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 إلاهداء

َمف رباني  .. . اً . وشابة وأم... وبيف يديو، طفمة .. .. وفي كنفو. إلى نبضي الذي عشت بو
 .أبي ..بتعبو وعرقو ... 

 عمرىامـ، جميمتي التي أفنت اهلل عميو وس ... وقدوتي محمد صمى إلى التي أوصاني بيا ربي
 ا.. واغترفت مف قسوة الحياة أجمميا لنا ... أمي ...ألجمن

 ... زوجي الغالي إلى سندي ورفيؽ دربي،

 ... ىند ... .. عبد العزيز. .. ماجد. أبنائي ... .. وقرة عيني. زىور حياتي إلى ىدية الخالؽ،

 ... يـإلى إخوتي وأخواتي وأبنائ

 ... جدتي أـ صالح ... والخير والتسامح مؽر والخُ إلى قدوتي في الصب

 ..أمي الثانية ابتساـ ... . إلى تمؾ التي وىبتني الحياة يدىا لتساندني

 أىمي و أحبتي ...إلى 

 المواتي أخذتيـ غربتيـ مني ... إلى صديقاتي

 .إلى أساتذتي الذيف بعمميـ غمروني ..

 واإلبداع والتميز ... الرقي منيـ عفإلى العامميف في العالقات العامة والباحثيف 

 إلى الشيداء والجرحى واألسرى ...

 ... إلى مف غابوا عف أعيننا تحت التراب

 أىدي جيدي ىذا



 ج
 

 الشكر والتقدًر

 .(7)إبراهيم :  چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ: ًقول املولى عز وجل

 : اهلل رسولويقول 

 "كبفأمتوه أَنَكُم  تروا حتى لو فبدعوا بو تُكبفِئُونوَُ مَب تَجِدُوا ملَ فإِن ,فكبفِئوه مَعرُوفبً إِليكُمٌ صَنَعَ من"
 (.1672) رقم حديث داوود أبو رواه

 

  فالشنس
ا
  لي وهب الري ألاحد الىاحد هلل أول

ا
 بىعمه جخم الري هلل فالحمد الخطأ، مً الصىاب به أميز عقل

 علمخىا، ما إل لىا علم ل اللهم طاهو،سل وعظيم وجهو لجلى ًيبغي لما الحمد لو اللهم الصالحاث،

  اللهم أحمدك علمخىا، بما واهفعىا وسيىا ما وذلسها جهلىا ما علمىا اللهم
ا
  حمدا

ا
 علي، وعمو ًجاشي  ل وشنسا

 ثم وسلم، عليه هللا صل محمد وحبيبىا وقدوجىا سيدها على وبازك اللهم وصل   هرا، عملي بإجمام لخىفيقي

 والسياست إلادازة أمادًميت السائدة لجامعتي بالشنس أجقدم الدزب هرا لىع سازوا مً وباسم باسمي

 عمادتها في ممثلت وإلادازة القيادة في املاجسخير دزجت اسخنماى فسصت مىحخني والتي العليا، للدزاساث

 .ولها فيها هللا فبازك وخبراتهم، بعلمهم ًىما علي بخلى ما الرًً ألامادًميت وهيئتها

 واملىجه واملسشد ألاب إلى وأهربها املعاوي أجمل مً وهبيىا قسآهىا لغت جحمل ما لبه أجقدم لما

 و جىجيهاث مً به مدوي وما هره، زسالتي على إلاشساف بقبىى  لخفضله الجعبري  إبراهيم محمود/ الدلخىز 

 ًىم أعماله صحائف في العمل هرا ًهىن  أن حعالى وأدعىه إلجمامها، وحشجيع وقيمت، سدًدة وإزشاداث

 ) املدهون  إبراهيم محمد /الدلخىز  إلى والامخىان والخقدًس بالشنس أجقدم لرلو القيامت،
ا
  مىاقشا

ا
( داخليا

  إلى والخقدًس بالشنس وأجقدم لما وزيادتها، ألمادًميدىا جىىد خير لىهىن  وإزشاداجه لخىجيهاجه

 ) الصعيد أبو العبد أحمد /الدلخىز 
ا
  مىاقشا

ا
 وجىجيهاجه بملحظاجه وإثسائها لسسالتا بمىاقشت لخنسمه( خازجيا

 .البىاءة

  قام الري خليل عبد الفتاح حماد /الدلخىز  إلى والخقدًس الشنس معاوي بأسمى وأجقدم لما
ا
 مشهىزا

 
ا
 شعيد هاصر /الدلخىز  ألاسخاذ إلى والعسفان بالشنس أجقدم أن أوس ى ول لما ،بخدقيق السسالت لغىيا

 لي ومساهدتهم دعمهم على الهليت في شملئي ومافت املخىسطت للدزاساث ىألاقص  مجخمع مليت عميد العبادلة

  والشنس هره، لدزاستي إعدادي فترة خلى
ا
 ومل أسسحي، وألفساد الغيب، ظهس في بدعىة خصني مً لهل أخيرا

 .زسالتي إلهجاش وعلمه ومعسفخه عىهه ًد ومد ، وساعدوي شجعني، مً

 .والعمل القىى  في والخىفيق السداد لي خبجن أن لو، هى اسم بهل هللا ًا أسالو
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 الدراشة ملخص

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي 
الحكومية في قطاع غزة، والفروؽ في أداء العالقات العامة بيف مؤسسات التعميـ العالي الحكومية 

ـ والتكنولوجيا، كمية فمسطيف التقنية( والتي تمثمت الثالث )جامعة األقصى، الكمية الجامعية لمعمو 
في المجاالت الستة التالية: أىمية ومكانة العالقات العامة، نجاح العالقات العامة في تحقيؽ 
أىدافيا، وظائؼ العالقات العامة، األساليب والوسائؿ المستخدمة في العالقات العامة، البرامج 

عامة، أىـ المعوقات التي تواجو العالقات العامة ولتحقيؽ واألنشطة التي تنفذىا العالقات ال
أىداؼ الدراسة تمؾ، قامت الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وكانت أداة الدراسة 

( فقرة تتوزع عمى المجاالت 120األساسية عبارة عف استبانة تتكوف في صورتيا النيائية مف )
( مف مجالس الجامعات، 114انة عمى عينة بمغت )الستة سالفة الذكر، حيث طبقت االستب

رؤساء األقساـ وعمداء الكميات، موظفي العالقات العامة، تـ اختيارىـ بطريقة المسح الشامؿ 
 لمجتمع الدراسة، إضافة إلى مقابمة شخصية قامت الباحثة بتصميميا بناء عمى نتائج الدراسة.

( 30الدراسة، مف خالؿ عينة استطالعية بمغت )وقد قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ وثبات أداة 
موظفًا، وموظفة، كما استخدمت الباحثة برنامج رزمة التحميؿ اإلحصائي لمعموـ االجتماعية في 
تحميؿ البيانات، واستخالص النتائج، وباالعتماد عمى المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، 

ؽ بيف مجموعتيف، واختبار تحميؿ التبايف األحادي، واختبار ت لمعينة الواحدة، واختبار ت لمفرو 
 وأشارت النتائج إلى ما يمي:واختبارات لممقارنة البعدية، 

%( في مؤسسات التعميـ العالي 67.72أف مستوى أداء العالقات العامة بمغت نسبتو ) -1
 %(.80الحكومية في قطاع غزة، وىو دوف المستوى االفتراضي الذي حددتو الباحثة )

عالقات العامة تحظى بأىمية ومكانة لدى اإلدارة العميا بمؤسسات التعميـ العالي أف ال -2
%(. وتبيف أنو ال 70.958الحكومية في قطاع غزة، بنسبة متوسطة وبوزف نسبي بمغ )

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أىمية ومكانة العالقات العامة باختالؼ المؤسسة 
 التعميمية.
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ؿ نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا، بمغ مستوى متوسط أف الوزف النسبي لمجا -3
%(، وتبيف أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية في نجاح العالقات 68.244وبنسبة )

العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في تحقيؽ أىدافيا، وكانت تمؾ الفروؽ 
فمسطيف التقنية، وذلؾ عمى حساب لصالح الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، وكمية 

 جامعة األقصى.
أف العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية، ال تقوـ بوظائفيا بالمستوى  -4

المطموب، حيث بمغ الوزف النسبي عمى جميع وظائؼ العالقات العامة ما نسبتو 
 %(، كما وأظيرت النتائج أف الوزف النسبي لوظيفة البحث بمغ68.298)
%(، وكاف الوزف 67.991%(، أما الوزف النسبي لوظيفة التخطيط فبمغ )62.614)

%(، وبمغ الوزف النسبي لوظيفة التنسيؽ مف وجية نظر 71.375النسبي لوظيفة التنفيذ )
%(، فيما بمغ الوزف النسبي لوظيفة 70.651العامميف بالمؤسسات التعميمية الثالث )

تائج أنو ال توجد فروؽ بيف مؤسسات التعميـ العالي %(. كما أظيرت الن68.56التقويـ )
 الحكومية في قطاع غزة في مجاؿ قياميا بوظائفيا.

