بسم هللا انرحمه انرحٍم
أكاديمية السياسة واإلدارة لمدراسات العميا
البرنامج المشترك بين جامعة األقصى

وأكاديمية السياسة واإلدارة لمدراسات العميا -غزة
برنامج الدبموماسية والعالقات الدولية

خطة بحث بؼىىان
آداب الربوجوكول واالجيكيث بني الشريعة االسالهية واجملحوع احلديث
دراسة وصفية هقارنة
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إػداد انطانب
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مححىٌات اندراسة
فهرس انمححىٌات
انمىضىع
انفصم انحمهٍدي
انمقذمح
مشكهح انذراسح
أىذاف انذراسح
أىمْح انذراسح
مصطهحاخ انذراسح
حذًد انذراسح
انفصم االول :اندراسات انسابقة
انمبحث االول :اندراسات انؼربٍة
انمبحث انثاوً :اندراسات االجىبٍة
انمبحث انثانث :جحهٍم ومىاقشة اندراسات انسابقة
انفصم انثاوً :انقىاػد انىظرٌة نهسهىك اندبهىماسً انمؼاصر
المبحث األول :تعريف قواعد السموك الدبموماسي وعبلقتيا بالقواعد االخرى
تعريف قواعد السموك الدبموماسي
مقارنة قواعد السموك الدبموماسي بغيرىا من العموم ذات العبلقة.
المبحث الثاني :قواعد السموك الدبموماسي والجيات المسئولة عن السياسة الخارجية.
رئيس الدولة.
رئيس الوزراء.
وزير الخارجية.
المبحث الثالث  :انشاء البعثة الدبموماسية وتكوينيا ومياميا ومزاياىا وحصانتيا.
انشاء البعثة الدبموماسية وتكوينيا.
أداء الوظيفة الدبموماسية داخل البعثة وخارجيا.
ميام البعثة الدبموماسية ودور الرجل الثاني في البعثة.
مزايا وحصانات البعثة الدبموماسية.
المبحث الرابع  :المينة الدبموماسية ....طبيعتيا ومتطمباتيا.
التعريف بالمينة الدبموماسية وطبيعتيا.
متطمبات المينة الدبموماسية.
3

انص
فحة

4

الصفات الشخصية لمدبموماسي.
الفصل انثانث :قواعد السموك الدبموماسي العممي "قواعد المراسم " البروتوكول في المجتمع الحديث.
المبحث األول :النشأة والتعريف.
تعريف البروتوكول الرسمي وتطوره التاريخي.
تقسيم البروتوكول الدبموماسي الرسمي.
المبحث الثاني  :الجيات المسئولة والمختصة بتطبيق قواعد المراسم.
و ازرة الخارجية.
األمانة العامة بمجمس الوزراء.
دوائر العبلقات العامة بالو ازرات الحكومية.
المبحث الثالث :قواعد المراسم "البروتوكول" المتبعة في المجتمعات الحديثة.
التعارف في المجتمع الحديث.
مراسم الزيارة في المجتمع الحديث.
مراسم االسبقيات في المجتمع الحديث.
مراسم الوالئم والحفبلت في المجتمع الحديث.
مراسم المبلبس في المجتمع الحديث.
مراسم وبروتوكول االعبلم في المجتمع الحديث.
مراسم تبادل اليدايا.
الفصل الرابع :قواعد السموك الدبموماسي العممي "آداب المياقة " االتيكيت في المجتمع الحديث.
المبحث األول :تعريف االتيكيت وتطوره التاريخي وعبلقتو بالعموم االخرى.
تعريف االتيكيت.
النشأة والتاريخ.
عبلقة االتيكيت بالبروتوكول
المبحث الثاني :آداب المياقة "االتيكيت" المعمول بيا في المجتمعات الحديثة.
آداب التحية والسبلم .
آداب التقديم والتعارف.
آداب المصافحة.
آداب المحادثة.
آداب الزيارة.
آداب المائدة.
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الفصل الخامس :قواعد السموك الدبموماسي العممي "قواعد المراسم " البروتوكول في الشريعة االسالمية.
المبحث األول :المبلمح االساسية لمسموك الدبموماسي في االسبلم .
المبحث الثاني :مصادر السموك الدبموماسي في االسبلم .
المبحث الثالث :تطبيقات قواعد المراسم "البروتوكول" في االسبلم .
إقامة العبلقات الدبموماسية.
أوراق اعتماد السفراء المسممين.
المغة الدبموماسية في االسبلم.
الجياز الدبموماسي فب عيد الرسول.
السفراء والسفارات في االسبلم.
المبحث الرابع :قواعد المراسم "البروتوكول" المعمول بيا في المجتمعات االسبلمية
التعاون في االسبلم.
مراسم الزيارة في االسبلم.
مراسم االسبقيات في االسبلم.
مراسم الحفبلت والوالئم في المجتمعات االسبلمية.
مراسم المبلبس في االسبلم.
مراسم االعبلم في المجتمع االسبلمي.
مراسم تبادل اليدايا وفق الشريعة االسبلمية.
الفصل السادس :آداب المياقة "االتيكيت" في الشريعة االسالمية.
المبحث األول :مجتمعنا االسبلمي واسباب تدىوره.
مدى اىتمام االسبلم بالجانب االجتماعي.
أسباب االىتمام بالسموك االجتماعي في االسبلم.
األصول التي يقوم عمييا البناء االجتماعي السميم.
المبحث الثاني  :آداب المياقة "اإلتيكيت" المتبعة في المجتمعات اإلسبلمية
آداب التحية والسبلم في االسبلم.
آداب المصافحة في االسبلم .
آداب التقديم والتعارف في االسبلم.
آداب الزيارة التي نظمتيا الشريعة االسبلمية.
آداب المائدة وفق الشريعة االسبلمية.
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آداب المجالس في المجتمعات االسبلمية.
آداب المحادثة في االسبلم.
الفصل السابع :المقارنة بين آداب المياقة "االتيكيت" وقواعد المراسم "البروتوكول" بين الشريعة
االسالمية والمجتمع الحديث.

المبحث األول :الفرق بين قواعد المراسم "البروتوكول" بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
الفرق في مراسم الزيارة بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
بروتوكول االسبقيات التي نظمتيا المجتمعات الحديثة والشريعة االسبلمية.
مراسم الوالئم والحفبلت بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
أوجو الفرق والتبلقي بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث في مراسم المبلبس.
الفرق بين بروتوكول االعبلم في المجتمع الحديث والشريعة االسبلمية.
أوجو االختبلف في بروتوكول تبادل اليدايا في الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
المبحث الثاني :الفرق بين آداب المياقة "االتيكيت" في الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
آداب التحية والسبلم بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
الفرق في آداب المصافحة بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
إتيكيت التقديم والتعارف التي نظمتيا المجتمعات الحديثة والشريعة االسبلمية.
آداب الزيارة بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
أوجو الفرق والتبلقي بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث في آداب المائدة.

