكافة املعايري األخالقية اخلاصة ك
ابلعاملني يف العالقات العامة

املعايري األخالقية تعكس الصورة الذهنية

للمستشفى أو املركز الصحي لدى اجلمهور

املتخصصني يف العالقات العامة هم األكثر ك

التزاما أبخالقيات املهنة

%

ال ألتزم أبخالقيات املهنة يف حال إحلاقها الضرر ك
مبصلحة العمل

%

3.000

0.000

الوزن

النسب

100.0

3.000

0.000

100.0

2.700

0.614

90.0

2.680

0.513

89.3

2.640

0.598

88.0

2.560

0.577

85.3

1.880

0.824

62.7
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ال ألتزم أبخالقيات املهنة يف حال تعارضها مع ك
مصاحلي الشخصية

%

41

6

3

%82.00

%12.00

%6.00

0.555

1.240

41.3

50

مجلة من سئلوا

تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات أفراد العينة مقياس األداء المهني لدى ممارس العالقات
العامة في المستشفى أو المركز الصحي ،حيث جاءت (األمانة والصدق والصراحة من أهم أخالقيات
العمل في العالقات العامة ،واتفق مع سياسة المستشفى أو المركز الصحي في عمل العالقات العامة)
في المقدمة بوزن نسبى  ٪100لكل منهما ،وجاءت (تعد أخالقيات المهنة معيار النجاح للعاملين في
العالقات العامة) في المرتبة الثانية بوزن نسبى  ،٪90وجاءت (لدى علم بكافة المعايير األخالقية
الخاصة بالعاملين في العالقات العامة) في المرتبة الثالثة بوزن نسبى  ،٪89.3وجاءت (المعايير
األخالقية تعكس الصورة الذهنية للمستشفى أو المركز الصحي لدى الجمهور) في المرتبة الرابعة بوزن
اما بأخالقيات المهنة) في المرتبة
نسبى  ،٪88وجاءت (المتخصصون في العالقات العامة هم األكثر التز ً
الخامسة بوزن نسبى .٪85.3
اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) ،حيث أشارت الدراسة إلى أن المعايير
األخالقية تعكس الصورة الذهنية احتلت المرتبة األولى عند أفراد العينة.
 -7استجابات أفراد العينة حول المصادر التي تؤثر على العاملين في العالقات العامة:
جدول ()12
استجابات أفراد العينة حول المصادر التي تؤثر على العاملين في العالقات العامة
االستجابة

بدرجة

بدرجة متوسطة

بدرجة مرتفعة

املتوسط

املعياري

ك

0

1

49

%

0

%2.00

%98.00

2.980

0.141

99.3

ك

0

4

46

%

0

%8.00

%92.00

2.920

0.274

97.3

ك

11

39

%

%22.00

%78.00

2.780

0.418

92.7

ك

0

14

36

%

0

%28.00

%72.00

2.720

0.454

90.7

ك

7

21

22

%

%14.00

%42.00

%44.00

2.300

0.707

76.7

ك

16

22

12

%

%32.00

%44.00

%24.00

1.920

0.752

64.0

ك

20

27

3

%

%40.00

%54.00

%6.00

1.660

0.593

55.3

منخفضة

العبارات
وسائل اإلعالم اجلديد
الدين
جهة العمل
قادة الراي يف اجملتمع
الثقافة
فريق العمل
وسائل اإلعالم التقليدي
مجلة من سئلوا

االحنراف

الوزن النسب

50

تشير بيانات الجدول السابق استجابات أفراد العينة حول المصادر التي تؤثر على العاملين في
العالقات العامة ،حيث جاءت (وسائل اإلعالم الجديد) في المقدمة بوزن نسبى  ،٪99.3وجاءت (الدين)
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في المرتبة الثانية بوزن نسبى  ،٪97.3وجاءت (جهة العمل) في المرتبة الثالثة بوزن نسبى ،٪92.7
الري في المجتمع) في المرتبة الرابعة بوزن نسبى  ،٪90.7وجاءت (الثقافة) في المرتبة
وجاءت (قادة أ
الخامسة بوزن نسبى .٪76.7
اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) وأبشر ،مثاني (2017م) ،حيث أشارت
الدراسة إلى أن الدين يحتل المرتبة األولى.
 -8استجابات أفراد العينة حول المقترحات حول تقنين أخالقيات ممارسة العالقات العامة:
جدول ()13
استجابات أفراد العينة حول المقترحات حول تقنين أخالقيات ممارسة العالقات العامة
االستجابة

