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رفع الوعي لدى الوطن العربي لظيف برامج العالقات العامة في تو 
 الحجاج والمعتمرين

 دراسة عمى عينة من خبراء وممارسي مينة العالقات العامة في الوطن العربي
 السودان( /جامعة وادي النيلقسم اإلعالم، عثمان األمين ) مرتضى البشير

murtadaosman772@gmail.com 
 49/4/4243 قبول البحثتاريخ                                                    33/4242/ 39تاريخ ارسال البحث

 الممخص 
تيتم ىذه الدراسة بالتعرف عمى مدى توظيف إدارات العالقات العامة       

لدى الحجاج والمعتمرين، مستعينة في ذلك المنيج  الوعيلمبرامج من أجل رفع 
المسحي، باالعتماد عمى أداة االستبانة الستطالع آراء الخبراء والممارسين 

سة إلى أىمية لمينة العالقات العامة في الوطن العربي. حيث توصمت الدرا
برامج العالقات العامة في التوعية الجماىيرية، وكشفت الدراسة عن نجاح 
العالقات العامة في توظيف برامجيا لرفع الوعي لدى الحجاج والمعتمرين من 
خالل التعريف باألنشطة المتعمقة بالحج والعمرة، وتميز الرسالة التي تستخدميا 

ت الدراسة تركيز العالقات العامة عمى العالقات العامة في البرامج. وأظير 
التمفاز ومنصات التواصل االجتماعي لنقل برامجيا، كما نجحت العالقات 
العامة في التنسيق البرامجي عمى المستوى الوطني، بينما ىنالك ضعف في 
التنسيق عمى المستويين العالمي واإلقميمي. وأشارت التوصيات إلى زيادة 

ات العامة فيي الركيزة األساسية لنجاح إدارة العالقات االىتمام ببرامج العالق
العامة في القيام بمياميا. والحرص عمى تكثيف الجيود بالمحافظة عمى 
توظيف برامج العالقات العامة المعنية بأمر الحجاج والمعتمرين، وذلك من 

مام خالل تعزيز األنشطة التعريفية المتعمقة بشعيرتي الحج والعمرة، وزيادة االىت
بالرسالة اإلعالمية في برامج العالقات العامة، فيي الضامن لتوظيف البرامج 
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لرفع الوعي لدى الحجاج والمعتمرين، والعمل عمى االستغالل األمثل لوسائل 
االتصال لكي تكتمل عممية توظيف برامج العالقات العامة في رفع الوعي لدى 

البرامجي كأحد مقومات جودة والمحافظة عمى التنسيق  الحجاج والمعتمرين.
 البرامج، خاصة فيما يمي التنسيق عمى المستويين اإلقميمي والعالمي.

 ، رفع الوعيتوظيف البرامج، العالقات العامة :مفتاحيةكممات 
Abstract 
Employing public relations programs for raising awareness of 

pilgrims and Umrah doers 
Murtada EL-bashir Osman, Nile Valley University, Sudan 

The study aims to identify the scope of employing public relations 

managements for raising awareness of Pilgrims and umrah doers. The 

scanning method was used depending on questionnaire to investigate 

the public relations experts and practitioners point of view in Arab 

world. The study reflects the importance of public relations in public 

awareness for pilgrimage and umrah through identification of the 

activities related to pilgrimage and umrah. The study shows public 

relations emphasis on t. v and websites in conducting its programs. 

The study also pinpoints coordination weakness on both international 

and regional levels. The study recommends increasing attention on the 

public relations programs as an important thing because it is 

considered as a pillar of its success in playing its role to fulfill its 

obligations. It also recommends the best exploitation of mass media to 

complete the use of public relations in increasing Pilgrims and umrah 

doers awareness and keeping on programs coordination as one of the 

factors of programs quality specially that concern coordination on the 

international and regional levels 

Key words: increasing Pilgrims, public relations, raising awareness 

 مقدمةال
جاءت فكرة الدراسة تدعو كافة المؤسسات ذات الصمة بالحج والعمرة في     

جميع أنحاء العالم وعمي رأسيا وزارة الحج واألوقاف السعودية لالىتمام بإدارات 
مكانيات تمكنيا من المساىمة في  العالقات العامة لما تتمتع بو من قدرات وا 
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رشاد ضيوف الرحمن حتي قبل وصوليم لألراضي المقدسة وخالل  توعية وا 
أدائيم لشعائرىم الدينية، األمر الذي يتطمب التنسيق المحكم بين ىذه المؤسسات 
في مختمف بمدان العالم واالستفادة من التطور السريع الذي يشيده العالم في 
مجالي التقنية والتكنولوجيا لرفع كفاءة وقدرات العاممين في العالقات العامة 

ماىير المعنية بالحج والعمرة من خالل برامج تعينيم والتواصل مع الج لالتصال
والتوسط في السموك لقولو سبحانو وتعالي ) َوَكَذِلَك  باالعتدال االلتزامعمى 

 يمزموافالشريعة اإلسالمية تمزم أتباعيا بأن  :143}البقرة {َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا( 
مع التنظيم  االستواءكن والوسطية في كل أمورىم، وبيذا يم االعتدالسموك 

والترتيب المعد مسبقًا من جانب القائمين عمي أمر ضيوف الرحمن بالمممكة 
العربية السعودية. وتعتبر العالقات العامة حمقة لمتواصل فيما بين تمك 

حماية المؤسسة من األزمات قبل  عمىالمؤسسات وجماىيرىا فيي تعمل 
. ويتم ذلك من خالل برامج محكمة حدوثيا وبذل الجيود لتخطييا حال الحدوث

تعمل عمى التواصل مع جميور الحجاج والمعتمرين وتمميكيم المعمومات الكافية 
 عن كل ما يمي أمر الحج والعمرة، بزيادة ورفع الوعي لدى الحجاج والمعتمرين.

 مشكمة الدراسة:   
اْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل إمتثااًل لقولو سبحانو وتعالي )َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِ           

وتمبية ليذا النداء تتدفق  :27} الحج {(َوَعَمى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ 
المممكة العربية السعوية مجموعات كبيرة من الوفود، وعمى الرغم من  عمى

الصمة الجيود المقدرة التي تبذليا وزارة الجح واألوقاف السعودية والجيات ذات 
لراحة ىذه الجماىير إال أنيا في حوجة لمعالجة بعض المفاىيم الخاطئة 
المتعمقة بعدم الفيم لمموجيات والعالمات وطرق أداء الشعائر الدينية مما تسبب 

شركة نيمسن بالنيابة  في الكثير من المشكالت في المواسم الدينية. ولقد أجرت
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االستبيان الدولي، والذي تم تصميمو ليكون جزءًا من  عن مجموعة بن داود
التزام المجموعة الدائم بزيادة الوعي الصحي بين حجاج بيت اهلل الحرام. وأجاب 

شخص من المسممين من ست دول ليا النصيب األكبر  1328عمى االستبيان 
من الحجاج، وىي: المممكة العربية السعودية وباكستان ومصر وبنجالديش 

ندونيسيا.والي وأظيرت نتيجة االستبيان أن الحجاج قد يعانون من مجموعة  ند وا 
من المشكالت الصحية أثناء رحمة الحج، كما توجد مستويات متباينة من الوعي 

. (1)باإلجراءات الوقائية ويمكن لمحجاج أخذىا لضمان تمتعيم بحج صحي سميم
رامجيا التي تسعى إلى مما يعني البحث والتقصي عن جيود العالقات العامة وب

إبراز الصورة المشرقة لمؤسسات الحج والعمرة وتوظيفيا لتثقيف الحجاج 
 والمعتمرين لزيادة الوعي بمختمف المشكالت التي يمكن أن تعترض طريقيم.