الفرق بين المجتمع الحديث والشريعة االسبلمية في إتيكيت المجالس.
أوجو الفرق في آداب المحادثة بين الشريعة االسبلمية والمجتمع الحديث.
انفصم الثامن :الدراسة التطبيقية
انمبحث األول :االطار انمنيجِ نهذراسح
انمبحث انثاوً :ذحهْم ًذفسْز اننرائج
انفصم انحاسغ :وحائج اندراسة وجىصٍاجها
انمبحث األول :نرائج انذراسح.
انمبحث انثاوً :ذٌصْاخ انذراسح.
قائمة انمراجغ
انمالحق
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 انمقدمة
 اندراسات انسابقة
 مشكهة اندراسة
 أهداف اندراسة
 أهمٍة اندراسة
 مصطهحات اندراسة
 حدود اندراسة
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مـــقــدمـــة:
إن اإلنسان مخموق اجتماعي يعيش في مجتمع تطورت فيو الحياة االجتماعية وارتقت
وسمت عمى مر العصور والدىور .وأثناء ىذه الحياة وتطورىا وارتقائيا وتعقدىا نشأت عادات
وتقال يد تيدف الى اقامة التعاون بين االفراد وزيادة قدرتيم عمى توسيع رقعة التفاىم والتعامل
وتضييق رقعة االختبلف بينيم ،وتدريجا أصبحت ىذه العادات والتقاليد من القواعد المتعارف
عمييا.
وكمما تقدم اإلنسان مدنيا وحضاريا وثقافيا اصبح اكثر دراية ألسموب ممارسة الحياة
االجتماعية التي يعيشيا العالم ،والتي يمكن ان نطمق عمييا قواعد السموك الدبموماسي العممي
"البروتوكول واالتيكيت"( عمي.)ٕٖ :ٕٓٓٓ ،
حيث نظمت الكثير من المواثيق والمعاىدات واالتفاقات الدولية قواعد المعامبلت بين
الدول كاممة السيادة وحرصت الدول المنضمة لتمك المواثيق والمعاىدات واالتفاقات الدولية عمى
احترام ما نصت عميو من التزامات خدمة لمصالحيا ولمسبلم في العالم ومن ىنا كانت الدبموماسية
ىي عمم االلمام بتمك المواثيق والمعاىدات واالتفاقات وىي في نياية المطاف حقوق والتزامات كل
دولة من قبل المجتمع الدولي الكبير( .أحمد حممي.)٘ :ٜٔٛٙ ،
وجدير بالذكر أن قواعد وآداب المراسم والبروتوكول بمغت في عصرنا الحالي مبمغاً ىاماً
ليس عمى مستوى التعامبلت الرسمية أو السياسة فحسب ،ولكنيا أصبحت ذات أىمية قصوى لكافة
تعامبلت البشر وشمل تجميع مرافق الحياة وان تمك اآلداب لم تعد حك اًر عمى مجتمع أو فئة
خاصة ،بل ىي عبارة عن تفاعل واف ارزات لتجار ببشرية طويمة  ،وىى باختصار آداب الحياة في
الشرق والغرب) األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي(.
ولقد أدى التزاوج بين التكنولوجيا الحديثة ووسائل االتصال في عالمنا الحديث إلى ىذا
التقارب الكبير والسريع أيضاً بين شعوب العالم ،فالعالم يتقارب بدرجة سريعة ،والثقافات تتأثر
وتتبادل أساليب التعامل األفضل ،وأسعد الناس ببل شك ىو الذي يجيد التعامل مع سموكيات الحياة
في أي زمان ومكان .لقد استطاعت الحياة العصرية الحديثة أن تبدع أساليب جديدة يمكن إتباعيا
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لكي نرسم لخطواتنا نيجاً متمدناً يساعد عمى التواصل في الشكل الحضاري المشرق الذي بمغتو
حياتنا في عالما ليوم.
لقد عاد العالم بعد حروب وانقسامات أيديولوجية وفئوية وعنصرية وسياسية إلى السير في
اتجاه السبلم والتعاون والمحبة ،عاد إلى السعي من أجل التواصل بين الحضارات والتبلقي بين
الشعوب في العالم حولنا ،لقد صار المفتاح السحري لغزو قموب األفراد وثقافتو من جميع الشعوب
ىو معرفة آداب المعاممة من خبلل "فن اإلتيكيت" ،وىو الفن الذي يميد السبيل لمفرد لكي يعرف
كيفية تواصمو مع اآلخر .لقد قدمت عموم االتصال في مجال البروتوكول والمراسم و اإلتيكيت
قواعد وآداب وفنون وميارات عديدة لكي تساعد اإلنسان في عبلقاتيا اليومية وفي المناسبات
والمواقف المختمفة عمى المستوى المحمي والدولي في التعامل مع اآلخر .متى يتكمم ومتى يصمت
وكيف يتكمم ؟ و كيف يجمس ؟ وكيف يصافح ؟ وبأي أسموب يتعامل ؟ لقد امتدت عموم االتصال
في ىذا المجال الحيوي لكي يعرف اإلنسان كيفية إتقان تمك الميارات الشخصية حتى يحوز عمى
احترام وحب اآلخرين ،فعممتو كيف يأكل؟ وكيف يشرب؟ وكيف وماذا يرتدي؟ وامتدت أيضاً
لتشمل سموكياتو ،وأرشدتو إلى أنو كيف يمكن أن يتصرف في مواقف الحياة االجتماعية المختمفة
مع اآلخرين ،وىذه اآلداب والسموكيات ىي التي تفتح الطريق ،بل قد تكون باب العبور إلى النجاح
والى قموب ووجدان الناس وتقاربيم( .ىبلل)٘:ٕٕٓٔ ،
وبالرغم من أىمية ىذا العمم واسيامو الكبير في زيادة االحترام ومشاعر االخاء بين البشر
جماعات وأفرادا .إال أنو انتشرت في اآلونة االخيرة الكثير من السموكيات الخاطئة البعيدة تماما
عن روح األديان السماوية ،والتي تثير في النفوس االلم ،وقد وجدت انو من الضروري ان نعيد
التذكير بالكثير من اآلداب العامة النابعة من ديننا االسبلمي واالديان السماوية المقدسة جميعيا
ومن عاداتنا وتقاليدنا ،لعل الجميع يقتدون بيا في كل مواقع حياتيم ،أو لعميم يعممون ابنائيم منذ
الصغر فضيمة التحمي بيا في كل مناحي الحياة(.الضبع)ٔٔ:ٕٓٓٛ ،
حيث أن ىذه الممارسات لقواعد السموك الدبموماسي تثير بدورىا مجموعة من التساؤالت
حول مدى التزام ىذه العادات والممارسات بالسموك القويم ،حيث يستدعي ممارسة تمك القواعد أالّ
تقع ىذه األخيرة في تعارض مع مبادئ الشريعة ،لكن واقع الممارسة الدولية بشكل عام و اإلسبلمية
والعربية بشكل خاص يتجو عكس ىذا االتجاه ويظير أن العديد من العاممين في السمك الدبموماسي
9