معارض

العبارات

0

0

0

0

%100.00

0

1

49

%

0

%2.00

%98.00

ك

0

2

48

%

0

%4.00

%96.00

0

5

45

0

%10.00

%90.00

1

6

43

%

%2.00

%12.00

%86.00

ك

6

11

33

%

%12.00

%22.00

%66.00

7

10

33

%14.00

%20.00

%66.00

%

التزام العاملني أبخالق املهنة بطريقة علمية عملية ،ك

وحماسبة من خيل أبخالق املهنة
تقوية الرقابة الذاتية

حتديد املطلب األخالقي ،وختليصه مما يشوبه مث ك

جتزئته إىل عناصر (بسيطة) غري معقدة وال مومهة

%

اختصار التعليمات األخالقية لتسهيل فهمها ك

وتثبيتها

ربط أخالق العمل ابلعواطف املوجودة يف اإلنسان

توطني أخالقيات العمل من خالل التقدير ك

واملكافآت

مجلة من سئلوا

حمايد

50

إدراك األولوايت األخالقية لكل عمل ومهنة ك

وترتيبها حسب األمهية

موافق

%

املتوسط

3.000

اإلحنراف

املعياري

0.000

الوزن

النسب

100.0

2.980

0.141

99.3

2.960

0.198

98.7

2.900

0.303

96.7

2.840

0.422

94.7

2.540

0.706

84.7

2.520

0.735

84.0

50

تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات أفراد العينة حول المقترحات حول تقنين أخالقيات
ممارسة العالقات العامة ،حيث جاءت (إدراك األولويات األخالقية لكل عمل ومهنة وترتيبها حسب

األهمية) في المقدمة بوزن نسبى  ،٪100وجاءت (التزام العاملين بأخالق المهنة بطريقة علمية عملية،
ومحاسبة من يخل بأخالق المهنة) في المرتبة الثانية بوزن نسبى  ،٪99.3وجاءت (تقوية الرقابة الذاتية)
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في المرتبة الثالثة بوزن نسبى  ،٪98.7وجاءت (تحديد المطلب األخالقي ،وتخليصه مما يشوبه ثم
تجزئته إلى عناصر (بسيطة) غير معقدة وال موهمة) في المرتبة الرابعة بوزن نسبى  ،٪96.7وجاءت
(اختصار التعليمات األخالقية لتسهيل فهمها وتثبيتها) في المرتبة الخامسة بوزن نسبى .٪94.7

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) وأبشر ،مثاني (2017م) ،حيث أشارت

الدراسة إلى أن المعايير األخالقية تعكس الصورة الذهنية لدى الجمهور واالهتمام بغرس قيم وأخالقيات
المهنة تحتل المرتبة األولى.
(ب) نتائج فروض الدراسة:

الفرض األول :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األداء المهني لممارسي العالقات العامة
وااللتزام بأخالقيات مهنة العالقات العامة بو ازرة الصحة.

جدول ()14
معامل ارتباط بيرسون لقياس االرتباط بين األداء المهني لممارسي العالقات العامة
وااللتزام بأخالقيات مهنة العالقات العامة بوزارة الصحة

االلتزام أبخالقيات مهنة العالقات العامة بوزارة الصحة

املتغريات
األداء املهين ملمارسي العالقات العامة

معامل االرتباط

الداللة

0.296

0.05

إحصائيا بين األداء المهني لممارسي العالقات
يتضح من الجدول السابق :إلى وجود عالقة دالة
ً
العامة وااللتزام بأخالقيات مهنة العالقات العامة بو ازرة الصحة ،حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون

إحصائيا عند مستوي داللة (.)0.05
( ،)0.296وهي قيمة دالة
ً
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) وأبشر ،مثاني (2017م) حيث أشارت الدراسة

إحصائيا بين األداء المهني لممارسي العالقات العامة وااللتزام بأخالقيات مهنة
إلى وجود عالقة دالة
ً
العالقات العامة.
الفرض الثاني :توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التزام

تبعا لمتغيرات (النوع /سنوات الخبرة/
ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة بأخالقيات العالقات العامة ً
التخصص).
أ .الفروق تبعا للنوع:

جدول ()15
نتائج اختبار ( )T.testلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التزام ممارسي العالقات العامة
بوزارة الصحة بأخالقيات العالقات العامة تبعا للنوع

العدد

العينة

م

ع

الذكور

41

2.4878

0.55326

اإلانث

9

2.4444

0.72648

قيمة (ت)
0.201

الداللة
غري دالة
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تشير نتائج اختبار "ت" في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

درجات أفراد العينة على مقياس التزام ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة بأخالقيات العالقات العامة

إحصائيا عند مستوى
تبعا للنوع (الذكور /اإلناث) ،حيث بلغت قيمة "ت"  0.201وهي قيمة غير دالة
ً
ً
داللة .0.05
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة سعود ،محمود (2019م) ،حيث أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق

ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة على مقياس التزام ممارسي العالقات العامة بأخالقيات العالقات

تبعا للنوع (الذكور /اإلناث).
العامة ً
ب .الفروق تبعا لسنوات الخبرة والتخصص:

جدول ()16
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التزام ممارسي العالقات العامة
بوزارة الصحة بأخالقيات العالقات العامة تبعا لسنوات الخبرة والتخصص

املقياس
عدد سنوات اخلربة

التخصص

مصدر التباين

جمموعات املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

الداللة

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

2.113
14.367
16.48

2
47
49

1.056
0.306

3.456

0.04

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

0.521
15.959
16.48

2
47
49

0.26
0.34

0.767

0.47
دالة عند
غري دالة
0.05

تشير بيانات الجدول السابق إلى الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التزام

ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة بأخالقيات العالقات العامة:

تبعا لسنوات الخبرة :تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة
• فيما يتعلق بالفروق ً
إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التزام ممارسي العالقات العامة بو ازرة
تبعا لسنوات الخبرة (أقل من سنة ،سنة –  5سنوات ،أكثر
الصحة بأخالقيات العالقات العامة ً
إحصائيا عند مستوى داللة =
من  5سنوات) ،حيث بلغت قيمة ف  3.456وهذه القيمة دالة
ً
.0.05

تبعا للتخصص :تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات
• فيما يتعلق بالفروق ً
داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التزام ممارسي العالقات العامة

تبعا للتخصص (إعالم عام ،عالقات عامة ،تخصص
بو ازرة الصحة بأخالقيات العالقات العامة ً
إحصائيا عند مستوى داللة = .0.05
آخر) ،حيث بلغت قيمة ف  0.767وهذه القيمة غير دالة
ً

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) وأبشر ،مثاني (2017م) ،حيث أشارت

الدراسة إلى أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بين التزام ممارسي العالقات العامة بأخالقيات العالقات
العامة والتخصص.
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الفرض الثالث :توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس األداء

تبعا لمتغيرات (النوع /سنوات
المهني لدى ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي ً
الخبرة /التخصص).
أ .الفروق تبعا للنوع:

جدول ()17
نتائج اختبار ( )T.testلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس األداء المهني
لدى ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي تبعا للنوع

العينة

العدد

م

ع

الذكور

41

19.6585

1.95716

اإلانث

9

19.8889

1.69148

قيمة (ت)

الداللة

0.327

غري دالة

تشير نتائج اختبار "ت" في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
درجات أفراد العينة على مقياس األداء المهني لدى ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز

إحصائيا عند
تبعا للنوع (الذكور /اإلناث) ،حيث بلغت قيمة "ت"  0.327وهي قيمة غير دالة
ً
الصحي ً
مستوى داللة .0.05
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة سعود ،محمود (2019م) ،حيث أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق

تبعا
ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة على مقياس األداء المهني لدى ممارس العالقات العامة في ً

للنوع (الذكور /اإلناث).