 أىداف الدراسة: 
. التعرف عمى توظيف برامج العالقات العامة في الوطن العربي لرفع وعي 1

 الحجاج والمعتمرين.
العالقات العامة المعنية  ةوانتاجيا إدار  بإعدادىا. تطوير البرامج التي تقوم 2

 بأمر الحج والعمرة.
 . التعرف عمى المقومات التي تزيد من فرص نجاح الرسائل االتصالية.3
الوسائل االتصالية المناسبة التي تتوافق مع المواد اإلعالمية  إلى. الوصول 4

 ة. التي تنتجيا العالقات العام
. معرفة التنسيق البرامجي إلدارات العالقات العامة عمى المستويات المتعددة 5

 التي من شأنيا تطوير برامج العالقات لتحقيق األىداف.
 تساؤالت الدراسة:

 ما مدى توظيف العالقات العامة لمبرامج في توعية الحجاج والمعتمرين؟  
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العامة في رفع الوعي لدى ماىي سمات الرسالة التي تستخدميا العالقات  -
 الحجاج والمعتمرين؟

ما نوع الوسائل التي تعتمد عمييا العالقات العامة في التواصل مع الحجاج  -
 ؟ نوالمعتمري

تثقيف  المختمفة فيما مدى توظيف العالقات العامة لموسائط واألشكال  -
 الحجاج والمعتمرين؟

كافة المستويات  ىل تعمل العالقات العامة عمى التنسيق لبرامجيا مع -
 ، الوطني(؟)عالمي، إقميمي

 أىمية الدراسة: 
أىمية الدراسة منطمقة من خالل سعييا إلى البحث عن  تأتي          

التوظيف األمثل لبرامج العالقات العامة في تثقيف الحجاج والمعتمرين، ورفع 
ت مستوى وعييم بكافة التفاصيل عن الحج والعمرة، حتى يمكن تفادي المشكال

ت ومعارف تعينيم عمى االتي تالزم ضيوف الرحمن نتيجة عدم اكتسابيم ميار 
 فيأداء الشعيرتين دون عناء ووفقًا لممطموب. وكذلك تظير أىمية الدراسة 

تناوىا لبرامج العالقات العامة والبحث عن تطويرىا حتى تتوافق وتتناسب مع 
عظمة التظاىرتين )الحج والعمرة( بتوجيو رسائل ومواد إعالمية يمكن معيا 
ضمان سالمة الحجاج والمعتمرين من خالل اتباع اإلرشادات والموجيات التي 

 تصدر من الجيات المنظمة لياتين الشعيرتين.
 والمصمحات المفاىيم

َتْشِغيُمُو  التََّقدُِّم:َتوظيف: )اسم(، مصدر َوظََّف، َتْوِظيُف اْلَماِل ِفي ِخْدَمِة      
. ونقصد بو في البحث تسخير برامج العالقات العامة واالستفادة (2) ِاْسِتْثَماُرهُ 

 .نوالمعتمريمنيا بأقصى ما يمكن في تعديل مواقف واتجاىات الحجاج 
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 العالقات العامةبرامج  -
َوقاِئُعيا َوما َسُيَقدَُّم فييا ِمَن َموادَّ،  الَحْفَمِة:َبراِمُج، َبرناَمُج  الجمع:برناَمج: )اسم(، 

. (3) ِلَعَمِمياالُخطَُّة اْلَمْرسوَمُة في ُكلِّ َيْوٍم  َوِغناِئيًَّة:تَُقدُِّم اإِلذاَعُة َبراِمَج ثَقاِفيًَّة 
امة المواد التي تقدميا العالقات العامة ضمن برامج العالقات العبونقصد 

 أنشطتيا المختمفة وحسب خطتيا.
الحفظ والتقدير،  الَوْعُي:الوعي: َوعي: )اسم(، مصدر وَعى ووِعَي،  -

شعوُر الكائِن  (:وسالمُة اإلدراك، الَوْعُي )في عمم النفس الَوْعُي: الفيمُ 
 . (4) بوالحي بما في نفسو وما يحيط 

يعني إدراك الفرد السميم لذاتو ولمواقفو ولمبيئة من  االصطالحوالوعي في     
حولو وما بيا من أحداث وموضوعات وآراء واتجاىات يستجيب ليا ويؤثر فييا 

وتخمف درجتو من  واالستمراريةبحكم أنو عضو في الجماعة، ويتميز بالوحدة 
الحجاج  إدراكفة . ويقصد بو ىنا زيادة معر (5) لمكوناتوفرد آلخر وفقًا 

والمعتمرين لمتطمبات الحج والعمرة عن طريق البرامج التي تقدميا العالقات 
 العامة ذات الصمة بيذا األمر.

 الحجاج -
ة، و  المؤنث: وَحِجيج،وُحّجاج حاجُّون  الجمع:)اسم(،  حاّج:      الجمع حاجَّ

 . (6) الَحَرامَمن يحج البيت  الحاّج:، وحواجّ حاّجات  لممؤنث:
 الُمعَتِمُروَن  -

اْلُمَؤدِّي  ُمْعَتِمٌر:جمع ُمْعَتِمُر، فاعل ِمن ِاْعَتَمَر،  ُمْعَتِمُروَن:ُمْعَتِمُروَن: )اسم(، 
َفَمْن َحجَّ الَبْيَت َأِو اْعَتَمَر 158البقرة آية  َأدَّى الُعْمَرةَ  اْلُمْسِمُم:ِلْمُعْمَرِة، ِاْعَتَمَر 

والمعتمرين الذين تقدموا لممؤسسات  . ونعني بيم جماىير الحجاج(7))قرآن( 
األراضي المقدسة ألداء  إلىذات الصمة بالحج والعمرة لقضاء بغرض السفر 

 شعيرتي الحج والعمرة.
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 الدراسات السابقة واإلطار المفاىيمي 
 الدراسات السابقة:  

  (8):الدراسة األولى
الدراسة إلى تقييم فاعمية برامج العالقات العامة من خالل التعرف  تىدف       

عمى اتجاىات العاممين في بنك فمسطين نحو برامج العالقات العامة من حيث 
األىداف والتخطيط والتطبيق العممي والتقييم، واستخدم فييا المنيج الوصفي 

في البنك لمفاعمية التحميمي، ومن نتائجيا: عدم تحقيق برامج العالقات العامة 
المتوقعة لعدم وضوح االىداف، وكذلك لعدم قدرة برامج العالقات العامة عمى 
تحسين العالقات االجتماعية بين العاممين، وأيضًا لم تحقق برامج العالقات 
العامة الفاعمية في مجال تخطيط أنشطتيا وذلك لقصور الفيم لدى العاممين في 

اسة العاممين في العالقات العامة ببنك فمسطين العالقات العامة. وتوصي الدر 
بوضع االىداف الواضحة وكذلك االىتمام بالتخطيط وتحسين العالقات 
االجتماعية بين العاممين لزيادة فاعمية تطبيق أنشطة العالقات العامة من خالل 

 االىتمام بالبحوث والتواصل اإليجابي مع العاممين بواسطة الوسائل المناسبة.
 (9)دراسة الثانية: ال   

الدراسة إلى التعرف عمى مدى وضوح أىداف برامج العالقات  تىدف        
العامة في الحرس الوطني والتخطيط ليا ومدى تنفيذىا لتحقيق األىداف، 
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت الدراسة إلى وضوح 

ني بدرجة كبيرة، ووجود االىتمام اىداف برامج العالقات العامة بالحرص الوط
بالتخطيط لبرامج العالقات العامة، وتحصل تنفيذ البرامج عمى درجة متوسطة، 

عالقات العامة ألىدافيا بدرجة قوية. ومن توصيات الدراسة لفيما حققت برامج ا
الميمة االىتمام بحسن اختيار العاممين في العالقات العامة بالحرس الوطني، 
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وضع معايير دقيقة لتقويم برامج العالقات العامة وحث  مع العمل عمى
المسئولين في الحرس الوطني عمى توفير المزيد من الدعم المادي والفني 

 والبشري لمعالقات العامة.
  (10)الدراسة الثالثة:

الدراسة إلى معرفة مدى استخدام موظفي إدارة العالقات العامة  ىدفت      
داخل بنكي الراجحي والفرنسي لمبحوث والدراسات والتخطيط والتقويم في 
األنشطة والبرامج، واعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي، وتمثمت النتائج 

دارة الميمة في توافر قسم مستقل لمعالقات العامة داخل المصرف، وتعتبر اإل
لة عن تقويم برامج العالقات العامة، وأوضحت سؤو العميا ىي الجية األولى الم

أن اىتمام اإلدارة العميا بالعالقات العامة يساعد في تحقيق البرامج  الدراسة
ألىدافيا، وتوصي الدراسة بالتخطيط الدوري المستمر من جانب البنك، وكذلك 
التعرف عمى وسائل االتصال األكثر فاعمية في التواصل مع الجماىير 

ت العاممين واالىتمام بمالحظات العمالء والتواصل المستمر معيم وصقل ميارا
 في العالقات العامة بالتدريب.

