حتديد أثر أخالقيات العالقات العامة يف القرارات اإلسرتاتيجية
دراسة وصفية حتليلية آلراء عينة من القيادات اإلدارية يف وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي

م.د .منى حيدر عبد اجلبار الطائي  /جامعة بغداد  /كلية تربية بنات

املستخهص

يختمػؼ دور العالقػتت العتمػ ) (PRوأهميتهػت مػف مجتمػ

إلػ

آخػر تبعػت خخػتالؼ افتتػتت هػذ

المجتمعػػتت ومومػػت وخخػػتالؼ الفػػيـ الخالقي ػ المعمػػوؿ بهػػت مػػف ممترذػػيهت تػػا م ظمػػتت هػػذ المجتمعػػتت
تتلعالقتت العتم تا المجتمعػتت المتفدمػ وبعػض الػدوؿ ال تميػ قػد خطػت خطػوات جبػترة ووصػمت إلػ مرحمػ

المذتهم تا التخطيط اخذتراتيجا ووممي اتختذ الفرار تا إطتر التزاـ إداراتهػت بفػيـ ومعػتيير أخالقيػ محػددة

لممترذػيهت وبتلمفتبػؿ جػد أف تطبيفهػت تػا العػراؽ مػت زاؿ لػـ يتخطػ
المختمف ػ بهػػدؼ الدوتي ػ

واإلوػػالف وتحفيػػؽ العال ي ػ

مرحمػ الت ذػيؽ مػ وذػتلؿ اختصػتؿ

لمم ظمػ  .تيجػ محدوديػ إدراؾ الم ظمػػتت لمػػدور

اخذتراتيجا والحيوي الذي يمكف أف تمعبه العالقتت العتم تا الحفتظ وم ذمع ومكت

أيضت ودـ التزاـ أو جهؿ ممترذيهت بتلمبتدئ الخالقي لممه

يضعؼ مصداقيتهت ودورهت الحيػوي تػا صػ تو

الف ػ اررات اإلذػػتراتيجي ال تجح ػ مػػف جت ػػب آخػػر ويهػػدؼ هػػذا البحػػث إل ػ
العتم ) (PRتا صيتغ الف اررات اإلذتراتيجي ال تجح تا وي

الم ظمػ مػف جت ػب

بحػػث دور أخالقيػػتت العالقػػتت

البحث التا شممت ( )64شخصت مػف شػتغما

الم تصػػب اإلداريػ داخػػؿ وزارة التعمػػيـ العػػتلا والبحػػث العممػػا وتوصػػؿ البحػػث إلػ مجمووػ مػػف اخذػػت تتجتت
أبرزهت متوذط إدراؾ إدارة الم ظم المبحواػ لهميػ العالقػتت العتمػ والتزامهػت الخالقػا تػا صػيتغ الفػ اررات

اإلذتراتيجي ال تجحػ أيضػت قبػوؿ مخطػط الدراذػ وترضػيتته بػدرجتت تبتي ػت تػا قوتهػت ومػ مذػتو مت يػرات
ذػبؿ الوصػوؿ إلػ صػت عا
الدراذ ومفتييذهت و تـ اخذت تد وميهت لوض ودد مف التوصيتت بضم هت تحديػد ب
الف اررات العميت بتلم ظم وتعزيز الدور اخذتشتري الخالقا لممترذيهت .

املصططحهت ا انيسيسططيب نه ت ط

العالقػػتت العتم ػ – الخػػالؽ -مبػػتدئ أخالقيػػتت العالقػػتت العتمػ –

الف اررات اإلذتراتيجي .
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املقذمب

يماؿ الفهـ الصحيح لمعالقتت العتم بعدا اذتراتيجيت تا الداء الفعتؿ والجيد والصحيح لهذ المه ػ تػا

أرض الواق
المه

وتا وممي التفتوػؿ الصػحا بػيف الم ظمػ وجمتهيرهػت ويحتػتج الممػترس والمشػرؼ ومػ هػذ

امتالؾ خمفي وممي ومه ي متميزة مف جت ب تتيح له التمت بتحتراتي وتلي

واخلتزاـ بفػيـ ومبػتدئ

أخالقي محددة تحفؽ تواتؽ أ شطته وذموكيتته م اتجتهتت واحتيتجتت أتػراد المجتمػ ممػت يػ عكس بتإليجػتب

وم الممترذ اليومي لمعالقتت العتم مف جت ب آخر أمػت إذا كػتف الممػترس يعػت ا مػف فػص إدراؾ وذػوء

تهـ لمتهي مبتدئ وأخالقيتت العالقػتت العتمػ ومػف تهمػيش لهػذ المبػتدئ تػاف هػذا يػ عكس ذػمبت ومػ الداء
الجيد والفعتؿ لممترذيهت مف جه وصيتغ الف اررات اإلذتراتيجي الفتوم مف جه أخر .

وب تء وم مت تفدـ تـ صيتغ أ موذج اتتراضا يحدد طبيع العالق والار بيف المت ير المذتفؿ(المبتدئ

الخالقي لممترذا  )PRوالمت ير المعتمد (الفػ اررات اإلذػتراتيجي ) وا بافػت م ػه ترضػيتيف رليذػيتيف اختبػرت
مف خالؿ بعض الذتليب اإلحصتلي لمبيت تت المجمعػ مػف اإلذػتبت

تـ اختيتر وزارة التعميـ العتلا والبحث العمما وي

ها -:

وبتخوتمػتد ومػ البر ػتم ) (SPSSإذ

البحث وذ تقش تا هذا البحث المبتحث الرليذػ التتليػ

المبحث الوؿ :م هجي البحث

المبحث الات ا :اإلطتر ال ظري لمبحث

المبحث الاتلث :اإلطتر التحميما لمبحث

المبحث الراب  :اخذت تتجتت والتوصيتت

ً
أوال :مشكهب ان ت

امل ت

األول منهجيب ان ت

Statement of The Problem

يمكف حصر مشكم البحث تا محدوديػ وجػود معػتيير و/أو مبػتدئ أخالقيػ واضػح لممترذػتت وأ شػط

إدارة العالقتت العتم تا الم ظمتت العراقي (العتم ) تضال وف وجود ضعؼ بشكؿ وػتـ تػا درجػ تهػـ كوادراؾ

إدارات تمؾ الم ظمتت لمتهي الخالقيتت ومومت وأخالقيتت العالقتت العتم وم
وتحذيف تتومي الم ظم

حو ختص وأهميتهت تا تعزيز

تا إطتر محدودي الدور الذي تمعبه العالقتت العتمػ تػا تػوتير المعطيػتت والبيت ػتت

الالزم لص تو الفرار الفتوؿ .

ً
ث ني  :أهميب ان ت

Importance of the Study

تكمف أهمي هذا البحث تا كو ه يبحػث ويػدرس ويذتفصػا الواقػ الخالقػا والفيمػا لممترذػ العالقػتت

العتمػ تػا الم ظمػ العراقيػ العتمػ وآتػتؽ تطويرهػت تػا المذػتفبؿ ا طالقػت مػف تحديػد أهػـ المبػتدئ والفػيـ

الخالقي الواجب اخلتزاـ بهت مف قبؿ ممترذيهت كمت تكمف أهميتهت أيضت تػا كو هػت تذػتود ومػ تطػوير اختجتهػتت

الداوم لمفهوـ الخالقيتت تا مجتخت ومؿ العالقتت العتم بمت يؤدي إل زيػتدة مصػداقي وشػفتتي هػذا الحفػؿ أيضػت
لمذتودة ممترذيهت وم المشترك تا ص
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ً
ث نث  :هذف ان ت

Objective of the Study

يذػػػع البحػػػث إلػػػ تحديػػػد طبيعػػػ العالقػػػ والاػػػر بػػػيف المبػػػتدئ الخالقيػػػ لممػػػترس الػػػػ) (PRوالفػػػ اررات

اإلذػتراتيجي لػد وي ػ مػػف المػديريف وتشخيصػهت كواظهترهػػت ومػ مذػتو وي ػ البحػػث ويهػدؼ البحػث إلػ

تحفيؽ اآلتا :

 -1تحديد متهي أخالقيتت الػ) (PRوأهـ مبتدلهت الخالقي وتشخيصهت لعي

البحث .

 -2تحديػػد المضػػتميف والػػدخخت ال ظري ػ والعممي ػ وحػػدود هػػذ العالق ػ بتل ذػػب لمػػديري اإلدارات العميػػت تػػا
الم ظم العتم .

ً
رابع  :منهجيب ان ت

Study Methodology

اذتخدـ البحث المػ ه الوصػفا التحميمػا ل ػه المػ ه ال ذػب لطبيعػ البحػث الػذي يهػدؼ إلػ التعػرؼ

وم الخالقيتت بشكؿ وتـ وأخالقيتت العالقتت العتم وم وجه التحديد إذ خ يفؼ المػ ه الوصػفا و ػد حػد

جم المعمومتت وت ظيمهت كوا مت يتعد ذلؾ إل تحميمهت وتفذيرهت والربط بيف مدلوختهت لموصوؿ إل بعد أومؽ

لتفذير الظتهرة .

ً
خ مس  :فيضي ا ان ت

يتضمف البحث الفرضيتت اآلتي -:

 -1الفرضػػي الرليذ ػ الول ػ  :ه ػػتؾ والق ػ ارتبػػتط مع وي ػ بػػيف مبػػتدئ أخالقيػػتت العالقػػتت العتم ػ وص ػ تو الف ػ اررات
اإلذتراتيجي .

 -2الفرضي الرليذ الات ي  :ه تؾ تأاير مع وي لمبتدئ أخالقيتت العالقتت العتم تا ص تو الف اررات اإلذتراتيجي .

ً
س دس  :خمحط ان ت

مببدئ أخالليبث انعاللبث انعبمت

المت ير المذتفؿ

االفرتاضي The default model under study

المت ير المعتمد

انصدق
االنفتبحيت
انعدانت

انمراراث
اإلستراتيجيت

االتصبالث انمستمرة
تحهيم انصىرة اندليك
شكؿ ( )1مخطط البحث اختتراضا

ً
س بع  :جمتمع ان ت

وعينته Society and the Study Sample
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تماػػؿ مجتم ػ البحػػث الفيػػتدات اإلداري ػ (المػػديريف) تػػا وزارة التعمػػيـ العػػتلا والبحػػث العممػػا أمػػت وي ػ
البحث والتا بمغ وددهت ) (64ترد تكت ت ومدي قصدي تمامت بتلمدراء(مدير وػتـ معػتوف مػدير رلػيس قذػـ

تا ديواف الوزارة) .