ب .الفروق تبعا لسنوات الخبرة والتخصص:
جدول ()18
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس األداء المهني لدى ممارس
العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي تبعا لسنوات الخبرة والتخصص

املقياس

عدد سنوات اخلربة

التخصص

مصدر التباين

جمموعات املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

10.674

2

5.337

165.826

47

3.528

اجملموع

176.5

49

بني اجملموعات

4.421

2

2.21

172.079

47

3.661

176.5

49

بني اجملموعات

داخل اجملموعات

داخل اجملموعات
اجملموع

قيمة ف
1.513

0.604

الداللة
0.231

غري دالة
0.551

غري دالة
األداء
تشير بيانات الجدول السابق إلى الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس

المهني لدى ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي:

• فيما يتعلق بالفروق تب ًعا لسنوات الخبرة :تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس األداء المهني لدى ممارس
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تبعا لسنوات الخبرة (أقل من سنة ،سنة – 5
العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي ً
إحصائيا عند
سنوات ،أكثر من  5سنوات) ،حيث بلغت قيمة ف  1.513وهذه القيمة غير دالة
ً

مستوى داللة = .0.05

تبعا للتخصص :تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات
• فيما يتعلق بالفروق ً
داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس األداء المهني لدى ممارس

تبعا للتخصص (إعالم عام ،عالقات عامة،
العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي ً
إحصائيا عند مستوى داللة
تخصص أخر) ،حيث بلغت قيمة ف  0.604وهذه القيمة غير دالة
ً
= .0.05

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الموسوي ،كريم (2010م) وأبشر ،مثاني (2017م) ،حيث أشارت

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية أفراد العينة على مقياس األداء المهني لدى ممارس
تبعا لسنوات الخبرة والتخصص.
العالقات العامة ً
النتائج العامة للدراسة:
بعد تحليل وتفسير البيانات واختبار الفروض توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

 -1أظهرت نتائج الدراسة مدى وجود مواثيق تحدد أخالقيات العمل لدى مسؤول العالقات العامة في
المستشفى أو المركز الصحي حيث بلغت (بصفة دائمة)  ٪78من إجمالي مفردات عينة

الدراسة.

 -2أظهرت نتائج الدراسة مدى اهتمام المستشفى أو المركز الصحي بإلزام العمل بالمواثيق األخالقية
التي تحدد عمل مسؤول العالقات العامة من وجهة نظرهم حيث بلغت (بدرجة كبيرة)  ٪52من

إجمالي مفردات عينة الدراسة.

 -3أظهرت نتائج الدراسة مدى فعالية مواثيق الشرف األخالقية في رفع مستوى أداء مسؤول

العالقات العامة من وجهة نظرهم حيث بلغت (بدرجة كبيرة)  ٪32من إجمالي مفردات عينة

الدراسة.

 -4أظهرت نتائج الدراسة العوامل المؤثرة على تشكيل الق اررات اإلدارية لمستشفى أو المركز الصحي

فيما يخص عمل مسؤول العالقات العامة من وجهة نظرهم حيث بلغت (عوامل إدارية) بنسبة

بلغت  ٪44من إجمالي مفردات عينة الدراسة.

 -5أظهرت نتائج الدراسة مدى توافر الصفات واألخالقيات لدى ممارس العالقات العامة في

المستشفى أو المركز الصحي ،حيث جاءت (المسئولية االجتماعية) في المقدمة بوزن نسبى
 ٪91.3من إجمالي مفردات عينة الدراسة.
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 -6أظهرت نتائج الدراسة استجابات أفراد العينة مقياس األداء المهني لدى ممارس العالقات العامة

في المستشفى أو المركز الصحي ،حيث جاءت (األمانة والصدق والصراحة من أهم أخالقيات

العمل في العالقات العامة ،واتفق مع سياسة المستشفى أو المركز الصحي في عمل العالقات

العامة) في المقدمة بوزن نسبى  ٪100لكل منهما.