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في السعي نحو االىتمام        
ببرامج العالقات العامة واالستفادة منيا تحقيق التواصل الجيد مع جماىير 
المؤسسة، وأيضًا توافقت دراستان مع الدراسة الحالية في استخدام النيج 

حميمي ودراسة واحدة استخدمت المنيج المسحي، واستفاد الباحث من الوصف الت
الدراسات السابقة بتحديد مسار الدراسة وترتيب منيجيتيا التي تعين في تحقيق 

 أىداف الدراسة.
 اإلطار المفاىيمي

تعاني العالقات العامة كغيرىا من العموم االجتماعية واإلنسانية غموضًا        
ميا قاصره عن أداء مياميا خاصة في البمدان العربية، وىذا في المفيوم مما جع
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القراءة الفاحصة والدقيقة لما يعبر عن العالقات العامة بموضوعية  إلىيدعو 
وتجريد، نحاول من خالل ىذه الورقة وضع تعريف لمعالقات العامة عمي ضوء 

 والزيارة.التعريفات المتعددة يخدم مصمحة المؤسسات ذات الصمة بالحج والعمرة 
ظير مصطمح العالقات العامة في نيايات القرن التاسع عشر، وتم      

، وتعددت تعريفات العالقات العامة (11)استخدامو في منتصف القرن العشرين
رئيس قسم البحوث بمعيد  (Robinson)نعرض منيا جيود إدوار روبينسون

يمية لحاالت عممية العالقات العامة األمريكي الذي قام ببعض الدراسات التحم
استخمص منيا أن العالقات العامة ) كعمم اجتماعي وسموكي تطبيقي ىي تمك 
الوظيفة التي تتضمن، القياس والتقويم والتفسير التجاىات الجماىير، وكذلك 
مساعدة اإلدارة في تحديد أىدافيا لزيادة التفاىم والوفاق بين الجميور والمنظمة 

ا من جية دون أن تتأثر مصالح جميورىا، وأيضًا وتحقيق التوازن بين مصالحي
 إلىما ذىب إليو )ايفي لي(  إلى. وىذا يشير (12)تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج(

ن القول الجميل البد أن يدعم  أن النشر وحده ال يكفي لكسب تأييد الجماىير وا 
محات بالفعل الجميل وقال إنو يحاول دائما ترجمة الدوالرات واألسيم إلى مصط

 )الترويج. أما المعيد البريطاني لمعالقات العامة فيعرفيا بأنيا (13) إنسانية
إليجاد التفاىم والصالت القوية بين المنظمة وأفرادىا وأي مجموعة من 
المجموعات أو األفراد أو المنظمات، وما ينتج عن ىذا التفاىم من إقامة سمعة 

. وبيذا يمكن الوصول إلي تعريف العالقات العامة (14)طيبة وعالقة مستمرة( 
التي  االتصاليةفي مؤسسات الحج والعمرة بأنيا ىي ) تمك األنشطة والجيود 

، من أجل بناء الحج والعمرة والزيارة بمؤسسات تقوم بيا إدارة العالقات العامة
ين، الثقة والتفاىم المتبادل بين تمك المؤسسات وجميورىا الحاليين والمرتقب

 االتصالوتوعيتيم من خالل التواصل معيم باستخدام كافة وسائل وأشكال 
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الروحي والذىني والبدني لموصول  االستعداد، بغرض إيجاد نوع من المناسبة
إلي سموك مثالي يتناسب وعظمة وىيبة تمكم الشعائر، وينسجم مع البيئة 

 م المعد(  الجديدة لمحاج أو المعتمر والزائر وفقًا لمترتيب والتنظي
 ىداف العالقات العامة والتنسيق والتكامل بين إداراتيا.أ
 (15)حدد الدكتور أحمد كمال أىداف العالقات العامة فيما يمي: :األىداف 
 عمىمساعدة الجميور  عمىالجانب االجتماعي: تعمل العالقات العامة   -1

 لمرأي العام. واالنطواءالتكيف االجتماعي مع الجماعة تبعًا لحاجاتيا ومطالبيا 
احترام  عمىالجانب األخالقي: تحقق العالقات العامة إقامة مبادئ تستند  -2

اإلنسان  استثارة عمىعن استخدام االرىاب، وتعتمد  مبتعدةالكيان اإلنساني 
عمميات التوضيح النفسي والتبصير  عمىوتشويقو واستخدام اإلقناع القائم 

 السميمة. والمعاونة
موكي: وىو أىم الجوانب في العالقات العامة حيث يتم التعامل الجانب الس -3

مع جماىير مختمفة في طبائعيا وتكوينيا النفسي، ولذا يجب أن يقوم بأعمال 
العالقات العامة أفراد ليم دراية بأساليب قيادة الرأي العام واإليمان بأىميتو 

 البشرية.  بالطبيعةوكذلك معرفتيم 
 ؤسسات الحج والعمرة من خالل اآلتي:مقات العامة بويمكن تحقيق أىداف العال

ويتم من خاللو تزويد الجميور بالمعمومات واألخبار والحقائق  اإلعالم: -1
لرحمة الحج أو  استعداداوالصور، من أجل اإلعداد النفسي والبدني والذىني 

العمرة  تحقيقًا لقول الرسول الكريم سيدنا محمد صمي اهلل عميو وسمم 
رضي اهلل عنو، قال: سمعت النبي  أبي ىريرة في "صحيحو" عن البخاري روى

من حج هلل فمم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدتو ) :صمى اهلل عميو وسمم يقول
من حج ىذا البيت فمم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ) :وفي رواية لو أيًضا (أمو

   .نحوه مسمم وعند (ولدتو أمو
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شكل من أشكال التفاعل اإلنساني ويجب أن يؤخذ ويعتبر اإلقناع  اإلقناع: -2
أساس أنو األداة األساسية لمحضارة في تأمين التغير  عمىبعين االعتبار 

 بين الناس من غير عنف او تعصب لمرأي. االختالفاتاالجتماعي وضبط 
أن تسعي العالقات العامة الي تدعيم مبدأ المشاركة  يجب المشاركة: -3

المؤسسة بالعديد من الفوائد حيث  عمىارات التي تعود القر  اتخاذوالمشورة في 
أن المشاركة تدعم جماعية الفكر والتفاىم المشترك وتقوي أواصر األخوة 

 والمحبة..
 (16): التنسيق

ربط خطة العالقات العامة مع خطط اإلدارات األخرى في إطار الخطة   -1
 لممنظمة.الشاممة 

مع الييكل التنظيمي لممؤسسة تصميم الييكل اإلداري بما يتفق وينسجم  -2
 ككل.

برمجة أنشطة العالقات العامة مع األنشطة األخرى في المنظمة بما يمنع   -3
 بينيا.وكذلك التعارض والتقاطع  االزدواجيةالتداخل أو 

تنسيق فعاليات المتابعة ومراقبة برامج العالقات العامة في إطار مراقبة   -4
 ومتابعتيا.البرامج األخرى في المنظمة 

 عمىت العالقات العامة بالمؤسسات الدينية اويمكن أن يقوم التنسيق في إدار 
 أساس أربعة مستويات ىي:

  المستوي العالمي بين وزارات وىيئات الحج  عمىتنسيق  األول:المستوي
والعمرة والزيارة في جميع بمدان العالم لتبادل المعمومات من أجل تطوير خطط 

فية التنسيق فيما بينيا من أجل خدمة ضيوف وبرامج العالقات العامة وكي
 الرحمن.
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  تنسيق إقميمي لزيادة مساحة التفاىم بين إدارات العالقات  الثاني:المستوي
تفادة من العوامل المشتركة مثل العامة المعنية باألمر في اإلقميم من أجل االس

تتناسب مع  المغة، الثقافة، العادات والتقاليد.. وغيرىا( وتسخيرىا لوضع برامج)
 حاجة ضيوف الرحمن.