ً
ث من  :اخت ر أداة ان ت

Reliability of Study Instrument

أوتمد البحث بشكؿ أذتذا وم اخذتبت

بتخوتمتد وم الدراذتت والكتتبتت ال ظري المت وو

لجم البيت تت الولي الالزمػ

وتػـ ب ػتء (صػيتغ ) أذػلمتهت

وبمت يتفؽ م مفيتس لكيرت الخمتذا تكو ت اخذػتمترة

مف محوريف ت توؿ المحور الوؿ المبتدئ الخالقي لمعالقتت العتم كمػت بحػددت مػف ) (Sharpeتػا ال ظريػ
الذػموكي لخالقيػػتت العالقػػتت العتمػ والمحػػور الاػػت ا خصػص لمفػ اررات اإلذػػتراتيجي التػا تػػـ تطػػوير أذػػلمتهت

بتخوتمتد وم اخطتريح والرذتلؿ المت وو

وب تء وم ذلؾ وزوػت ) (70اذػتبت ه ومػ وي ػ البحػث أذػتبرج

م هت ) (64وأبهممت ) )6بذبب ودـ اذتكمتؿ اإلجتبتت وبذا أصبحت وي

ً
ت سع  :خص سص انعينب Sample Characters Features

البحث ) (64ترد .

لكػػوف هػػذا البحػػث يذػػع إل ػ تحديػػد أاػػر مبػػتدئ أخالقيػػتت الػػػ) (PRتػػا الف ػ اررات اخذػػتراتيجي تكو ػػت

خصتلص وي

البحث مف اآلتا :

جدوؿ (  ) 1خصتلص وي

البحث

الج س

الذكور

اإل تث

العدد الكما

العدد

59

5

64

العمر

اغمب المجيبيف ا حصرت أومترهـ بيف  30ذ  65 -ذ
–  25ذ

ذ وات الخدم

ا حصرت ذ وات الخدم بيف  5ذ

الوظيف

مدير وتـ – معتوف مدير – رليس قذـ

64
64

ً
ع شيا :صذق وث ا االست نب
ورضت اخذتبت

صيتغ وبترات اخذتبت

اخذػػتبت

64

وم ودد مف الذتتذة المختصيف تا مجتؿ اإلدارة العتمػ والومػتؿ لبحػث مػد دقػ
ودرج ماللمتهت لهداؼ البحث .وقد قتمػت البتحاػ باوػتدة ال ظػر تػا بعػض وبػترات

تػػا ضػػوء التعػػديالت المفترح ػ  .ولفيػػتس مػػد دق ػ

تتلجهػػت تفػػد تػػـ اذػػتخداـ معتدلػ كرو بػػتخ الفػػت

 Cronbach Alphaحيػػث بمػػغ معتمػػؿ إلفػػت ) (%73ممػػت يشػػير إل ػ وجػػود والقػ اتذػػتؽ وتػرابط جيػػد بػػيف
وبترات اخذتبت

تهذ ال ذب تزيد وف ال ذب المفبول إحصتليت والبتل

امل ت

ً
أوال :أخالقي ا انعالق ا انع مب
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 -1مفهىو األخالق

يعػػرؼ ) (Lucasالخػػالؽ بأ هػػت تػػرع مػػف الفمذػػف يبحػػث تػػا الفضػػتيت المتعمف ػ بتلصػػواب والخطػػأ تػػا

الشػؤوف اإل ذػػت ي ) (Wilcox,et al.,2003:59وتػػا قػتموس أكذػػفورد ) (Oxford Dictionaryتفػػد
أشػػير إلػػ أف لفظ ػ  Ethicalتع ػػا (المبػػتدئ الدبي ػ وقواوػػد الذػػموؾ) هػػذا مػػت ذهبػػت إليػػه الم ػ وبعػػض
الفواميس المعتمدة تا وصؼ الخالؽ أمت وممتء اخجتمتع ووممتء ال فس تفػد أشػتروا الػ إف الخػالؽ تع ػا

(الفتوػػػػػػدة) أو الفواوػػػػػػد مػػػػػػف الذػػػػػػموؾ التػػػػػػا يمتزمهػػػػػػت اإل ذػػػػػػتف الػػػػػػذي يعػػػػػػيش تػػػػػػا جمتوػػػػػػ

) (Waluchow,2008:67وير بعض وممت اخجتمتع أف الخمؽ هو مؤذذ اجتمتوي تفػوـ بضػبط ذػموؾ
ال تس أمت المختصيف تا مجتؿ ومـ اإلدارة تفد أشػتروا أف الخػالؽ هػا المعػتيير والمبػتدئ التػا تحكػـ ذػموؾ

التراد أو الجمتوتت والتا يعتمدهت التراد لمتمييز بيف مت هو جيد ومت هو ذػي ,بػيف مػت هػو صػواب ومػت هػو

ختط ,تها إذا مفهوـ الصواب والخطأ بتلذموؾ ويتفؽ هذا التعريؼ لألخالؽ م مت أشتر إليه (Hellriegel
الماػؿ
) & Slocum, 2001:148وقػد ربػط ) (Purtiloتػا وصػؼ الخػالؽ بػيف قواوػد الذػموؾ الختصػ و ب
العميت التا يتمذؾ بهت الفرد .

 -2أخالقي ا انعالق ا انع مب )(Ethical PR

مصطمح أخالقيتت العالقتت العتم غتلبت مت يفهـ ومػ أ ػه اجتمػتع لفظتػيف مت تقضػتيف )(Oxymoron

إذ مف ال درة إف يجد البعض تيه أي شاء أخالقا وتشير ) (Helena,2011:183إل الذمع الذيل التا

تحممهت إدارات العالقتت العتم تػا الم ظمػتت ومومػت كػوف التطبيػؽ الفعمػا لهػت يفتػرب مػف التالوػب والدوتيػ

و فػػؿ المعمومػػتت المضػػمم بهػػدؼ كذػػب تأييػػد الجمهػػور وتحذػػيف ذػػمع الم ظم ػ تفػػط دوف اإلدراؾ الفعمػػا
لهميػػػػػػػ ممترذػػػػػػػتتهت الخالقيػػػػػػػ وا عكػػػػػػػتس تأايرهػػػػػػػت ومػػػػػػػ الفػػػػػػػ اررات اإلذػػػػػػػتراتيجي لمم ظمػػػػػػػ

ويؤكػػػػػػػد

) (A. Bowen,2009:2إف العالقتت العتم اليوـ تواجػه أزمػ هويػ ) (Identity Crisisمػف المحتمػؿ أف
يكػوف ذػػببهت أخالقػػا تعمميػ صػ

قػ اررات أخالقيػ اتبتػ تػػا وػتلـ مت ػػوع ذػػري الت يػر إذ تشػػتبؾ تيػػه الفػػيـ

والافتتتت وممي ليذت ذهم تا الوقت الحتضر (ذالم

وال فتر . (67:1980

وتبعػرؼ أخالقيػتت العالقػتت العتمػ وتفػت لػػ) (A. Guide to Best Practice,2008:2بأ هػت عومميػ
تدور حوؿ تطبيؽ المعرت والفهـ والتفكير بتلتذتؤخت وف الذموؾ الخػتط ,أو الصػتلب تػا الممترذػ المه يػ

تيعرؼ أخالقيتت الػ) (PRبأ هػت عم ظومػ ذػموؾ قيمػا تشػمؿ
لمعالقتت العتم ع .إمت ) (A. Bowen,2009:2ب
الصدؽ اخ فتتحي

الوخء اخحتراـ اخذتفتم

العفمي المتفتح

اختصتؿ المبتشرع تا حيف بيعرتهت (المركػز

اإلوالمػػا لجتمعػػ ب ػػداد  )89:2011بأ هػػت عالمعيػػتر الػػذي يمػػترس بموجبػػه المحترتػػوف إحكػػتمهـ التفويميػػ
وتفضيالتهـ لشاء وم شاء ممت يوجه وممي جم المعمومتت وا تفتءهت وتفديمهتع

 -3أهميب أخالقي ا انعالق ا انع مب

يشير ) (Scott Cutlipإلػ أف التشػري اخجتمػتوا لمعالقػتت العتمػ تػا المجتمعػتت المتحػررة أخالقيػت
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يعطا حري ال فتش لمزبتلف والم ظمتت ) (David L. Martinson,2004:18تا إطػتر مػوذج الحػوار ذو
وه تؾ ضرورة لمذأل

اختجتهيف الذي قدمه ) (Gruning & Huntوالذي يحفؽ جتح ومؿ العالقتت العتم

مراوػػتة اخوتبػػترات الخالقي ػ تػػا قيػػتـ ممترذػػا العالقػػتت العتم ػ بتلػػدتتع وػػف أ شػػط وب ػرام الم ظم ػ التػػا

يعممػػػػػوف بهػػػػػت بمػػػػػت يحفػػػػػؽ تعزيػػػػػز التػػػػػأاير والفهػػػػػـ المتبػػػػػتدؿ بػػػػػيف الم ظمػػػػػتت والجمػػػػػتهير والطػػػػػراؼ ذات

العالق ) (Baskin & Aronoff,1992:2أيضت تبرز أهمي أخالقيتت العالقتت العتم تػا كو هػت تػؤدي الػ

تعزيز ذمع الم ظم داخميت وخترجيت .إف دالرة العالقتت العتم التا تبدار جيدا تكذب اخحتػراـ داخميػت وتفػوز
بتلحمفتء الذيف يذػتودوف تػا تحفيػؽ أهػداتهت ) (CIPR,2009:4ودالػرة العالقػتت العتمػ المحترمػ خترجيػت

يواؽ بهت وتذتشتر وتكوف مصدر لتحفيؽ قوة و جتح الم ظم (يو س . (185:2008
 -4انىضع احل يل ألخالقي ا انعالق ا انع مب

الحتل الحتلي لخالقيتت العالقتت العتم تعتمد بشكؿ كبير وم مدو تت أخالقي أبودت مػف قبػؿ ممترذػيف

كبتر بعض المدو تت كتبت بشكؿ بيحرـ ممترذػ مجمووػ محػددة مػف التصػرتتت تػا حػيف إف مػدو تت أخػر
حددت مجموو مف المبتدئ والمعتيير الخالقي الواجب اخلتزاـ بهػت مػف قبػؿ ممترذػا العالقػتت العتمػ بعػض
البػػتحايف أماػػتؿ ) (Parsons,2004:17أكػػدوا بػػأف الممترذػػيف لػػػ) (PRإذا كػػت وا أخالقيػػيف لػػف تكػػوف ه ػػتؾ
حتج إل مدو تت أخالقي

آخريف  (Bowen,2004:105),و ) (Waluchow,2008:136ذهبػوا لبعػد

مف هذا إذ أكدوا إف البيػتف الخالقػا البذػيط هػو كػؿ مػت مطمػوب لف اخلتػزاـ الشخصػا أكاػر تػأاي ار مػف مدو ػ

الخالؽ) (A. Bowen, 2009:3-4وهذا يتفؽ م مت جتء به (أتالطوف) تا تأكيػد عإف التػراد الصػتلحيف
خ يحتػػتجوف إل ػ الف ػوا يف لتخبػػرهـ كيفي ػ التصػػرؼ بمذػػؤولي

تػػا حػػيف إف الت ػراد الذػػيليف ذػػيجدوف دالمػػت

الطريػػػػؽ لاللتفػػػػتؼ ومػػػػ الفػػػػوا يفع ) . (Parsons,2004:67أيضػػػػت يؤكػػػػد كػػػػؿ مػػػػف

&

Baskin,

) )Aronoff,1992:15بأف ممترذا العالقػتت العتمػ يعيشػوف تػا ظػؿ وػدة مػدو تت أخالقيػ م هػت المدو ػ
المجتمعي ( )Societal Codesوالموجودة تا الديت تت المختمف تا المجتم

(مدو الخالقيتت المه ي )

وقػػد أشػػترت لج ػ العالقػػتت العتمػ ) (Commission on Public Relationتػػا تفريرهػػت الصػػتدر وػػتـ

) (2006إلػػػػ ضػػػػرورة قيػػػػتـ جتمعػػػػتت وكميػػػػتت إدارة الومػػػػتؿ بتفػػػػديـ كورذػػػػتت لخالقيػػػػتت العالقػػػػ العتمػػػػ

(حذيف -:)22:2012

ظ ار لف الخالقيتت يجب إف تحتؿ كؿ محتو تعميـ ممترذا العالقتت العتم .

