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Abstract 

Good reputation represents a great strength characterized by many countries and dis-
tinguished from their counterparts of other countries since a good reputation makes 
state safer and boosts the feeling of satisfaction upon its policy among the public 
at home and abroad, as well as it achieves a sustainable growth for the state by at-
tracting foreign investment, tourists and residents, as well as attracting resources of 
skilled people. Therefore, the study aimed at knowing persuasive methods and pub-
lic relations strategies in building the reputation of the United Arab Emirates (UAE) 
as the latter progresses within the international indicators of good reputation. The 
researcher has used the survey methodology, relying on the content analysis tool 
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to analyze the publications of the UAE Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation for the period from 1/10/2021 to 31/12/2021. Moreover, the researcher 
reached a set of results, the most important of which is that the Ministry relied on 
public relations strategies in order to build the good reputation of the state, where 
the UAE Foreign Ministry focused on the media strategy and gave a little importance 
to the strategy of consensus building, in addition, it concentrated on emotional, men-
tal and intimidating solicitation. 

Keywords: : UAE, Public Relations, reputation of the State 
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الباحث
اإلعالمي

كلية اإلعالم - جامعة بغداد

استراتيجيات العالقات العامة في بناء سمعة الدولة
  دراسة تحليلية لمنشورات الموقع االلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي االماراتية 

بحث مستل من رسالة ماجستير 

 رواء عبدالرحمن عواد ابراهيم
أ. د.  سالم جاسم محمد العزاوي

مستخلص
تمثــل الســمعة الحســنة قــوة كبيــرة تمتلكهــا العديــد مــن الــدول وتتميــز بهــا عــن نظيراتهــا مــن الــدول 
االخــرى اذ ان الســمعة الجيــدة تجعــل الدولــة اكثــر امانــًا وتعــزز شــعور الرضــا علــى سياســتها  لــدى 
الجمهــور فــي الداخــل والخــارج فضــاًل عــن تحقيــق النمــو المســتدام للدولــة عبــر جذبهــا لالســتثمار 
االجنبــي وجــذب الســياح والمقيميــن وكذلــك جــذب المــوارد البشــرية الماهــرة. لذلــك هدفــت هــذه الدراســة 
الــى معرفــة االســاليب االقناعيــة  واســتراتيجيات العالقــات العامــة فــي بنــاء ســمعة دولــة االمــارات 
العربيــة المتحــدة كــون االمــارات تتقــدم ضمــن المؤشــرات الدوليــة فــي الســمعة الجيــدة، واســتخدمت 
الباحثــة المنهــج المســحي معتمــدة اداة تحليــل المضمــون لتحليــل منشــورات وزارة الخارجيــة والتعــاون 
الدولي االماراتية للمدة من 2021/10/1 ولغاية 2021/12/31 . وتوصلت الباحثة الى مجموعة 
مــن النتائــج اهمهــا: اعتمــدت الــوزارة علــى اســتراتيجيات العالقــات العامــة بهــدف بنــاء الســمعة الجيــدة 
للدولــة حيــث ركــزت الخارجيــة االماراتيــة علــى االســتراتيجية االعالميــة واعطــت القليــل مــن االهميــة 
العقليــة والتخويفيــة.  ثــم  العاطفيــة  بنــاء االجمــاع وكذلــك ركــزت علــى االســتماالت  الســتراتيجية 

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العالقات العامة – كلية االعالم – جامعة بغداد

* باحث في قسم العالقات العامة  – كلية االعالم – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: ) سمعة الدولة; العالقات العامة; االمارات (
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 Introduction مقدمة

ان اكتســاب الســمعة الجيــدة مــن اهــم اهــداف الحكومــات ألنهــا اصبحــت علــى درايــة بأهميــة 
السمعة لبلدانها والتي تمنحها العديد من المزايا على مختلف االصعدة خاصة بعد ثورة االتصاالت 
التــي جعلــت مــن العالــم بيئــة صغيــرة تنقــل فيهــا االخبــار واالحــداث بصــورة آنيــة مــع امكانيــة طــرح 
المشــاركين فــي العالــم الرقمــي آرائهــم بخصــوص الــدول والحكومــات بحريــة ســواء كانــت هــذه اآلراء 
ايجابيــة ام ســلبية مــا يؤثــر علــى صــورة الدولــة وســمعتها، لذلــك اتجهــت الكثيــر مــن الحكومــات 
ألنشــاء المواقــع االلكترونيــة الرســمية لنقــل نشــاطاتها واخبارهــا بطريقــة مدروســة ومخطــط لهــا الــى 
الجمهــور بشــفافية ووضــوح لبنــاء الثقــة بيــن الجمهــور والدولــة وبمــا ان الهــدف الرئيســي للعالقــات 
العامــة هــو بنــاء وتعزيــز الســمعة لذلــك اعتمــدت الــدول االســتراتيجيات االتصاليــة للعالقــات العامــة 

فــي الســمعة الجيــدة للدولــة.  
فــي هــذا البحــث ســنتعرف علــى كيفيــة توظيــف اســتراتيجيات العالقــات العامــة فــي بنــاء ســمعة 
االمــارات العربيــة المتحــدة عــن طريــق تحليــل منشــورات الموقــع االلكترونــي لــوزارة الخارجيــة والتعــاون 

الدولــي االماراتيــة للفتــرة مــن 2021/10/1 ولغايــة 2021/12/31 .