  مشتركة بين  استراتيجيةتنسيق بين الدول اإلسالمية لوضع  الثالث:المستوي
إدارات العالقات العامة بالوزارات والييئات المعنية باألمر يمكن من خالليا 

 إدارة فعاليات الحج والعمرة والزيارة بأسموب مرن وفَعال. 
  طني" بين إدارات العالقات العامة في البمد تنسيق محمي " و  الرابع:المستوي

المعني من جية وبين كافة المؤسسات ذات الصمة بنشاط الحج والعمرة والزيارة 
من ناحية أخري بغرض دراسة المستويات السابقة وكيفية دمجيا في خططيا 

 المناسبة.وبرامجيا واألخذ بالمبادرات 
 التوعية واإلرشاد في العالقات العامة.

العالقات العامة مراعاة  عمىأواًل: التخطيط لمتواصل مع الجماىير ولمقيام بذلك 
 (17)اآلتي: 

 أ/ من الذي يحتاج لممعمومات؟ ب/ وما ىي نوعية ىذه المعمومات؟
 يقوم بتوصيميا؟ ه/ وبأي طريقة يتم توصيميا؟  / ومنج/ ومتي يحتاج إلييا؟ د

الركائز اآلتية  عمىلمحجاج والمعتمرين تقوم عممية االرشاد والتوعية الجماىيرية 
:(18)  
  (ن الناس بالبر وتنسون أنفسكمالقدوة الحسنة، قال تعالي )أتأمرو.. 

 البقرة44
 ( يا أييا الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع صدق النوايا ورجاحة العقل

 التوبة  2(الصادقين
  الحجرات6..(فاسقلذين آمنوا إن جاءكم ا يأييا)الحجة تحري الحقيقة وقوة 
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  (19):البد من االىتمام بالرسالة بحيث أنيا تكون االتصاللكي نضمن فعالية 
  المتمقي. انتباهمنبيًا يثير 
 ة المعني لممرسل والمتمقي.حمفيومة المغة واض 
  معرفة حاجاتو وكيفية إشباعيا. عمىتساعد المتمقي 

 لمعالقات العامة  االتصاليةثانيًا الميام 
العاممين بإدارات العالقات العامة في مؤسسات الحج والعمرة والزيارة عند  عمى

رشاد الجماىير النظر في اآلتي:    القيام بدور توعية وا 
عند تفاعل الفرد مع بقية المجتمع يأخذ بعين االعتبار سموك اآلخرين   .1

تقوم  . فالعالقات العامة(20) لذلكوبالتالي يحدد سموكو الشخصي أو يعدلو وفقًا 
بدور التنوير والتثقيف لجماىير الحجاج والمعتمرين وتمميكيم المعمومات الكافية 
التي تمكنيم من إدراك القيم والمثل التي تنطوي عمييا مناسك الحج والعمرة، 
عادة توجييو وفقًا  وبالتالي تكييف السموك الفردي واالجتماعي وتعديمو وا 

 لمتطمبات الموقف.
 واأللفةالخمق االجتماعي والتواضع ولين الجانب  إلىيدعو القرآن الكريم  .2
. لقولو تعالي )وال تصعر خدك لمناس( فعمي العاممين بالعالقات العامة (21)

التواصل مع األفراد ومساعدتيم لتحديد وتعديل سموكيم ليتسق مع البيئة الجديدة 
 يتوافق مع عاداتيا وتقاليدىا وأنظمتيا. حتى
احترام المبادئ الدينية المنظمة لسموك الفرد في السر والعمن وتوجيو وفق  .3

منيج ديني يكرم اإلنسان وييديو لما فيو صالح الفرد والمجتمع، وحمايتو 
. (22)عمي حياة الفرد جريمة يعاقب عمييا الدين قبل القانون  االعتداءواعتبار 

 والبحر(  قولو تعالي )ولقد كرمن بني آدم وحممناىم في البر
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 عمىسعادة الفرد ىي من القيم األخالقية التي يمكن الوصول إلييا بالمواظبة  .4
 . (23) الشرصحة الجسم من الخير واإلضرار بو من  عمىالسالمة، والمحافظة 

وتقوم العالقات العامة عمى بناء برامج إعالمية لتحقيق الميام اإلتصالية        
سمعية بصرية مثل وسائل اإليضاح  من خالل إنتاج مواد سمعية وأخري

والشرائح التوضيحية واألفالم والمعارض والمجسمات إعداد الصور والممصقات، 
كما إنيا تيتم بالمؤتمرات وقيام الندوات والمقاءات المباشرة من أجل تعزيز 

 . (24) الدينيةمعرفة الجماىير بالشعائر 
 منيجية الدراسة

 نوع الدراسة ومنيجيا:
تقع الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي تصف المشكالت والظواىر      

كما ىي، وتقوم بتحديد الصورة التي يجب أن تكون عمييا الظاىرة في ظل 
معايير معينة. وبيذا يمكن دراسة الظروف والعالقات القائمة التي تحكم الحج 

عتمرين خالل والعمرة والتعرف عمى التأثيرات التي يستشعرىا الحجاج والم
المنيج المسحي  عمىتعرضيم لبرامج العالقات العامة. واعتمدت الدراسة 

لوصف الظاىرة مكان الدراسة من خالل جمع المعمومات وتقديميا بتعبير كمي 
وكيفي، وكذلك تمكن البحوث المسحية من تحميل وتدوين وتسجيل الوضع 

مة بالظروف الجارية الراىن لموضوع الدراسة عن طريق جمع المعمومات المتص
(25). 

 مجتمع الدراسة:
األشخاص الذين نجري بحثًا من أجل الخروج بنتائج  إلىوىو إشارة        

العالقات . ويتكون مجتمع الدراسة من ممارسي مينة (26) عمييم(يمكن أن تعمم 
 في الدول العربية.والخبراء العامة 

 عينة الدراسة:
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ونتيجة لصعوبة دراسة المجتمع الكمي يكتفي الباحث بسحب عينة من       
حيث تتكون  ،(27) المجتمعذلك  عمىالمجتمع الكمي تكفي لضمان تعميم النتائج 

عينة الدراسة من خبراء وممارسي مينة العالقات العامة في المجموعات 
فيسبوك، الخاصة بالعالقات العامة في الدول العربية بصفحات الواتس أب وال

 وتم اختيارىا عن طريق العينة المتاحة.  
 أدوات الدراسة:

استخدم الباحث االستبيانة وىي األداة األساسية لجمع البيانات والمعمومات      
من مجتمع الدراسة وتم إعدادىا وتصميميا بعد تحديد أىداف وتساؤالت الدراسة 

حتى  جمعيا،وكذلك تحديد مجتمع الدراسة ونوعية وكمية المعمومات المطموب 
الدراسة وكذلك الوصول  يمكن تصميم االستبيانة حسب سمات وصفات مجتمع

تساؤالت الدراسة. كما تمت  عمىمعمومات وبيانات تحقق األىداف وتجيب  إلى
 عمىقبل توزيعيا  وصدق االستمارةعمميات إختبار الصياغة والتأكد من ثبات 

. ومن ثم قام الباحث بإرسال االستبانة التي تم تصميميا في (28)أفراد العينة 
( إلى القروبات المتاحة لمعالقات العامة في Google driveقوقل درايف )

بعد أن تمت عممية استبعاد  ه،فردم 65الدول العربية، وتمت االستجابة من 
استبانة لعدم توافر شروط الخبير أو الممارس لمينة العالقات العامة،  15عدد 

 استمارة. 50لذلك يكون مجموع االستمارات التي تم تحميميا ىي 
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 البياناتعرض وتحميل 
 المحور األول: البيانات األساسية

 ( يوضح متغيري النوع & الدولة1جدول رقم )
 النسبة التكرار الدولة النسبة التكرار النوع
 %10 5 السعودية %66 33 ذكر
 %14 7 الجزائر %34 17 أنثى

 %14 7 العراق %100 50 المجموع
 %4 2 فمسطين النسبة التكرار الدولة

 %10 5 اإلمارات %30 15 السودان
 %8 4 األردن %10 5 مصر

 %100 50    المجموع

 %66بنسبة لنوع العينة الذكور فئة  ت( إلى تصدر 1يشير الجدول رقم )       
تفوق عدد الذكور العاممين في مجال لعن اإلناث وىي مسألة طبيعية نتيجة 

عدم نجاح المرأة في ذلك العالقات العامة واإلعالم في الدول العربية وال يعني 
ىذا المجال بل ىي طبيعة تكوين المجتمع العربي حيث الغمبو في الوظائف 