أف درجة استخداـ العالقات العامة لألساليب والوسائؿ الالزمة لعمميا، وقياميا بمياميا،  -5
%(، وىي نسبة أدنى مف المستوى المطموب، وتبيف وجود فروؽ 66.536بمغت نسبتو )

دامات العالقات العامة لألساليب والوسائؿ الالزمة، تعزى لمتغير المؤسسة في استخ
%(، 72.64التعميمية، وكانت تمؾ الفروؽ لصالح كمية فمسطيف التقنية بوزف نسبي بمغ )

%(، بينما كاف الوزف 74.252والكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا بوزف نسبي بمغ )
 %(.62.042النسبي لجامعة األقصى )

%(، وىي نسبة 63.006أف درجة تنفيذ العالقات العامة لمبرامج واألنشطة بمغت نسبتو ) -6
أدنى مف المستوى المتوقع والمطموب، ولـ تظير فروؽ بيف مؤسسات التعميـ العالي 

 الحكومية في قطاع غزة في تنفيذ البرامج واألنشطة.
ىذه المعوقات  أف العالقات العامة تواجو العديد مف المعوقات، وبمغت درجة -7

 عمؿ طبيعة%(، فيما كاف أكثرىا تأثيرًا عمى نجاح العالقات العامة، 67.162)
، بوزف والرغبات الميوؿ حيث مف مختمؼ جميور مع تتعامؿ إنيا حيث العامة العالقات

، بوزف العامة لمعالقات المتاحة المادية اإلمكانات ضعؼ%(، يمييا 72.106نسبي بمغ )
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، بوزف العامة العالقات في لمعمؿ المؤىمة الكوادر قمة(، يمييا %71.579نسبي بمغ )
 العالقات وموظفي لدوائر المتوفرة التدريب أنظمة ضعؼ%(، يمييا 70.351نسبي بمغ )

 %(.68.246، بوزف نسبي بمغ )العامة
أف ىناؾ فروقًا جوىرية ذات داللة إحصائية في المعوقات التي تواجو العالقات العامة  -8

ت التعميـ العالي الحكومية تعزى لمتغير المؤسسة، وكانت تمؾ الفروؽ لصالح في مؤسسا
جامعة األقصى، حيث تبيف أف المعوقات التي تواجو العالقات العامة بجامعة األقصى 

%(، فيما كانت درجة المعوقات التي تواجو الكمية الجامعية لمعمـو 70.1274)
ات التي تواجو العالقات العامة في جامعة %(، فيما كانت المعوق67.548والتكنولوجيا )

 %(.57.548فمسطيف التقنية )
 .لالرتقاء بمستوى أداء العالقات العامة مقترحٍ  ة بتقديـ إطارٍ سوقد اختتمت الباحثة الدرا

 :لعديد من التوصيات منياوفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة با
 قات العامة لمعامميف بالعالقات العامة.عقد دورات تدريبية حوؿ تصميـ وتنفيذ برامج العال -1
ضرورة إعادة النظر في اليياكؿ التنظيمية لمؤسسات التعميـ العالي، واالىتماـ بوضع ىيكؿ  -2

 تنظيمي يمنح العالقات العامة دائرة مستقمة بصالحيات أوسع ومياـ جديدة.
مي سواء أكانت ضرورة توطيد العالقة بيف دوائر العالقات العامة ومؤسسات المجتمع المح -3

 أىمية، أـ حكومية.
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Abstract 

The study aims to identify the reality of public relations in public 

higher education institutions in the Gaza Strip, and the differences in the 

performance of public relations between the three public higher education 

institutions (Al-Aqsa University, Science and Technology University 

College, Palestine Technical College) where are represented in the 

following six domains: the importance and status public relations, public 

relations success in achieving its objectives, public relations functions, 

the methods and approaches used in public relations, programs and 

activities that carried out by the public relations, and the most important 

constraints facing the public relations. 

The researcher used descriptive analytical approach  to achieve the 

objectives of study, and the basic tool of the study is a questionnaire 

,which consists in its final at (120) items, are distributed on six domains, 

where the study was applied to a sample of (114) of the council of 

universities , heads of departments and deans of colleges, public relations 

employees, were selected in a manner comprehensive survey of the study 

population, as well as a personal interview, the researcher designed based 

on the results of the study. 

The researcher make sure of the validity and reliability of the study 

tool through exploratory sample of (30) employees. The researcher used 

the Statistical package for Social Sciences program in analysis the data, 

and relying on averages, relative weights, one sample test t, independent 

sample t test, analysis of variance test, tests for following comparison 

(L.S.D) and Scheffe. 

After Appling the study shows the following results: 

1- The level performance of public relations reached a rate (67.72%) 

in public higher education institutions in the Gaza Strip, which is 

below the default level set by the researcher (80%). 

2- Public relations have the importance and status among senior 

management government higher education institutions in the Gaza 

Strip by medium weight and relative amount (70.958%). And there 

are no statistical significant differences in the importance and 

status of public relations in different educational institution 

differences. 

3- The relative weight of the area of public relations success in 

achieving its objectives reached an average level and by 

(68.244%), and there are a statistical significant differences in the 
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success of public relations in government institutions of higher 

education in achieving their goals, and these differences  in favor 

of the University College of Science and Technology, and Palestine 

Technical College. 

4- The public relations in government institutions of higher education 

do not carry out the function at the required level where it reached 

the relative weight of all the public relations functions representing 

(68.298%), and the results showed that the relative weight of the 

search function (62.614%), while the relative weight of the 

function of planning, bringing (67.991%), and the relative weight 

of the function execution (71.375%), and reached the relative 

weight of the function of coordination from the standpoint of the 

three workers in educational institutions (70.651%), while the total 

weight of the function of the relative Calendar (68.56%). The 

results also showed that there are no differences between public 

higher education institutions in the sector in its functioning. 

5- The degree of using public relations techniques required reached a 

rate of (66.536%), the lowest percentage of the required level, and 

show the existence of differences in the use of public relations 

techniques and means attributed to the educational institution, and 

that was the differences in favor of the Palestine Technical College 

relative weight was (72.64%), and the University College of 

Science and Technology relative weight was (74.252%), while the 

relative weight of the University of Al-Aqsa (62.042%). 

6- The degree of implementation of public relations programs and 

activities amounted to a rate (63.006%), and this percentage is low 

than the expected level. There are no differences between public 

higher education institutions in the Gaza Strip show in the 

implementation of programs and activities. 

7- The public relations face many challenges and constrains that 

reached the degree of these constraints (67.162%). 

8- There are a statistical significance in the constraints faced by public 

relations in government institutions of higher education due to 

university, and these differences in favor of the Al-Aqsa 

University. It was found that the constraints faced by public 

relations at Al-Aqsa university (70.1274%) , While the degree of 

constraints faced by  the University College of Science and 

Technology(67.548%), While the obstacles facing public relations 

in Palestine Technical University(57.548%). 



 ط
 

The researcher concluded a proposal to progress the performance 

of public relations. 

And in the light of the study results the researcher recommends the 

several recommendation as the following: 

1- The need to training on designing and implementing public 

relations programs for employees of public relations. 

2- The need to reconsider the organizational structures of the 

institutions of higher education, and attention to the development 

of an organizational structure gives independent public relations 

department wider powers and new tasks. 