01

او غير العاممين في ىذا السمك من اصحاب الطبقات الراقية يتجو لمتقميد االعمى لمغرب دون تنقيتو
من الشوائب وصبغو وصياغتو في اطار اسبلمي رفيع فبدال من ان يكون سفي ار لدينو ووطنو وينقل
الطبائع الحسنة نجده مجرد مقمد أعمى لمغرب الذين نقمو ىذه الخصال عنا كمسممين وعرب.
وىذا ما أىدف من خبللو الى ىذه الد ارسة لتوظيف ىذه الميزة في خدمة مصالحنا كشعوب وافراد
عربية واسبلمية فيما ال يتناقض مع معالم ديننا االسبلمي وبالنظر لمصادر التشريع االسبلمي
"القرآن والسنة" نجدىا قد سبقت المواثيق والمعاىدات واالتفاقات الدولية في إبراز عمم البروتوكول
واالتيكيت.
حيث تيدف ىذه الدراسة لتبيان اوجو االختبلف والتبلقي بين الثقافة اإلسبلمية والثقافات
المختمفة في مجال "البروتوكول واالتيكيت" .فقد ارتأى الباحث تناول موضوع البروتوكول واالتيكيت
ضمن مذكرة التخرج لنيل شيادة الماجستير نظ ار لؤلىمية التي تولى ليذا العنصر بحيث ال يتطرق
أحد في الحديث عن قواعد السموك الدبموماسي او العبلقات الدبموماسية إال ويخصص لو فرعا أو
مطمبا باعتباره عنصر ىام في الجانب العممي لمممارسة الدبموماسية.
من جية أخرى وبعد إطبلع كثيف في الكتب والمقاالت التي تعنى بدراسة الدبموماسية وقواعد
السموك الدبموماسي "البروتوكول واالتيكيت" ،الحظت النتائج السمبية والمخاطر والمشكبلت التي
تحدث بين الدول في حال اخبلل احداىما او كبلىما بيذه القواعد المتعارف والمتفق عمييا بل ادت
في بعض االحيان الى الحروب.
وعمى الرغم من االىتمام الواضح بيذه القواعد في المؤسسات الرسمية او عمى الصعيد
الشخصي لعدد من الطبقات ،فإن ىذا الموضوع لم يحظ باالىتمام عمى الصعيدين اإلسبلمي
والعربي خاصة ،وىذا ما دعا الباحث إلجراء ىذه الدراسة المقارنة بين آداب البروتوكول واالتيكيت
بين الشريعة اإلسبلمية والمجتمعات الحديثة ،وذلك تمييدا لتحديد االستراتيجية المبلئمة لمعاممين في
مجال العبلقات الدولية او الميتمين بيذا النوع من القواعد في المؤسسات الحكومية والدولية
والخاصة او عمى صعيد البيت والمجتمع الصغير ،واعتقادا منو بأنو واجب عمينا كمسممين أن نولي
ىذا الموضوع جل اىتمامنا سواء عمى مستوى األفراد أو الجماعات ،حتى يتمكن الجميع من ترسيخ
ونقل تراثنا االسبلمي العريق لمعالم في مواجية الغزو الفكري والثقافي.
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الدراسات السابقة:
-1دراسة (الشوبكي" )2005 ،برامج البروتوكول بدوائر العالقات العامة في الجامعات
الفمسطينية" والتي ىدفت إلى التعرف عمى برامج البروتوكول بدوائر العبلقات العامة في الجامعات
الفمسطينية ،وتعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية وفي إطارىا استخدم الباحث المنيج
المسحي ،أما أداة الدراسة فكانت المقابمة واالستبيان وتكونت عينة الدراسة من ٕٔ موظف يعممون
في دوائر العبلقات العامة في الجامعات وقد ىدفت الدراسة الى تحديد مدى توافر قسم لمبروتوكول
في دوائر العبلقات العامة في الجامعات ومدى االلتزام بتطبيق قواعد البروتوكول المتعارف عمييا
دوليا.
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كشفت الدراسة عن اىتمام جامعات الدراسة باستخدام الوسائل المختمفة لتحقيق االىدافالمرجوة والوصول الى الجميور المستيدف.
 كشفت الدراسة عن وجود عقبات تحد من استخدام وسائل في جامعات الدراسة وان ىناكاختبلف في استخدام الوسائل المستخدمة في جامعات الدراسة.
ومن أىم ما وصى بو الباحث في دراستو:
 العمل عمى توظيف موظفين متأىمين ومتفرغين لمعمل بقسم البروتوكول في دوائر العبلقاتالعامة في الجامعات الفمسطينية.
 ضرورة اىتمام ادارة العبلقات العامة في الجامعات بأقسام البروتوكول ودعمو ماديا ومعنويا.-2دراسة (عاشور وآخرون " )2002،برامج التشريفات بدوائر العالقات العامة في الو ازرات
الحكومية ذات الطابع االقتصادي في السمطة الوطنية الفمسطينية" دراسة مسحية عمى العاممين
في ادارات العبلقات العامة في (و ازرة العمل ،االقتصاد الوطني ،الزراعة) وتدخل الدراسة في إطار
البحوث الوصفية وفي إطارىا استخدم المنيج المسحي أما أداة الدراسة فكانت المقابمة وصحيفة
االستقصاء المقننة وتكونت عينة الدراسة من ٕٔموظف يعمل ونفي دوائر العبلقات العامة في
الو ازرات وقد ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى إتباع إدارات العبلقات العامة بالو ازرات الحكومية ذات
الطابع االقتصادي لبرامج وقواعد التشريفات في أعماليا.
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ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
 كشفت الدراسة عن اىتمام نسبي من الوزرات المذكورة بعقد دورات لمعاممين في اقسامالتشريفات.
 كشفت الدراسة عن وجود خمل في و ازرة الزراعة بعدم وضوح مسميات الييكمة االداريةلمعبلقات العامة.
 كشفت الدراسة عن وجود ضعف لمميام التي يقوم بيا قسم التشريفات ببعض الو ازرات. كشفت الدراسة عن وجود صعوبات تواجو القائمين باالتصاالت عند تنفيذ برامجو وقد يعزىذلك لعدم توفر االمكانات المادية والبشرية البلزمة وحدودية الخبرة لدى العاممين في العبلقات
العامة وضعف تقدير لقيمة برامج التشريفات والمتطمبات الموجستية التي يحتاجيا.
وقد وصى الباحث بعدة توصيات من أىميا:
 توفير دعم مادي ومعنوي لمعاممين بقسم التشريفات في الو ازرات المعنية. ضرورة عقد دورات لتدريب العاممين في اقسام العبلقات العامة عمى ميارات البروتوكولواالتيكيت وذلك عمى يد خبراء في ىذا المجال.
 ضرورة التعامل بنظام االسبقيات في شتى النشاطات التي تقوم بيا الو ازرات بشكل اكبروذلك احتراما لمكانة الشخص الذي يحضر ىذه النشاطات.
 -3دراسة (العشري وآخرون")2010 ،االتيكيت عند طفل الروضة وعالقتو ببعض المتغيرات"
وتدخل الدراسة في إطار البحوث الوصفية وفي إطارىا استخدم المنيج الوصفي التحميمي أما أداة
الدراسة فكانت مقياس تقدير األم لمسموك الدال عمى االتيكيت عند أطفاليا في مرحمة ما قبل
المدرسة وتكونت عينة الدراسة من ٘ٛٙطفل من  ٗٙروضة وقد ىدفت الدراسة إلى دراسة
االتيكيت عند طفل الروضة والمتغيرات التي تتحكم فيو.
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ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
 كشفت الدراسة عن ان الذكور اكثر التزاما من االناث في تعميمات االتيكيت بالرغم منانين اكثر من الذكور حرصا عمى ارضاء الوالدين واالطراف المحيطة ويعزي الباحثان ىذه
النتيجة التي وصفت بالمفاجأة ليم ان الذكور اكثر اىتماما باإلتيكيت بدليل مصممي
االزياء والطياة كما واضعي االتيكيت في المجتمع الغربي من الذكور.
 كشفت الدراسة ان االميات المتعممات فوق التعميم الجامعي يكن حرصين عمى تعميماوالدىن فنون االتيكيت ويفسر الباحثان ذلك باىتمام االميات باألطفال من الناحية
التعميمية والسموكية واالخبلقية عن غيرىن من االميات ثم يميين االميات من اصحاب
التعميم الفوق المتوسط ألنيا تكون حريصة عمى تعميم ابنائيا ما حرمت منو لذلك تحرص
عمى تعميميم الذوق واالدب مع االخرين.
 كشفت الدراسة ان مدارس المغات من اكثر المدارس حرصا عمى تعميم االطفال فناالتيكيت والسموكيات الحسنة بسبب التنافس بين مدارس المغات والمدارس الخاصة
الجتذاب االطفال مما يقدمانو من امتيازات.
 كشفت الدراسة عن وجود فروق بين االطفال في االتيكيت حسب رقم الطفل بين اخواتووتبين ان الطفل الوحيد االكثر الماما بقواعد االتيكيت وآداب السموك نظ ار الىتمام الوالدين
بو وحرصيم عمى تعميمو آلداب السموكيات الحسنة.
 ان نسبة االتيكيت عند اطفال االميات العامبلت اكثر منو عند االميات الغير عامبلتواعز الباحثان ذلك الحتكاك االم العاممة بثقافات مختمفة واطبلعيا عمى خبرات مختمفة
وكذلك محاولتيا تعويض اطفاليا عن فترة غيابيا عنيم بحنان زائد وىي عوامل غير متوفرة
في االم العاطمة عن العمل.
وقد خمص الباحث إلى التوصيات اآلتية:
 ضرورة اىتمام االباء واالميات بتعميم اوالدىن االتيكيت منذ سنوات الطفولة المبكرة. توصل العمماء إلمكانية تعميم االطفال االتيكيت من سنتين او ثبلث سنوات. ضرورة االىتمام بعمل دورات تدريبية لؤلميات في مختمف المؤسسات التي يعممن بيالتوعيتين بأصول االتيكيت التي من المحبب ان يغرسن في ابنائين.
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 ضرورة اىتمام المدارس الحكومية بوضع برامج لتعميم االطفال فن االتيكيت حيث وجد اندرجات االطفال في متغير االتيكيت اقل في ىذه المدارس.
 ضرورة تعميم االباء لجميع االطفال فن االتيكيت. ان يحرص االباء واالميات عمى ممارسة فنون االتيكيت امام االبناء حتى يصبح عادةفييم ويكونوا قدوة ال بنائيم.
 ضرورة االىتمام االكثر بالطفل االصغر حيث وجدت الدراسة انو اقل في االتيكيتوارجعت الباحثات ذلك الى عدم اىتمام االبناء بتنمية الذوق في التعامل لديو لعطفين
الشديد عميو .وىذا ال يمنع االىتمام بجميع االطفال.
 -4دراسة (ذيب")2009 ،اآلداب االجتماعية لدى طمبة الجامعة مبحث اسالمي ودراسة نفسية"
وتدخل الدراسة في إطار البحوث الوصفية وفي إطارىا استخدم المنيج الوصفي التحميل يا ما أداة
الدراسة فكانت االستبانة التي تم عرضيا عمى طبلب الجامعة وتكونت عينة الدراسة منٕٛٛ
طالب وطالبة وقد ىدفت الدراسة إلى البحث عن تحقيق أربعة أىداف تتعمق باآلداب االجتماعية
لدى طمبة الجامعة من زاوية نفسية وكمبحث إسبلمي.
ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة وفق اىداف البحث:
 كشفت الدراسة عن انو وعند البحث في مفيوم اآلداب االجتماعية في اإلسبلم فقد وجدتالباحثة خامة أصيمة وسعة كبيرة في األدبيات اإلسبلمية بعد القرآن والسنة النبوية الشريفة
لتكون منيبلً عظيماً ألي باحث في ىذا المجال.
 كشفت الدراسة عن مقياس اآلداب االجتماعية لدى طمبة الجامعة ،وتبين منخبل إلجراءاتالصدق والثبات عمى المقياس بأغمب فقرات ىو طريقة اإلجابة عمييا أنيم ناسب لبلستخدام
والتطبيق عمى العينات الممثمة .
 كشفت الدراسة أن نسب انتشار اآلداب االجتماعية لدى اإلناث الجامعيات أعمى منيا لدىالذكور الجامعيين ،أن النسبة واحدة لدى الذكور في التخصصين العممي واإلنساني ،وترتفع
ىذه النسبة لدى اإلناث في التخصص اإلنساني عنيا لدى اإلناث في التخصص العممي .
وأوعز الباحث ارتفاع ىذه النسبة بينا إلناث في عينات الدراسة المختمفة عنيا لدى الذكور
ألن اإلناث أكثر تقيبلً ومسايرة لمعادات والقيم والتقاليد السائدة من الذكور وأن األنثى تتمقى
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الدروس الحياتية وخاصة المتعمقة منيا باآلداب االجتماعية وتحتفظ بيا كالتزام وواجب
ذاتي.
ووصى الباحث بالتوصيات التالية:
 ضرورة اإلفادة من مقياس اآلداب االجتماعية في عممية اإلرشاد النفسي لطمبة المرحمةالجامعية وخاصة في تشخيص قوة ىذه اآلداب ألن ىذا التشخيصي ساعد المرشد في
توجييا لطمبة واألسرة والجامعة عمى توفير أفضل األجواء التي تسيم في خمقا التجاىات
نحو اآلداب االجتماعية.
 -ضرورة عمل الو ازرات والمؤسسات ذات العبلقة عمى رفد المناىج الدراسية بموادومواضيع من شأنيا العمل عمى ترسيخ اآلداب االجتماعية وكما وردت في القرآن و السنة
النبوية الشريفة في نفوس الطمبة.
–ضرورة إعداد ممصقات ونشر جداريات تبين األحاديث النبوية التي تحث عمى اآلداب
االجتماعية كي يتعمميا الطمبة ويطبقيا بشكل صحيح.
 -5دراسة (سكر)2012 ،دراسة بعنوان "التواصل االجتماعي أنواعو–ضوابطو–آثاره–ومعوقاتو
دراسة قرآنية موضوعية" وتدخل الدراسة في إطار البحوث الوصفية وفي إطارىا استخدم المنيج
الوصفي التحميل يوقد ىدفت الدراسة إلى بيان أىمية التواصل االجتماعي وعبلقتو ببناء األمة
اإلسبلمية وابراز وجو اإلعجاز القرآني في ميدان العمل االجتماعي.
ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
 إن التواصل االجتماعي ىو نقل األفكار والتجارب وتبادل الخبرات والمعارف بين الذواتواألفراد والجماعات بتفاعل إيجابي وبواسطة رسائل تتم بين مرسمو متمقي ،وىو جوىر
العبلقات اإلنسانية ومحقق تطورىا.
 ىناك فرق بين االتصال والتواصل حيث إن بينيما عموم وخصوص ،فاالتصال أعم وأشملمن التواصل ،حيث إن التواصل عممية تتم بين طرفين لكل منيما مشاعر وأحاسيس–وان
كانت خاصة.
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 إن عمميات التواصل ىي أساسا لعبلقات اإلنسانية والتفاىم اإلنساني ،وىي تمعب دو ار بار ازفي عممية التعميم والتعمم.
إلكترونيا.
كتابيا ،أو
ً
لفظيا ،أو ً
 -التواصل االجتماعي قد يكون ً

 إن التواصل ال يتوقف حتى في قمب المحنة؛ حيث يوسف في غياىب السجنين تيز تأويلاألحبلم لصاحبيو في السجن ،موجيًا رسالتو لكل السجناء ،بل لؤلمة جمعاء.