Methodological Frame االطار المنهجي

 The Problem  اواًل: مشــكلة البحــث
تعد سمعة الدولة امرًا مهمًا للغاية في العديد من الجوانب خاصة في عصر االنفتاح بين االمم 
وثورة االتصاالت اذ تتنافس الدول لجذب االســتثمار والتجارة واليد العاملة والســياحة وفي ظل هذه 
المنافسة يتزايد عدد الدول التي تعتبر ان سمعتها لها اهمية استراتيجية كبيرة تمنحها المزيد من القوة .

 وفي عصر االعالم والمعلومات اصبحت الدول تعرف كيف ينظر اليها خاصة بوجود منافسة 
كبيــرة فــي جوانــب عديــدة مــن الصناعــة الــى االســواق الــى الســياحة هــذه المنافســة تؤثرعلــى مجتمــع 
المستهلكين فتفتح امامهم العديد من الخيارات لكن مايميز الدولة ومنتجاتها هو الذي يجذب الجمهور.

 لذلــك تمــت صياغــة  مشــكلة البحــث  بالتســاؤل الرئيــس االتــي : )مــا هــي االســتراتيجيات التــي 
توظفهــا العالقــات العامــة فــي بنــاء ســمعة الدولــة 

The Importance ثانياً: أهمية البحث

يكتســب البحــث أهميتــه مــن اهميــة متغيراتــه  فســمعة الدولــة لهــا دور كبيــر فــي تحديــد مكانــة 
الدولــة فــي المجتمــع الدولــي و تســهم الســمعة الجيــدة فــي تحقيــق اهــداف الــدول عــن طريــق كســب 
المجتمــع الدولــي و مســاندته للدولــة مــا يســهم فــي تجنــب الدولــة االزمــات فضــاًل عــن كــون الســمعة 
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الجيــدة عامــل جــذب لالســتثمار و والمواهــب البشــرية وان دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة لهــا ســمعة 
جيــدة علــى المســتوى الدولــي وفــق المؤشــرات العالميــة فاالمــارات حاصلــة علــى المرتبــة العشــرين 
ضمــن مؤشــرات الســمعة االيجابيــة عالميــًا حســب التقريــر العالمــي لمؤشــر القــوة الناعمــة الصــادر 
Information Resources Man� )عــن مؤسســة »برانــد فايننــس« البريطانيــة المعتمــدة عالميــًا 

)agement Association, 2018, p. 87

The Aims ثالثاً: هدف البحث

ان اهــداف البحــث العلمــي تعتبــر مقياســًا مــن مقاييــس الحكــم عليــه وتظهــر قيمــة البحــث العلميــة 
في هذه االهداف، يمكن تحديد هدف البحث بما يأتي وهو معرفة االستراتيجيات االتصالية للعالقات 
العامة في بناء سمعة دولة اإلمارات عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي االماراتية.

Research Type and its Methodology رابعاً: نوع البحث ومنهجه
ينــدرج بحثنــا ضمــن المنهــج المســحي والــذي يعــرف بانــه مجموعــة مــن الظواهــر موضــوع البحث 
تضم عدد من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولمدة زمنية كافية بهدف تكوين القاعدة االساسية من 
البيانات والمعلومات في مجال تخصص معين ومعالجتها  )المشهداني، 2019، صفحة 163(.

خامسا: مجتمع البحث وعينته 

 حــدد بحثنــا الموقــع الرســمي لــوزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي االماراتيــه مجتمعــًا للبحــث وقــد 
حــددت الباحثــة موقــع وزارة الخارجيــة العتبــار الخارجيــة مــن االساســيات التــي ال غنــى عنهــا فــي 
بنــاء ســمعة الدولــة وتحقيــق المصلحــة الوطنيــة. وقــد اعتمــدت الباحثــة اســلوب الحصــر الشــامل 
لمنشــورات وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي االماراتيــة لمــدة ثالثــة اشــهر مــن 2021/10/1 ولغايــة 
بقــدر مــن الرصــد والتحليــل للخــروج برؤيــة حــول  2021/12/31، حيــث يســمح هــذا االمتــداد 

توظيــف العالقــات العامــة للقــوة الناعمــة فــي بنــاء ســمعة الدولــة 

االطار النظري للدراسة 

اواًل: ماهيــة ســمعة الدولة 
نتيجــة التطــور التكنلوجــي نشــأت شــبكات االتصــال العالميــة التــي تربــط جميــع الــدول وظهــور 
العولمــة التــي تعنــي انكمــاش البعديــن الزمانــي والمكانــي مــا يجعــل العالــم يبــدو صغيــرا  )الهطالــي، 
2015، صفحــة 28(، إذ اصبحــت الــدول تتنافــس مــع بعضهــا البعــض للحصــول علــى نصيبهــا 
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مــن المســتثمرين، والســائحين، والفعاليــات الرياضيــة والثقافيــة، وعلــى اهتمــام وســائل االعــالم الدوليــة، 
 .)Anholt, 2009, pp. 3-4( ،واحتــرام الشــعوب والحكومــات  االخــرى

و تعتبــر الســمعة عنصــًرا حيوًيــا حتــى لــو كانــت غيــر ملموســة وغيــر قابلــة للقيــاس الكمــي 
بســهولة اذ تســعى الــدول الــى بنــاء وتعزيــز ســمعتها والمحافظــة عليهــا بشــكل مخطــط ومنهجــي 
فهــي اكثــر مــن مجــرد معلومــات وانمــا تعتبــر اختصــار للعديــد مــن االحــكام والتفســيرات عــن الدولــة 