حيث الدول التي ينتمي إلييا أفراد لممجتمع الذكوري،  أما توزيع أفراد العينة من 
بة األولى من عينة الدراسة وىي في المرت %30، سجل السودان نسبة العينة
ء وممارسي مينة العالقات العامة في السودان، راخبسيولة الوصول إلى نسبة ل

وذلك لتجاوبيم مع  %14وفي المرتبة الثانية أتت دولتي الجزائر والعراق بنسبة 
العالقات العامة في الفضاء االلكتروني، وتمتيما دول )  مجموعاتأنشطة 

لكل دولة من عينة الدراسة، ثم  %10مصر، السعودية، اإلمارات( بنسبة 
 من عينة الدراسة. %4وأخيرًا دولة فمسطين بنسبة  %8ن بنسبة جاءت األرد
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 ( يوضح متغيري العمر & المؤىل التعميمي2جدول رقم )
 النسبة التكرار المؤىل التعميمي النسبة التكرار العمر

 %12 6 سبكالوريو  28% 14 25 – 35
 %26 13 ماجستير 30% 15 36 -45
 %62 31 دكتوراه 26% 13 46 – 55

    %16 8 فأكثر 56
 %100 50 المجموع %100 50 المجموع

( متغيري العمر والمؤىل التعميمي لعينة الدراسة، 2يبين الجدول رقم )        
( المرتبة األولى بنسبة 36 -45ففي متغير العمر سجمت الفئة العمرية )

، وتمتيا ذات خبرة متوسطة في مجال العالقات العامة، وىي فئة عمرية 30%
، أما الفئة فئات مدخل الخدمة( وىي 25 – 35) الفئة العمرية %2بفارق 

في مجال  ولدييا خبرة عالية( نالت المرتبة الثالثة 46 – 55العمرية ) 
سنة فأكثر( وىي فئة   56العالقات العامة، وأخيرًا جاءت الفئة العمرية )

متغير المؤىل التعميمي العالقات العامة. أما  تمثل الخبراء في مجالناضجة 
نسبة  وىي %62الفئة التي تحمل درجة الدكتوراه مؤىاًل تعميميًا بنسبة تصدره

عالية تعني جودة المعمومات التي تم جمعيا من ىذه الفئة، وفي المرتبة الثانية 
وىي أيضًا من الفئات ذات القيمة  %26جاءت فئة درجة الماجستير بنسبة 

بنسبة  سالبكالوريو االستبانة، وأخيرًا أتت فئة درجة عمى  إجاباتياالكبيرة في 
 وىي تمي الفئتين األولى والثانية من حيث المؤىل التعميمي. 12%
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 ( يوضح متغيري التخصص & المينة3جدول رقم )
 النسبة التكرار المينة النسبة التكرار التخصص

 %28 14 أستاذ جامعي %72 36 عالقات عامة
 %58 29 عامة ع. موظف %12 6 صحافة

 %4 2 مدرب تنمية بشرية %8 4 إذاعة وتمفاز
 %10 5 خدمة مجتمع %4 2 إدارة أعمال
    %4 2 موارد بشرية

 %100 50 المجموع %100 50 المجموع

( متغيري التخصص والمينة، جاء في متغير 3يشرح الجدول رقم )        
من عينة الدراسة تخصصيا في العالقات العامة،   %72التخصص أن نسبة 

مما يعني أن البحث يقع في دائرة اختصاصيم ولدييم معرفة ودراية بو، وتمتيا 
في المرتبة الثانية والثالثة عمى التوالي فئتا تخصص الصحافة، اإلذاعة والتمفاز 

وىما من أفرع تخصصات االتصال كما العالقات العامة   %12 , %8بنسبة 
بينيما أرضيات معرفية مشتركة، وجاء في المرتبة الرابعة تخصص إدارة و 

وىي من التخصصات القريبة لمعالقات العامة من ناحيتي   %4األعمال بنسبة 
المعرفة والفن في التعامل مع اآلخرين، وبنفس النسبة تمتو في المرتبة األخيرة 

يدان العالقات العامة. تخصص الموارد البشرية وىو أيضًا ال يخرج كثيرًا عن م
أما متغير المينة فمن الطبيعي أن يكون عمى رأس العينة فئة موظفي العالقات 

الفئة التي يمكنيا الجمع بين الخبرة  وىي %58العامة بنسبة غالبة بمغت 
فئة ذات معرفة نوعية  وىي %28والممارسة، وتمييا فئة أستاذ جامعي بنسبة 

المرتبة الثالثة جاءت فئة خدمة المجتمع بنسبة  في مجال العالقات العامة، وفي
 . %4، وفي المرتبة األخيرة جاءت فئة مدرب تنمية بشرية بنسبة 10%
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 المحور الثاني: استخدام العالقات العامة لمبرامج في التوعية
( يوضح متغيري )تزويد الحجاج والمعتمرين بجرعات تعريفية عن 4جدول رقم )

تزويد الحجاج والمعتمرين بجرعات تثقيفية عن المزارات  مناسك الحج والعمرة&
 الدينية(

 النسبة التكرار المزارات الدينية النسبة التكرار مناسك الحج
 %38 19 موافق بشدة %40 20 موافق بشدة

 %40 20 موافق %40 20 موافق
 %16 8 محايد %8 4 محايد

 0 0 غير موافق  %12 6 غير موافق 
 %6 3 غير موافق بشدة 0 0 غير موافق بشدة

 %100 50 المجموع %100 50 المجموع

( إلى أن العالقات العامة نجحت في تزويد الحجاج 4يشير الجدول رقم )     
والمعتمرين بجرعات تعريفية عن مناسك الحج والعمرة، ويظير ذلك من خالل 

  %40النسبة الغالبة من عينة الدراسة التي أجابت بموافق بشدة وموافق بنسبة 
، وتمتيا فئة محايد حيث سجمت %12لكل فئة، وسجمت فئة غير موافق نسبة 

، وأيضًا سجمت إجابات العينة دلياًل واضحًا عن استخدام العالقات %8نسبة 
العامة لبرامجيا في توعية الحجاج والمعتمرين استخدامًا جيدًا، حيث أكدت فئة 
موافق عمى تزويد العالقات العامة لمحجاج والمعتمرين بجرعات تثقيفية عن 

، %38شدة بنسبة ، وتمتيا فئة موافق ب %40المزارات الدينية فسجمت نسبة 
وىذا يشير إلى حسن استخدام العالقات العامة لبرامجيا وتوظيفيا في خدمة 

، وأخيرًا جاءت فئة %16الحجاج والمعتمرين، ثم جاءت ثالثًا فئة محايد بنسبة 
 .%6موافق بشدة بنسبة 
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( يوضح متغيري )تزويد الحجاج والمعتمرين بالثقافة الصحية 5جدول رقم )
المشكالت الصحية& تعريف الحجاج والمعتمرين بكيفية التعامل مع لتجتنب 

 مخاطر الزحام(
 النسبة التكرار مخاطر الزحام النسبة التكرار المشكالت الصحية

 %44 22 موافق بشدة %60 30 موافق بشدة
 %34 17 موافق %18 9 موافق
 %12 6 محايد %10 5 محايد

 %6 3 غير موافق  %4 2 غير موافق 

 %4 2 غير موافق بشدة %8 4 غير موافق بشدة
 %100 50 المجموع %100 50 المجموع

( تفوق العالقات العامة في تسخير برامجيا في 5أوضح الجدول رقم )      
توعية الحجاج والمعتمرين لتجنب المشكالت الصحية، حيث سجمت الفئة موافق 

لتدعم رأي  %18وىي نسبة غالبة، وتمتيا فئة موافق بنسبة  %60بشدة نسبة 
، وفي %10الفئة األولى، ثم جاءت في المرتبة الثالثة فئة محايد لتشكل نسبة 

، ثم أخيرًا فئة غير موافق بنسبة %8المرتبة الرابعة فئة غير موافق بشدة بنسبة 
، وبيذا تظير الغمبة لنجاح العالقات العامة في توظيف برامجيا لمعالجة 4%

المشكالت الصحية التي تعترض سبيل الحجاج والمعتمرين. وكذلك سجمت فئة 
موافق بشدة في متغير تعريف العالقات العامة لمحجاج والمعتمرين بكيفية تفادئ 