 إن مع تطور وسائل االتصاالت الحديثة ،أصبح العالم كالقرية الصغيرة التي يمكنالتواصل بين أىميا والتأثير في ىم بسيولة ويسر.
 إننا بتوظيف واستثمار وسيمة التواصل اإللكتروني بصورة شرعية صحيحة ،نسو لبذلك عمىمبليين المسممين في شتى بقاع المعمورة التعرف عمى الدين الصحيح ،والرجوع إلى
مصادره األصمية ،وميما أنفق المسممون في ىذا المجال ،فإن ذلك سيوفر عمييم الوقت
والجيد والمال الكثير.
ومن أىم التوصيات التي وصى بيا الباحث ما يمي:
 االىتمام بدراسة القضايا التي تعالج قضايا ومشكبلت األمة ،وايجاد حموًال ليا من خبللالقرآن الكريم.
 االىتمام بالكتابة في التفسير الموضوعي ،لما فيو من خدمة لكتاب اهلل ،وخدمة لممسممينإخبلص النية هلل ،واخبلص التواصل مع كتاب اهلل وسنة نبيو أرشده اهلل إلى حسن العمل.
 ال يجوز التعامل مع شبكة التواصل االجتماعي ببل حدود ،ألن ذلك من شأنو أن يؤديإلى تفكك المجتمع واألسرة وانحراف األفراد؛ لذا البد من ترشيد التعامل مع ىذه الشبكة.
 -ٙدراسة (العطار)2010 ،دراسة "دور انشطة الموسيقى في تثقيف طفل الروضة ببعض
سموكيات االتيكيت" وتدخل الدراسة في إطار المنيج التجريبي ذو المجموعتين أما أداة
الدراسة فكانت أكثر من أداة حيث استخدمت استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي
إضافة الختبار سموكيات االتيكيت األطفال الروضة وكذلك برامج االنشطة الموسيقية
المقترح لتثقيف طفل الروضة بسموكيات االتيكيت وتكونت عينة الدراسة منٓٙطفل وطفمة
وقد ىدفت الدراسة الى التعرف عمى دور األنشطة الموسيقية عمى تثقيف طفل الروضة
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ببعض سموكيات االتيكيت من خبلل من خبلل انشطة الموسيقى

وكذلك مجاالت

االتيكيت المرغوب تثقيف طفل الروضة بيا.
ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
ٔ-توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات أطفال مجموعتين الدراسة الضابطة
والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس سموكيات االتيكيت لدى طفل الروضة لصالح التطبيق
البعدي ألطفال المجموعة التجريبية ترجع الستخدام برنامج االنشطة الموسيقية المقترح.
ٕ-توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في االداء
القبمي والبعدي لمقياس سموكيات االتيكيت لصالح التطبيق البعدي ترجع الستخدام برنامج االنشطة
الموسيقية المقترح.
التوصيات:
ٔ-اعادة النظر في قيمة االنشطة الموسيقية،وكونيا ليست مجرد الترفيو والتسمية ،واعطائيا االىمية
التي تستحقيا كعنصر ىام في تربية وتيذيب طفل الروضة.
ٕ-االىتمام بتدريب المعممات – أثناء الخدمة في كافة أنواع االنشطة الموسيقية،وعمى كيفية
توظيفيا وتنفيذىا ،واستخداميا وتقويميا.
ٖ-اجراء ابحاث مماثمة في مجال تثقيف اطفال الروضة بسموكيات الذوق واالحترام خبلل برامج
تربوية مصممة في ضوء خصائص واحتياجات طفل الروضة.
-2دراسة (زين )2012 ،دراسة بعنوان "المنظور اإلسالمي للعالقات العا َّمة" وتدخل الدراسة في
إطار البحوث الوصفية وفي إطارىا استخدم المنيج الوصفي التحميمي وقد ىدفت الدراسة إلى
تأصيل مفيوم العبلقات العامة بوصفو من المفاىيم العممية الحديثة وىي محاولة اليدف منيا توجيو
االىتمام نحو محاوالت أخرى تفتح الطريق إلى عممية التأصيل واسبلم المعرفة في كافة مجاالت
العموم اإلنسانية.
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وتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج التالية أىميا:
ٔ .إن ظيور العبلقات العامة ارتبط باإلنسان منذ مولده لخمق الصبلت وبناء التعاون وتحقيق
المصالح .وىذه نفس المبادئ التي جاء بيا اإلسبلم.
ٕ .إن العبلقة بالجميور ىي األساس الذي اعتمد عميو الدعوة المحمدية.
ٖ .إن كل المبادئ والمفاىيم والنظريات الحديثة لمعبلقات العامة استوصت من التعاليم والقيم
اإلسبلمية .
ٗ .المسممون كنز كبير ويمكن ليم أن يطوروا عمم العبلقات العامة وأن يتم استيحاء الكثير من
المفاىيم الحديثة ووصميا بالمبادئ اإلسبلمية.
٘ .تتجو كل األفكار والتفسيرات إلى المستجدات ،فالكثير من المعاني الغريبة ليا تفسيرات
عميقة وأن اإلسبلم يحتوي في إطاره عمم العبلقات العامة بكل مستجداتو العممية التي
تحتاج إلى تأصيل حتى تواكب روح العصر وتطوراتو المختمفة.
 .ٙمن أكبر التحديات التي تواجو العمل الدعوي ىوالبحث عن الطريق األنسب لبناء عبلقات
حسنة مع الجميور ،ولعمو يكون ذلك من ميام العبلقات العامة التي يجب تفعيميا لتقوم
بدورىا تجاه المجتمع ،فنستثمر طاقاتو وقدراتو في تحقيق أىدافيا النبيمة.

-ٜدراسة (عباس وآخرون )2002أصول التعامل وأثره عمى رضا السياح دراسة ميدانية لعينة
من فنادق إقميم كوردستان.
وتدخل الدراسة في إطار البحوث الوصفية وفي إطارىا استخدم المنيج الوصفي التحميمي
وقد ىدفت الدراسة إلى تأصيل مفيوم العبلقات العامة بوصفو من المفاىيم العممية الحديثة وىي
محاولة اليدف منيا توجيو االىتمام نحو محاوالت أخرى تفتح الطريق إلى عممية التأصيل واسبلم
المعرفة في كافة مجاالت العموم اإلنسانية .ولقد اعتمدت الدراسة عمى االسموب النظري  ،في كتابة
البحث وجمع المعمومات من خبلل المصادر المتخصصة في فن االتيكيت وأصول التعامل بشكل
عام ،لكي يستطيع الباحثان األستناد عمييا في نتائج البحث.وكذلك أستخدم الباحثان التحميل الكيفي
في تحميل البيانات واإلحصائيات ( )Qualitative Analysesذات الصمة بالموضوع في تحقيق
أىداف البحث.
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كذلك استخدم الباحثان منيج المسح الميداني في فنادق عينة البحث وذلك لمتوصل إلى
نتائج مبلحظات يمكن األستناد عمييا في تنمية وتطوير سموكيات التعامل في الفنادقمن خبلل
األىتمام بتطوير ميارات التعامل.
وتكونت عينة الدراسة من مائة وخمسون مبحوث ومبحوثة وبواقع )  ( 50استمارة لكل
فندق .وقد ىدفت الدراسة لمدعوة إلى التعريف بأىمية اإلتيكيت وأصول التعامل مع اآلخرين بشكل
عام وفي المنشآت السياحية بشكل خاص كون اإلتيكيت سموك متعارف عميو عالميا وىو فن من
فنون الحياة التي تعتمد الذوق والكياسة وحسن التصرف في كل مواقف الحياة المختمفة.
كذلك ىدفت الى حث ادراة الفنادق عمى االىتمام ومتابعو تطوير ميارات العاممين في
اصول التعامل وفن االتيكيت واثره في جذب الزبون عمى اختيار الفندق .
ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
ٔ .اإلتيكيت ىو آداب السموك وأصول التعامل مع اآلخرين ويعتبر فن من أىم فنون الحياة وىو
سموك متعارف عميو عالمياً الذي يضفي عمى اإلنسان ذوقاً رفيعاً بكل أموره وتصرفاتو اليومية.
ٕ .اإلتيكيت يتعمق بكل تفاصيل حياتنا اليومية مثل إتيكيت لياقة المظير والحديث والطعام واليدايا
والتعامل بالفنادق واتيكيت االجتماعات والحفبلت والتعامل مع الرؤساء في العمل والزيارات وغيرىا
من االنواع الذي تيدف إلى خمق مجتمع ا رقي خالي من المشاكل التي قد تنشأ بسبب الجيل بيا.
ٖ .يشكل التفاىم وتعزيز القيم االخبلقية المتعارف بين البشر إضافة إلى التسامح واحترام تنوع
العقائد الدينية والفمسفية واألخبلقية أساساً لمسياحة ونتيجة ليا ،وعمى جميع أصحاب المصمحة في
تنمية السياحة مراعاة ىذه المبادئ من أجل تحقيق التفاىم الدولي والسبلم والرفاىية واالحترام
العالمي لحقوق االنسان دون تميز.
ٗ .تعتمد خصوصية العمل في الفنادق وكافة منشآت االيواء والمؤسسات السياحة األخرى عمى فن
االتيكيت واصول التعامل مع ( الضيوف والسياح ) والذي يؤثر عمى اختياره لمفندق والعودة اليو
ثانيو و كسب رضاىم وتمبية احتياجاتيم ورغباتيم المتنوعة والذي يعتبر اليدف رقم واحد بالنسبة
لئلدارة السياحية ومقياس لنجاحيا.
09

21

٘ .إن اىتمام إدارات الفنادق عند حدوث التقصير في أداء الخدمات ليست بالمستوى المطموب
وىذا ما ظير من إجابات المبحوثين وىذا التقصير من قبل بعض الموظفين سوف يؤثر عمى
سمعة المرفق السياحي وىذا يؤكد مدى الحاجو الى تطوير ميارات العاممين وكفاءتيم في تقديم
الخدمات ولكافو المستويات اإلدارية والتشغيمية و بالشكل الذي يحقق رضا الضيوف.
التوصيات:
ٔ .نشر الوعي بأىمية اإلتيكيت وآداب السموك في كل تفاصيل حياتنا اليومية في مجتمعنا بشكل
عام من خبلل وسائل االعبلم المختمفة والمؤسسات التعميمية بكل مستوياتيا ،والدعوة إلى أن الذوق
في التعامل والتعايش واحترام اآلخرين يرفع شأن المجتمع ويؤمن عبلقات حسنو بينيم.
ٕ-عمى المنظمات المينية ذات العبلقة بصناعة السياحة اقامة دورات متخصصة في تعميم افراد

المجتمع فن االتيكيت والتعريف باىميتو كونو سموك متعارف عميو عالمياً وىو فن من فنون الحياة
الذي يعتمد الذوق وحسن التصرف في كل مواقف الحياة المختمفة.