3- The need to strengthen the relationship between the departments of 

public relations and community institutions, whether civil, or 

government. 
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 الفصل األول

 خطة الدراسة

 المقدمة:

عممية تحقيؽ األىداؼ المرسومة باستغالؿ الموارد المتاحة، وفؽ منيج ُمحّدد، اإلدارة 
خطيط، التنظيـ، : التئؼ أساسية، وأىـّ ىذه الوظائؼ ىيقوـ اإلدارة بوظا، وتمف بيئة معينةوض
 .جيو والرقابةالتو 

 بما المؤسسة سياسات وتحديد، االتجاىات لتقويـ اإلدارة بيا تقـو وظيفة العامة والعالقات
 عجوة،و )وتفاىم الجميور رضا كسب إلى ييدؼ برنامج وتنفيذ، الجميور مصمحة مع يتفؽ

تسعى بيا المؤسسات  ،وظيفة إدارية مستمرة ومخططة ف العالقات العامةإحيث  (.15: 2000
لكسب تفاىـ وتعاطؼ وتأييد الجماىير التي تيميا، والحفاظ عمى  ،المنظمات الخاصة والعامةو 

توفير و والمصالح المختمفة لإلدارة والعامميف،  ،التعارض الطبيعي بيف االىتمامات التخمص مف
 (.40 - 39: 2005الطرؽ والوسائؿ االتصالية المناسبة بيف اإلدارة والجميور )عجوة، 

ونشأت بالضرورة في كؿ مجتمع  ،العامة ظاىرة اجتماعية ولدت مع اإلنساف العالقاتو 
بشري، فيي تتطور بتطور المجتمعات، وظيرت في المؤسسات المختمفة نتيجة االحتكاؾ 
االجتماعي بيف أفراد المؤسسة، وبيف أفراد المؤسسة والجميور، فالعالقات العامة أصبحت جزءًا 

فة، السيما وأنيا تحاوؿ حؿ المشكالت التي تواجو المؤسسات، حيويًا داخؿ المؤسسات المختم
 خاصة بعد ارتفاع مستوى التعقيد فييا، والتشابؾ واالحتكاؾ االجتماعي.

وحظيت العالقات العامة باىتماـ شديد كونيا حاجة مف حاجات المجتمع، ولقدرتيا عمى 
ساف واحتراـ رغباتو ومحاولة تمبيتيا، متابعة مجريات وعوامؿ التغيير والتقدـ، وتؤكد عمى قيمة اإلن
 (.36-2001:35، بوريكما أنيا أداة مف أدوات المسئولية االجتماعية لممؤسسات )الج

لذا تعد العالقات العامة وظيفة حيوية في المؤسسات كافة، التي تمارس فييا، فمـ يعد 
ية لكؿ مؤسسة تمارس مف الممكف االستغناء عنيا، أو عدىا نشاطًا ثانويًا، بؿ أصبحت ضرور 
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عماًل يمس الجميور بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وازدادت أىميتيا بتطور المؤسسات واتساع 
 أعماليا.

لذا كاف مف الُممح البحث في واقع العالقات العامة السيما في مؤسسات التعميـ العالي 
 بتيا.لما ليذه المؤسسات مف أىمية في بناء صورة كمية مؤسساتية مف خالؿ طم

فيي مف جية تؤمف العالقة بموظفييا والعامميف في  ،والعالقات العامة تعمؿ باتجاىيف
عني بالعالقة مع الجميور الخارجي الذي يستفيد مف خدمات إطارىا، ومف جية أخرى فيي تُ 

 (.2010:167المؤسسة أو يشارؾ في تحقيؽ تمؾ الخدمات )الربيعي،

2013فيما أكدت دراسة حسيف ) أنو رغـ االعتراؼ بأىمية العالقات العامة ( ب4:
ات العربية العامة والخاصة إال أف الدور الذي تقوـ بو العالقات العامة في المؤسس ،وأدوارىا

لممستوى المطموب، وىو بحاجة إلى إعادة نظر في السياسات واالستراتيجيات  ضعيؼ، ولـ يرتؽ
ىناؾ قصورًا في األدوار التي تقوـ بيا  ( بأف2011واألىداؼ. في حيف أكدت دراسة )دراغمة، 

تجاه استقطاب طمبة الثانوية العامة وتجاه  ،دوائر العالقات العامة في الجامعات الفمسطينية
، لذا فقد كاف لزامًا عمينا الكشؼ عف واقع ريجيفجماىير الطمبة المسجميف فييا، وطمبتيا الخ

 ؿ إجراء ىذه الدراسة.العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي مف خال

ذا كانت العالقات العامة قد أصبحت أمرًا الزمًا بال نسبة لممنظمات العامة والخاصة، وا 
قوـ عمى مبدأ تنيا ألـز ما تكوف بالنسبة لمنظمات التعميـ الجامعي، فطبيعة العمؿ الجامعي إف

بعضيـ البعض، فالحاجة المشاركة واالتصاؿ والتواصؿ بيف المستفيد والعامميف، وبيف العامميف و 
لمعالقات العامة في التعميـ الجامعي تضمف إقامة عالقات التفاىـ والثقة المتبادلة مع جماىيرىا، 
وبذلؾ يمكف حثيـ عمى التجاوب مع سياساتيا، أو التضحية بالجيد أو الوقت )المركز الفمسطيني 

 (.2011:6لالتصاؿ والسياسات التنموية، 

2001أبو خاطر )يرى  نفسو السياؽ وفي في  ي( بأف العالقات العامة نظاـ أساس3:
دعـ جيود مؤسسات التعميـ الجامعي إلحداث التغيير المنشود، ولعؿ ىذا ما دفع المسئوليف عف 

العالقات العامة اىتمامًا ممحوظًا،  إليالءالتعميـ الجامعي في جامعات بعض الدوؿ المتقدمة 
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مكنيا مف القياـ ببرامجيا، وأنشطتيا، حتى تتمكف مف ومنحيا السمطات والصالحيات التي ت
 تسويقيا لدى جماىيرىا الداخمية والخارجية.

ولـ يعد السؤاؿ عف أىمية اتصاؿ المؤسسة التعميمية بجميورىا، بؿ أصبح السؤاؿ حوؿ 
دارة عالقاتيا العامة، وقياميا بوظائفيا، السيما وأف دينامي كية كيفية اتصاؿ المؤسسة بجميورىا، وا 

التكنولوجيا الحديثة جعمت معظـ المجتمعات تعيش حالة مف التغيرات، وىذا انعكس عمى 
(، وعمى العالقات العامة مواكبة تمؾ Dolphin & Fan, 2000: 427الجميور، وثقافتو )

 وفعالة. اغة برامج ووسائؿ اتصالية مناسبةالتطورات مف خالؿ صي

مف أىـ الجماىير التي  ،بة في الجامعات( بأف جميور الطم2011:13وأورد دراغمة )
يجب أف تيتـ بو العالقات العامة، مف خالؿ بث الغيرة والمسئولية بيف طالبيا، ليكونوا خير 

 سفراء ليا أينما وجدوا.

ومجاؿ عمميا فقد ارتأت أىمية  ،ف العالقات العامة ىي صميـ تخصص الباحثةإوحيث 
 ،سيما التعميـ العالي والحكومي منياال ،ةيت التعميمالعامة في المؤسسا دراسة واقع العالقات

 لموصوؿ بيا إلى ما يجب أف تكوف عميو.

ومف ىنا ترى الباحثة بأف الطمبة المبنة األساسية لعمؿ الجامعات، لكونيـ اليدؼ المنشود 
مف إنشائيا، فإف الجامعات عمييا أف تسعى مف خالؿ دوائر العالقات العامة فييا الستقطاب 

ومف  فييا أثناء فترة الدراسة. ميفالطمبة المسج بيفجدد لبرامجيا، والحفاظ عمى عالقة جيدة  طمبة
جانب آخر ترى الباحثة بأف إدارة العالقات العامة في التعميـ الجامعي مطالبة باستقطاب 

مف  ،يا التدريسية والطاقـ اإلداري فيياوالمحافظة عمى نخب ،ىيئة التدريس العامميف وأعضاء
، وذلؾ مف خالؿ ؿ جسر عالقة طيبة بيف اإلدارة والعامميف، وبيف الكياف الجامعي والعامميفخال

إال إذا اقتنعت  ،ممارسة العالقات العامة لكافة وظائفيا، ولف تحقؽ العالقات العامة أىدافيا
 مع الجميور. نسبياأو  اإلدارات العميا بأىميتيا، وتـ استخداـ أفضؿ األساليب االتصالية
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 شكمة الدراسة:م

في مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي  ،مف خالؿ عمؿ الباحثة بدائرة العالقات العامة
الحكومي واجيت العديد مف الصعوبات في تطبيؽ سياساتيا، وتحقيؽ أىدافيا، واألساليب الواجب 
إتباعيا، والبرامج واألنشطة التي يجب أف تنفذىا لذا كاف مف الضروري الكشؼ عف واقع 

 العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي.