ة موافق والتي ، وىي نسبة غالبة، ودعمتيا فئ%44مخاطر الزحام، نسبة 
، %12، وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة محايد بنسبة %34جاءت نسبتيا 

فئة غير موافق  ، وخامسًا وأخيرًا أتت%6وتمتيا رابعًا فئة غير موافق بنسبة 
ذا ما تمت مقارنة نسب الفئات من المرتبة الثالثة وحتى %4بشدة بنسبة  ، وا 

، نجد رأي العينة يذىب لصالح الخامسة مع نسب الفئتين األولى والثانية
العالقات العامة وتمكنيا من توظيف برامجيا في رفع توعية الحجاج 

 والمعتمرين. 
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 المحور الثالث: سمات الرسالة في برامج العالقات العامة
 ( يوضح متغيري )واضحة وصريحة & تثير االنتباه(6جدول رقم )

 النسبة التكرار تثير االنتباه النسبة التكرار واضحة وصريحة
 %26 13 موافق بشدة %34 17 موافق بشدة

 %34 17 موافق %40 20 موافق
 %24 12 محايد %16 8 محايد

 %10 5 غير موافق  %4 2 غير موافق 
 %6 3 غير موافق بشدة %6 3 غير موافق بشدة

 %100 50 المجموع %100 50 المجموع

ىي تدل ، و %40( أن فئة موافق ىي الغالبة بنسبة 6يبين الجدول رقم )       
رسالة برامج العالقات العامة، وتؤكد ذلك فئة موافق بشدة عمى وضوح وصراحة 
، وىي بذلك تدعم رأي الفئة األولى، ثم جاءت في %34حيث سجمت نسبة 

، وفي المرتبة الرابعة فئة غير موافق بشدة %16المرتبة الثالثة فئة محايد بنسبة 
. وفي متغير أن الرسالة تثير %4، ثم أخيرًا فئة غير موافق بنسبة %6بة بنس

، وىي نسبة غالبة، %34جاءت في المرتبة األولى فئة موافق بنسبة  االنتباه
، إال أن فئة محايد التي %26وتدعميا فئة موافق بشدة والتي سجمت نسبة 

الذي يكتنف ، تدل عمى بعض الغموض %24جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 
الرابعة أتت فئة  وفي المرتبةالرسالة ومدى قدرتيا عمى إثارة اىتمام المتمقي، 

 . %6، وخامسًا جاءت فئة غير موافق بشدة بنسبة %10غير موافق بنسبة 
 ( يوضح متغيري )معبرة عن الحدث& & تمبية حاجات المتمقي(7جدول رقم )

 النسبة التكرار المتمقيتمبي حاجات  النسبة التكرار معبرة عن الحدث
 %34 17 موافق بشدة %32 16 موافق بشدة

 %30 15 موافق %42 21 موافق
 %18 9 محايد %16 8 محايد

 %12 6 غير موافق  %6 3 غير موافق 
 %6 3 غير موافق بشدة %4 2 غير موافق بشدة

 %100 50 المجموع %100 50 المجموع
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، وىي %42( أن فئة موافق ىي الغالبة بنسبة 7يوضح الجدول رقم )        
تدل عمى أن الرسالة في برامج العالقات العامة تعبر عن الحدث، وتزيد من قوة 

، وىي بذلك تدعم رأي الفئة %32ىذا الرأي بتسجيل الفئة موافق بشدة نسبة 
، وفي المرتبة الرابعة %8األولى، ثم جاءت في المرتبة الثالثة فئة محايد بنسبة 

. وفي %4، ثم أخيرًا فئة غير موافق بشدة بنسبة %6فئة غير موافق بنسبة 
متغير أن الرسالة تمبي حاجات الحجاج والمعتمرين جاءت في المرتبة األولى 

، وىي نسبة غالبة، وتدعميا فئة موافق والتي %34فئة موافق بشدة بنسبة 
، لتدل %18 ، وجاء فئة محايد في المرتبة الثالثة بنسبة%30سجمت نسبة 

عمى أن الرسالة غير واضحة نوعًا ما في تمبيتيا لحاجات المتمقي، ويدعم ذلك 
وكذلك ,، %12رأي فئة غير موافق التي جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 

عن عدم تمبية الرسالة لمتطمبات  %6عبرت فئة غير موافق بشدة بنسبة 
 الحجاج والمعتمرين إال أنيا نسبة ضعيفة.

 الرابع: الوسائل التي تستخدميا العالقات العامةالمحور 
 متغيرات )اإلذاعة& التمفاز & الصحافة( ( يوضح8جدول رقم )

 الصحافة التمفاز اإلذاعة الوسيمة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبارة

 %32 16 %42 21 %30 15 موافق بشدة
 %36 18 %42 21 %36 18 موافق
 %20 10 %12 6 %20 10 محايد

 %6 3 0 0 %8 4 غير موافق 
 %6 3 %4 2 6 3 غير موافق بشدة

 %100 50 %100 50 %100 50 المجموع

( عن تفوق استخدام العالقات العامة في برامجيا 8كشف الجدول رقم )    
لكمييما، وىي  %42 لوسيمة التمفاز حيث سجمت فئتا موافق بشدة وموافق نسبة 

حول  %36نسبة تقدمت عمى نفس الفئات حيث سجمت فئة موافق نسبة 
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في  %32استخدام وسيمتي اإلذاعة والتمفاز، أما فئة موافق بشدة فسجمت نسبة 
لإلذاعة، مما يعني اعتماد العالقات العامة عمى   %30الصحافة ونسبة 

والصحافة ويرجع ذلك  التمفاز في نقل برامجيا أكبر من اعتمادىا عمى اإلذاعة
لفضل الصورة بوسيمة التمفاز التي تعمل عمى جذب إثارة اىتمام المتمقي بصورة 
أفضل عن وسيمتي اإلذاعة والصحافة، إذ يعتبر التمفاز وسيمة تعميمية مناسبة 
تالئم برامج العالقات العامة التي تركز عمى الصورة خاصة في برامج الحج 

في وسيمتي  %20ابقة تسجيل فئة محايد نسبة والعمرة. وتدعم اآلراء الس
اإلذاعة والصحافة، وىذا يعني أن ىنالك ضعف في اعتماد العالقات العامة 
عمى ىاتين الوسيمتين في نقل برامجيا، بينما سجمت فئة محايد حول استخدام 

، بينما سجمت %4، وأتت أخيرًا فئة غير موافق بشدة بنسبة %12التمفاز نسبة 
، وكذلك %6، وفي الصحافة نسبة %8افق في اإلذاعة نسبة فئة غير مو 

جاءت فئة غير موافق بشدة في المرتبة األخيرة حول استخدام وسيمتي اإلذاعة 
 لكمييما. %6والصحافة بنسبة 

 ( يوضح متغيري )ندوات & لقاءات مباشرة(9جدول رقم )
 النسبة التكرار لقاءات مباشرة النسبة التكرار ندوات

 %38 19 موافق بشدة %30 15 بشدةموافق 
 %30 15 موافق %30 15 موافق
 %16 8 محايد %22 11 محايد

 %8 4 غير موافق  %8 4 غير موافق 
 %4 4 غير موافق بشدة %10 5 غير موافق بشدة

 %100 50 المجموع %100 50 المجموع

( إلى التقارب في النسب بين وسائل اإلذاعة، 8يشير الجدول رقم )        
الصحافة، الندوات، المقاءات المباشرة، وفي ىذا الجدول توضح البيانات أن فئة 

في األولى  %30موافق بشدة في الندوات والمقاءات المباشرة سجمت نسبة 
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في الندوات ومثميا  %32في الثانية، أما فئة موافق فسجمت نسبة  %38ونسبة 
المباشرة، وىذا يعني تفوق التمفاز في نقل برامج العالقات العامة عمى  لمقاءات

 %22المباشرة أيضًا. وسجمت فئة محايد نسبة  توالمقاءاوسيمتي الندوات 
لوسيمة الندوات وىذا مؤشر لتدني اعتماد العالقات العامة في تنفيذ برامجيا 

لمباشرة، وأتت فئة لمقاءات ا %16عمى الندوات، بينما سجمت فئة محايد نسبة 
غير موافق في المرتبة الرابعة في الندوات والمقاءات المباشرة وسجمت نسبة 