ٖ -نوصي كافة إدارات الفنادق ومنشأت االيواء وشركات السياحية والطيران في العراق عموماً وفي
إقميم كردستان خصوصاً األىتمام بنشر فن االتيكيت وآداب التعامل مع الضيوف والسياح كافة

العاممين في القطاع السياحي ومستوياتيم المختمفة من خبلل إقامة دورات مكثقة ومنظمة يشرف
عمييا خبراء سياحين وبمتابعة ودعم من قبل و ازرة السياحةوالمؤسسات التابعو ليا في العراق.
ٗ -توجيو العاممين بضرورة التعامل مع جميع السياح بمستوى واحد كونيم مصدر رأس مال
تمك المنشآت ولضمان استمرار العمل.

الدراسات االجنبية:
-1

دراسة ( ) Marry Michel, 2004أثر استخدام االنشطة البلمنيجية في تعزيز سموك االتيكيت لمطفل.

والتي ىدفت إلى التعرف عمى مدى مساىمة االنشطة البلمنيجية في تعزيز سموكيات االتيكيت عند
االطفال في المرحمة االبتدائية ،وتعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية وتكونت عينة الدراسة
من ٓٓ٘ٔ طالب من طبلب المرحمة االبتدائية .
النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
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 كشفت الدراسة عن ىجران االطفال ألساليب التعامل باحترام مع االخرين خاصة فئة االطفال"المتنمرين".
 إن ممارسة االطفال لسموكيات االتيكيت تمنحيم قدرة عمى مواجية المواقف االجتماعيةالصعبة بنجاح واتزان وثقة.
 أوضحت الدراسة ان التثقيف من خبلل الفن بصفة عامة والموسيقى بصفة خاصة يساىم فيتثقيف الطفل بالعديد من سموكيات االتيكيت ومن بينيا سموك التحية عند المقابمة واالستماع
الجيد لآلخرين.
 بينت الدراسة ان تعمم الطفل من خبلل االنشطة البلمنيجية يمنحو التعزيز االيجابي لممارسةفنون التعامل مع االخرين والتخمص من العبلقات االجتماعية الخبيثة والسموكيات التي تتعارض
مع مبادئ المجتمع ليرتفع مستواىم الخمقي ويصبحوا افراد متحضرون فينعكس ايجابا عمييم
وعمى االخرين.
وقد أوصت الباحثة بعدة توصيات من أىميا:
عمى المؤسسات التربوية المختمفة االىتمام بشكل كبير في االنشطة البلمنيجية لما ليا تأثير كبيرعمى توجيو سموك االطفال.
ضرورة قيام المؤسسات التربوية بتعزيز تثقيف االطفال بسموكيات االتيكيت في وقت مبكر.ضرورة العمل عمى توفير البرامج والوسائل واالساليب التربوية المحببة لوجدان الطفل.ضرورة التدريب عمى االنشطة البلمنيجية المحببة لؤلطفال وخاصة الموسيقى بكافة انواعيا حيثيمنحيم ذلك متعة وتربية في آن واحد.
ضرورة تثقيف الطفل بسموكيات اإلتيكيت في المرحمة السابقة لممدرسة وىي رياض االطفال لماليا من دور كبير في تكوين الشخصية.
-2دراسة () Jeff Candies, 2010مدى تأثير المناىج المدرسية عمى تدعيم ثقافة االتيكيت عند الطبلب.
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والتي ىدفت إلى التعرف عمى مدى مساىمة المناىج الدراسية في تعزيز سموكيات االتيكيت من
خبلل الكشف عن اشكال العنف داخل المدارس وىي دراسة كورية ،وتعتبر ىذه الدراسة من
الدراسات الوصفية أما أداة الدراسة فكانت االستبانة طبقت عمى ٓٓٓٗٔ طالب.
النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
 كشفت الدراسة ان اساليب التعامل الجيد او باحترام مع االخرين ومراعاة شعوره اصبحتميجورة الى حد كبير في المدارس.
 وجود نقص وقصور واضح بين الطبلب في اظيار االحترام المتبادل وكذلك سوء العبلقةمع المعممين.
 اوضحت الدراسة الى ان وجود افتقار بين الطبلب ألساليب التعامل باحترام سواء مع منيكبرىم سنا او مع من ىم اصغر منيم سنا.
 توصمت الدراسة الى ان الطبلب المفتقدين لسموكيات االتيكيت يشعرون بالنقص والدينونةفيحاولون اثبات شخصيتيم من خبلل ممارسة االعتداءات واالساءات المفظية ليتخمصوا من
ىذا االحساس.
 كشفت الدراسة عن خمو المجال التربوي من المناىج التربوية المقصودة والمستقمة والمستندةعمى خبرات وانشطة يمكن االعتماد عمييا كمرجع يوثق بو في تعمم آداب وسموكيات
التعامل الجيد وان وجدت تكون بشكل ارتجالي غير مقصود.
ومن أىم التوصيات التي وصى بيا الباحث ما يمي:
 ضرورة تثقيف الطبلب بسموكيات االتيكيت في المناىج المدرسية لينعم الطالب باالحتراموالقبول االجتماعي.
 االىتمام بالمنياج الدينية المستمدة من االديان السماوية ،لزرعيا في نفوس الطبلب منذالصغر.
 ضرورة تطبيق سموكيات االتيكيت بشكل ىادف ومقصود داخل المدارس بعيدا عناالرتجال والفردية من خبلل منيج تربوي مستقل .
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 التركيز واالىتمام باألنشطة التفاعمية النشطة التي تجعل الطفل عنصر ايجابي بدال منالتمقين الذي لو تأثير اقل عمى سموك الطبلب لؤلفضل.
-3دراسة () Teresa Kathryn, 2008مدى وعي طبلب المدارس الحكومية بثقافة االتيكيت وسموكياتو

والتي ىدفت إلى التعرف عمى مدى وعى الطبلب في المدارس الحكومية بسموكيات االتيكيت مع
التركيز عمى بعض السموكيات كالتحية واالستماع الجيد والتعامل داخل حجرة الفصل مع الزمبلء
والمعممون ،وطبقت عمى ٕ٘ طالب.
النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
 كشفت الدراسة عن عدم وجود مناىج محددة لممعممين ليقوموا من خبلليا بتوجيو سموكالطبلب لممارسة سموكيات االتيكيت.
 تبين وجود معرفة ثقافية ببعض سموكيات االتيكيت ولكنيا ناقصة وغير مكتممة يشوبياالكثير من االخطاء.
 توصمت الدراسة الى عدم وجود انشطة تربوية يتم تصميميا بما يتناسب مع نمو الطبلبوحاجاتيم ومتطمباتيم .
 كشفت الدراسة ان الموسيقى بمختمف انشطتيا تساىم بشكل كبير كأداة تربوية في تعزيزسموكيات االتيكيت.
ومن أىم التوصيات التي أوصت بيا الباحثة ما يمي:
 ضرورة وجود انشطة تربوية مخططة لئلتيكيت تيدف لمساعدة االطفال عمى تنميةسموكيم.
 ضرورة وجود منيج تثقيفي لممعممين إلكسابيم سموكيات االتيكيت ليمكنيم من التدخل فيممارسة الطبلب لسموكيات االتيكيت.
 توفير انشطة تربوية بمختمف مجاالتيا الحركية والفنية والقصصية إلكساب وتحسين ثقافةاالتيكيت وسموكياتو.
 -ضرورة تصميم برامج لمطبلب تراعي خصائص نمو االطفال وحاجاتيم ومتطمباتيم.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ٔ -معظم الدراسات تعتبر من الدراسات الوصفية التي استخدمت المنيج التحميمي.
ٕ -تنوع الدراسات من حيث مجاالت تطبيق االتيكيت والبروتوكول.
ٖ -تنوع الجميور المستيدف من الدراسات "روضة – مدرسة – جامعة – مؤسسات حكومية".
وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونيا:
ٔ -تتناول موضوع جديد وعمى حد عمم الباحث لنو من الموضوعات النادرة التي تم البحث
والتحميل والتحقيق فيو أال وىو االتيكيت والبروتوكول في المجتمعات الحديثة والمجتمع
االسبلمي والمقارنة بينيما.
ٕ -اعتمد عمى المنيج المقارن وىذا لم يظير في الدراسات السابقة وذلك بتعمق اكثر في
جوانب الظاىرة موضوع الدراسة.
ٖ -اشتممت الدراسة عمى جميع الفئات العمرية.
االستفادة من الدراسات السابقة:
ٔ-تم االستفادة من الدراسات السابقة في اختيار عنوان الدراسة وصياغة مشكمتيا لتكون مميزة عن
الدراسات السابقة في موضوعيا.
ٕ-من خبلل االطبلع عمى الدراسات السابقة تم صياغة أىداف الدراسة وتساؤالتيا.
ٖ-تم االستعانة بالدراسات السابقة في تحديد نوع الدراسة ومنيجيا.
ٗ-عند تصميم أداة الدراسة سوف يتم االستعانة ببعض األدوات من الدراسات السابقة.
٘-زادت المعرفة لدى الطالب من خبلل االطبلع عمى الدراسات السابقة في تقسيم الدراسة وترتيبيا
إلى فصول ومباحث.
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مشكمة الدراسة:
تكمن مشكمة الدراسة في الكشف عن أىم نقاط الخبلف والتبلقي بين الثقافة االسبلمية
والغربية في مجال البروتوكول واالتيكيت حيث ينسب الغرب الفضل ليم بيذا العمم بعد ان فقد
المسممون كثي ار من خصائصيم األصيمة ،التي كانت أساس قوتيم ومصدر عظمتيم وسر تفوقيم،
وتقدمت األمم األوروبية وطورت قيما وآدابا لمسموك اعتبرت داللة عمى التفرد والتميز األوروبي،
ومن تعرف عمييا من المسممين اعتبر نفسو متمي از عمن سواه .ولكن وبالرجوع لممصادر االسبلمية
في المنابع االصمية في بداية ظيور االسبلم يكشف لنا ان ما نسميو بروتوكوال حديثا ليس إال آداب
السموك التي تحدث عنيا االسبلم منذ قرون فإن مشكمة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيس التالي:
ما الفرق بين آداب البروتوكول واالتيكيت في المجتمع الحديث والشريعة االسبلمية؟
وينبثق عنو االسئمة الفرعية االتية:
 -ٚما قواعد البروتوكول المعمول بيا بأقسام التشريفات والمراسم في المجتمعات الحديثة؟
 -ٛما قواعد البروتوكول التي نظميا المسممون وفق الشريعة االسبلمية؟
 -ٜما آداب االتيكيت المتبعة في المناسبات الرسمية والشخصية في المجتمعات الحديثة؟
ٓٔ-