 ،)Mushkat, 2011, p. 704( وتعتبرهــا الــدول جــزءًا ال يتجــزأ عــن رأس مــال الدولــة
الســيما ان الســمعة الجيــدة ال تتحقــق عــن طريــق الصدفــة او تتكــون بســرعة لكنهــا عمليــة 
ديناميكية متطورة تخضع للتقييم واعادة المراجعة )L Etang, 2008, p. 84( اي ال ينظر اليها 

علــى انهــا نتيجــة شــيء تــم تحقيقــه فــي وقــت معيــن لكنهــا عمليــة بنــاء مســتمرة.
وهنــاك عديــد مــن التعريفــات المختلفــة للســمعة فــي االدبيــات الســابقة الختــالف مجاالتهــا 
واختــالف وجهــات النظــر فــي تحديــد تعريفهــا )Corradini & di Celle, 2014, p. 22(، نــورد 

ادنــاه عــدد مــن التعريفــات الخاصــة بســمعة الدولــة:
عرفت الباحثة في مجال القانون راشيل بروستر Rachel Brewster”« سمعة الدولة بأنها 
)Brewster, 2009 , p. 235( .اإليمان بـتصرفات الدولة المستقبلية بناًء على أفعالها السابقة
وعــرف الباحــث فــي العلــوم الســياحية بورنــس والباحثــة فــي مجــال ادارة االعمــال دارويــش 
مــن  للدولــة  والموضوعــي  الذاتــي  »التقييــم  انهــا  علــى  الدولــة  ســمعة   »Burns & Darwish«
قبــل مجموعــات المصالــح المبنيــة علــى اســاس التواصــل والعواطــف، والخبــرات المباشــرة او غيــر 

 )Darwish & Burns, 2019, p. 2( »المباشــرة
وتعــرف الباحثــة فــي العلــوم السياســية دانييــال لوبتــون » Danielle Lupton« ســمعة 
الدولــة بشــكل عــام بأنهــا »المعتقــدات الذاتيــة التــي تســتخدمها الجهــات الفاعلــة للتنبــؤ بســلوك الدولــة 

 )Lupton, 2020, p. 2( »المســتقبلية وهــي متجــذرة مــن افعــال الدولــة الســابقة
الدولــة  لســمعة  تعريــف  يمكننــا اآلن تطويــر   ، أعــاله  المذكــورة  التعاريــف  إلــى  واســتنادا 
باعتبارها » تقييم الدولة ســواء بالســلوك او بالتاريخ او بالتطور او بالطبيعة او بالمكان الجغرافي، 
والتنبؤ بما تقوم به الدولة مســتقباًل، وتتكون هذه الســمعة نتيجة ســلوك واســلوب وتوجه الدولة تجاه 
المجتمــع المحلــي او المجتمــع الدولــي والمحافظــة علــى صورتهــا الذهنيــة لفتــرة ممتــدة، مــا يمنحهــا 

ميــزات عــن غيرهــا مــن الــدول االخــرى ويحقــق االهــداف التــي تطمــح الــدول لتحقيقهــا.
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ثانيــًا: عناصــر بناء الســمعة 
كالهويــة  بهــا  المتعلقــة  المفاهيــم  تحديــد  الضــروري  مــن  الســمعة  لمفهــوم  تحليــل  ألجــراء 
والصــورة، إذ يالحــظ دائمــا االلتبــاس بيــن األكاديمييــن والممارســين علــى حــٍد ســواء بيــن مفاهيــم 
الهويــة والصــورة والســمعة )Martin & Hetrick, 2008, p. 82( ولتوضيــح ذلــك نقــدم عــرض 

مختصــر لماهيــة الهويــة والصــورة لغــرض تمييزهمــا عــن الســمعة وعلــى النحــو االتــي :
الهوية  	

تعتبــر الهويــة انعــكاس لطبيعــة المؤسســة او الدولــة مــن قبــل الجمهــور الداخلــي، اذ تعالــج 
الهوية مســألة )مــن أنــت ؟( اي انهــا تدور حــول مــا تقولــه أنــت وكيــف تريــد أن تكــون أي ) مــن 

)Argenti & Druckenmiller, 2004, p. 371(  )نحــن ؟
وان عمليــة تكويــن هويــة الدولــة هــي عمليــة معقــدة تعتمــد علــى تفاعــالت الذاكــرة حــول 
 ،)Wang, Wang, Zhang, & Ip, 2014, p. 826( العواطف والخبرات واالفكار والعالقات
 ،)Campelo, Aitken, & Gnoth, 2014, p. 155( وقــد ترتبــط الهويــة بالمكونــات المكانيــة
مثــال ترتبــط هويــة العــراق بأثــار بابــل و مصــر باألهرامــات واالمــارات ببــرج خليفــة، كذلــك تشــترك 
عــدة عوامــل اخــرى فــي تكويــن الهويــة منهــا موقــع الدولــة ، الثقافــة، التاريــخ ، النمــو االقتصــادي 
 Zhang & Zhao,( واالجتماعــي، البنيــة التحتيــة والمعماريــة والهندســية،  والمناظــر الطبيعيــة

)2009, p. 248
التــي  بــأن هويــة الدولــة تشــير لســماتها االساســية المميــزة  وتتميــز الهويــة عــن الســمعة 
تســتخدمها الدولــة لوصــف نفســها، فتكــون التصــور عنهــا، امــا الســمعة فتشــير الــى توقعــات االخريــن 
ومدركاتهــم عــن الدولــة، اي ان الهويــة تنشــأ مــن داخــل الدولــة لتكــون االنطباعــات، ومــن ثــم تتكــون 

الســمعة )الصالحــي، 2020، صفحــة 58(
وتمثــل العالقــات العامــة مرحلــة االنتقــال مــن الهويــة الــى الصــورة مــن خــالل التركيــز علــى 
االنجازات المميزة للدولة لتشكيل االنطباع االيجابي حول الدولة )خلوف، 2018، صفحة 126(.