-

ضرورة أخذ اخوتبترات الخالقي دالمت بعيف اخوتبتر تا جمي م ته العالقتت العتم .

-

كمت أكدت الهيل أف الداء الخالقػا المه ػا ي بػ أوخ مػف المبػتدئ والفػيـ الخالقيػ لمعػتمميف تػا حفػؿ العالقػتت

العتم

لذلؾ أوصت الهيل بزيتدة التركيز وم موضووتت ماؿ الخالقيتت المه ي والشفتتي

بيف الرذتلؿ اختصتلي والدوات حؿ المشكالت بأذتليب بي يػ

التف يتت الحديا

التعدديػ والت وويػ بتلذػتليب المذػتخدم

التكتمؿ

اختجتهػتت

والبحتث العتلمي وأخي ار الفيتس الكما لمخرجتت العالقتت العتم .

 -5من رج أخالقي ا انعالق ا انع مب
أ -مػػػوذج Fitzpatrick

& Seip
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 :تػػػا مػػػؤلفهـ أخالقيػػػتت العالقػػػتت العتمػػػ )Ethics

(Public
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 Kathy Fitzpatrick & Philip Seip Relationأشػتروا إلػ أف اخلتػزاـ الخالقػا لممػترس العالقػتت
العتم يتحفؽ مف خالؿ إلتزامه بتلواجبتت اآلتي ): (Bernays, E.L.,1980:9

 واجب اتجت الذات  : Duty to Selfواجب ممترس  PRاتجت ذاته كمه ا .

 واجب اتجت الزبوف  : Duty to Clientواجب تفديـ أتضؿ الخدمتت لمعميؿ .

 واجب اتجت رب العمؿ  :Duty to Employerتفديـ الخدم التا تت تذب م الجر المدتوع له .
 واجب اتجت المه

 :Duty to Professionالذعا إل تحذيف مه

الػ) (PRومت كت ت وميه .

 واجب اتجت اإلوالـ  : Duty to Mediaيتضمف التعتوف م وذتلؿ اإلوالـ ل هػت شػريؾ تػا التفػدـ الػذي
بموجبه تتحفؽ الشيتء بشكؿ أخالقا .

 واجب اتجت المجتم  : Duty to Societyتحفيػؽ تواتػؽ بػيف واجبتتػه الخالقيػ والمجتمعيػ بمػت يضػمف
تطور وتفدـ المجتم

ب -موذج  :Gruning & Huntقدـ  Gruning & Huntأرب

تتماؿ تيمت يما )(Gruning J.E. & Hunt T,1984:22-47


متذج رليذي تا بحث العالقتت العتمػ
:

موذج ال شر والت ذيؽ م وذتلؿ اإلوالـ  :The Press A gentry \ Publicity Modelيعتبر هذا

ال موذج المدخؿ الذي ذتود وم زيتدة الكذب وا خفتض الدق والصدؽ واخلتزاـ الخالقا تا تطبيفتت ممػترس

العالقتت العتم .


مػوذج اإلوػالـ العػتـ  :Public Information Modelيعتمػد ومػ أذػتس إف العالقػتت العتمػ الجيػدة

يجب أف ترتكز وم معتيير أخالقي محددة ويكوف اختصتؿ ه ت تا اتجت واحد مت بيف الم ظم وجمتهيرهت.

 ال مػوذج غيػر المت تذػؽ ذو اختجػتهيف  :The Two–Way Asymmetrical Modelبيذػتعمؿ
اختصتؿ ذو اختجتهيف لكف هذا اختصتؿ غتلبت مت يكوف غير متكػتت ,وخ يأخػذ بعػيف اخوتبػتر آراء واتجتهػتت

الجمتهير .اخلتزاـ الخالقا ه ت يتذـ بتلضعؼ والمحدودي

تيج ودـ مراوػتة جوا ػب الدقػ والموضػووي تػا

فؿ وتبتدؿ المعمومتت .

 ال موذج المت تذؽ ذو اختجتهيف  :The Two – Way symmetrical Modelيعتمد هذا ال موذج

ومػ اختصػتؿ المتكػتت ,تػا اتجػتهيف بػيف الم ظمػ وجمتهيرهػت مػف أجػؿ تحفيػؽ التفػتهـ المتبػتدؿ تػا إطػتر
اذتجتب الم ظم لمطتلب الجمتهير وتطوير أدالهت وتحذي ه بطريف مذتمرة ودالم

ويعد هذا ال موذج ال كاػر

تعفيدا كو ه يض كال الطرتيف (الم ظم – الجمهور) تا موقؼ الرابح ). (Win–Win

ت -موذج ) )TARES TESTلػ  :Baker & Martinsonقدـ هذا ال موذج مف قبػؿ & (Sherry Baker
) David Martinson,2001وتضمف أربعيف تفرة ت تولت الب تء الخالقا الواجػب تطبيفػه مػف قبػؿ ممترذػا الػػ)(PR
و ػػػد قيػػػتمهـ بعمميػػػ اختصػػػتؿ اخق ػػػتوا وتكػػػوف هػػػذا ال مػػػوذج مػػػف خمذػػػ أبعػػػتد متداخمػػػ لالوتبػػػتر الخالقػػػا هػػػا

):(Stuart,2003:10

 المصداقي Truthfulness

 الصتل تا اإلق تع Authenticity of Persuader
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 احتراـ الطرؼ المفت

(الجمهور) Respect for Persuader

 ودال ال داء Equity of the Appeal

 المذؤولي اخجتمتوي Social Responsibility
ث -موذج Wilcox & Cameron

قدـ هذا ال موذج مف ) (Wilcox & Cameron,2003:59ووتفت لهـ تأف ممترذا العالقتت العتم وميهـ
تحفيؽ موالم بيف كؿ مف -:

 المصمح العتم . Public Interest

 أخالقيتت رب العمؿ . Code of Ethics Employer

 مدو الم ظم المه ي . Professional Organization Code
 الفيم الشخصي . Personal Value

ج -مػػوذج ال ظريػ الذػػموكي  :قػػدـ هػػذا ال مػػوذج مػػف قبػػؿ ) (Melvin L. Sharpeالػػذي يعػػد مػػف أقػػدـ ممترذػػا

العالقتت العتم وحتوؿ تا موذجه التركيز وم الخطتء التا برزت تا ال متذج الربع لػ  Gruning & Huntوتفت

لػ) (Sharpeتأف ال متذج الذتبف خ تحفؽ و تصر الذموؾ الخالقا المطموب لداء العالقتت العتمػ الفتومػ

وأكػد تػا

موذجه إف ه تؾ ودد مف الفعتليتت الذموكي الضػروري لتحفيػؽ والقػتت وتمػ جيػدة والتػا أطمػؽ وميهػت )(Sharpe

المبػػتدئ الخالقي ػ الخمذ ػ الضػػروري لداء العالقػػتت العتم ػ ال تجح ػ

): University of Nigeria, 2008:42

ووم ػ ال حػػو اآلتػػا

(National Open

 الصدؽ . Honesty

 اخ فتتحي . Openness
 العدال . Fairness

 اختصتخت المذتمرة Continuous Communication

 تحميؿ الصورة المذتمر . Continuous Image Analysis

بفدر تعمؽ المر بدراذت ت الحتلي ذيتـ التركيز وم

موذج هذ ال ظري .ووم ال حو اآلتا -:

 -1الصدؽ  : Honestyيعد الصدؽ مف أكار المجتخت المؤدي إل تحفيؽ مصداقي العالقػتت العتمػ
يع ػػػا ضػػػم ت عرتػػػض الكػػػذب والخػػػداع ومومػػػت وبػػػأي شػػػكؿ مػػػف الشػػػكتؿع ),2009:2

وهػو

 (Helenaأمػػػت

(زايد وحذف  )17:2009تير أف الصدؽ يشير إل عالصدؽ ال ػتت وػف جػودة اختصػتؿ مػ اآلخػريف وحذػف
اإلص تء لهـ والحرص وم قوؿ الحفيف بمت يضمف الحصوؿ وم الدوـ الداخما والخترجا لهداؼ الم ظم ع.

 -2اخ فتتحي  : Opennessتع ا شر المعمومتت والبيت تت الختص بأ شط وتعتليتت الم ظم إلػ جميػ
الطراؼ ذات العالق

م الذعا إل الخذ ب ظر اخوتبػتر ردود تعػؿ هػذ الطػراؼ مػف خػالؿ تضػميف آراءهػـ

ومفترحتتهـ ورتعهت إل اإلدارة العميت م مراوتة تواتر المفدرة وم تحديد درج اخ فتتحي
إليهت تبعت لطبيع الف اررات المتخذة ودرج خطورتهت وم مكت

ظ ار لموقفي الحتج

وذمع الم ظم .

 -3العدال ػ  : Fairnessاحػػد المعػػتيير الخالقي ػ المهم ػ تػػا مجػػتؿ العالقػػتت العتم ػ والتػػا تتطمػػب تحفيػػؽ
الم فع المتبتدل لكؿ مف الم ظم والجمهور تا ضوء اخلتزاـ بتحميؿ الػرأي العػتـ والتحميػؿ المذػتمر إلمكت ػتت
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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مػ تػواتر الرغبػ لػد إدارة الم ظمػ

الم ظمػ الداخميػ ( فػتط الضػعؼ والفػوة) والفػرص والتهديػػدات الخترجيػ

بتلتعديؿ والتصحيح تا ضػوء التكػتر واآلراء المفدمػ مػف الجمهػور لضػمتف الحصػوؿ ومػ والقػتت واتصػتخت

جيدة والحصوؿ وم الدوـ والوخء مف الجمهور لهداؼ الم ظم .