ما آداب

االتيكيت المتبعة في المناسبات الرسمية والشخصية لممسممين وفق

الشريعة االسبلمية؟
ٔٔ-

ما اوجو الشبو واالختبلف بين المجتمع الحديث والشريعة االسبلمية في تطبيق

قواعد البروتوكول؟
ٕٔ-

ما اوجو الشبو واالختبلف بين المجتمع الحديث والشريعة االسبلمية في تطبيق

آداب االتيكيت؟
أىداف الدراسة:
وتيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق العديد من األىداف وىي عمى النحو التالي:
ٔ .التعرف عمى قواعد البروتوكول المعمول بيا بأقسام التشريفات والمراسم في المجتمعات
الحديثة.
ٕ .بيان قواعد البروتوكول التي نظميا المسممون وفقا لشريعة اإلسبلمية.
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ٖ .تسميط الضوء عمى آداب

االتيكيت المتبعة في المناسبات الرسمية والشخصية في

المجتمعات الحديثة.
ٗ .التعرف عمى آداب البروتوكول واالتيكيت المتبعة في المناسبات الرسمية والشخصية
لممسممين وفق الشريعة االسبلمية.
٘ .بيان أوجو الشبو واالختبلف بين المجتمع الحديث والشريعة االسبلمية في تطبيق قواعد
البروتوكول.
 .ٙالتعرف عمى أوجو الشبو واالختبلف بين المجتمع الحديث والشريعة االسبلمية في تطبيق
آداب االتيكيت.
أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة من أىمية الموضوع نفسو من خبلل اآلتي:
ٔ .كون ىذه الدراسة من الدراسات النادرة في ىذا المجال والتي يسعى الباحث من خبلليا الى
الوقوف عمى أىم قواعد البروتوكول واالتيكيت المتبعة في المجتمعات الحديثة ومقارنتيا
بالمجتمع االسبلمي.
ٕ .إثراء البحث العممي والمكتبة العربية بقواعد السموك االجتماعي تجنبا لحدوث المشكبلت
االجتماعية بين االفراد والجماعات والمجتمعات الدولية من حروب ومنازعات عمى أقل
األسباب.
ٖ .إفادة الحراك السياسي الذي يعيشو العالم اآلن وما يتبعو من حوار فعال بين جماعات
ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ،الذي يساعد في االستثمار األمثل لمعقل،
ومعرفة فن التحاور والخطاب ،واحترام أري اآلخرين وغيره من قواعد البروتوكول
واالتيكيت.
ٗ .دعم وتقوية العبلقات االجتماعية بين األفراد في المجتمع الفمسطيني من خبلل ارشادىم
عن قواعد السموك االجتماعي "البروتوكول واالتيكيت" في المجتمع الحديث والمجتمع
اإلسبلمي ،حيث تمارس ىذه األساليب في حياتنا اليومية بشكل دائم.
٘ .تقديم المعمومات لمعاممين في قسم البروتوكول والتشريفات في المؤسسات الخاصة والعامة
والدولية من أجل تطوير أدائيم الميني ،والمدربين والمشرفين القائمين عمى اعطاء دورات
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تدريبية في البروتوكول واالتيكيت ،والطبلب الدارسين لتخصص اإلعبلم والعبلقات العامة
عمى وجو الخصوص.
 .ٙالمشاركة في استكمل الجيود الخبراء السياسيين والعمماء السابقين في بيان الدور الرائد
لممسممين في مجال العبلقات الدولية وخاصة البروتوكول االتيكيت.
 .ٚالرغبة في دراسة ىذا الموضوع دراسة تخصصية مستقمة ومحكمة عممياً؛ حيث تعتبر ىذه
جدير
الدراسة من الدراسات الموضوعية لمون من ألوان التفسير الموضوعي ،وىذا العمم
ٌ
بالبحث والدراسة.

مــصــطمــحات الـــدراســـة:
اآلداب :وقد عرفت من منظور ديني" :بأنيا تيذيب الظاىر والباطن ،فإذا تيذب ظاىر العبدوباطنو صار صوفيا أدبيا ،وانما سميت المأدبة مأدبة الجتماعيا عمى أشياء .وال يتكامل األدب في
العبد إال بتكامل مكارم األخبلق ،ومكارم األخبلق مجموعيا من تحسين الخمق" .كما عرف بأنو
"إجماع خصال الخير في العبد ومنو المأدبة ،وىي الطعام الذي يجتمع عميو الناس" (الدحدوح،
ٓ.)ٕٔ :ٜٜٔ
أما من منظور اجتماعي فقد عرف األدب بأنو" :بأنيا وسيمة من وسائل الضبط االجتماعي ترسم
لمفرد من خارجو أقواىا ما كان مرتك اًز عمى فكرة اإللزام الخمقي ،كالقيم ،والتقاليد ،واألعراف،
والمعتقدات بخاصة ما ىو مستنبط من الدين وتعاليمو (مدكور:ٜٔٚ٘ ،

 .)ٖ٘ٚكما عرفو

(جبلل) "بأنيا ىي آداب السموك االجتماعي ،وىي من المعايير االجتماعية والخروج عمييا يؤدي
تيديد تنظيم المجتمع ،إال أن الخطورة في ذلك أقل من الخروج عن األعراف والمحرمات؛ لذلك فإن
الخروج عمييا ال يستمزم عقاباً إال إذا كان يحمل معنى رمزياً؛ الستيزاء المتعمد باآلخرين )جبلل،
ٗ.)ٖٔٓ :ٜٔٛ
والتعريف اإلجرائي لألدب " :بأنو مجموعة من السموكيات االجتماعية الفطرية والمكتسبة المستمدة
من الدين والتقاليد االجتماعية ،والتي ترتقي بأصحابيا ومن خبلليا تتعمق العبلقات بين الناس وال
تحمل صفة اإللزام.
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قواعد المراسم (البروتوكول) :وقد عرفت" بأنيا مجموعة القواعد واألعراف المرعية في العبلقاتالدولية واالتصاالت الدبموماسية ،التي تنظم اإلجراءات والتقاليد التي تتبع في المناسبات الرسمية
والمؤتمرات واالستقباالت" .ويضيف ىذا الرأي أن لكممة بروتوكول مدلوال أخر غير المراسم ،ىو
االتفاق المستقل ،أو الممحق المكمل لمعاىدة أساسية أو محاضر اجتماعات المؤتمرات الدولية
مثل :بروتوكوالت التوقيع أو التصديق أو التحكم )بركات .)ٕٗٔ : ٜٔٛ٘ ،وعرفيا العطار "بأنيا
مجموعة التدابير والتقاليد واألصول ،ومظاىر الحفاوة الواجبة اإلتباع في الشؤون الرسمية ،وفي
مختمف المناسبات ،التي نصت عمييا كبل من اتفاقية فينا لسنة ٘ٔ ،ٔٛواتفاقية فينا لمعبلقات
الدولية عام ٔ( "ٜٔٙعطار.)ٙ :ٜٔٛٙ ،
والتعريف اإلجرائي قواعد المراسم (البروتوكول) "بأنيا أحد قواعد السموك الدبموماسي العممي ،والتي
تمثل مجموعة القواعد واالجراءات المكتوبة والغير مكتوبة التي يتم اتباعيا في المناسبات الرسمية
اء ألشخاص السمك الدبموماسي أو الطبقات
والشخصية ،كالحفبلت والمؤتمرات واالستقباالت ،سو ً
الراقية في مجال العمل العام وتحمل صفة اإللزامية عند ارتباطيا بالجانب الرسمي.