الصورة  	
 تمثــل الصــورة كيــف ينظــر الجمهــور الخارجــي للدولــة )Wei, 2002, p. 269(، اي 
عندمــا يســمع شــخص مــا اســم دولــة  أو يــرى شــعار دولــة معينــة ســيتبادر الــى الذهــن انطبــاع معيــن 
قــد يكــون ســلبي او ايجابــي هــذه هــي الصــورة الذهنيــة، وتشــير االبحــاث الــى ان الصــورة قــد ال تكــون 
واحــدة وانمــا صــور متعــددة ومختلفــة، وتتكــون هــذه الصــور نتيجــة تبايــن المعلومــات بيــن شــخص 
Argenti & Druckenmil� )واخــر او نتيجــة تجــارب االفــراد الخاصــة مــع المؤسســة او الدولــة 
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ler, 2004, p. 369(، وهنــاك ثــالث ابعــاد للصــورة الذهنيــة وهــي البعــد المعرفــي وعــن طريقــه 
يــدرك الفــرد موضوعــًا يتصــل بشــعب مــا او دولــة مــا، مثــل األســس التاريخيــة والجغرافيــة والتطــور 
العمرانــي واالقتصــادي، والتقــدم العلمــي، ومعلومــات عــن قيــم و ثقافــة الشــعب حيــث تبنــى الصــورة 
علــى القناعــات االدراكيــة العقليــة، والبعــد االخــر هــو البعــد الوجدانــي  ويتمثــل فــي مشــاعر الفــرد نحــو 
دولــة أو شــعب مــا، ويتمثــل بالرفــض او القبــول، اي ان تكــون المشــاعر ايجابيــة او ســلبية، والبعــد 
الثالــث هــو البعــد االجرائــي ويتمثــل فــي ســلوك ايجابــي مثــل ميــل االفــراد نحــو الدولــة بالرغبــة بالســفر 
للســياحة او االســتقرار، او مســاندة المجتمــع الدولــي لدولــة مــا، او يكــون الســلوك بشــكل ســلبي، 
ويكــون ســلوك الفــرد او المؤسســة او الحكومــات والــدول بنــاء علــى الصــورة الذهنيــة المكونــة لديهــم 

)Robinson & Oriade, 2017, p. 118(
حيــث تعــد الهويــة  والصــورة المكونــات االساســية للســمعة، والســمعة تتكــون نتيجــة تراكــم 
هــذه التصــورات ممــا يمنــح الدولــة ميــزة عــن الــدول االخــرى، اي ان الســمعة هــي تمثيــل جماعــي 
لهويــة الدولــة وصورتهــا بمــا يقيــس مكانــة الدولــة النســبية للجمهــور المحلــي والجمهــور الخارجــي 

.)Fombrun & Van Riel, 1997, p. 9(

ثالثــًا: دور العالقــات العامــة فــي بنــاء ســمعة الدولة
تواجــه العالقــات العامــة الحكوميــة بيئــة أكثــر تعقيــدًا بكثيــر مــن العالقــات العامــة للشــركات، 
حيث يجري العمل المشترك بين االجهزة الحكومية واداءها ووسائل االعالم واالتصال الجماهيرية 
 Hargie, Somerville,( ويكــون تأثيرهــا بالــغ األهميــة علــى المجتمــع ككل محليــًا واقليميــًا ودوليــًا
Taylor, & Toledano, 2017, p. 176(، وهذا يعني ان العالقات العامة تعتبر حلقة الوصل 
بين مؤسسات المجتمع الواحد وبين المجتمعات االخرى، إذ أن جهود الحكومات تتركز على تحقيق 
أهدافهــا علــى الصعيــد المحلــي لكســب ثقــة الجمهــور المحلــي امــا علــى الصعيــد الدولــي تســعى الــدول 
الــى بنــاء ســمعتها والحصــول علــى دعــم المجتمــع الدولــي لهــا )الدليمــي ب، 2015، صفحــة 103(

وتتولــى العالقــات العامــة فــي السياســة الداخليــة والسياســة الخارجيــة التعــرف علــى توجهــات 
الــرأي العــام ونقــل االخبــار الصادقــة للجماهيــر ودحــض الشــائعات والتصــدي لهــا واالهتمــام برغبــات 
علــى  الحكوميــة  العامــة  العالقــات  اهــداف  وتتركــز  )كنعــان، 2014، صفحــة 78(،  الجماهيــر 

الصعيــد الخارجــي باآلتــي )الجبــوري، 2016، صفحــة 36(: 
رســم صــورة ايجابيــة حقيقيــة وبنــاء ســمعة ايجابيــة للدولــة علــى الصعيــد الدولــي لإلفــادة مــن  	

هــذه الســمعة اقتصاديــًا وسياســيًا وثقافيــًا ، باعتبــار ســمعة الدولــة عامــل حاســم فــي تحديــد كيفيــة 
تفاعــل المجتمــع الدولــي معهــا ، و يحتــم اختيــار االســتراتيجيات المناســبة للتمتــع بالفوائــد االيجابيــة 
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.)Kim, 2019, p. 9( للســمعة الطيبــة
كسب تأييد المجتمع الدولي لسياسة الدولة تجاه مواقفها في القضايا االقليمية والدولية . 	
الترويج لمفاهيم وسياسة الدولة على الصعيد الدولي . 	
متابعــة االحــداث فــي مراكــز صناعــة القــرار الدولــي وتقويــم اثــار هــذه االحــداث السياســية  	

واالقتصاديــة علــى الوطــن .
متابعــة مــا ينشــر مــن خــالل وســائل االتصــال الخارجيــة عــن الوطــن والــرد علــى هــذه  	

لــزم االمــر االخبــار اذا 
توفير كل الظروف لنقل صورة حقيقية للوطن خارج حدوده عبر وسائل االتصال الخارجية . 	