 -4اختصتخت المذتمرة  :Continuous Communicationتشكؿ أذػتس العالقػتت العتمػ تهػا العمميػ

الدي تمي ػ لتفتذػػـ المعمومػػتت والتكػػتر م ػ الجمهػػور وهػػا أيضػػت تماػػؿ مرحم ػ تطبيػػؽ ب ػرام وأ شػػط العالقػػتت
العتم مف خػالؿ العمػؿ ومػ توجيػه رذػتلؿ مذػتمرة إلػ الجمػتهير المع يػ لػدوـ أهػداؼ محػددة كواذػتراتيجي
اختصػػتؿ الفتوم ػ

التػػا تكػػوف بتتجػػتهيف وتتذػػـ بتخذػػتمراري التػػا تضػػمف وػػدـ اخ ع ػزاؿ وتذػػتود وم ػ ب ػػتء

العالقتت اإليجتبي .

 -5تحميػػؿ الصػػورة الػػدقيؽ  :Precise Image Analysisيع ػػا التػػزاـ العالقػػػتت العتمػػ بتحديػػد أهػػػـ
المشكالت والصعوبتت التا تعيؽ تحفيؽ أهداؼ الم ظم

لتمكيف اإلدارة العميػت مػف الفيػتـ بتعػديالت تصػحيحي

تا ضوء المعرت المتحصؿ وميهت وتا الوقت الم تذب بمت يػؤدي إلػ ت ييػر الذػموؾ الحػتلا ويضػمف تحفيػؽ

اختصتؿ الفتوؿ والحصوؿ وم المعمومتت الكتتي لدوـ ق اررات اإلدارة ورت معػدخت الداء والشػكؿ رقػـ ( 2
) يوضح تطور أدوار العالقتت العتم مف أوالؿ الفرف العشريف إل بدايتت الفرف الحتدي والعشريف
أنمىذج وكالء
انصحبفت

أوالؿ ؽ 22
1990's

إعالو انجمهىر

الربعي يتت

انمشبركت في
انمعهىمبث

الذتي تت والذبعي تت

والخمذي يتت مف ؽ 22
1950's & 1940's

إدارة انعاللبث

الامت ي تت والتذعي تت

مف ؽ 22

1970's & 1960's

تحديد مكبنت
انمنظمت في
انسىق

الفرف الحتدي و
العشروف

مف ؽ 22

1990's & 1980's

أدوار تكتيكي

21 st centrey

أدوار إذتراتيجي

(معرت متمك

(الجهؿ ببيل الومتؿ)

مف بيل الومتؿ)

شكؿ رقـ (  ) 2تطور أدوار العالقتت العتم مف أوالؿ الفرف العشريف إل بدايتت الفرف الحتدي
والعشريف

المصدر :درة وبد البتري والمجػتلا بيػؿ خميػؼ ( )2013عالعالقػتت العتمػ  :تػا الفػرف الحػتدي والعشػريف-
ال ظري والممترذ م ح

ظتما واذتراتيجاع ط 2دار والؿ لم شر ومتف p149

ً
ث ني  :انقياراا اإلسرتاتيجيب Strategic Decisions
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يشػػكؿ الف ػرار اإلذػػتراتيجا المرتكػػز الذتذػػا ل جػػتح الم ظم ػ
بتلذػػػتس ومػػػ كفػػػتءة ق ارراتهػػػت اإلذػػػتراتيجي

إذ أف كفػػتءة الم ظم ػ وتتوميتهػػت تعتمػػد

) (Harrison & Pelletier,1998:147وهػػػذا مػػػت أكػػػد

(صتلح  )1:2002حيف قتؿ أف كفتءة الم ظم تعتمد بتلدرج الذتس ومػ ق ارراتهػت اإلذػتراتيجي التػا يضػعهت
كبػػتر المػػدراء الت فيػػذييف والتػػا تعػػد الف ػ اررات ال كاػػر تػػأاي ار تػػا حيػػتة الم ظمػػتت بمػػت تػػا ذلػػؾ أهػػداتهت موهػػت

جتحهت وبفتلهت تا ظؿ البيل المعتصرة .وتتطمب خصتلص وذمتت معي ػ تػا بمتخػذيهت وتػا البيلػ الت ظيميػ
التا تػبتخذ بهت لكا تكوف موجه بتختجت الذي يخدـ ال تتل التا اتخذت مف أجمهت إف ومميػ اتخػتذ الفػ اررات
اإلذتراتيجي مػف الموضػووتت المهمػ كو هػت تعػد قػ اررات مذػتفبمي

كمػت أ هػت تشػمؿ مجػتخت الحيػتة كتتػ مػف

البعد الزم ا ولك هت أيضت تتعمؽ بتلف اررات الكبيرة والمصيري وغير اخوتيتدي واآلراء المذتفبمي
تحي ب
مهترات إبداوي ومعمومتتي قد خ تتػواتر بتلضػرورة لػد اإلدارة العميػت ممػت يتطمػب إشػراؾ المذػتويتت الت ظيميػ
الخػػر لاحتط ػ بمت ي ػرات البيل ػ الداخمي ػ والخترجي ػ
تمتمؾ المعمومتت الالزم لص

.

وتتطمب

وه ػػت يبػػرز دور العالقػػتت العتم ػ بوصػػفهت الجه ػ التػػا

الف اررات اإلذتراتيجي الفتوم بحكـ ارتبتطهػت ووالقتتهػت المذػتمرة مػ الجمهػور

مفهىو وأهميب انقياراا اإلسرتاتيجيب

 .1مفهىو انقيار اإلسرتاتيجي:

أشتر كؿ مػف ) (Snow & Hambricrإلػ الفػ اررات اإلذػتراتيجي بأ هػت عتمػؾ الفػ اررات التػا تفػ وػتدة

ضمف طتؽ اإلدارة العميت وتشكيالتهت وتعد مف الف اررات المهم لمم ظم وبذبب أهميتهػت يجػب أف تػرتبط ومػ

حو وايؽ ببعضهت البعض لتوحيد وتوجيه الم ظم مف خالؿ أ موذج اتبت يعكس إذتراتيجي الم ظم ع (محمػد
 )41:2008أيضت بورتت مف قبؿ ) (Mintzberg & Quinh,1995:32بأ هت عالفػ اررات التػا تحػدد مذػيرة

الم ظم واتجتهتتهت الذتذي تا ضوء المت يرات المتوقع وغير المتوقع الحتصػم تػا البيلػ الخترجيػ ع أمػت
) (Druker,1999:132تأشػػتر إل ػ أف الف ػرار اخذػػتراتيجا هػػو عالف ػرار الػػذي تتخػػذ اإلدارة لتحفيػػؽ أهػػداؼ
الم ظم ػ تػػا ظػػؿ ظػػروؼ الت ػػتتس وهػػو يب ػ وم ػ أذػػتس التصػػرؼ المحتمػػؿ لهخػػريفع ووم ػ ال حػػو ذاتػػه

) (Daft,2004:489أشػػتر إل ػ أ هػػت عق ػ اررات جدي ػدة لػػـ يذػػبؽ لمم ظم ػ أف تعرضػػت لهػػت ولػػيس لهػػت معػػتيير
محددةع أيضت أكد (الخفتجا  )65:2004بأف الفرار اخذػتراتيجا عهػو الفػرار الػذي يتعتمػؿ مػ رذػتل الم ظمػ

ووالقتهت بتلعتلـ الخترجا وهو ي طا مدة زم ي بعيدة المدع كذلؾ أكػد ) (Rusjar,2005:221بػأف الفػ اررات

اإلذتراتيجي عها الف اررات التا يكوف لهت تأاير مبتشر وم

تتل الذبفيتت الت تتذي لمم ظم ع ويحتػؿ الفػرار

اإلذػػتراتيجا موقعػػت تػػا هيكػػؿ الفػ اررات تػػا الم ظمػ أشػػبه بمهمػ الفتلػػد ودورب بػػيف أتػراد الت ظػػيـ أخيػ ار أشػػتر
) (Daft,2010:488بأف الف اررات اإلذتراتيجي عها الف اررات التا يتـ ص عهت بمشػترك جميػ مػدراء الوحػدات
الت ظيمي تا الم ظم

الواحدع .

تا إطتر المذتهم تا تحديد المشكم وتفػديـ الحمػوؿ وبتلتػتلا تتجػتوز طػتؽ المػدير

 .2أهميب انقياراا اإلسرتاتيجيب:
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ويحظػ

بيعد الفرار اإلذتراتيجا جوهر العممي اإلداري ووذيمتهت الذتذي تا تحفيؽ أهداؼ الم ظمػ
الف ػرار اإلذػػتراتيجا بأهمي ػ اذػػتا تلي تػػا المجػػتخت المختمف ػ لػػادارة ل ػػه يذػػهـ بشػػكؿ أذتذػػا تػػا تمكػػيف

الم ظم مف مواصم أ شطتهت اإلداري بكفتءة وتتوميػ  .وتػأتا أهميػ الفػ اررات اإلذػتراتيجي مػف كو هػت تتعتمػؿ

م و صر الالتأكد والاليفيف تا بيل الم ظم وختص البيل الخترجي لمػت تتخممهػت مػف ت يػرات ذػريع تتطمػب
أف تتكيؼ لهت الم ظم وذلؾ مػف خػالؿ ق ارراتهػت بعيػدة المػد

وماػؿ هػذ الفػ اررات تتطمػب قػدرات متميػزة و ظػرة

شػػمولي لواقػ الم ظمػ الحػػتلا واهػػـ التحػػديتت التػػا تواجههػػت ويشػػير (يػػو س  )8:2001إلػ أف الم ػػز مػػف

اتختذ الفرار اخذتراتيجا تػا أكاػر الحيػتف هػو توجيػه المػوارد ال ػتدرة حػو ت فيػذ الهػداؼ اإلذػتراتيجي

تضػال

وف إحكتـ العالقتت المتبتدل بيف و تصر الفرار اخذتراتيجا وتتضح أهميػ الفػ اررات اإلذػتراتيجي أيضػت بأ هػت

ق اررات ا تفتء إذتراتيجي مف بيف إذتراتيجيتت بديم تذهـ تا بموغ أهداؼ الم ظم بشكؿ أتضؿ .ويعػود جػتح
اتختذ الف اررات اإلذتراتيجي وم الم ظم بتحذيف صورته اخيجتبي لد المتعتمميف معهت وبتلتػتلا زيػتدة الافػ

بمخرجتتهت وتعزيز مكت تهت بتلمجتم .