 :التالي تتمثل مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس

حافظات غزة من وجية ما واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في م
 ؟وسبل تطويرىا نظر العاممين

 األقصىامعة ج) ميةالحكو  العالي التعميـ مؤسسات في العامة العالقات أداء مستوى ما -1
 العامميف؟ نظر وجية مف( كمية فمسطيف التقنية – التكنولوجياامعية لمعموـ و جالكمية ال –

 ؟%(80) االفتراضي المستوى إلى يصؿ وىؿ
 العالي التعميـ مؤسسات في العامة العالقات بيا تحظى التي المكانة أو األىمية ما -2

امعة ج) الثالثة العالي التعميـ مؤسسات دىل األىمية ىذه تختمؼ وىؿ الثالثة؟ الحكومية
 ؟(كمية فمسطيف التقنية – التكنولوجياامعية لمعموـ و جالكمية ال – األقصى

 وىؿ أىدافيا؟ تحقيؽ في العالي التعميـ مؤسسات في العامة العالقات نجاح مدى ما -3
امعية لمعمـو جالكمية ال – األقصىامعة ج) الثالثة المؤسسات بيف فروؽ توجد

 األىداؼ؟ ىذه تحقيؽ درجة في( كمية فمسطيف التقنية – لتكنولوجيااو 
 توجد وىؿ العالي؟ التعميـ مؤسسات في العامة العالقات تؤدييا التي الوظائؼ أىـ ما -4

 الوظائؼ؟ ىذه ممارسة درجة في الثالثة المؤسسات بيف إحصائياً  دالة فروؽ
 العالي التعميـ مؤسسات في لعامةا العالقات تستخدميا التي والوسائؿ األساليب أىـ ما -5

 والوسائؿ األساليب ىذه استخداـ في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد وىؿ الحكومية؟
 الثالثة؟ المؤسسات بيف
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 العالي التعميـ مؤسسات في العامة العالقات تنفذىا التي واألنشطة البرامج أىـ ما -6
 تنفيذ درجة في الثالثة ساتالمؤس بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد وىؿ الحكومية؟
 واألنشطة؟ البرامج

( في تقديرات عينة 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -7
الدراسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى 

 ؟لمتغير الجنس
( في تقديرات عينة 0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -8

الدراسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى 
 لمتغير سنوات الخبرة؟

( في تقديرات عينة 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -9
ية في قطاع غزة تعزى الدراسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكوم

 ؟لمتغير المؤىؿ العممي
 الحكومية؟ العالي التعميـ مؤسسات في العامة العالقات تواجو التي المعوقات أىـ ما -10

 العالي التعميـ مؤسسات في المعوقات التي تواجو إحصائية داللة ذات فروؽ توجد وىؿ
 الحكومية؟

في مؤسسات التعميـ  وتطويره مةما اإلطار المقترح لتنمية مستوى أداء العالقات العا -11
 العالي الحكومية الثالثة؟

 

 : فرضيات الدراسة

يصؿ مستوى أداء العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية إلى المستوى  -1
 (.%80االفتراضي )

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجة تحقيؽ أىداؼ العالقات العامة ُتعزى لممؤسسة  -2
 األكاديمية.

 تختمؼ األىمية أو المكانة التي تحظى بيا العالقات العامة باختالؼ المؤسسة ال -3
 التقنية(. –التكنولوجيا  –األكاديمية )األقصى 
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ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجة ممارسة العالقات العامة لوظائفيا ُتعزى لممؤسسة  -4
 التقنية(. –التكنولوجيا  –األكاديمية )األقصى 

دالة إحصائيًا في األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة  ال توجد فروؽ -5
 التقنية(. –التكنولوجيا  –ُتعزى لممؤسسة األكاديمية )األقصى 

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجة تنفيذ العالقات العامة لمبرامج واألنشطة ُتعزى  -6
 .التقنية( –التكنولوجيا  –لممؤسسة األكاديمية )األقصى 

( في تقديرات عينة الدراسة 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -7
لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى لمتغير 

 .الجنس
( في تقديرات عينة الدراسة 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -8

قات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى لمتغير لواقع العال
 .الخبرة

( في تقديرات عينة الدراسة 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -9
لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى لمتغير 

 .المؤىؿ العممي
توجد فروؽ دالة إحصائيًا في المعوقات التي تواجو مؤسسات التعميـ العالي  ال -10

 التقنية(. -التكنولوجيا  –الحكومية تعزى لمتغير المؤسسة األكاديمية )األقصى 
 أىمية الدراسة:

 تستمد الدراسة الحالية أىميتيا من النقاط التالية:

يث إنيا تختص بواقع العالقات الدراسة تعد األولى مف نوعيا عمى حد عمـ الباحثة ح -1
 العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية مف وجية نظر العامميف.

تعد إضافة إلى المكتبة الفمسطينية في مجاؿ العالقات العامة، حيث الحظت الباحثة  -2
 نقصًا شديدًا في الدراسات والرسائؿ العممية المتعمقة بالعالقات العامة.

ىـ المعوقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ العالقات العامة قد تكشؼ الدراسة عف أ -3
 ومحاولة وضع الحموؿ المناسبة لمتغمب عمييا.
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تعد الدراسة ىامة كونيا تتعمؽ بإحدى أىـ المؤسسات الحكومية أال وىي المؤسسة  -4
األكاديمية، حيث إنيا لب الفكر الفمسطيني والمسئولة عف تشكيؿ فكر الكوادر الخريجة 

 ا.مف طمبتي
وقد يستفيد مف نتائج الدراسة الحالية عدة فئات أىميا: إدارة الجامعات الحكومية،  -5

العامموف بالجامعات الحكومية، وذلؾ مف خالؿ إيمانيـ بأىمية وجود العالقات العامة في 
 المؤسسة، والمساىمة في نجاحيا وتحقيؽ أىدفيا.

جراء دراسات جديدة تتناوؿ متغيرات قد تفتح الدراسة آفاقًا جديدة لمبحث أماـ الباحثيف إل -6
 أخرى ذات عالقة بموضوع البحث.

تقديـ إطار مقترح لالرتقاء بعمؿ دوائر العالقات العامة تستفيد منو مؤسسات التعميـ  -7
 العالي الحكومية الثالثة.

 أىداف الدراسة:
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في محافظات واقع العالقات العامة في  إلىالتعرؼ  -1
غزة، وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مستوى العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي 

مكانية وجود فروؽ فردية في مستوى ىذا األداء.  الحكومية وا 
الكشؼ عف الفروؽ الجوىرية بيف مؤسسات التعميـ العالي الثالثة في المتغيرات السابقة  -2

ىمية والمكانة، تحقيؽ أىداؼ العالقات العامة، وظائؼ العالقات العامة، األساليب )األ
التي تستخدميا العالقات العامة، البرامج واألنشطة التي تنفذىا العالقات العامة، 

 المعوقات التي تواجو العالقات العامة(.
 لحكومية.الكشؼ عف أىمية ومكانة العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي ا -3
مدى نجاح العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في  إلىالتعرؼ  -4

 محافظات غزة في تحقيؽ أىدافيا.
الكشؼ عف الوظائؼ التي تقوـ بيا العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي  -5

 الحكومية في محافظات غزة.
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ت العامة في مؤسسات التعميـ الكشؼ عف األساليب واألنشطة التي تمارسيا العالقا -6
 العالي الحكومية في محافظات غزة.

الكشؼ عف األنشطة والبرامج التي تنفذىا العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي  -7
 الحكومية في محافظات غزة.