وان الهــدف الرئيــس للعالقــات العامــة يكمــن فــي توفيــر الظــروف المناســبة التــي تســاعد 
الدولــة علــى بنــاء ســمعتها االيجابيــة لــدى جمهورهــا الداخلــي والخارجــي، وايجــاد المنــاخ المناســب 

لبنــاء الســمعة التــي تســتحقها لــدى جمهورها)الدليمــي، 2015، صفحــة 49(.

رابعــًا: االســتراتيجيات االتصاليــة للعالقــات العامــة الخاصــة فــي بنــاء وتعزيــز ســمعة الدولة 
االســتراتيجية هــي عمليــة وضــع وتصميــم وتنفيــذ األهــداف ذات األمــد البعيــد والتــي تــؤدي 
إلــى تحقيــق االهــداف المرجــوة )الكرخــي ، 2009، صفحــة 73(، ويشــترط لنجــاح اســتراتيجيات 
العالقــات العامــة فــي بنــاء الســمعة ان ترتكــز علــى خطــوات واضحــة ومنظمــة ابتــداًء مــن معرفــة 
طبيعــة الجمهــور واحتياجاتــه وتحليــل المعطيــات المســتحصل عليهــا الــى اختيــار الوســائل لتوصيــل 
الرســائل االتصاليــة وثــم مرحلــة التقييــم لمعرفــة مــدى نجــاح االســتراتيجية فــي تحقيــق االهــداف 
المرجــوة )ياســين، 2020، صفحــة 136( وللعالقــات العامــة عــدد مــن االســتراتيجيات لتحقيــق 

اهدافهــا فــي بنــاء ســمعة الدولــة وهــي :
االســتراتيجية االعالميــة : تعبــر هــذه االســتراتيجية عــن المضمــون االتصالــي لرؤيــة الدولــة  	
وتقديــم المعلومــات الجديــدة وعــرض ووصــف الحقائــق ألثــارة اهتمــام الجمهــور بحداثــة الموضــوع 
ويكــون االتصــال فيهــا باتجــاه واحــد مــن الدولــة الــى الجمهــور )صالــح، 2005، الصفحــات 26�

.)27
اســتراتيجية الدعاية للدولة : وتركز هذه االســتراتيجية على بناء ســمعة الدولة دون التركيز  	
علــى قياداتهــا و تهــدف الــى المحافظــة علــى هويــة الدولــة مــع عــرض المنجــزات االيجابيــة وتجاهــل 
الجوانــب الســلبية مســتخدمة العبــارات التــي تــدل علــى تميــز الدولــة عــن باقــي الــدول  )صالــح، 

الصفحــات 26�27(.  ،2005
	 اســتراتيجية الدعايــة لــإلدارة العليــا : تركــز هــذه االســتراتيجية علــى االشــخاص لبنــاء ســمعة 
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ادارة الدولــة وعــرض ابــرز إنجازاتهــم التــي ســاهمت بتطويــر الدولــة عبــر اســتخدام الجمــل والعبــارات 
التــي توحــي بتميزهــم عــن غيرهــم  )صالــح، 2005، الصفحــات 26�27(.

	 اســتراتيجية التثقيــف : تقــدم هــذه االســتراتيجية الحقائــق الواقعيــة والمحايــدة والموضوعيــة 
للجمهــور لتعزيــز الوعــي لديــه واالهتمــام بــه وتفسيــر تبنــي الدولــة الســلوك االيجابــي وتجنــب الســلوك 
الســلبي، معتمــدة علــى التفســير العقلــي والخدمــي واالجرائــي لتحقيــق اهــداف الدولــة فــي بنــاء ســمعتها 

)الصيفــي، 2016، صفحــة 166(.
	اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة : تســعى هــذه االســتراتيجية الــى  بنــاء ســمعة وعالقــة طيبــة 
مــع المجتمــع لتحقيــق المنفعــة لفئــات المجتمــع المختلفــة داخــل وخــارج الدولــة المختلفــة والمشــاركة 
الفاعلــة فــي القضايــا المشــتركة مــع العالــم كقضايــا المنــاخ والبيئــة لبنــاء وتعزيــز الثقــة بيــن الدولــة 
وجمهورهــا، اذ توجــه الدولــة رؤيتهــا واهدافهــا ورســالتها مــع كل معانــي المســؤولية االجتماعيــة )ســعيد 

و البــاوي، 2010، صفحــة 209( 
	 اســتراتيجية بناء االجماع : يكون االتصال في هذه االســتراتيجية باتجاهين، وتســتخدم عندما 
يكــون هنــاك تعــارض بالمصالــح بيــن االطــراف ويعتمــد كل طــرف منهمــا فــي وجــوده علــى الطــرف 
االخــر، وتســتخدم هــذه االســتراتيجية لبنــاء عالقــات مــع الجمهــور الداخلــي والخارجــي، وينتــج عنهــا 
تطوير لسياسة الدولة وبذلك تكون الدولة اظهرت ميزاتها كعامل جذب بصورة غير مباشرة لتكون 
دائمــًا فــي الصــدارة وبنــاء صــورة للدولــة فــي اذهــان الجمهــور. )فرجانــي ، 2018، صفحــة 118(.