 .3أخالقي ا انعالق ا انع مب وانقياراا اإلسرتاتيجيب

تتميػػز العالقػػتت العتم ػ تػػا الم ظمػػتت الحكومي ػ بخصوصػػي بػػأداء مهمتتهػػت ظ ػ ار خرتبتطهػػت المبتشػػر

بتلمجتم

بوصفهت تماؿ الجه المذؤول وف تحفيؽ التواصؿ مت بيف الم ظم وجمتهيرهت مف جه

وارتبتطهت

بأهداؼ وغتيتت الم ظم مف جه أخر تا إطتر دورهت الفعػتؿ تػا تفػديـ ال صػح والمشػورة لػادارة العميػت تيمػت
يتعمؽ بوض الحموؿ والبدالؿ لمف اررات اخذتراتيحي

م دورهػت المػؤار تػا ت بيػه اإلدارة إلػ الجوا ػب الخالقيػ

التػػا يجػػب مراوتتهػػت و ػػد اتخػػتذ ماػػؿ تمػػؾ الف ػ اررات وخ يتحفػػؽ هػػذا الػػدور لهػػت إخ تػػا إطػػتر الت ػزاـ ممترذػػيهت
بمجموو مف المعتيير الخالقي التا تضػمف تحفيػؽ المصػمح العتمػ وتعزيػز أخالقيػتت الفػ اررات اإلذػتراتيجي

المتخذة .وتا هذا الشأف يشير كؿ مف (درة والمجػتلا  ( 48:2013إلػ أف أحػد الوظػتلؼ الذتذػي لمعالقػتت

العتمػ اليػوـ هػا تفػديـ المشػورة وال صػح لػادارة العميػت تػا الم ظمػتت تيمػت يتعمػؽ بصػ

الذيتذػتت والفػ اررات

اإلذتراتيجي ) ) Wilcox &Cameron ,2009:11والشكؿ ( )3يبيف أف شتط تفػديـ اخذتشػترات يػأتا تػا
مفدم مكو تت وظيف العالقتت العتم .

شكؿ(  ) 3مكو تت أ شط العالقتت العتم
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المصدر مف إوداد البتحا بتخذت تد إل
Wilcox,Dennis & Cameron G.T., (2009), `` Public Relations : Strategies and Tactics'',
New York : Pearson p10-11 .
أيضػػت يؤكػػد ) )Wilcox &Cameronأف توجهػػتت العالقػػتت العتم ػ المعتصػػرة هػػا توجهػػتت إذػػتراتيجي أي
معتلجػ قضػػتيت كبػػر كػػتلحرص ومػ اختصػػتؿ بجميػ الط ػراؼ المتعتممػ مػ الم ظمػ والحػػرص ومػ المراقب ػ والتفيػػيـ
والتأاير وم اتجتهتت وذموكيتت هذ الطراؼ تا طتؽ اخلتزاـ الخالقا أمت ) (A.Bowen,2009:10تير أف إدارة

الم ظم ػ تػػا ذػػعيهت المتواصػػؿ إل ػ تعظػػيـ الكفػػتءة والفتومي ػ الم ظمي ػ يجػػب أف تعمػػؿ وم ػ إش ػراؾ جمي ػ المذػػتويتت

اإلداريػ تػػا صػ تو ق ارراتهػػت اإلذػػتراتيجي
الخالقيػ إلذػتراتيجي الم ظمػ

اإلذػػتراتيجي

وممترذػػا العالقػػتت العتمػ يعممػػوف كمذتشػػتريف لػػادارة العميػػت تػػا الجوا ػػب

وهػذا مػت أكدتػه تػتل العديػد مػف الدراذػتت التطبيفيػ وال ظريػ تػا مجػتؿ اإلدارة

مػػف جت ػػب آخػػر أكػػد ) (J.E.Grunigأف ال صػػتؿ المذػػتمر لمعالقػػتت العتمػ مػ الجمهػػور يمكػػف اف

يذتخدـ كأداة لتذهيؿ ص تو الفرار اخذتراتيجا الفتوؿ تكرة ) ) J.E.Grunigترتكز وم أف أذموب اختصتؿ
المت تذؽ الطرتيف (الجمهور والم ظم ) يذتود إدارة الم ظمػ ومػ معرتػ مػت يحتػتج الجمهػور ممػت يع ػا اف

اإلدارة تػػػػػرتبط بعالقػػػػػ أخػػػػػذ ووطػػػػػتء مػػػػػ الجمهػػػػػور )Take

&

(Give

&

(L.A.Grunig

) Dozier,2002:15ايضػػت ذكػػػر كػػؿ مػػػف ) (J.E.Grunig & L.A.Grunig,1992:308اف اختصػػػتؿ

المت تذؽ يؤدي إل تج ب مشكم ال ذبي الخالقي ل هت تعرؼ الخالؽ بأ هػت عومميػ لمعالقػتت العتمػ بػدخ مػف كو هػت
مخرجتتع والفرار اخذتراتيجا الخالقا يعرؼ عبأ ه الفرار الذي يعظـ ال تتل اإليجتبي ويخفض المخرجتت الذمبي ع.
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أيضػػػت ب ػػػتء ومػػػ مػػػدخؿ اإلدارة اإلذػػػتراتيجي طػػػور ) (Bivinsمػػػوذج ال ظمػػػ العتمػػػ لصػػػ

الفػػػرار

اخذتراتي جا الذي ي ظر لمم ظم وم ا ه ظتـ مفتوح ذو اوتمتدي يعتمد ومػ التفػتوالت مػ البيلػ مػف اجػؿ
البفػػػػػتء ووتػػػػػؽ هػػػػػذا ال مػػػػػوذج ي ظػػػػػر لمجمهػػػػػور كجػػػػػزء حيػػػػػوي مػػػػػف البيلػػػػػ يفػػػػػدـ معمومػػػػػتت أذتذػػػػػي
(مدخالت معمومتتي ) لادارة وأكد أيضت أف إدام صػ

الفػرار اخذػتراتيجا الخالقػا مػف قبػؿ اإلدارة يمكػف أف

يذػػتود الم ظم ػ وم ػ تحفيػػؽ تفػػتوالت تجح ػ مػ بيلتهػػت تػػا فػػس المجػػتؿ أكػػد ) (Tilley,2005:33ومػ

أهمي تضميف المعتيير الخالقي تا ص تو الف اررات اإلذتراتيجي مف خالؿ اخوتمتد ومػ التحمػيالت المفدمػ

مف ممترذا العالقتت العتم تا طرحهـ لممشكالت التا تعترض الم ظمػ

وأ شػطتهـ المذػتمرة التػا يجػب أف

تتذـ بتخذتفاللي وودـ التحيز والموضووي طتلمت يفدموف المشورة لممذتويتت العميت .وتا هػذا المجػتؿ يشػير

) (Shermerhorne,2010:172إل ضرورة أف يأخذ المدراء اخوتبترات التتلي و ػد قيػتمهـ بتتخػتذ الفػ اررات
اإلذتراتيجي الخالقي :

 -الم فع المتحفف مف الفرار Utility

 أحتراـ حفوؽ وواجبتت جمي الطراؼ Rights & Duties ا ذجتـ الفرار المتخذ م مبتدئ العدال Justice -مراوتة الفرار لمبتدئ المذؤولي اخجتمتوي

Caring Social Responsibility

وبموجػػػػب الدراذػػػػ التػػػػا أجراهػػػػت المعهػػػػد الػػػػدولا ختصػػػػتخت الومػػػػتؿ )(IABC

International

 Association of Business Communicationلبحػػث أخالقيػػتت العالقػػتت العتمػ ودورهػػت تػػا تفعيػػؿ
مكو ) (1827وضو مف أوضػتء الػػ) (IABCوأوضػتء

الف اررات اإلذتراتيجي بجمعت تتل المذح مف وي
وتمميف تا مجتؿ العالقػتت العتمػ تػا مختمػؼ دوؿ العػتلـ وقػد أظهػر المذػح وػدد مػف ال تػتل المذهمػ حػوؿ
أخالقيتت العالقتت العتم

م هت -:

ذػػبؿ وصػػوؿ م تظمػ إلػ اإلدارة العميػػت تػػا الم ظمػ لممشػػترك تػػا صػ تو
أ -إف ) (65%مػ هـ كت ػػت لػػديهـ ب
الف اررات اإلذتراتيجي .

ب -أجتب ) (30%مف أتراد العي

قيػتمهـ بكتتبػ تفػترير مبتشػرة وػف أهػـ التحػديتت والمشػكالت التػا تواجػه

الم ظم تا إطتر المعمومتت المرتدة إليهـ مف الجمهور.

ت -أجتبت ) (5%مف العي

بأف دورهـ يفتصر تفط وم الكتتب لممشرؼ الوم .

ث -إجتب ) (49.9%بأ هـ يذتهموف تا تفديـ المشورة لادارة العميت تا الجوا ب الخالقي لمفرار اخذتراتيجا.

تػػتل هػػذ البحػػث كشػػفت الػػدور المت ػػتما لممترذػػا العالقػػتت العتم ػ تػػا ص ػ

الف ػ اررات اإلذػػتراتيجي

والمشترك تا ومميتت التخطيط واإلدارة لمم ظم تا إطتر المدخالت المعمومتتي التا يمتمكوهت ب تء وم هػذ

ال تيج ػ يػػر ) (Bowen & Heath,2006:42إف تعػػتظـ دور مػػدراء العالقػػتت العتم ػ تػػا ب ػػتء وصػػيتغ

الف اررات اإلذتراتيجي يوجػب ومػيهـ امػتالؾ معرتػ أكاػر بمهػترات التواصػؿ والحػوار ومفػدرة ومػ ب ػتء والقػتت
ايجتبي ػ مذػػتمرة م ػ مختمػػؼ الجهػػتت (الداخمي ػ والخترجي ػ ) وقتبمي ػ وم ػ تحميػػؿ المعضػػالت الخالقي ػ

ضرورة اإللمتـ بفضتيت إدارة المختطر والزم
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امل ت

انث ن

أوال -وصف وتشخيص متغرياا ان ت

اإلط ر انتح يقي نه ت

واخت ر فيضي ته:

أ -وصططف متغططرياا م ط دي أخالقي ط ا انعالق ط ا انع مططب :تت ػػتوؿ هػػذ الففػػرة وصػػؼ مؤشػرات مبػػتدئ
أخالقيتت العالقتت العتم

وتيمت يأتا وصؼ لهذ المبتدئ وم مذتو وي

 -1م ذأ انصذق :يعرض الجدوؿ (  ) 3وصؼ لمبدأ الصدؽ :