التعرؼ إلى الفروؽ في تقديرات عينة الدراسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ  -8
ومية محافظات غزة باختالؼ متغيرات: الجنس، سنوات الخبرة، المؤىؿ العالي الحك

 العممي.
التعرؼ إلى المعوقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ العالقات العامة ألىدافيا في مؤسسات  -9

 التعميـ العالي الحكومية في محافظات غزة.
ـ العالي لسبؿ تطوير مستوى أداء العالقات العامة في مؤسسات التعمي تقديـ إطار مقترح -10

 الحكومية الثالثة.
 

 مصطمحات الدراسة اإلجرائية :

 واقع العالقات العامة:  -0

واقتناع اإلدارة العميا بأىميتيا، إضافة إلى الوظائؼ  ،قدرة العالقات العامة عمى تحقيؽ أىدافيا
اجية التي تمارسيا باستخداـ كافة األساليب والوسائؿ االتصالية والبرامج واألنشطة المناسبة، ومو 

 المعوقات التي تعترض عمميا.

 مؤسسات التعميم العالي الحكومي: -5

المؤسسات األكاديمية الثالثة ) جامعة األقصى، الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا، كمية 
فمسطيف التقنية( والتي تعمؿ بإشراؼ وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطيني، وتمنح عدة درجات 

 الماجستير(. -البكالوريوس -عممية) الدبمـو
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 محافظات غزة:  -4

ومع قياـ السمطة الفمسطينية تـ  كيمو متر مربع، 365 جزء مف السيؿ الساحمي تبمغ مساحتيا
تقسيـ قطاع غزة إداريًا إلى خمس محافظات ىي: محافظة الشماؿ، محافظة غزة، محافظة 

عاوف الدولي الفمسطينية، وزارة التخطيط والت) الوسطى، محافظة خاف يونس، محافظة رفح"
2006: 159.) 

 العاممون: -3

كمية العمـو  -الثالثة ) جامعة األقصى الحكومية في مؤسسات التعميـ العالي ىـ العامموف
دارة العميا )رؤساء مؤسسات التعميـ العالي ويتمثموف في اإلوالتكنولوجيا_ كمية فمسطيف التقنية( 

ساء األقساـ األكاديمية واإلدارية والعامميف في أقساـ الحكومية ومجالس الجامعة والكميات( ورؤ 
 العالقات العامة.

 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة عمى محافظات غزة، لصعوبة الوصوؿ إلى الحدود المكانية:  -1
 محافظات شماؿ فمسطيف "محافظات الضفة الغربية".

كومية، وىي اقتصرت الدراسة عمى مؤسسات التعميـ العالي الح الحدود المؤسسية: -2
 )جامعة األقصى، الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا، كمية فمسطيف التقنية(.

فظات غزة، اقتصرت الدراسة عمى مجالس الجامعات الحكومية في محا الحدود البشرية: -3
 العالقات العامة. وعمداء الكميات، وموظفي

 (.2014لجامعي )قامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة خالؿ العاـ ا الحدود الزمنية: -4
واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية، وقامت  الحدود الموضوعية: -5

العالقات عف واقع العالقات العامة: أىمية  الباحثة بتحديد المجاالت التالية لمكشؼ
، نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا، الوظائؼ التي تقـو بيا ومكانتيا العامة
قات العامة، األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة، األنشطة والبرامج العال

 التي تنفذىا العالقات العامة، معوقات العالقات العامة(.



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة

 

 .نشأة العالقات العامة وتطورىا: المبحث األول

 .مدخل إلى العالقات العامة: المبحث الثاني

 .األطر النظرية لمعالقات العامة: بحث الثالثالم

 .مؤسسات التعميم العالي الحكوميةرابع: المبحث ال
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 المبحث األول

 نشأة العالقات العامة وتطورىا

 التطور التاريخي لمعالقات العامة:

العامة إلى إقامة عالقة طيبة بيف المؤسسة وجميورىا سواء الداخمي، أو  العالقاتتيدؼ 
العالقات العامة نشاط يختص بعالقة المؤسسة بيذا الجميور، ولـ تأت العالقات الخارجي، ف

أىميا الثورة  ،العامة ونشاطاتيا محض الصدفة، بؿ كاف لتطورىا وانتشارىا أسباب وتداعيات
وبداية األلفية الثالثة، وسنحاوؿ مف خالؿ المبحث  ،االتصالية والتقنية في نياية األلفية الثانية

 عرؼ عمى نشأة العالقات العامة وتطورىا.األوؿ الت

إال أنو أصبح  ،ولقد استخدـ اصطالح العالقات العامة في أواخر القرف التاسع عشر
وذلؾ مف الناحيتيف النظرية  ،مصطمحًا شائعًا بمعناه المعاصر في منتصؼ القرف العشريف

وفي اتساع  ،ة واألجنبيةوقد تمثؿ ذلؾ في العديد مف الدراسات والمؤلفات العربي ،والتطبيقية
 (.10: 2011ممارسة ىذا النشاط مف قبؿ المؤسسات عمى اختالؼ أنواعيا )جرادات والشامي، 

فالعالقات العامة بإطارىا العاـ تعتبر نشاطًا قديمًا، ويذكر أف أوؿ مف استخدـ مصطمح 
العالقات العامة وذلؾ في عنواف محاضراتو " ،دورمان أيتونالعالقات العامة المحامي األمريكي 

 ـ(.1882وواجبات الميف الشرعية"، والتي ألقاىا في مدرسة بيؿ لمقانوف عاـ )

فيو أوؿ مف  ،مف أبرز الشخصيات التي دفعت العالقات العامة لألماـ إدوارد بيرنزويعد 
 توماس جيفرسونـ(، والرئيس األمريكي 1920استخدـ مصطمح مستشار العالقات العامة عاـ )

ـ( )جرادات 1807طمح العالقات العامة في رسالتو السابعة أماـ الكونغرس عاـ )استخدـ مص
 (.30- 29: 2009والشامي، 

والعالقات العامة بدأت مع بداية الجميور، حيث اقترف وجودىا بنشأة المجتمعات 
والمؤسسات اإلنسانية األولى أي األسرة والقبيمة والمجتمع والدوؿ، ولعؿ مف أشكاليا في 

معات البدائية إقناع الجماىير برحالت الصيد والقنص واالنضماـ إلى غزو القبائؿ األخرى، المجت
واليجرات إلى مناطؽ المياه، وظير ذلؾ مف خالؿ نقوش اإلنساف البدائي عمى الواجيات 
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والجدراف وتوجيو رسائؿ االنتصارات في زمف األشورييف والبابمييف، واستعماؿ األرقاـ الطينية 
 (.27: 2001ؿ في وادي الرافديف )الجبوري، والتماثي

والعالقات العامة ولدت بميالد أوؿ مجموعة منظمة فكرت بعممية االتصاؿ مع 
الجماىير، أي أنيا وجدت منذ نشأت الحضارات القديمة، وأف التطور النظري والعممي لمعالقات 

القرف التاسع عشر، العامة ناتج عف تعقيدات المجتمعات، وتطور الصحافة الجماىيرية في 
 (.Black, 2003: 8وبداية القرف العشريف )

 لـ يتفقوا عمى تحديد تاريخ ونشأة ( بأف العمماء والمؤرخيف196: 2004ويذكر رشواف )
إال أف ىناؾ إجماعًا بينيـ عمى أف القرف العشريف شيد اىتمامًا بمصطمح  ،العالقات العامة

عالقات العامة بظيور الصحافة ووسائؿ اإلعالـ، ألف العالقات العامة، فال يمكف ربط ظيور ال
اد االىتماـ ديز اوال يستطيع العيش بمعزؿ عف اآلخريف، لكف  ،اإلنساف كائف اجتماعي بطبيعتو

بيا الحقًا يرجع لظيور المنشآت الكبيرة وابتعاد المنشآت عف جماىيرىا، وظيور شبكات ووسائؿ 
وبروز الحاجة إلى التأييد الجماىيري، وأخيرًا زيادة طمب  ،إعالـ واسعة، وازدياد قوة الرأي العاـ

بسبب زيادة الوعي الناجـ عف انتشار  ،الجماىير لمعرفة الحقائؽ والمعمومات المتعمقة بالمؤسسات
 التعميـ والمعرفة.