 %4لمندوات،  %10لكل فئة، وجاءت أخيرًا فئة غير موافق بشدة بنسبة  8%
 لمقاءات المباشرة.  
 متغيرات )ممصقات& منصات اجتماعية( ( يوضح10جدول رقم )

 النسبة التكرار اجتماعيةمنصات  النسبة التكرار ممصقات
 %46 23 موافق بشدة %34 17 موافق بشدة

 %32 16 موافق %32 16 موافق
 %8 4 محايد %12 6 محايد

 %6 3 غير موافق  %10 5 غير موافق 
 %8 4 غير موافق بشدة %12 6 غير موافق بشدة

 %100 50 المجموع %100 50 المجموع

( أن منصات التواصل االجتماعي تأتي 10كشفت بيانات الجدول رقم )       
في المرتبة الثانية بعد وسيمة التمفاز من حيث استخداميا لنقل برامج العالقات 

، وفئة موافق %46العامة، ويظير ذلك من خالل تسجيل فئة موافق بشدة نسبة 
 %32وفئة موافق نسبة  %34، بينما سجمت فئة موافق بشدة نسبة %32نسبة 

لوسيمة الممصقات وىذا يجعميا في قائمة الوسائل السابقة عدا التمفاز، وأتت فئتا 
محايد وغير موافق بشدة في المرتبة الثالثة لوسيمتي المنصات االجتماعية 

عمى التوالي، أما فئة غير موافق  %6و  %8والممصقات حيث سجمت نسبة 
 %6قات، ونسبة حول استخدام العالقات العامة لمممص %12فسجمت نسبة 

 لممنصات االجتماعية.



تصدر عه جامعة مجلة علمية محكمة  –0202يوويو -11العدد -6السىة  –مجلة كلية الفىون واإلعالم 

 ) 272X)-ISSN  2523Online Faculty of Arts and Media Journalمصراته 

 

389 

 

 المحور الخامس: المواد اإلعالمية )الوسائط واألشكال(
برامجيا، متغيرات  لتي تستخدميا العالقات العامة في( يوضح الوسائط ا11جدول رقم )

 )نصوص& صور& فيديوىات(
 فيديوىات صور نصوص الوسائط
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبارة

 %46 23 %42 21 %24 12 موافق بشدة
 %16 8 %24 12 %48 24 موافق
 %20 10 %16 8 %16 8 محايد

 %10 5 %10 5 %8 4 غير موافق 
 %8 4 %8 4 %4 2 غير موافق بشدة

 %100 50 %100 50 %100 50 المجموع

( إلى أن البيانات تشير إلى تسجيل فئتي موافق 11يبين الجدول رقم )     
عمى التوالي، وكذلك  %24و  %48وموافق بشدة في استخدام النصوص نسبة 

عمى  %24و  %42سجمت فئتا موافق بشدة وموافق في استخدام الصور نسبة 
التوالي، وأيضًا سجمت فئتا موافق بشدة وموافق في استخدام الفيديوىات نسبة 

وبذلك تحتل النصوص المرتبة األولى في  التوالي، عمى %16و  46%
استخدام العالقات العامة ليا ضمن الوسائط المتعددة التي تعين عمى توظيف 
برامج العالقات العامة لتقوم بتوعية الحجاج والمعتمرين، وأتت الصور في 

بنسبة المرتبة الثانية، وتمييا الفيديوىات في المرتبة الثالثة، كما أتت فئة محايد 
الستخدام الفيديوىات، وىذا  %20لكل من النصوص والصور، ونسبة  16%

التي يمكن أن تزيد من درجة  المطموبة بالصورةيعني عدم استخدام الفيديوىات 
لكل  %10وعي الحجاج والمعتمرين، وجاءت في فئة غير موافق لتسجل نسبة 

ر موافق بشدة لمنصوص، وأخيرًا أتت فئة غي %8من الصور والفيديوىات و 
الستخدام  %4لكل من الصور والفيديوىات  ونسبة  %8لتسجل نسبة 

 النصوص.
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( يوضح األشكال التي تستخدميا العالقات العامة فيي برامجيا، متغيرات 12جدول رقم )
 )دراما& حديث ديني& مسابقات(

 مسابقات حديث دراما الشكل
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبارة

 %30 15 %44 22 %22 11 موافق بشدة
 %26 13 %34 17 %22 11 موافق

 %20 10 %8 4 %32 16 محايد
 %14 7 %8 4 %10 5 غير موافق 

 %10 5 %6 3 %14 7 غير موافق بشدة
 %100 50 %100 50 %100 50 المجموع

( أن فئة محايد أتت في المرتبة األولى 12تكشف بيانات الجدول رقم )      
الستخدام الدراما في برامج العالقات العامة، وىذا يعني ضعف استخداميا في 
توعية الحجاج والمعتمرين، وسجمت فئتا موافق بشدة وموافق في استخدام 

عمى التوالي في المرتبة األولى والثانية، وكذلك  %34و  %44الحديث نسبة 
 %26و  %30بشدة وموافق في استخدام المسابقات نسبة سجمت فئتا موافق 

عمى التوالي في المرتبة األولى والثانية، وأما فئتي موافق بشدة وموافق في 
لكمييما في المرتبة الثانية بعد فئة   %22استخدام الفيديوىات فقد سجمت نسبة 

ت العامة محايد، وبذلك تحتل برامج الحديث المرتبة األولى في استخدام العالقا
ليا ضمن األشكال التي تزيد من فاعمية توظيف برامج العالقات العامة لتقوم 
بتوعية الحجاج والمعتمرين، وأتت المسابقات في المرتبة الثانية، وتمييا الدراما 

الستخدام  %20في المرتبة الثالثة، كما أتت فئة محايد في المرتبة الثالثة بنسبة 
االىتمام بالمسابقات عمى الوجو المطموب الذي يزيد المسابقات، وىذا يعني عدم 

من قوة البرامج وتوظيفيا  لتوعية الحجاج والمعتمرين، وأيضًا أتت في المرتبة 
. كما جاءت فئة %8الثالثة فئتي محايد وغير موافق الستخدام الحديث بنسبة 

لممسابقات غير موافق وموافق بشدة في المرتبة الثالثة لمدراما والمرتبة الرابعة 
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لمنصوص، وأخيرًا أتت فئة غير موافق بشدة  %8لكميما و  %14لتسجل نسبة 
الستخدام  %4 والفيديوىات ونسبةلكل من الصور  %8لتسجل نسبة 
وفي المرتبة  المدرامأخيرًا فئة غير موافق في المرتبة الرابعة  النصوص. وأتت

ة ، وفي المرتبلكل منيما%10الخامسة جاءت فئة غير موافق بشدة بنسبة 
 .%6الرابعة واألخيرة أتت فئة غير موافق بشدة لمحديث بنسبة 

 المحور السادس: التنسيق البرامجي
 (الوطني &( يوضح التنسيق لبرامج العالقات العامة )العالمي& االقميمي13جدول رقم )

 الوطني اإلقميمي العالمي تنسيق
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبارة

 %42 21 %28 14 %24 12 موافق بشدة
 %26 13 %22 11 %18 9 موافق
 %22 11 %30 15 %36 18 محايد

 %4 2 %6 3 %10 5 غير موافق 
 %6 3 %14 7 %12 6 غير موافق بشدة

 %100 50 %100 50 %100 50 المجموع

( إلى أن فئة محايد أتت في المرتبة 13تشير بيانات الجدول رقم )       
األولى لتنسيق برامج العالقات العامة عمى المستوى العالمي واإلقميمي بنسبة 

لإلقميمي، وىذا مؤشر لضعف تنسيق برامج  %30لمعالمي، ونسبة  36%
العالقات العامة عمى المستويين العالمي واإلقميمي، بينما جاءت في المرتبة 

بين إدارات العالقات العامة  )التنسيقدة لمتنسيق الوطني األولى فئة موافق بش
، وىي %42ذات الصمة بنشاط الحج والعمرة في الوطن الواحد(، وسجمت نسبة 

نسبة تعني ارتفاع درجة االىتمام بالتنسيق عمى المستوى الوطني. وجاءت في 
رتبة لمتنسيق الوطني، بينما كانت الم %26المرتبة الثانية فئة موافق بنسبة 