البحث :

جدوؿ (  ) 3وصؼ و تصر مت ير مبدأ الصدؽ N=64

تكرار اإلجبببث
انعنبصر

اتفطططططك
تمبمب اتفك

X1
X2
X3
X4
X5
انمجمىع

34
20
20
24
26

20
28
16
30
16

محبيد

ال
اتفك

6
4
10
6
12

4
10
14
4
10

ال
اتفطططططك
تمبمب
_
2
4
_
_

انىسطططططططططططططططططط
انحسببي

االنحططططططططططططرا
انمعيبري

4.09
3.96
3.46
4.25
3.75
3.90

0.85
1.20
1.26
0.87
1.01
1.03

معبمططططططططططططططططططططم انىزن انمئىي
االختال
%81.8
%79.2
%69.2
%85
%74.6
%77.96

20.70
30.30
36.41
20.47
26.93
26.41

يتبيف مف الجدوؿ الذتبؽ مت يأتا -:

تتفؽ معظـ إجتبتت المبحوايف وم أف ه تؾ اهتمتمػت مػف قبػؿ إدارات والقػتت م ظمػتتهـ بػتخلتزاـ بمبػدأ

الصػػدؽ تػػا تعتمالتهػػت الداخمي ػ والخترجي ػ

إذ يتضػػح مػػف الجػػدوؿ الذػػتبؽ أف أوم ػ

ذػػب أتفػػتؽ كت ػػت وم ػ

المؤشػػر ) (X4والػػذي حفػػؽ وذػػط حذػػتبا بمػػغ ) (4.25وا ح ػراؼ معيػػتري ) (0.87وبأقػػؿ معتمػػؿ اخػػتالؼ بمػػغ

) (20.47وبوزف ملوي ) (%85وهذا يشير إل اذتفاللي العالقتت العتم وودـ ا حيتزهت لتبرير أخطتء الوزارة وأقؿ
ذب اتفتؽ كت ت لممؤشر ) (X3حيث بمغ المتوذط الحذتبا ) (3.46وا حراؼ معيتري ) (1.26وبأوم معتمػؿ اخػتالؼ

بمغ ) (36.41وبوزف ملوي ) (%69.2ممت يشير إل أف العالقتت العتم حذرة جدا و د مذتهمتهت تا صيتغ الفػ اررات
اإلذتراتيجي التا تتضمف مختطر أخالقي .

 -2م ذأ االنفت حيب :يعرض الجدوؿ (  ) 4وصؼ لع تصر مبدأ اخ فتتحي :

جدوؿ (  ) 4وصؼ و تصر مبدأ اخ فتتحي N=64

تكرار اإلجبببث
انعنبصر

X6
X7
X8
X9
X10
انمجمىع

اتفطططططك
تمبمب اتفك
30
4
2
8
12

28
10
24
16
10

محبيد

ال
اتفك

انىسططططططططططططططط
ال اتفطططك انحسببي
تمبمب

4
2
10
12
16

2
36
24
22
18

_
12
4
6
8

4.43
2.34
2.93
2.96
3.03
2.73

االنحطططططططططططططرا
انمعيبري
0.61
1.15
1.07
1.23
1.33
1.07

معبمطططططططططططططططططططططم انىزن انمئىي
االختال
13.76
49.14
36.51
41.55
43.89
39.19

%86.6
%46.8
%58.6
%58.4
%60.6
%62.2

يتبيف مف الجدوؿ الذتبؽ مت يأتا -:
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تتفؽ معظـ إجتبتت المبحوايف وم أف ه تؾ اهتمتمػت مػف قبػؿ إدارة والقػتت وزارتهػـ بػتخلتزاـ بمبػدأ اخ فتتحيػ
تػا تعتمالتهػت مػ الجمهػػور إذ يتضػح مػف الجػػدوؿ الذػتبؽ أف أومػ

ذػب أتفػػتؽ كت ػت ومػ المؤشػػر )(X6

والذي حفؽ وذط حذػتبا بمػغ ) (4.43وا حػراؼ معيػتري ) (0.61وبأقػؿ معتمػؿ اخػتالؼ بمػغ ) (13.76وبػوزف

ملػػوي ) (%86وأقػػؿ ذػػب اتفػػتؽ كت ػػت وم ػ لممؤشػػر ) (X7حيػػث بمػػغ المتوذػػط الحذػػتبا ) (2.34وا ح ػراؼ

معيتري ) (1.15وبأوم معتمؿ اختالؼ بمغ ) (49.14وبوزف ملوي ) (%46.8ممت يشػير أف العالقػتت العتمػ
تا الوزارة تمتمؾ إذتراتيجي تفتومي واضح المعتلـ.

 -3م ذأ انعذانب :يعرض الجدوؿ (  ) 5وصؼ لع تصر مبدأ العدال :

جدوؿ (  ) 5وصؼ و تصر مبدأ العدال N=64

تكرار اإلجبببث
انعنبصر

محبيد

ال
اتفك

اتفطططططك
تمبمب اتفك

X11

10

30

12

12

X12
X13
X14
X15
انمجمىع

10
10
2
6

20
14
12
18

14
18
14
12

16
22
32
22

انىسططططططططططططططططططط
انحسببي

االنحطططططططططططططرا
انمعيبري

معبمطططططططططططططططططططططم انىزن انمئىي
االختال

ال
اتفطططططك
تمبمب
3.59
_

0.97

27.01

%71.8

3.25
3.18
2.62
2.93
3.11

1.19
1.09
0.97
1.18
1.08

36.61
34.27
37.02
40.27
34.72

%65
%63.6
%52.4
%58.6
%62.28

4
_
4
4

تشػػير إجتبػػتت المبحػػوايف وم ػ أف ه ػػتؾ اهتمتمػػت كبي ػ ار مػػف قبػػؿ إدارة والقػػتت وزارتهػػـ بػػتخلتزاـ بمبػػدأ

العدال ػ تػػا تعتمالتهػػت الداخمي ػ والخترجي ػ

إذ يتضػػح مػػف الجػػدوؿ الذػػتبؽ أف أوم ػ

ذػػب أتفػػتؽ كت ػػت وم ػ

المؤشػر ) (X11والػػذي حفػؽ وذػػط حذػتبا بمػػغ ) (3.59وا حػراؼ معيػتري ) (0.97وبأقػػؿ معتمػؿ اخػػتالؼ بمػػغ

) (27.01وبوزف ملوي ) (%71.8مت يبيف اهتمتـ العالقتت العتم
وم

بحمتي مصتلح كػؿ مػف الػوزارة والجمهػور

حو متذتو وأقؿ ذب اتفتؽ كت ت وم لممؤشر ) (X15حيث بمغ المتوذط الحذػتبا ) (2.93وا حػراؼ

معيتري ) (1.18وبأوم معتمؿ اختالؼ بمغ ) (40.27وبوزف ملوي ). (%58.6

 -4م ذأ االتص ل املستمي :يعرض الجدوؿ (  ) 6وصؼ لع تصر مبدأ اختصتؿ المذتمر :
جدوؿ (  ) 6وصؼ لع تصر مبدأ اختصتؿ المذتمر N=64

تكرار اإلجبببث
انعنبصر

X16
X17
X18
X19
X20
انمجمىع

اتفطططططك
تمبمب اتفك
18
10
4
10
8

30
12
20
22
12

محبيد

ال
اتفك

8
6
18
16
22

8
30
20
14
18
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ال
اتفطططططك
تمبمب
_
6
2
2
4

انىسططططططططططططططططططط
انحسببي

االنحطططططططططططططرا
انمعيبري

3,90
2,84
3,09
3,37
3,03
3,24

0,96
1,29
1,02
1,09
1,12
1,09

معبمطططططططططططططططططططططم انىزن انمئىي
االختال
24,61
45,42
33,0
32,34
36,96
33,64

%78
%56,8
%61,8
%67,4
%60,6
%64,9
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تتفػػؽ معظػػـ إجتبػػتت المبحػػوايف وم ػ أف ه ػػتؾ اهتمتمػػت مػػف قبػػؿ إدارة والقػػتت وزارتهػػـ بػػتخلتزاـ بمبػػدأ
اختصػػتؿ المذػػتمر م ػ الجمهػػور إذ يتضػػح مػػف الجػػدوؿ الذػػتبؽ أف أوم ػ

ذػػب إتفػػتؽ كت ػػت وم ػ المؤشػػر

) (X16والذي حفؽ وذط حذتبا بمغ ) (3.90وا حػراؼ معيػتري ) (0.96وبأقػؿ معتمػؿ اخػتالؼ بمػغ )(24.61
وبػوزف ملػوي ) (%78وأقػؿ ذػب اتفػتؽ كت ػت ومػ لممؤشػر ) (X17حيػث بمػغ المتوذػط الحذػػتبا )(2.84
وا حراؼ معيتري ) (1.29وبأوم معتمؿ اختالؼ بمغ ) (45.42وبوزف ملوي ) (%56.8ممت يشػير إلػ حتجػ
العالقتت العتم إل إدختؿ تف يتت اتصتؿ حديا مفتر بتلم ظمتت العتلمي .

 -5م ذأ حتهيم انصىرة :يعرض الجدوؿ (  ) 7وصؼ و تصر مبدأ تحميؿ الصورة :
جدوؿ (  ) 7وصؼ لع تصر مبدأ تحميؿ الصورة N=64

تكرار اإلجبببث
انعنبصر

اتفطططططك
تمبمب اتفك
4
4
14
22
10

X21
X22
X23
X24
X25
انمجمىع

10
28
26
28
18

محبيد

ال
اتفك

14
10
16
8
22

30
20
8
6
14

ال
اتفطططططك
تمبمب
6
2
_
_
_

انىسططططططططططططططططططط
انحسببي

االنحطططططططططططططرا
انمعيبري

2.62
3.18
3.71
4.3
3.37
3.38

1.07
1.06
0.95
0.93
1.0
1.0

معبمطططططططططططططططططططططم انىزن انمئىي
االختال
40.83
33.33
25.60
23.07
29.67
29.58

%52.4
%63.6
%74.2
%80.6
%67.4
%67.64

تشػػير إجتبػػتت المبحػػوايف ومػ أف ه ػػتؾ اهتمتمػػت مػػف قبػػؿ إدارة والقػػتت وزارتهػػـ بػػتخلتزاـ بمبػػدأ تحميػػؿ

الصورة إذ يتضػح مػف الجػدوؿ الذػتبؽ أف أومػ

ذػب أتفػتؽ كت ػت ومػ المؤشػر ) (X24والػذي حفػؽ وذػط

حذتبا بمػغ ) (4.03وا حػراؼ معيػتري ) (0.93وبأقػؿ معتمػؿ اخػتالؼ بمػغ ) (23.07وبػوزف ملػوي )(%80.6

ممت يشير إل أف العالقتت العتم تطبؽ إذػتراتيجي خمػؽ الصػورة اخيجتبيػ لػد الجمػتهير وأقػؿ ذػب اتفػتؽ

كت ػػت وم ػ لممؤشػػر ) (X21حيػػث بمػػغ المتوذػػط الحذػػتبا ) (2.62وا ح ػراؼ معيػػتري ) (1.07وبػػأوم معتمػػؿ
اختالؼ بمغ ) (40.83وبوزف ملوي ) (%52.4وهذا يؤشػر حتجػ إدارة ( )PRإلػ أجػراء مفتر ػ مرجعيػ مػ
أ ظم الخالؽ العتلمي لممه .