( بأف العالقات العامة وجدت بصور وأشكاؿ 191 - 190: 2008بينما أشار يونس )
وعبرت عف لساف حاؿ المجتمعات،  ،والزمت الحضارات اإلنسانية ،ةفي مختمؼ الحقب التاريخي

كشفت وجود صفائح مسمارية  ،ومثاؿ ذلؾ أف آثار الحضارة السومرية في بالد ما بيف النيريف
في العراؽ، عرضت فييا نشرة تعميمية لمفالح، تعممو كيفية بذر البذور، وكيفية إروائيا، وكيفية 

وتحديدًا  ،ت الحقوؿ، وىي اآلف تنشر بمدونات تتبع وزارة الزراعةحصد المحاصيؿ، ومكافحة آفا
مدونات إعالمية توضح  الحضارة المصرية الفرعونيةف دوائر العالقات العامة فييا، وقد وصؿ م

 طرؽ ممارسة الشعائر الدينية، وىي ما تقـو بو العالقات العامة بالمساجد والمؤسسات الدينية.

اط مارسو اإلنساف منذ الوجود، فأوؿ ىذه العالقات كوف اإلنساف إذا فالعالقات العامة نش
مع أفراد أسرتو، حتى أف بعض القبائؿ البدائية كانت تكمؼ فردًا منيا بإدارة عالقاتيا بالقبائؿ 
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المجاورة ولكف بصورة غير رسمية، فستستعرض الباحثة العالقات العامة عمى مر العصور 
 في الجزء التالي مف المبحث األوؿ:القديمة، والمتوسطة، والحديثة 

 العالقات العامة عند القدماء المصريين "الفراعنة":

 واخذات إذ بالجماىير، باالتصاؿ لمقياـ المناسب الوقت اختيار سياسة الفراعنة أتقف
 المناسبات أفضؿ مف الري مواسـ كانت فقد والتعميمات، األنباء لنشر فرصة والمواسـ األعياد
 ساعد الفراعنة في  الزراعةالعمؿ في  أف شؾ وال الناس، عمى الشفوية والتعميمات ءاألنبا لنشر
 ىذه نجحت وقد الحديثة، التمغراؼ أو التمفوف أعمدة بمثابة األفرادوكاف  ،النيؿ عف األخبار تناقؿ

: 2002)سالـ وآخروف،  واألنصار المواليف مف طبقة وخمؽ المشاعر تعبئة في البدائية الجيود
9.) 

 بعد خاصةفي السمـ والحرب،  العامة العالقات استخدموا والفراعنة المموؾ أف نجد كما
 إبراز يحاولوف كانوا السمـ أثناء وفي الحربية، المواقع في الجيوش انتصارات لعرض الحروب
 (.15 - 14: 2000)صالح وآخروف،  الدينية والمواقؼ القضايا

 الدولة أف إلى باإلضافة لمممؾ، المظالـ وينقموف لمناس اإلليية األحكاـ ينقموف الكينةو 
 والبعثات كاالنتصارات المجتمع، في ميمةال األحداث مختمؼ ووصؼ بتسجيؿ تيتـ كانت

 .(14: 2001)بدوي،  لخإ...الجسور إقامة التبرع، الكبرى، التجارية،المشاريع

 األفكار عمى تأثيرا الناس أكثر باعتبارىـ النشاط بيذا والكينة المموؾ اىتـ وقد
 .(11: 2003)أحمد،  واالتجاىات والمعتقدات

 العالقات العامة في حضارة بابل وآشور "العراق القديمة":

 ومعتقداتيـ وأفكارىـ الناس عواطؼ عمى بالتأثير وآشور بابؿ وحكاـ مموؾ اعتنى معظـ
 وكاف والتوازف، واالقتصادية والعسكرية السياسية واالنقالبات األحداث أوقات في ،واتجاىاتيـ

 كاف فقد التعميمات، طريقيا عف توجو كما اليومية، األحداث فييا تسجؿ صحؼ بابؿ لمموؾ
 والمناسبات األعياد في بابؿ إلى لمحضور األقاليـ في وموظفيو عمالو يدعو حمورابي الممؾ

 ىذا أف شؾ وال وتعميماتو، أوامره يذيع أف يستطيع الوقت ىذا وفي القمح، جز عيد وخاصة
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 وذلؾ اإلعالمية، لمحممة المناسب الوقت اختيار أي التوقيت، خطة إحكاـ عمى دليؿ فيو االختيار
 (.14: 2000)صالح وآخروف،  الحديثة العامة العالقات أسس مف

 وصور انتصاراتيـ تسجيؿ خالؿ مف وذلؾ اإلعالـ، أىمية أدركوا فقد اآلشوريوف أما
 وىي العامة، والشوارع القصور في يعرضونيا وكانوا ينية،الط أو الحجرية النشرات عمى ىـأسرا
 عرفوا مف أوؿ ىـ اآلشورييف أف اآلثار وأوضحت ،والتماثيؿ والالفتات الممصقات اليوـ توازي

 (.42- 41: 2004)عبده،  المصورة النشرات

 العالقات العامة عند الرومان واليونان:

 العامة، العالقات أنشطة في والبابمييف فاآلشوريي مف أكثر واليوناف الروماف توسع لقد
 أىمية عرفوا فاليوناف وتأييده، الجميور ثقة عمى تعتمداف كانتا والروماف اليوناف يحضارت ألف

 الرواد مف"ديموستينيس" المشيور الخطيب كاف وقد ،الجماىير في التأثير وطرؽ والنشر اإلعالـ
 إليو يسعى كاف الذي ،اإلمبراطوري التوسع ىاتاتجا لمناىضة اإلعالـ استخدموا يفذال األوائؿ
 الناس، في التأثير وطرؽ والنشر اإلعالـ بأىمية األكبر سكندراإل مفآ كما المقدوني، فيميب
: 2005)منصور،  والمفكريف باتوالك والشعراء الخطباء مف طائفة ركابو في يضـ كاف حيث
 بأدبيـ إيمانو الناس عمى ويعمف اءوالخطب الشعراء ىؤالء مف مجموعة معو يأخذ وكاف ،(34
 (.118: 2002، )غريب وبينيـ بينو الثقةو  ،المودة مف عالقات إقامة بغرض وذلؾ

 في مشيوريف خطباء بفضؿ العاـ الرأي عمى التأثير في أساليبيـ طوروا فقد الروماف أما
 القصائد ااستخدموى التي الرسائؿ بيف ومف وغيرىما، وسيسرو نطونيوأ مارؾ :مثؿ التاريخ

 الشعب تعريؼ قصدب وذلؾ اإلشراؼ، مجمس أعماؿ عف فييا تحدثوا التي اليومية والنشرات
: 2003)أحمد،  وليفئلممس وأفكاره أرائو بتوضيح لمشعب يسمحوف كانوا كما األحداث، بمختمؼ

عف غيرىا باتصاليا  تفضؿ (. وكانت العالقات العامة في الحضارة اليونانية والرومانية11
نجازات المموؾ.با  لجماىير. فكانت تطمؽ الدعايات واإلعالنات حوؿ مياـ وا 

 العالقات العامة في اإلسالم:

 تستخدـ التي والوسائؿ واألساليب العامة العالقات مفيوـ اإلسالمية الحضارة طورت
 مةبكرا اإلسالـ واعتنى العامة، العالقات عميو تستند أف يمكف الذي األساس قدمت أنيا بؿ ،فييا
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 ولـ ،والدالئؿ والحجة البرىاف عمى اعتمدت اإلسالمية الدعوة فإف وبذلؾ ورغباتو، وأفكاره اإلنساف
 في قدوة -وسمـ عميو اهلل صمى- الكريـ الرسوؿ كاف كما الضغط، أو الفروض عمى تعتمد

 بالكتب ويبعث الرسؿ يوفد حيث الشخصي، وغير الشخصي بنوعيو االتصاؿ أساليب استخداـ
 يتضح ذلؾ ومف اإلسالمي، الديف في لمدخوؿ الحسنة بالموعظة ويدعوىـ ،واألمراء لمموؾا إلى
 عمميات أحدث مف تعد والتي األفراد واتجاىات المجتمع ودراسة اليدؼ ووضوح اإلقناع أف

 قرناً  عشر ةأربع ذ أكثر مفمن استخدمت ،مؤخراً  الخبراء إلييا توصؿ التي العامة العالقات
 (.35 :2005)منصور، 

 والكتاب الشعراء بفضؿ أيضا العامة العالقات تطوير اإلسالمية الحضارة استطاعتو 
 خطير بدور المساجد في الخطباء ويقـو اهلل، سبيؿ في الجياد عمى يحثوف كانوا إذ والخطباء،