	 اســتراتيجية الحــوار :- تجمــع اســتراتيجية الحــوار بيــن االتصــال فــي اتجاهيــن، والمضمــون 
االتصالــي الــذي يعبــر عــن رؤى كل مــن المؤسســة والجماهيــر، ويحمــل دالالت تعكــس وجهــة 
نظــر الطرفيــن، وتتضمــن كذلــك اشــراك الجمهــور فــي عمليــة صنــع القــرار وأخــذ رأي الجمهــور فــي 
القضايــا المختلفــة، مــع حــرص الدولــة علــى تنفيــذ المســؤولية االجتماعيــة )الجمــال و عيــاد، 2014، 
الصفحــات 219�221(، وقــد يكــون االتصــال بصــورة مباشــرة او بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق 
االستشــهاد بمــا يقولــه المجتمــع الدولــي عــن تطــور الدولــة وقيمهــا مــن رؤســاء دول وشــخصيات لهــا 

تأثيرهــا فــي المجتمــع واتحــادات وهيئــات عالميــة بطريقــة منظمــة ومخطــط لهــا. 
	 استراتيجية الترغيب : تتضمن هذه االستراتيجية تقديم العبارات التحفيزية والوعود بتقديم افضل 
الخدمات لحث الجمهور على فعل وســلوك ترغب به الدولة مثل تقديم الميزات التي تقدمها الدولة 
وتتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن الــدول )زيــن الديــن، 2017، صفحــة 293(، كالقوانيــن والتســهيالت فــي 
ســرعة انجــاز المعامــالت والتســهيالت الماليــة التــي تقدمهــا الدولــة لجمهورهــا داخــل وخــارج الدولــة.

	اســتراتيجية بنــاء العالقــات : وتســتند هــذه االســتراتيجية الــى توظيــف كافــة االمكانــات التــي 
تحقــق تفاهــم دولــي متبــادل لبنــاء عالقــات مســتمرة وقويــة مــع مختلــف وســائل االتصــال والقيــادات 
الحكوميــة البــارزة فــي الــدول عبــر متخصصيــن فــي هــذا مجــال العالقــات العامــة الدوليــة يمثلــون 
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الدولــة لبنــاء عالقــات قويــة ومســتمرة، وتتبــع هــذه االســتراتيجية بنــاء العالقــات بصــورة مباشــرة عــن 
طريــق االتصــال المباشــر او بصــورة غيــر مباشــرة مــع افــراد المجتمــع مــن خــالل تقديــم الدولــة 
خدمــات معينــة فــي مختلــف الجوانــب مثــل الجانــب االنســاني والثقافــي والصحــي، مــا يولــد الشــعور 

بانتمــاء الدولــة للمجتمــع الدولــي ويعــزز ويبنــي ســمعة الدولــة )جاســم، 2015، صفحــة 8(
	 اســتراتيجية بناء الصورة الذهنية : تعتمد هذه االســتراتيجية على تكوين صورة ايجابية للدولة 
او تدعيــم المشــاعر الطيبــة اتجاههــا مــن خــالل نشــر االعمــال التــي تخــدم المجتمــع وتحقــق رفاهيتــه 
وعــرض اهــداف الدولــة ومنجزاتهــا التــي تصــب فــي مصلحــة الجمهــور مــا يــؤدي الــى تكويــن صــورة 

وجدانيــة ايجابيــة تجاههــا. )بويــر، 2016، صفحــة 253(.

The Results تحليل نتائج البحث وتفسيرها

1. تحليــل المضاميــن االتصاليــة الخاصــة باالســتراتيجيات االتصاليــة للعالقــات العامــة فــي 
منشــورات وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي االماراتيــة

 تبيــن مــن خــالل نتائــج تحليــل منشــورات وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي االماراتيــة ان الــوزارة 
اعتمــدت فــي بنــاء ســمعتها علــى االســتراتيجيات االتصاليــة للعالقــات العامــة الخاصــة فــي بنــاء 
وتعزيــز الســمعة ،عبــر اســتخدام االنشــطة االعالميــة المختلفــة مثــل الحمــالت والنــدوات والتقاريــر 
واالخبــار، مــا يبنــي  لهــا الســمعة االيجابيــة وقــد جــاءت »االســتراتيجية االعالميــة« بالمرتبــة االولــى 
بنسبة مئوية )13,64%(، وبعدد تكرار )324(، وتأكيدا على مصداقية منشوراتها قامت الخارجية 
االماراتيــة بنشــر تقــدم االمــارات فــي المؤشــرات العالميــة فــي مختلــف المجــاالت، مــا يعطــي الدولــة 

مكانــة مميــزة للدولــة بشــهادة دوليــة مــا يعــزز ســمعتها فــي المجتمــع الدولــي. 
وجاءت »استراتيجية المسؤولية االجتماعية« بالمرتبة الثانية بنسبة مئوية )13,59%( وبعدد 
تكرار)323(، حيث اتخذت الوزارة هذه االستراتيجية لبناء مكانة وسمعة مميزة للدولة في المجتمع 
الدولــي عــن طريــق مــا تقدمــه مــن مســاعدات وانشــطة تجــاه المجتمــع المحلــي والمجتمــع الدولــي عبــر 
تقديــم المســاعدات االنســانية والمســاعدات الصحيــة و دعــم التعليــم ودعــم اقتصــادات الــدول الناميــة 
ــًا،  وافتتــاح المشــاريع لدعــم تنميتهــم، وتمكيــن المــرأة ومنحهــا مناصــب قياديــة واداريــة مختلفــة محلي
وعلى المستوى الدولي اقامة الورش والدورات التدريبية لتمكين المرأة وزجها في سوق العمل، ودعم 
الدولــة الســتقرار المجتمــع ومكافحــة االرهــاب وتمويلــه وســعيها لتحقيــق الســالم االقليمــي والعالمــي.