ب -وصف متغري انقياراا اإلسرتاتيجيب :

تػػا هػػذ الففػػرة ذػػوؼ عطػػا وصػػفت لمف ػ اررات اإلذػػتراتيجي وم ػ وتػػؽ ال تػػتل التػػا أذػػفرت و هػػت تػػتل

اإلذتبت

إذ تتفؽ أغمب إجتبتت المبحوايف تا وي

البحث وم المؤشر ) (Y1إذ حفؽ وذػطت حذػتبيت قػدر

) (%4.3وبت حراؼ معيتري بمغ ) (0.93وبأقػؿ معتمػؿ اخػتالؼ بمػغ ) (23.07وبػوزف ملػوي ) (%80.6ممػت
يشير إل أف الف اررات اإلذتراتيجي لموزارة غتلبت مت تتضػمف مكو ػتت أخالقيػ
أف وي

ويعػد هػذا مؤشػ ار جيػدا يػدؿ ومػ

البحث تذت د تا صيتغ ق ارراتهت وم مصػداقي المعمومػتت المفدمػ مػف العالقػتت العتمػ

أمػت أقػؿ

ذػػب اتفػػتؽ مػػف قبػػؿ المبحػػوايف تػػا وي ػ البحػػث تكت ػػت وم ػ المؤشػػر ) (Y5إذ بمػػغ الوذػػط الحذػػتبا لهػػذا

المؤشر ) (2.43وبت حراؼ معيػتري بمػغ ) (1.01وبمعتمػؿ اخػتالؼ بمػغ ) (41.56وبػوزف ملػوي )(%48.6

وهذ تعد ذب قميم مفتر بتلمؤشػرات الخػر الختصػ بػتلف اررات اإلذػتراتيجي ممػت يبػيف ضػرورة حػرص إدارة

الوزارة وم توذي الدور اخذتشتري إلدارة العالقتت العتم .
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جدوؿ ( ) 8وصؼ مت ير الف اررات اخذتراتيجي N=64
انعنبصر

تكرار اإلجبببث
اتفطططططك اتفك
تمبمب

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
انمجمططططىع
انعبو

22
10
16
2
4

28
22
20
24
6

محبيد

ال
اتفك

8
16
10
10
10

6
14
14
24
38

ال
اتفطططططك
تمبمب
_
2
4
4
6

انىسططططططططططططططططططط
انحسببي

االنحطططططططططططططرا
انمعيبري

4.03
3.37
3.46
2.93
2.43
3.24

0.93
1.09
1.26
1.07
1.01
1.07

معبمطططططططططططططططططططططم انىزن انمئىي
االختال

%80.6
%67.4
%69.2
%58.6
%48.6
%64.88

23.07
32.34
36.42
36.52
41.56
33.02

ً
ث ني  :اخت ر فيضي ا ان ت

بهدؼ التعرؼ وم طبيع العالق بيف أخالقيتت العالقتت العتم والف اررات اإلذتراتيجي ذيتـ الفيتـ بتآلتا-:
أ -تحميؿ والقتت اخرتبتط بيف مت يرات أخالقيتت العالقتت العتم والف اررات اإلذتراتيجي تا وي

البحث .

تركز هذ ال فط وم اختبتر الفرضي الرليذ الول والتا ت ص وم وجود والق ارتبتط مع وي موجب بػيف
ووجود والق ارتبتط مع وي موجب بيف كؿ مبػدأ مػف مبػتدئ الػػ)(PR

أخالقيتت ) (PRوالف اررات اإلذتراتيجي

والف اررات اإلذتراتيجي ووم المذتو الكما لعي

البحث ووم ال حو اآلتا -:

 -1اختبتر العالق بيف أخالقيتت العالقتت العتم والف اررات اإلذتراتيجي تا وي

البحػث والتػا مفتدهػت (وجػود

والق ارتبتط ذات دخل إحصتلي بيف مت يرات أخالقيتت العالقتت العتم والف اررات اإلذتراتيجي ) .

 ترضػي العػدـ ) :(Hoوػدـ وجػود والقػ ارتبػتط موجبػ ذات دخلػ مع ويػ بػيف مت يػرات أخالقيػتت العالقػػتتالعتم والف اررات اإلذتراتيجي .

 الفرضػػي البديم ػ ) :(H1توجػػد والق ػ ارتبػػتط موجب ػ ذات دخل ػ مع وي ػ بػػيف مت ي ػرات أخالقيػػتت العالقػػتتالعتم والف اررات اإلذتراتيجي .

جدوؿ (  ) 9قيـ معتمالت اخرتبتط بيف أخالقيتت العالقتت العتم والف اررات اإلذتراتيجي وقيـ ) (tالمحذوب
مببدئ أخالليبث إلPR
انمراراث اإلستراتيجيت

وتأذيذت وم

انصدق
(0.60) rs

االنفتبحيت
(0.58)rs

انعدانت
(0.65) rs

االتصبل انمستمر
(0.73) rs

تحهيم انصىرة
(0.55) rs

انمؤشر انكهي
(0.64) rs

)*(5.23
) (tانمحسىبت

)*(9.34
) (tانمحسىبت

)*(4.78
) (tانمحسىبت

)*(4.88
) (tانمحسىبت

)*(4.82
)*(2.53
)(t
) (tانمحسىبت
انمحسىبت
انجدونيت عند مستىي  t1.761 = 0.05معنىيت عند مستىي 0.05

تتل الجدوؿ أوال يتضح مت يما -:

.1تػػرتبط جمي ػ أخالقيػػتت العالقػػتت العتم ػ بعالقػػتت مع ويػ م ػ الفػ اررات اإلذػػتراتيجي إذ كت ػػت جميػ قػػيـ )(t
المحذوب > مف قيم ) (tالجدولي و د مذتو مع وي ). (0.05
.2كت ػػت جمي ػ قػػيـ معػػتمالت اخرتبػػتط موجب ػ ووميػػه تػػأف وي ػ البحػػث تأخػػذ تػػا اوتبترهػػت أخالقيػػتت العالقػػتت
العتم بكو هت محددات لمف اررات اإلذتراتيجي الخالقي  .واذت تدا إل مت تفدـ تـ إابتت صح الفرضي الرليذػ
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والتػػػا مفتدهػػػت (توجػػػد والقػػػ ارتبػػػتط ذات دخلػػػ مع ويػػػ بػػػيف أخالقيػػػتت العالقػػػتت العتمػػػ والفػػػ اررات

الولػػػ

اإلذتراتيجي ) .

ب -تحميؿ تأاير أخالقيتت العالقتت العتم تا الف اررات اإلذتراتيجي وم مذتو وي

البحث .

ويتضمف ذلؾ اختبتر الفرضي الرليذ الات يػ والتػا تػ ص ومػ أف ه ػتؾ (تػأاي ار مع ويػت لخالقيػتت ) (PRتػا الفػ اررات

اإلذتراتيجي وكمت تا الجدوؿ ( : ) 10
انمتغير انمستمم
انمتغير انمعتمد
انمراراث اإلستراتيجيت

أخالليبث إلPR
B1
*)14.30( 0.836

B0
0.311

F
انجدونيت
3.92

R2
67.4

انمحسىبت
204.55

)P > 0 >05, N=64, D.F = (99.1
وتشػػػير تػػػتل التحميػػػؿ تػػػا الجػػػدوؿ (  ) 11أف أخالقيػػػتت العالقػػػتت العتمػػػ مجتمعػػػ تػػػؤار مع ويػػػت تػػػا الفػػػ اررات

اإلذتراتيجي

إذ بم ت قيم ) (Fالمحذوب ) (204.55وها أكبر مف قيمتهت الجدولي و ػد درجتػا حريػ ) (99.1وبمػغ

ومعتمػػؿ التحديػػد ) (R2) (67.4الػػذي يشػػير اف مػػت ذػػبته ) (67.4مػػف اخذ ػتجتب يعػػود إل ػ هػػذا العتمػػؿ وأف البػػتقا
) (32.6يعود إل ووامؿ أخر قد تكوف خترج طتؽ البحث وهذا يدؿ وم تحفيؽ الفرضي الرليذ الات ي .

جدوؿ ( ) 11أار كؿ مبدأ مف أخالقيتت الػ) (PRتا الف اررات اإلذتراتيجي وم مذتو وي

انمتغير انمعتمد

انمراراث اإلستراتيجيت

B0

R2

F
انجدونيت

انمحسىبت

%1404

4044

14044

%11

4044

44041

%14

4044

44104

%59.5

4044

411044

%1101

4044

444011

B1

انمتغيراث انمستمهت
انصدق

4044

االنفتبحيت

4044

انعدانت

4041

االتصبل انمستمر

4044

تحهيم انصىرة

4014

40444
(*)4014
40444
(*)404
40414
(*)44044
40144
(*)44041
40444
(*)44044

تشير( )*إل قيـ  tالمحذػوب

البحث

).D.F=(99.1

N=64

P<0>05

وتشير تتل التحميؿ تا الجدوؿ أوال إل مت يأتا -:

.3بم ت قيـ ) (Fالمحذوب التا تماؿ المت ير المذػتفؿ ) (Xلخالقيػتت الػػ) (PRتػا المت يػر المعتمػد الفػ اررات
اإلذتراتيجي ) (Yوها اكبر مف قيم ) (Fالجدولي و د مذتو ). (0.05

.4وجػود تػأاير مع ػػوي لخالقيػتت إؿ) (PRتػا الفػ اررات اإلذػتراتيجي ب ذػب تفذػػير )(%57) (%45) (%40
). )%54.5( (%59.5

واذت تدا إل مت تفدـ تأكد ابوت صح الفرضي الرليذ الات ي والتا مفتدهت (يوجد أار مع ػوي بػيف أخالقيػتت
العالقتت العتم والف اررات اإلذتراتيجي .