 وسياسي، اجتماعي توجيو الديني اإلرشاد يصحب ما عادة إذ ،وحديثاً  قديماً  العامة العالقات في
 إقامة الفاطميوف ابتدع و لمذىبيـ، الدعوة لفنوف تقاناً إ الناس أشد مف والشيعة الفاطميوف كاف دوق

 .(68: 2009)مسيمي،  الدينية العامة العالقات تظير بدأت ثـ لحكميـ، لمدعوة والحفالت الموالد

  مقوماتو عف وكشؼ ،العاـ الرأي وىو جداً  ميـ لعنصر كبيرة أىمية اإلسالـ أولى كما
 :(69 - 68: 2009)مسيمي،  كاآلتي عناصره اإلسالـ في فاالتصاؿ

 .تحقيقيا يجب التي األىداؼ -
 .وسماتيـ خصائصيـ دراسة بعد باالتصاؿ المعنية الجماىير -
 .النيائية صياغتيا في ومواصفات أسس ليا التي اإلعالمية الرسالة -
 .متعددة وىي الرسائؿ ىده تحمؿ التي الوسائؿ -
 اإلسالمية النظر وجية مف معينة وسمات خصائص لو تكوف أف يجب باالتصاؿ القائـ -

 األخالقية، والتزاماتو ضوابطو لو فكانت اإلسالمية الحضارة في االتصاؿ ممارسة أما
مداده الجميور احتراـ عمى تنص والتي  الصدؽ والتزاـ الصحيحة، بالمعمومات وا 

 والخداع المكر وتجنب ىاونشر  واستسقائيا المعمومات تقصي في والدقة والصراحة
 .والغش
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إذًا فاإلسالـ منذ بداية بزوغ فجره تناوؿ منيجًا سمسًا فاعاًل في العالقات العامة، وشكؿ اإلسالـ 
، وعمؿ نقمة نوعية في طبيعة العالقات العامة  ركيزة مف ركائز العالقات العامة التي نعيشيا اليـو

 يا وصفاتو.وممارستيا ومياميا، وكذلؾ أخالقيات القائـ ب

 العالقات العامة في العصر الحديث:

سبؽ اإلشارة إلى أف استخداـ مصطمح العالقات العامة ظير نياية القرف التاسع عشر، 
ىو أبو العالقات العامة. حيث إنو  "ايفي لي"وفي بدايات القرف العشريف، ويعتبر البعض بأف 

بة، وأكد عمى البعد اإلنساني حيث قاؿ: أوؿ مف فرؽ بيف العالقات العامة وبيف الدعايات الكاذ
أبذؿ جيدي لكي أترجـ الدوالرات إلى مصطمحات إنسانية، وأكد عمى ضرورة مراعاة العامميف "

: 1999)أحمد،  "ومراعاة مصالح الجماىير ومصارحتيا بكافة الحقائؽ ،في الشركات والمؤسسات
12.) 

 ،المجزية األجور ومنحيـ ،سانيةإن معاممة والعماؿ المستخدميف معاممة بضرورة نادىو 
 ينبغي وكذلؾ بيا، العامميف مع الداخمية عالقاتيا جوانب مف ًا ميماً جانب المؤسسة تحقؽ وبذلؾ
 العاـ الرأي بدراسة المؤسسة قياـ أف وأوضح الداخمية، الجماىير مصالح رعاية عمى تعمؿ أف

 في تمضي ثـ ،سميـ أساس عمى سياستيا رسـ مف يمكنيا ،نحوىا الجماىير اتجاىات واستطالع
 مع ذلؾ يتفؽ أف شرط ،واآلراء االتجاىات في ،تغيرات مف يستجد لما تبعاً  السياسة هذى تعديؿ

 الداخمية جماىيرىا مع عالقتيا تدعيـ في نجحت قد المؤسسة تكوف وبذلؾ ،ةالعام صالحمال
 (.42: 2005)منصور،  والخارجية

رساء ،العامة العالقات معالـ تحديد في نجح قد" لي"والواضح بأف   أسس عمى قواعدىا وا 
 النصح إسداء تتضمف أنيا بمعنى ،االتجاه مزدوج نشاط في يحددىا حيث سميمة، وخمقية عممية
 بحقيقة الجماىير إعالـ أيضا تتضمف كما العاـ، الرأي اتجاىات استقصاء بعد المنظمة إلدارة

 العالقات ليسا والنشر اإلعالف أف أيضاً " لي" حأوض كما كتماف، بدوف صحيحاً  عالماً إ المؤسسة
ة )منصور، العام العالقات برائد لقب فقد وأفكاره لجيوده ونظرا أدواتيا مف أداة ولكنيما ،العامة
2005 :42.) 
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فيو أوؿ مف استعمؿ عبارة  ،أبرز شخصيات العالقات العامة "إدوارد بيرنيز"كما يعتبر 
ـ( لمعالقات العامة، وأصدر 1920افتتح مكتب استشاري عاـ )ـ(، و 1920العالقات العامة عاـ )

ـ(، وسبقو الكاتب "لينماف" الذي أصدر كتاب بعنواف 1923كتاب بعنواف "بمورة الرأي العاـ، عاـ )
"الرأي العاـ"، وأشار إدوارد في كتابو إلى الوظائؼ الرئيسية لمعالقات العامة وىي )منصور، 

2005 :43:) 

 اإلقناعالذي يقصد بو التقبؿ عف طريؽ  ،مساعدة الجميور عمى التكيؼالوظيفة األولى:  -1
 بالنصح والمشورة الموجية إليو.

الوظيفة الثانية: اإلعالـ الذي يعتبر المميز األصمي لمعالقات العامة بصورتيا العممية، وىذا  -2
 يستمـز تحميؿ شامؿ لمرأي العاـ.

جماىير والعمؿ عمى حفظ مستوى ىذه الوظيفة الثالثة: المتابعة أي جذب اىتمامات ال -3
 االىتمامات.

 ،مف خالؿ دراسات إنسانية واجتماعية ،فاىتـ بما يعرؼ بفنوف العالقات العامة "بيرنيز"أما 
ـ(، وفي كتاب "العالقات العامة"، ثـ أصدر 1928نشر أىميا في كتاب "الدعاية" الصادر عاـ )

ليصدر كتابًا ييتـ بالمشتغميف بالعالقات  بيرنيز""بعنواف "ىندسة اإلقناع"، إلى أف عاد  اً كتاب
العامة بعنواف "مستقبمؾ في العالقات العامة"، إلى أف قاـ في النياية بإصدار كتاب يترجـ 
اىتماماتو في العالقات العامة بعنواف "تاريخ فكرة ومذكرات مستشار العالقات العامة" الصادر 

 (.13: 2004ـ( )عجوة، 1965عاـ )

إليفي لي ظيرت العالقات العامة بمعناىا المعاصر بداية القرف العشريف، وكاف فمف ىنا 
دوارد بيرنيز  الفضؿ في إرساء قواعدىا، ووظائفيا، ونظرًا ألىمية العالقات العامة توالت بعد وا 

ـ( الدراسات والبحوث المتعمقة بإدارة العالقات العامة، وخصائصيا، ووظائفيا، 1960العاـ )
لى أف وصمت مف التطور الممحوظ في أعماليا، وترى الباحثة بأف تطور العالقات وأىميتيا، إ

كاف نتاج تطور العشريف، وبداية األلفية الثالثة العامة في اآلونة األخيرة خاصة في نياية القرف 
 وسائؿ االتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت الحديثة.
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بدأت منذ القدـ، لكنيا لـ تصبح عممًا مف خالؿ ما سبؽ ترى الباحثة بأف العالقات العامة 
مختصًا بذاتو إال في العيد الحديث، فبدأت بالكتابات، ثـ الدعايات واإلعالنات التي يقوـ بيا 

 المموؾ، ثـ قاـ لي وبيرنيز بتطوير العالقات العامة، كمفيوـ نظري، وأطر تطبيقية.
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 المبحث الثاني

 مدخل إلى العالقات العامة

 المقدمة:

توطيد العالقة بيف المؤسسة وجميورىا، عف التفاىـ اإلنساني ل لعالقات العامةتعبر ا
 العالقات نشاطو بما يحقؽ أىدافيا وأىداؼ جماىيرىا،  سواء أكاف الجميور داخميًا، أو خارجيًا.