 -7أظهرت نتائج الدراسة استجابات أفراد العينة حول المصادر التي تؤثر على العاملين في
العالقات العامة ،حيث جاءت (وسائل اإلعالم الجديد) في المقدمة بوزن نسبى  ٪99.3من

إجمالي مفردات عينة الدراسة.

 -8أظهرت نتائج الدراسة استجابات أفراد العينة حول المقترحات حول تقنين أخالقيات ممارسة

العالقات العامة ،حيث جاءت (إدراك األولويات األخالقية لكل عمل ومهنة وترتيبها حسب

األهمية) في المقدمة بوزن نسبى .٪100

 -9ثبت صحة الفرض األول :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األداء المهني لممارسي
العالقات العامة وااللتزام بأخالقيات مهنة العالقات العامة بو ازرة الصحة.

 -10لم تثبت صحة الفرض الثاني :توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة
تبعا
على مقياس التزام ممارسي العالقات العامة بو ازرة الصحة بأخالقيات العالقات العامة ً

لمتغيرات (النوع /سنوات الخبرة /التخصص).

 -11لم تثبت صحة الفرض الثالث :توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة
تبعا
على مقياس األداء المهني لدى ممارس العالقات العامة في المستشفى أو المركز الصحي ً

لمتغيرات (النوع /سنوات الخبرة /التخصص).
التوصيات:

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة توصي الباحثتان باآلتي:

 -1ضرورة االهتمام بممارسي العالقات العامة وتشجيعهم على االبتكار واإلبداع وحثهم على تبني
بعيدا عن
قيم المجتمع في كل أعمالهم ،وغرس القيم األخالقية للمهنة التي تعينه على أداء عمله ً
استغالل نفوذه ألغراض أو مكاسب شخصية.

 -2الرقابة الذاتية من أهم األسباب التي تلزم ممارس العالقات العامة بالقيم األخالقية.

 -3عقد دورات تدريبية مستمرة لممارسي العالقات العامة لرفع كفاءتهم والوعي األخالقي لديهم.

 -4أن التزام ممارس العالقات العامة بأخالقيات العالقات العامة تحقق للجهة أو المؤسسة التي
يعمل بها الحفاظ على استقرارها ونموها.

 -5ضرورة االهتمام بالمتابعة والتقويم المستمر لألداء المهني لممارسي العالقات العامة.

 -6اعتماد المعايير األخالقية والمهنية كمعايير أساسية الختيار ممارسي العالقات العامة.
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أستاذ اإلعالم املشارك بكلية العلوم االجتماعية
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جامعة اإلمام حممد بن
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Abstract

The main objectives of this study are:
-Knowing the effectiveness of honor charters and the ethics of the public
relations practitioners in the Ministry of Health.
-Identify the factors affecting the formation of ethical decisions for public
relations practitioners in the Ministry of Health.
-Disclosing the most important ethical and professional qualities that must be
met by public relations practitioners in the Ministry of Health.
-The research methodology is: The study belongs to the descriptive research,
which relies on the sample survey method for public relations practitioners.
-The sample of the study: The study relied on a simple random sample of
public relations practitioners in some hospitals and health centers affiliated
with the Ministry of Health in Al-Madinah Al-Munawara, whose strength
was (50) members of male and female public relations practitioners.
- Main results:
1- The results of the study showed the extent of the existence of charters that
define the work ethics of the public relations official in the hospital or health
center, as it reached (permanently) 78% of the total items of the study sample.
2- The results of the study showed the extent of the hospital or health center’s
interest in compelling the work of the ethical charters that define the work of
the public relations official from their point of view, as it reached (to a large
extent) 52% of the total items of the study sample.
3- The results of the study showed the effectiveness of ethical codes of honor in
raising the level of performance of the public relations official from their
point of view, as it reached (to a large extent) 32% of the total items of the
study sample.
Keywords: Ethical charters of Public Relations, Ethics of Public Relations
Practice, Professional Performance of Public Relations
Practitioners.
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