وحلت »اســتراتيجية الدعاية للدولة« في المرتبة الثالثة، بنســبة مئوية)12,67%( بعدد تكرار 
)301(، اذ ركزت الخارجية االماراتية على استخدام اسلوب الترغيب لتحقيق سمعة ايجابية للدولة 
مــن خــالل عــرض منجــزات الدولــة االيجابيــة مســتخدمة العبــارات التــي تميــز الدولــة عــن غيرهــا.



70  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي

   استراتيجيات العالقات العامة في بناء سمعة الدولة

70

امــا »اســتراتيجية الترغيــب« فقــد جــاءت فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة مئويــة )10,73%(، وبعــدد 
تكــرار )255(، حيــث وظفــت الخارجيــة االماراتيــة اســتراتيجية الترغيــب لبنــاء ســمعة الدولــة لكســب 
القبــول العالمــي وتكويــن اتجــاه ترغيبــي تجاههــا لكســب تقــدم هــذه االســتراتيجية العبــارات التحفيزيــة 
و الوعــود بتقديــم افضــل الخدمــات لحــث الجمهــور علــى الســلوك الــذي ترغــب بــه الدولــة ،مثــل تقديــم 

ميــزة تميــز الدولــة نفســها بهــا عــن غيرهــا.
فيمــا حلــت »اســتراتيجية بنــاء العالقــات« فــي المرتبــة الخامســة، بنســبة مئويــة )%10,31(، 
لبنــاء  فقــد ســعت الخارجيــة االماراتيــة علــى اســتخدام هــذه االســتراتيجية  وبعــدد تكــرار )245(، 
العالقــات مــع المجتمــع االقليمــي والمجتمــع الدولــي مــن خــالل التركيــز علــى دور الدولــة الفعــال فــي 
المجتمــع الدولــي واالهتمــام بالقضايــا المشــتركة بيــن االمــارات ودول العالــم والتواصــل مــع دول العالــم 
فــي مختلــف مناســباتهم و مســاندة الــدول والشــعوب فــي اوقــات الحاجــة وســعي الدولــة للتعــاون فــي 

مختلــف المجــاالت مــع دول العالــم.  
بنســبة مئويــة  السادســة  بالمرتبــة  فقــد جــاءت  الذهنيــة »  الصــورة  بنــاء  امــا »اســتراتيجية 
)10,14%( وبعــدد تكــرار )241(، تبيــن مــن خــالل نتائــج التحليــل ان الخارجيــة االماراتيــة اعتمــدت 
اســتراتيجية الصــورة الذهنيــة لتكويــن المشــاعر الطيبــة تجــاه الدولــة وتشــكيل صورتهــا وبنــاء الســمعة 
االيجابيــة للحصــول علــى دعــم المجتمــع الدولــي، مــن خــالل نشــر القيــم التــي تؤمــن بهــا الدولــة 
كالتســامح والتعايــش الســلمي واالخــوة االنســانية وتقبــل االخــر، ونشــر تقــدم الدولــة فــي المجــال 
التكنولوجــي، وفــي مجــال علــوم الفضــاء، واتباعهــا سياســة التنــوع االقتصــادي، وجــذب المواهــب، 
وتوظيــف التكنولوجيــا فــي الخدمــات الختصــار الوقــت والجهــد وســن القوانيــن التــي تســهل االجــراءات 

والمعامــالت الحكوميــة مــا يصــب فــي خدمــة المجتمــع.
 واســتخدمت الخارجيــة االماراتيــة »اســتراتيجية التثقيــف« والتــي حلــت بالمرتبــة الســابعة، 
بنســبة مئويــة )9,68%(. وبعــدد )230( تكــرار، حيــث قدمــت الخارجيــة االماراتيــة مــن خــالل هــذه 
االســتراتيجية سياســة الدولة وتوجهاتها وخططها المســتقبلية، لتفســير ســلوك واجراءات الدولة محليًا 