آداب المياقة (االتيكيت) :عرفت "بأنيا مجموعة القواعد التي قد تكون اقرب إلى الحس ،فيتصرفالشخص بشكل معين في ظروف معينة ،وىي التي يكتسبيا الشخص بالممارسة ،ويوجييا بحاستو
السادسة ،ليكون تصرفو بشأنيا مقبوال ،وىي التي تطمق عميو بالفرنسية  ،Etiquetteالتي ذاع
تطبيقيا في العمل الدبموماسي) حممي .)ٙ :ٜٔٚ٘ ،وعرفو آخر "بأنو فن التعايش والتصرف مع
اآلخرين بذوق سميم مقرون بالمباقة واألناقة ،والتيذيب مع البساطة ،وىي الحاسة السادسة عند
البشر" )عبوشي.)ٕٓٗ :ٜٜٔٓ،
والتعريف اإلجرائي آلداب المياقة (االتيكيت) "أنو ىو أحد قواعد السموك الدبموماسي العممي وىي
مجموعة من التصرفات المحمودة يتم اتباعيا في المناسبات الرسمية والشخصية كالحفبلت
والمؤتمرات واالستقباالت والتي تعبر عن سموك راقي تجاه االخرين والتي من شانيا تسيل الوصول
لقموب االخرين وتكون مستمدة من الدين والعادات االجتماعية الحميدة وال تحمل صفة االلزامية
عدا المناسبات الرسمية.
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الشريعة اإلسالمية :وقد عرفيا )حامد" )ٜ:ٕٕٓٓ،أن الشريعة في اإلسبلم ىي انتظام شؤونالحياة وتصريف مصالح الناس واقامة العدل بينيم ..وىذا يأتي في سياق قيم اإلسبلم ومبادئو التي
تدعوا إلى عمارة األرض واقامة الحياة الحرة الكريمة اآلمنة ...فالشريعة اإلسبلمية باختصار شديد
ىي إقامة الحياة وتحقيق مصالح العباد ،وىذا ىو أساس شرعة اهلل ..وعمماء اإلسبلم وفقياء
فثم شرع اهلل" .فالشريعة مبلزمة
الشريعة ،وضعوا قاعدة ذىبية تقول" :حيثما تكون المصمحة ّ
لمصالح الناس وأحكاميا تدور مع مصمحة اإلنسان .فمصمحة اإلنسان في أمنو العقمي ،وفي أمنو
الديني ،وفي أمنو الحياتي ،وفي أمنو الصحي ،وفي أمنو األخبلقي ،وفي أمنو االجتماعي ،كل ذلك
من ميام الشريعة ومن كميات مقاصدىا الجميمة".
التعريف اإلجرائي لمشريعة اإلسالمية :إدارة شئون العباد بما يتوائم مع مصادر الدين االسبلمي
(القرآن الكريم والسنة النبوية) والعمل بمبادئ االسبلم منيجا وروحا من خبلل تطبيقيا في جميع
مناحي الحياة قوال وسموكا.
المجتمع الحديث" :المجتمع مجموعة من الناس التي تشكل النظام نصف المغمق والتي تشكلشبكة العبلقات بين الناس ،المعنى العادي لممجتمع يشير إلى مجموعة من الناس تعيش سوية في
شكل منظّم وضمن جماعة منظمة .والمجتمعات أساس ترتكز عميو دراسة عموم االجتماعيات .وىو
تتربط فيما بينيا بعبلقات ثقافية واجتماعية ،يسعى كل
مجموعة من األفراد تعيش في موقع معين ا
واحد منيم لتحقيق المصالح واالحتياجات .والى حد ما ىو متعاون ،فمن الممكن أن ُيتيح المجتمع
ألعضائو االستفادة بطرق قد ال تكون ممكنة عمى مستوى األفراد ،و كبل الفوائد سواء منيا

االجتماعية و الفردية قد تكون مميزة وفي بعض الحاالت قد تمتد لتغطي جزءاً كبي اًر من المجتمع.
(مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة)
التعريف االجرائي لممجتمع الحديث :مجموعة من الناس تعيش وفق مناخ ثقافي معين تسود بو
عدد من السموكيات المكتسبة عمى شكل قواعد عرفية اكتسبت صفة االلزامية مع استمرارىا دون ان
تشترط انسجام ىذه السموكيات مع االديان السماوية.
حدود الدراسة:
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 الحد الموضوعي :الدراسة اقتصرت عمى التعرف عمى آداب البروتوكول واالتيكيت فيكل من المجتمع اإلسبلمية من خبلل الشريعة اإلسبلمية والمجتمع الحديث.
 الحد المكاني :ستقتصر ىذه الدراسة عمى المؤسسات الدولية والو ازرات الحكومية التي ليااقسام تشريفات وبروتوكول بقطاع غزة نظ ار لصعوبة الوصول الى الضفة الغربية بسبب
االحتبلل االسرائيمي.
 الحد البشري :سيطبق عمى االفراد العاممين بقسم التشريفات والبروتوكول بالمؤسساتالدولية والو ازرات الحكومية.
 الحد الزماني :ستجرى ىذه الدراسة من تاريخ ٔٓ ٕٓٔٗ-ٓ٘-وحتى ٓٓ.ٕٓٔٗ-ٓٓ-اإلطار المنيجي لمدراسة
نوع الدراسة ومنيجيا:
تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية والذي تصف وتقيم قواعد وآداب البروتوكول

واالتيكيت بين الشريعة اإلسبلمية والمجتمع الحديث ،وتحديد نقاط االختبلف والتبلقي بينيم .من
خبلل استخدام منيج أسموب التحميل "وىو الذي يصف ويفسر الماضي او الماضي القريب من

خبلل مصادر مختارة ومن ثم يقوم الباحث بالتحميل المفاىيمي االستقرائي لمبيانات التي قام بجمعيا

(قنديمجي ،وآخرون.)ٕٔٔ :ٕٓٓٓ ،

كما سيستخدم في الدراسة المنيج المقارن "وىو المقارنة والقياس بين ظاىرتين عادة واحيانا بين

اكثر من ظاىرتين بغرض التعرف عمى اوجو الشبو واالختبلف بينيا" (قنديمجي،عامر
وآخرون :ٕٓٓٓ،صٕ٘ٓ).

باإلضافة الى ذلك سيستخدم المنيج التاريخي "وىو ُيستخدم في دراسة ظواىر حدثت في
الماضي ،حيث يتم وصف وقائع الماضي وتسجيميا ،وتحميل الوثائق واألحداث المختمفة إليجاد
التفسيرات المبلئمة والمنطقية ليا عمى أسس عممية دقيقة ،بما يساعد في فيم ذلك الماضي

واالستناد عمى ذلك الفيم في بناء حقائق لمحاضر وكذلك الوصول إلى القواعد لمتنبؤ

بالمستقبل(.السر .)ٕٖ :ٕٓٔٗ ،والتي نتمكن من خبلليا االطبلع عمى القواعد المقارنة عمى ما
ىو متبع في ىذا السياق في االتفاقات الدولية والمصادر اإلسبلمية .إيمانا بأن العبرة ليست فيما

تتضمنو التشريعات والقوانين وانما العبرة بمسمك االداء عند التطبيق ومدى التزاميا واحتراميا بما
جاء في النصوص .وصوال في النياية إلى مدى التوافق أو االختبلف بين النظرية والتطبيق في كبل
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االتجاىين وصوال إلى الحمول المثمى التي يمكن األخذ بيا في مؤسساتنا العربية واإلسبلمية

المختصة.

مجتمع الدراسة وعينتو:

أوال :مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات الحكومية والدولية التي تمارس فعبل عمى أرض الواقع

أعمال البروتوكول واالتيكيت في قطاع غزة  ،والتي تشمل المؤسسات التالية:
ٔ-و ازرة الداخمية واالمن الوطني.
ٕ-و ازرة الخارجية.

ٖ-و ازرة االقتصاد الوطني.
ٗ-و ازرة المالية.

٘ -و ازرة الزراعة.

-ٙو ازرة االسرى والمحررين.
-ٚو ازرة الشئون االجتماعية.
-ٛو ازرة الشباب والرياضة.
-ٜو ازرة السياحة واالثار.

ٓٔ-و ازرة االوقاف والشؤون الدينية.
ٔٔ-و ازرة االعبلم.

ٕٔ-و ازرة الحكم المحمي.
ٖٔ-مجمس الوزراء.

ٗٔ-المجمس التشريعي .

٘ٔ-مكتب تمثيل دولة تركيا.
-ٔٙمكتب تمثيل دولة قطر.

-ٔٚمكتب تمثيل جميورية مصر العربية.

-ٔٛمكاتب وكالة غوث وتشغيل البلجئين "أونروا".
-ٔٛالييئة الدولية لمصميب االحمر.

-ٜٔجمعية اليبلل االحمر الفمسطيني.
ٕٓ-مقر"سي اتش اف".
ثانيا :عينة الدراسة:
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سيتم اعتماد اسموب الحصر الشامل لجميع مجتمع الدراسة؛ وذلك نظ ار لصغر المجتمع

حيث بمغ حجم العينة ( ) مبحوث ومبحوثة من الذين يمارسون فعبلً أعمال البروتوكول واالتيكيت

في المؤسسات المذكورة أعبله ،وتم اعتماد ىذه العينة نظ ار لكون ىؤالء المبحوثين قادرون عمى
اعطاء المعمومات الكاممة عن عمل االتيكيت والبروتوكول في مؤسساتيم.

أدوات الدراسة:

المقابمة :سيستخدم الباحث المقابمة كوسيمة لجمع المعمومات من خبلل لقاء العناصر المعنية "وىي
عبارة عن حوار فعال بين شخصين أو أكثر لمحصول عمى المعمومات من مصادرىا والتي سوف
تكون عمى شكل مجموعة من االسئمة التي تحقق أىداف الدراسة".

وتشمل أسئمة المقابمة عمى أربعة محاور رئيسية وكل محور يشتمل عمى مجموعة من االسئمة التي

سوف تحقق أىداف الدراسة كالتالي:
المحور األول :البيانات الشخصية.

المحور الثاني :قواعد البروتوكول في المجتمع الحديث والمجتمع االسبلمي.
المحور الثالث :آداب المياقة االتيكيت في المجتمع الحديث والمجتمع االسبلمي.

المحور الرابع :قواعد المراسم "البروتوكول "بين المجتمع الحديث والمجتمع االسبلمي.

صدق األداة :سيتم عرض أداة الدراسة عمى عدد من األساتذة والخبراء في مجال العبلقات الدولية
والبروتوكول واإلتيكيت ومناىج البحث العممي والسياسة واإلدارة لئلبداء الرأي في مدى صبلحيتيا

في قياس وتحقيق اليدف الذي صممت من أجمو.