لمتنسيق  %24لمتنسيق اإلقميمي و %28الثانية لفئتي موافق بشدة بنسبة 
العالمي، وىذه النسب تؤكد عدم االىتمام بالتنسيق عمى المستويين العالمي 
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واإلقميمي مما يعني ضعف القدرة عمى التوظيف األمثل لبرامج العالقات العامة 
ي المرتبة الثالثة فئة محايد في رفع وزيادة الوعي لمحجاج والمعتمرين. وأتت ف

 %22لمتنسيق الوطني، وفي ذات المرتبة جاءت فئة موافق بنسبة  %22بنسبة 
لمتنسيق العالمي. وجاءت في المرتبة الرابعة فئة  %18لمتنسيق اإلقميمي و 

 %6ولمتنسيق العالمي  %12اإلقميمي و لمتنسيق %14غير موافق بشدة بنسبة 
 %10مت المرتبة األخيرة فئة غير موافق بنسبة لمتنسيق الوطني. بينما احت

 لمتنسيق الوطني. %4لإلقميمي ونسبة  %6ولمتنسيق العالمي 
 الخاتمة:

تأتي الدراسة في ظروف قاسية يعيشيا العالم بأكممو جراء جائحة كرونا    
والتي بسببيا تم إلغاء استقبال المممكة العربية السعودية الحجاج والمعتمرين من 
الخارج، والسماح لنسبة معينة لمحج من الداخل تتفق مع اإلجراءات الصحية 

شيًا مع ضوابط وزارة الصحة التي تمتزم بيا المممكة العربية السعودية، تما
والمنظمات العالمية ذات الصمة بشأن جائحة كرونا، مما عظم وزاد من أىمية 
العالقات العامة ودورىا الرائد في رفع وزيادة الوعي لمحجاج والمعتمرين ألداء 
الشعيرتين عمى الوجو المطموب، التحديات الصحية التي من شأنيا الوقوف أمام 

الكبيرة فيي ميدد لصحة وسالمة المجتمع في ظل تفشي  التجمعات البشرية
رونا، لذلك جاءت الدراسة لمحاولة النظر ومعالجة توظيف برامج و وباء ك

العالقات العامة لخدمة الحجاج والمعتمرين، حيث وقفت الدراسة من خالل 
استطالع الخبراء والممارسين لمينة العالقات العامة في الوطن العربي لمتعرف 

مدى توظيف إدارات العالقات العامة لبرامجيا في رفع الوعي لمحجاج عمى 
 والمعتمرين، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التالية:
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 أواًل النتائج:
الدول العربية لرفع العالقات العامة في إدارات الدراسة أىمية برامج  تؤكد -

 .الوعي الجماىيري
العالقات العامة في الدول العربية أفراد خارج يشترك في ممارسة مينة  -

 إطار التخصص، وىذا يجعميا عرضة لتدني األداء.
توظيف الدول العربية بالعالقات العامة في إدارات أبانت الدراسة نجاح  -

برامجيا لرفع الوعي لدى الحجاج والمعتمرين من خالل نشر المعرفة عن 
 المناسك والمزارات.

بتسخير في الدول العربية العالقات العامة إدارات  كشفت الدراسة اىتمام -
برامجيا لرفع الوعي لمحجاج والمعتمرين بالتعرف عمى المشكالت الصحية 

 وأماكن الزحام وتفادئ مخاطرىا.
الدول العالقات العامة في  ببرامجأوضحت الدراسة صراحة ووضوح الرسالة  -

لرفع وعي الحجاج ، مما يعني مساىمتيا في توظيف البرامج العربية
 والمعتمرين.

بإثارة الرسالة في الدول العربية أبرزت الدراسة قمة اىتمام العالقات العامة  -
النتباه المتمقي، وىذا بدوره يؤثر عمى عممية توظيف البرامج في أنشطة الحج 

 والعمرة، لفقدانيا ألحد مقوماتيا.
ات المتمقي، كشفت الدراسة أن الرسالة معبرة عن الحدث وتمبي احتياج -

رفع الدول العربية لمما يفيد ويساعد عمى توظيف برامج العالقات العامة في 
 الوعي لدى الحجاج والمعتمرين.

عمى التمفاز في الدول العربية أوضحت الدراسة اعتماد العالقات العامة  -
 ومنصات التواصل االجتماعي في نقل برامجيا إلى الحجاج والمعتمرين.
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نقل برامجيا الدول العربية بف اىتمام العالقات العامة في أبانت الدراسة ضع -
 من خالل )اإلذاعة، الصحافة، الندوات، المقاءات المباشرة والممصقات(.

تستخدم النصوص في الدول العربية أظيرت الدراسة أن العالقات العامة  -
بصورة أفضل من الصور والفيديوىات، وىي وسائط تعين عمى التوظيف األمثل 

 مج العالقات العامة لتقوم بدورىا عمى الوجو المطموب.لبرا
تستعين بعدد من في الدول العربية أوضحت الدراسة أن العالقات العامة  -

األشكال التي تدعم تنوع البرامج، فيي تعتمد بقوة عمى الحديث، بينما تظير 
ضعف اىتماميا بالمسابقات والدراما، مما يؤثر سمبًا عمى توظيف برامج 

 قات العامة في رفع الوعي لدى الحجاج والمعتمرين.العال
التنسيق الدول العربية بالعالقات العامة في إدارات كشفت الدراسة عن نجاح  -

لمبرامج عمى المستوى الوطني، بينما ىنالك ضعف في التنسيق عمى المستويين 
 العالمي واإلقميمي.

نتجت التوصيات عمى ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة  التوصيات:
 اآلتية:

الذين لدييم في الدول العربية الحرص عمى أن يعمل بمينة العالقات العامة  -
مؤىالت عممية في تخصص العالقات العامة، احترامًا لممينية والوصول إلى 

 الجودة في األداء.
فيي الركيزة في الدول العربية زيادة االىتمام ببرامج العالقات العامة  -

 ح إدارة العالقات العامة في القيام بمياميا.األساسية لنجا
الحرص عمى تكثيف الجيود بالمحافظة عمى توظيف برامج العالقات العامة  -

المعنية بأمر الحجاج والمعتمرين، وذلك من خالل تعزيز في الدول العربية 
 األنشطة التعريفية المتعمقة بشعيرتي الحج والعمرة.
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ية في برامج العالقات العامة، فيي الضامن زيادة االىتمام بالرسالة اإلعالم -
لتوظيف البرامج لرفع الوعي لدى الحجاج والمعتمرين، مع معالجة جوانب 

 القصور في عممية إثارة اىتمام المتمقي.
العمل عمى تعزيز االعتماد عمى التمفاز ومنصات التواصل االجتماعي في  -

مقة بالحجاج والمعتمرين، مع المتعفي الدول العربية نقل برامج العالقات العامة 
، الصحافة، الندوات، )اإلذاعةمعالجة القصور في االستغالل األمثل لوسائل 

المقاءات المباشرة والممصقات( لتكتمل عممية توظيف برامج العالقات العامة في 
 رفع الوعي لدى الحجاج والمعتمرين.

المحافظة عمى درجة استخدام النصوص كوسائط تعين في نجاح برامج  -
وتوظيفيا لخدمة أنشطة الحج والعمرة برفع في الدول العربية العالقات العامة 

 الوعي لدى الحجاج والمعتمرين.
زيادة درجة االىتمام بالصور والفيديوىات باعتبارىما من الوسائط المناسبة  -

التي يمكن أن تستخدم في برامج العالقات العامة وتساعد عمى جذب اىتمامات 
المتعمقة برفع في الدول العربية المتمقي، وبالتالي نجاح برامج العالقات العامة 

 الوعي لدى الحجاج والمعتمرين.
ىتمام باألشكال البرامجية وتنوعيا وذلك بتعزيز قوة الحديث، الحرص عمى اال -

ومعالجة القصور والضعف في الدراما والمسابقات، لتكون مصدر يساعد عمى 
 الخاصة بالحج والعمرة.في الدول العربية نجاح برامج العالقات العامة 

المحافظة عمى التنسيق البرامجي كأحد مقومات جودة البرنامج، وذلك من  -
الل االىتمام بالتنسيق الوطني والخروج منو إلى التنسيق عمى المستويين خ

اإلقميمي والعالمي، وبيذا يمكن التوظيف األمثل لبرامج العالقات العامة في 
 الجماىيري لدى الحجاج والمعتمرينميام رفع الوعي 
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