امل ت

انيابع االستنت ج ا وانتىصي ا
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أ -االستنت ج ا

 -1أظهػػرت تػػتل التحميػػؿ اإلحصػػتلا متوذػػط اذػػتيعتب إدارة الػػوزارة المبحواػ بشػػكؿ وػػتـ لمعػػتيير أخالقيػػتت
العالقػػتت العتمػ

إذ أف غتلبيػ قػػيـ الوذػػتط الحذػػتبي كت ػػت تفػػوؽ الوذػػط الفرضػػا قمػػيال (بتذػػتا تء الصػػدؽ)

مذتو المجتم

كو هت مف الم ظمػتت الذتذػي المذػؤول وػف إحػداث التطػور والتفػدـ المجتمعػا تػا جميػ

بتتجت حتل مف اختفتؽ ال ذبا رغـ الدور المحػوري والذتذػا لمعالقػتت العتمػ ومػ مذػتو الػوزارة وومػ
شر صورة حذ

لمم ظم .

المجتخت المعرتي واإلداري والافتتي  .إذ مت زاؿ الكاير بيفصر دورهت وم
 -2أظهػػرت ال تػػتل الفروي ػ وجػػود إدراؾ متوذػػط لػػد إدارة الػػوزارة المبحوا ػ لهمي ػ اخلت ػزاـ الخالقػػا إلدارة
والقتتهػػت العتمػ تػػا تعزيػػز صػػيتغ وب ػػتء الفػ اررات اإلذػػتراتيجي الفتومػ بذػػبب محدوديػ الػػووا لػػدور وتػػأاير
اخلتزاـ بتلمعتيير الخالقي لد ممترذا الػ) (PRتا ضبط ومميػ صػ تو هػذ الفػ اررات وبتلشػكؿ الػذي يفػود

إل تحذيف مكت

وذمع الوزارة تواق العالقتت العتم اليوـ يختمؼ تمتمت وف الفهـ الختط ,لهػت كو هػت تمعػب

دو ار اذتراتيجيت تا اذتمراري و جتح الم ظمتت .

 -3احتؿ معيتر الصدؽ المرتب الول مف وجه

ظر أتراد العي

بوذط حذتبا يفترب مف اختفػتؽ بتلمفتر ػ

م ػ المعػػتيير الخالقي ػ الخػػر لػػػ) (PRممػػت يؤكػػد حػػرص الػػوزارة وم ػ اخلت ػزاـ ب فػػؿ المعمومػػتت الصػػحيح

والواقعي والذعا إل قوؿ الحفيف وبمت يضمف لهت الحصوؿ وم الدوـ الػداخما والخػترجا لهػداتهت وخططهػت
المذتفبمي .

 -4أظهرت تػتل التحميػؿ اإلحصػتلا تحفػؽ والقػتت ارتبػتط ايجتبيػ بػيف اإلبعػتد الخالقيػ لمػػ) (PRوالفػ اررات
اإلذتراتيجي وم الرغـ مف أف الفذـ الكبر مف تمؾ العالقتت كت ت متفتوت بدرج مع ويتهت ومتوذط بفيمهت

الحذتبي

تا حيف أف البعض اآلخر مف تمؾ العالقتت كت ت ايجتبي لك هت ضعيف

إذ مت زاؿ الكاير مػف كبػتر

المذلوليف واإلدارييف تا مختمؼ الم ظمػتت والمؤذذػتت خ يعرتػوف متهيػ العالقػتت العتمػ الحفيفيػ

المبتدئ والمعتيير الخالقي الالزـ اخلتزاـ بهت مف قبؿ ممترذيهت .

ومتهيػ

 -5ظهر أف المعتيير الخالقي لػ) (PRتؤار بدرجػ متوذػط تػا الفػ اررات اإلذػتراتيجي تتلعالقػتت العتمػ تػا
وتلـ اليوـ وتلـ ذمط الرأي العػتـ واػورة المعمومػتت ووػتلـ يتميػز بتلتعفيػد والتػداخؿ والتبعيػ المتبتدلػ خ تفػؿ

أهمي وف الوظتلؼ الخر وها بذلؾ تمعب دو ار حيويت تا توتير المعمومتت والبيت تت واخذتشػترات الضػروري
لص تو الفرار اخذتراتيجا تا الم ظم .

ب -انتىصي ا

 -1ضرورة الذعا إل إكذتب المعتيير الخالقي لػ) (PRذم الفبوؿ وم مذػتو الػوزارة وجعمهػت جػزءا مػف
افتتتهػت وتج يػدهت لضػبط وتحذػيف ومميػ صػ تو ق ارراتهػت اإلذػتراتيجي
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العالقػتت العتمػ ال تجحػ

تػا وػرض الحفػتلؽ والصػدؽ

هػا التحمػا بتلموضػووي والتجػرد مػف الذاتيػ

والموضووي والشفتتي تا جم و فؿ البيت تت مف مصتدرهت الصمي .

حػػو خػػتص بتلمعػػتيير

 -2تعميػػؽ الػػووا لػػد مذػػلولا إدا ارت الػػوزارة ومومػػت كوادارة العالقػػتت العتم ػ ومػػ
ذبؿ
الخالقي لممه وترذيخ ق توتهـ بأهميتهت تا وممي صيتغ وب تء ق اررات الوزارة م العمؿ وم تحديد ب
وصػػوؿ م تظم ػ تبذػػهؿ ومػػيهـ الوصػػوؿ إل ػ صػػت عا الف ػ اررات العميػػت تػػا الم ظم ػ وتعػػزز الػػدور اخذتشػػتري
الخالقا لهـ .

 -3بذبب طبيعػ العالقػ بػيف المعػتيير الخالقيػ لػػ) (PRوصػيتغ الفػ اررات اإلذػتراتيجي الفتومػ يجػب ومػ

إدارة الوزارة إدراؾ أف تمؾ المعتيير غير قتبمػ لمتحػوير والت ييػر وتفػت لألهػواء والمصػتلح الختصػ ممػت يع ػا أف
وممي الحكـ وم

جتح العالقتت العتم تتطمب التأكيد وم التػزاـ ممترذػيهت بهػذ المعػتيير ودورهػـ تػا تفػديـ

البيت تت والمعمومتت الصحيح لمتخذي الفرار تا الوقت الالزـ وبدق وتلي .

 -4إضػػتت موضػػوع اخلتػزاـ الخالقػػا إلػ البر ػػتم التػػدريبا الخػػتص بتلمالكػػتت اإلداريػ والفيتديػ العميػػت تػػا
الػػوزارة خذػػت هتض هػػذ المعػػتيير الخالقي ػ تػػيهـ ومػػدهـ بفػػيـ مؤذذػػي جديػػدة تفػػود إل ػ صػ تو الجديػػد تػػا
الف اررات واإلذػتراتيجيتت والخطػط المذػتفبمي مػ العمػؿ ومػ إقتمػ

ػدوات وورش ومػؿ لمتعريػؼ بأهميػ ودور

العالقتت العتم تا ب تء وصيتغ اذتراتيجيتت الوزارة .

 -5ضرورة العمؿ وم تشكيؿ إدارة مذتفم لمعالقػتت العتمػ وتصػؿ ارتبتطهػت وػف قذػـ اإلوػالـ الػذي يفتصػر
دور وم تحذيف صورة الم ظم تا إطتر قيتمه ب فؿ المعمومتت مف جت ب واحد (الم ظم ) مػ الذػعا إلػ

الحفػػتظ وم ػ مكت تهػػت تػػا تحفيػػؽ التواصػػؿ والحػوار مػ جمي ػ الطػراؼ ذات العالقػ بأ شػػط وتعتليػػتت الػػوزارة

وتحديد ارتبتطهت بتإلدارة العميت لتعزيز دورهت تا ب تء وصيتغ اخذتراتيجيتت .

مص در ان ت

 -1حذيف هشتـ محمد وما ) (2012عالعالقتت العتم بيف الف تو والتهميش تا الوطف Arab British
www.abahe.co.uk Academy for Higher Education.
 -2الخفتجا وبتس ( )2224عاإلدارة اخذتراتيجي  :المداخؿ والمفتهيـ والعمميتتع اخردف

 -3درة وبػػد البػػتري والمجػػتلا بيػػؿ خميػػؼ ( )2213عالعالقػػتت العتم ػ  :تػػا الفػػرف الحػػتدي والعشػػريف-
ال ظري والممترذ م ح

ظتما واذتراتيجاع ط 2دار والؿ لم شر ومتف .

 -4زايد احمد وبداهلل ( )2229عالطر الافتتي الحتكمػ لذػموؾ المصػرييف واختيػتراتهـ دراذػ لفػيـ ال زاهػ
والشفتتي والفذتدع وزارة الدول لمت مي اإلداري

لج

الشفتتي وال زاه

الفتهرة .

 -5ذالم احمد وبد العزيز وال فتر وبد الذالـ ) (1980ومـ ال فس اخجتمتوا دار ال هض العربي الفتهرة .

 -6صػػتلح احمػػد ومػػا عم هجي ػ اتخػػتذ الف ػرار اإلداري المركػػز الفػػوما لمتخطػػيط والتطػػوير اإلداريع ب ػػداد
(. )2222
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تػػا تػػا وزارة ال ػ فط ) أطروح ػ دكتػػو ار تػػا اإلدارة العتم ػ
( العراؽ2011)

مجػػتؿ ومميػػتت إوػػتدة الهيكم ػ (دراذ ػ ميدا ي ػ
. جتمع ب داد
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(Determine the Impact of Public Relations Ethics in Strategic
Decisions) Descriptive Analytical Study of a Sample of
Administrative Leadership in the Ministry of Higher Education
Abstract
Role of public relations (PR) and from one community to another, depending on
the different cultures of these societies in General, and different ethical values
established by their practitioners in these communities organizations , public
relations in developed societies, and in some developing countries have taken
great strides to contribute to the strategic planning and decision-making, in the
framework of their commitment to the values and ethical standards for
practitioners, In contrast, we find that applied in Iraq still skips phase
coordinate with different communication means with the aim of advertising and
publicity for the organization. As a result of the limited recognition of the
strategic and vital role that public relations can play in maintaining the
reputation and standing of the Organization, also lack of commitment or
ignorant practitioners with the moral principles of the profession, weaken its
credibility and its vital role in making successful strategic decisions, this
research aims to examine the role of ethics in public relations (PR) in the
formulation of strategic decisions in the sample search, Which included (64)
people from the occupants of managerial positions within the Ministry of Higher
Education and Scientific Research, and the research found a set of conclusions,
most notably the average perception of the management of organization
researched to the importance of the public relations and its moral commitment
in the formulation of successful strategic decisions also accept the model of the
study and its assumptions in varying varied strength on the level of study
variables and its measurements and that are based on it for a number of
recommendations, including defining access to senior decision makers in the
Organization, and strengthen the advisory role of (PR) practitioners
Key Wards : public relations (PR) –ethic - ethical standards in public relations strategic decisions
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