ثبات األداة :سيتم التحقق من األداة ومدى ثبات نتائجيا مع تكرار مرات االستخدام باستخدام
معادلة ألفا كرو نباخ.
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المصادر والمراجع:
أوال :الكتب والمصادر العربية:
ٔ -سبلمة ،عبدالقادر (ٜٜٔٚم) ،قواعد السموك الدبموماسي المعاصر البروتوكول االتيكيت
المجاممة ،دار النيضة العربية ،القاىرة.

ٕ -بركات ،جمال (ٜ٘ٔٛم) ،الدبموماسية ماضييا وحاضرىا ومستقبميا ،مطابع الفرزدق
التجارية ،الرياض.

ٖ -ابراىيم ،أحمد حممي (ٜ٘ٔٚم) ،الدبموماسية البروتوكول االتيكيت المجاممة  ،عالم الكتب
لمنشر ،القاىرة.

ٗ -عبوشي ،صبلح (ٜٜٓٔم) ،كتاب المراسم ،طٕ ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر،
بيروت.

٘ -عطار ،محمد نادر (ٜٜٓٔم) ،آداب المياقة في حياة الدبموماسي ،معيد الدراسات
الدبموماسية ،الرياض.

 -ٙواكد ،فؤاد (ٕٜٔٚم) ،السموك االجتماعي والدبموماسي ،دار ممفيس لمطباعة ،القاىرة.
 -ٚالمصرية ،و ازرة الخارجية (ٜٔٛٙم) ،المدخل لقواعد المراسم  ،القاىرة.
 -ٛالمصرية ،و ازرة الخارجية (ٜٗٔٙم) ،دليل المراسم  ،القاىرة.

 -ٜعمي ،كمال محمد (ٕٓٓٓم) ،أداب السموك في اإلسبلم االتيكيت والبروتوكول ،دار غريب
لمطباعة والنشر ،القاىرة.

ٓٔ-الضبع ،رفعت عارف ( ،)ٕٓٓٛاالتيكيت فن السموك االنساني وفق األديان السماوية،
دار الفكر لمنشر ،عمان.

ٔٔ -الحوراني ،إياد (ٕٕٔٓ) ،فن االتيكيت والبروتوكول الدبموماسي ،طٕ ،مؤسسة الصفا
الفمسطينية ،غزة.

ٕٔ -جبلل ،محمد نعمان (ٕٗٓٓ) ،االستراتيجية والدبموماسية والبروتوكول بين االسبلم
والمجتمع الحديث ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت.

 -13ثاقب ،إيمان ( ،)ٕٓٓٛاالتيكيت ،دار الفاروق لبلستثمارات الثقافية ،الجيزة.
ٗٔ -حمزة ،جيبلن ( ،)ٕٜٓٓالمراسم والبروتوكول وعبلقتيا باإلعبلم ،دار الفكر العربي
لمدراسات والنشر ،القاىرة.

٘ٔ -سعيد ،سامي (ٕٔٓٓ) ،االتيكيت والبروتوكول ،مكتبة االنجمو مصرية ،القاىرة.

 -ٔٙرضا ،ىاشم حمدي (ٕٔٔٓ) ،ادارة العبلقات العامة والبروتوكوالت ،دار الراية لمنشر ،عمان.
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—ٔٚابو عامر ،عبلء (ٕٕٓٓ) ،البروتوكول الدبموماسي أصولو وقواعده  ،مكبة آفاق لمنشر،
غزة.

 -ٔٛالرفاعي ،حامد (ٕٕٓٓ) ،شركاء ال أوصياء ،مؤتمر العالم اإلسبلمي ،طرابمس

ٕٓ -سبلمة ،عبدالقادر ( ،)ٜٜٔٚقواعد السموك الدبموماسي في االسبلم ،دار النيضة العربية،
القاىرة.

ٕٔ-أيوب،حسن(ٕٔٓٓ) السموك االجتماعي في االسبلم ،دار السبلم لمنشر ،القاىرة.

ٕٕ-العصر ،أمينة ( )ٕٓٓٚاإلتيكيت عمم وفن ،المركز العربي لمنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.
ٖٕ-الدحدوح ،سممان (ٓ )ٜٜٔاإلسبلم أدبو وآدابو  ،دار الفكر العربي لمدراسات والنشر ،القاىرة.
ٕٗ-مزاىرة ،أيمن ( )ٕٓٓٙضيافة واتيكيت ،دار الشروق لمنشر ،عمان.

ٕ٘-حسن ،كامل ( )ٕٓٓٛإدارة المراسم ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عمان.
-ٕٙسالم ،أماني ( )ٕٓٓٙاالتكيت آداب وفن التصرف ،مكتبة النافذة لمنشر ،الجيزة.

-ٕٚسميمان ،صبحي ( )ٕٓٓٙاألصل في االتكيت أدب اسبلمي رفيع ،دار الفاروق لمنشر،
القاىرة

 -ٕٛأبو عباه ،سعيد ( )ٕٜٓٓالدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها ،دار انشْماء نهنشز
ًانرٌسّغ ،ػمان.
 -32مؤسسح ،اتذاع ( )3122كراب انمزاسم آداب االجرماػْح االذْكْد ،مؤسسح اتذاع نهذراساخ
ًانثحس ًانرذرّة ،غشج.
 -41انمؼيذ ،انرطٌّزُ ( )3122اإلذْكْد ،المعهد التطويري لتنمية الموارد البشرية ،اننجف.
 -42تزغٌز ،ػهِ ( )3112دتهٌماسْح انؼالقاخ انؼامح  ،مكرثح سهطان نهطثاػح ًاننشز ،غشج.
 -43شحزًر ،ػٌنِ ( )3124انؼالقاخ انؼامح فِ انمؤذمزاخ ،منرذٍ شارك انشثاتِ ،غشج.
 -44انؼجزمِ ،محمٌد ( )3122انرطٌر انرارّخِ نهنظزّح ًانممارسح انذتهٌماسْح ،مؤسسح اتذاع
نهذراساخ ًانثحس ًانرذرّة ،غشج.
 -45مؤسسح ،اتذاع( )3122انثزًذٌكٌل انذتهٌماسِ قٌاػذه ًاصٌنو ًذطثْقاذو ،مؤسسح اتذاع
نهذراساخ ًانثحس ًانرذرّة ،غشج.
 -46ىالل ،محمذ ( )3123انمزجغ فَ إدارج انثزًذٌكٌل ًانمزاسم ًفنٌن االذْكْد  ،مزكش
ذطٌّز االداء ًانرنمْح نهنشز ،انقاىزج.
 -47أتٌػثاه ،سؼْذ ( )3112الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها  ،دار انشْماء نهنشز
ًانرٌسّغ ،ػمان.
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—ٖٚابو عامر ،عبلء (ٕٔٓٓ) ،الوظيفة الدبلوماسية  -نشأتها .مؤسساتها .قواعدها .قوانينها،
دار الشروق ،عمان.
 -ٖٛاأللوسي ،جمال ( )ٜٜٔٚالدبموماسية عند المسممين العرب ،و ازرة األوقاف العراقية ،بغداد.
 -ٖٜالجنزوري ،عبدالعظيم (ٕ )ٜٜٔمبادئ العبلقات الدولية االسبلمية والعبلقات الدولية
المعاصرة  ،مكتبة اآلالت الحديثة لمطبع والنشر ،أسيوط.
ٓٗ-سبلمة،عبدالقادر( )ٜٜٔٚالتمثيل الدبموماسي والقنصمي المعاصر والدبموماسية في االسبلم،
دار النيضة العربية ،القاىرة.
ٔٗ-الشامي،عمي(ٕٔٔٓ) الدبموماسية نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ونظام االمتيازات والحصانات
الدبموماسية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان.
ثانيا :المجالت والدوريات العربية:
ٔ -مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة ،مجمد  ،ٕٓٓٛ ،ٙٛالجزء الثاني ،ص .ٔٛٔ–ٔٗٛ

ٕ -عاشور وآخرون ( " )ٕٓٓٚبرامج التشريفات بدوائر العبلقات العامة في الو ازرات الحكومية
ذات الطابع االقتصادي في السمطة الوطنية الفمسطينية" ،بحث تخرج بكالوريوس غير منشور،
الجامعة االسبلمية ،غزة.
ٖ -الشوبكي،تمار(ٕ٘ٓٓ)"برامج البروتوكول بدوائر العبلقات العامة في الجامعات الفمسطينية"،
بحث تخرج بكالوريوس غير منشور ،الجامعة االسبلمية ،غزة.
ٗ-العشري وآخرون(ٕٓٔٓ)"االتيكيت عند طفل الروضة وعبلقتو ببعض المتغيرات "  ،بحث مقدم
لمجمة كمية التربية ،جامعة

طنطا ،طنطا.

٘-الذيب،ايمان (")ٕٜٓٓاآلداب االجتماعية لدى طمبة الجامعة مبحث اسبلمي ودراسة نفسية"
،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة العراقية،الطارمية.
 -ٙسكر ،ماجد(ٕٔٔٓ) "التواصل االجتماعي أنواعو– ضوابطو–آثاره– ومعوقاتو دراسة قرآنية
موضوعية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسبلمية ،غزة.
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) "دور انشطة الموسيقى في تثقيف طفل الروضة ببعض سموكيات2101( نيللي، العطار-7
. عمان، مجمة الطفولة والتربية، دراسة منشورة،""االتيكيت
، رسالة ماجستير غير منشورة،"""ٕٓٓ)"المنظور اإلسالمي للعالقات العامَّةٛ(منصور،زين-ٛ
. بيروت،الجامعة االسبلمية
عباس وآخرون(ٕٓٔٓ)أصول التعامل وأثره عمى رضا السياح دراسة ميدانية لعينة من فنادق-ٜ
.أربيل،الجامعة المستنصرية،رسالة ماجستير منشورة،إقميم كوردستان
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