ودوليــُا تجــاه مختلــف القضايــا وبالتالــي بنــاء الســمعة االيجابيــة للدولــة .
وجــاءت »اســتراتيجية الحــوار« بالمرتبــة الثامنــة بنســبة مئويــة)9,13%( وبعــدد )123( تكــرار، 
حيــث اســتخدمت الخارجيــة االماراتيــة هــذه االســتراتيجية فــي منشــوراتها بطريقــة غيــر مباشــرة عــن 
طريــق اشــادة المجتمــع الدولــي بتقــدم االمــارات وتطورهــا وبمــا تقدمــه مــن مســاعدات لمختلــف الــدول 
واالشــادة كذلــك بمكانــة االمــارات وســعي الــدول لبنــاء عالقــات مــع االمــارات فــي مختلــف المجــاالت 
باعتبارهــا شــريك واعــد، مثــل نشــرها »أشــاد الوزيــر التركــي بالتقــدم الكبيــر الــذي حققتــه دولــة 
اإلمــارات ضمــن مختلــف القطاعــات، ومــا تضمــه مــن بنيــة تحتيــة متطــورة وبيئــة اقتصاديــة جاذبة 
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وداعمــة لالســتثمار، وأهميــة العمــل علــى دفــع أطــر التعــاون بيــن تركيــا ودولــة اإلمــارات فــي كافــة 
المجاالت بما يتماشــى مع المكانة االقتصادية والتجارية للبلدين على مســتوى المنطقة والعالم«
وحلــت »اســتراتيجية الدعايــة لــإلدارة العليــا« بالمرتبــة التاســعة، بنســبة مئويــة )7,15%(، وبعــدد 
)217( تكــرار، فقــد ركــزت الخارجيــة االماراتيــة علــى اســتراتيجية الدعايــة لــإلدارة العليــا والمتمثلــة 
بقــادة الدولــة لبنــاء وتعزيــز ســمعتهم علــى المســتوى الدولــي مثــل نشــرها »ان الدولــة ملتزمــة بنهــج 
القيــادة الرشــيدة فــي ترســيخ قيــم العطــاء والتســامح وخدمــة االنســان ترســيخًا لنهــج األب 
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب هللا ثــراه«، فهنــا نجــد ان 
الخارجيــة االماراتيــة اشــارت الــى ان الدولــة تحــت قيــادة رشــيدة مســتمرة فــي نهــج ثابــت عبــر الزمــن 

بقيــم التســامح والعطــاء بنــاء علــى سياســة مؤسســها الشــيخ زايــد.
وجــاءت »اســتراتيجية بنــاء االجمــاع« بالمرتبــة العاشــرة بنســبة مئويــة )2,95%(، وبعــدد)70( 
تكــرار، حيــث ركــزت الخارجيــة االماراتيــة علــى توظيــف هــذه االســتراتيجية فــي بنــاء ســمعة الدولــة  
لجــذب انظــار المجتمــع الدولــي اليهــا بصــورة غيــر مباشــرة  مــن مســتثمرين وســياح و مقيميــن، عبــر 
بنــاء صــورة ان االمــارات هــي االفضــل فــي مختلــف المجــاالت مثــل ذكرهــا بأحــد منشــوراتها » ان 
اإلمــارات شــريك تجــاري رئيســي لروســيا فــي الخليــج العربــي« »وان  دولــة اإلمــارات ثانــي أكبــر 
شــريك تجــاري لزيمبابــوي« وهــذا دليــل علــى ان دولــة االمــارات لهــا ميــزات عــن الــدول االخــرى 

فــي المجــال التجــاري. ينظــر الجــدول )1(
جدول )1( يوضح االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة التي اعتمدتها وزارة الخارجية االماراتية عبر 

موقعها االلكتروني في بناء سمعة الدولة

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت
المرتبة االولى%32413.64االستراتيجية االعالمية1-

المرتبة الثانية%32313.59استراتيجية المسؤولية االجتماعية2-

المرتبة الثالثة%30112.67استراتيجية الدعاية للدولة3-
المرتبة الرابعة%25510.73استراتيجية الترغيب4-
المرتبة الخامسة10.31%245استراتيجية بناء العالقات5-

المرتبة السادسة10.14%241استراتيجية بناء الصورة الذهنية6-

المرتبة السابعة9.68%230استراتيجية التثقيف7-
المرتبة الثامنة9.13%217استراتيجية الحوار8-
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المرتبة التاسعة7.15%170استراتيجية الدعاية لإلدارة العليا9-

المرتبة العاشرة2.95%70استراتيجية بناء االجماع10-
100%2376المجموع

النتائج

 ركــزت الخارجيــة االماراتيــة لبنــاء ســمعة االمــارات مــن خــالل المضاميــن االتصاليــة المنشــورة 
علــى موقعهــا االلكترونــي علــى اســتراتيجية االعــالم للتواصــل مــع الجمهــور بشــكل فعــال ويومــي 
وفــق خطــط مدروســة تليهــا اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة عبــر عــرض أنشــطة الدولــة فــي 
تقديمهــا المســاعدات للــدول االخــرى وتبنيهــا قضايــا المنــاخ والبيئــة وثــم اســتراتيجية الدعايــة للدولــة 
واســتراتيجية بنــاء العالقــات واســتراتيجية بنــاء الصــورة الذهنيــة واســتراتيجية التثقيــف واســتراتيجية 

الحــوار واســتراتيجية الدعايــة لــالدارة العليــا واخيــرًا اســتراتيجية بنــاء االجمــاع.

االستنتاجات 

نســتنتج مــن نتائــج التحليــل ان الــوزارة تديــر موقعهــا بصــورة محترفــة وفــق خطــط مدروســة 
لتحقيــق اهدافهــا فــي بنــاء الســمعة االيجابيــة حيــث وظفــت الخارجيــة االمارتيــة اســتراتيجيات اتصاليــة 
متنوعــة لبنــاء ســمعة الدولــة مــع حرصهــا علــى االيجــاز والوضــوح فــي عــرض المنشــورات باعتبــار 
جمهــور الدولــة كبيــر ومتنــوع ومتعــدد الثقافــات وذلــك لمعرفتهــا بــأن جمهــور االنترنيــت بازديــاد ســريع  
مــن مختلــف الشــرائح وفــي جميــع دول العالــم وان افــكار مســتخدمي االنترنيــت وآرائهــم حــول الدولــة  

تنتشــر بســرعة كبيــرة ويكــون لهــا تأثيــر علــى باقــي المســتخدمين.
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