 بيف والسميمة الودية الروابط إقامة عمى تساعد التي والمبادئ األسس عف بالكشؼ ييتـ العامة
 .أخرى ناحية مف المؤسسات وتمؾ ،ناحية مف ىيرالجما فئات

 :العامة العالقات مفيوم

 الجيد أنيا "عمى العامة العالقات (IPR) البريطاني العامة العالقات معيد عرؼيُ 
 "وزبائنيا مؤسسة بيف المتبادؿ والتفاىـ النية حسف وتدعيـ إنشاء إلى اليادؼ والمطرد المدروس

 (.12: 1998 أوستف،)

 المؤسسة سياسات وتحديد ، االتجاىات لتقويـ اإلدارة بيا تقـو وظيفة العامة تالعالقاف
 عجوة،)و وتفاىم الجميور رضا كسب إلى ييدؼ برنامج وتنفيذ الجميور مصمحة مع يتفؽ بما

2001 :15.) 

 أو ىيئة أو اتحاد أو صناعة أي نشاط بأنيا "األمريكية العامة العالقات جمعيةيا وعرفت
 مف فئة وبيف ابيني منتجة سممية عالقات وتدعيـ لبناء أخرى منشاة أي أو مةحكو  أو مينة

 سياساتيا تتمحور لكي ،عاـ بوجور الجميو  أو المساىميف أو والموظفيف كالعمالء الجميور
 (.322: 2001، قحؼ أبو) "لممجتمع السياسة ىذه وشرح ،بيا المحيطة الظروؼ حسب

ؿ المؤسسة بجميورىا، ويشمؿ ىذا الجميور كاًل يي النشاط الذي يختص بعالقة واتصاف
تصاؿ إلى خمؽ وتدعيـ االتجاه مف المستيمكيف والمورديف، والمواطنيف وغيرىـ، وتيدؼ عممية اال

 (.1619: 2003يجابي نحو المؤسسة )حجاب، اإل
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ىا اات العامة وظيفة إدارية ليا جانبتـ اعتبار العالق (22: 2004لمبكري )وفي تعريؼ 
ماري الذي يتمثؿ في تقديـ النصح والمشورة لإلدارة لترشيد القرارات اإلدارية، والجانب االستث

وىي أساس عممية العالقات العامة مع  ،يتمثؿ في القياـ بالعمميات االتصالية ،اآلخر تنفيذي
يجابية لدى إوميمتيا األساسية إحداث تأثيرات الجميور الداخمي والخارجي لممؤسسة، ومع البيئة، 

وفؽ تخطيط مدروس بما يؤدي  ،ىذه الجماىير باالستخداـ المستمر لمبحوث واألنشطة االتصالية
لتوفير  ،إلى إيجاد أكبر قدر ممكف مف المعرفة المتبادلة بيف اإلدارة والعامميف داخؿ المؤسسة

لى تكويف صورة ذىنية متميزة عف المؤسسة لدى  ،المناخ المناسب لرفع الكفاءة واإلنتاجية وا 
الجميور الخارجي وتوطيد السمعة ليا، مما يسيـ في تحقيؽ التوافؽ بيف المؤسسة ومجتمعيا، 

 .دعيـ مكانتياوت

تسعى  ،نيا وظيفة إدارية مستمرة ومخططةإب" ،عرفيا جمعية العالقات العامة الدوليةوتُ 
تيميا،  لكسب تفاىـ وتعاطؼ وتأييد الجماىير التي ،بيا المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة

والحفاظ عمى حؿ التعارض الطبيعي بيف االىتمامات والمصالح المختمفة لإلدارة والعامميف، 
 (.40 - 39: 2005)عجوة،  "توفير الطرؽ والوسائؿ االتصالية المناسبة بيف اإلدارة والجميورو 

أنيا عممية مستمرة تستخدـ وسائؿ "العالقات العامة عمى  (60: 2007وعرؼ زريقة )
تى اؿ االجتماعية لموصوؿ إلى خطط تحقيؽ التفاىـ والتكيؼ بيف المؤسسات وجماىيرىا حاالتص

 ."تعـ الفائدة

أنيا فمسفة اجتماعية "العالقات العامة عمى  (20: 2009وجرادات،  يوعرؼ )الشام
لإلدارة التي تعبر عنيا مف خالؿ أنشطتيا وسياساتيا المعمنة واليادفة إلى ضماف الثقة والتفاىـ 

 ."رفيفوذلؾ باستخداـ االتصاؿ ذي االتجاىيف بيف الط ،لمتبادؿ بيف المؤسسة وجميورىاا

نيا تمؾ الجيود المخططة التي تبذليا المؤسسة بإ"يد البريطاني لمعالقات العامة ويعرفيا المع
: 2011لكسب ثقة الجميور مف خالؿ ما تقدمو لو مف أعماؿ وأنشطة تحظى باحترامو )رضا، 

13.) 

 واختالؼ بتعددتعددت  ةالعام العالقات مفاىيـ ؿ العرض السابؽ نالحظ بأفمف خال
 والفيـ الثقة إدارة :ىي ةالعام العالقات بأف القوؿ ويمكف والممارسيف، الباحثيف نظر وجيات
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دارة وجماىيرىا، المنظمة بيف المشترؾ دارة وخارجيًا، داخمياً  المنظمة سمعة وا   في التوافؽ وا 
 .وجماىيرىا نظمةالم بيف المصالح

نالحظ بأف تعريؼ معيد العالقات العامة يتفؽ إلى  ،مف خالؿ التعريفات سالفة الذكرو 
ا، حيث لـ محد ما مع تعريؼ المعيد البريطاني لمعالقات العامة إلى أننا نالحظ قصورًا فيي

 سة.يتطرقا إلى طبيعة ىذه الجيود وعمى أية جية تقع المسؤولية، ولـ يحددا جماىير المؤس

صورة مف صور  نيابأتعرؼ العالقات العامة فجمعية العالقات العامة الفرنسية أما 
والتي تقـو  ،السموؾ وأسموب لإلعالـ واالتصاؿ بيدؼ بناء وتدعيـ العالقات العامة المميئة بالثقة

عمى أساس المعرفة والفيـ المتبادليف بيف المؤسسة وجميورىا المتأثر بوظائؼ وأنشطة المؤسسة 
(. ويجمع التعريؼ بيف مفيومي العمؿ واإلعالـ لغرض تدعيـ 15: 2011)الشامي وجرادات، 
 العالقات المتبادلة.

مف خالؿ التعريفات سالفة الذكر ترى الباحثة بأف العالقات العامة نشاط وجيود تؤدى 
 ،تيدؼ إلى تحقيؽ تفاىـ مشترؾ بيف المؤسسة وجماىيرىا ،وبطريقة مخططة ،بصورة مستمرة

عمى اختالؼ أنواعيـ جماىير داخمية أو خارجية، وذلؾ بغرض تحسيف الصورة الذىنية لممؤسسة 
أماـ جميورىا، حيث تبنى ىذه الصورة مف خالؿ تنفيذ برامج وأنشطة تقوـ عمى أساس الصدؽ 
والموضوعية، فالعالقات العامة تشكؿ حمقة الوصؿ بيف المؤسسة وبيئتيا الداخمية والخارجية تبنى 

 أساس الثقة المتبادلة. عمى

 خصائص العالقات العامة:

العالقات العامة تعتني بميمة االتصاؿ بيف المؤسسة وجميورىا بيدؼ إيجاد صالت 
وعالقات ودية تقوـ عمى الفيـ المتبادؿ بينيما، وعمى أساس الصدؽ والحقيقة والمصالحة 

 واألمانة.

يرمي إلى االنسجاـ  ،ـ وتأييدىـفالعالقات العامة فف معاممة الجماىير لمفوز بثقتي
وبأىمية الرأي العاـ،  ،ينطوي عمى فمسفة إنسانية أساسيا االعتراؼ بقيمة اإلنسافو االجتماعي 

قناع بيف مؤسسة  ،إذا فالعالقات العامة ليست مجرد نشر أو دعاية نما ىي عممية توافؽ وا  وا 
 (.31: 2009)الشامي وجرادات، وجميورىا بوساطة اإلعالـ الحقيقي المقترف باألفعاؿ الجيدة 
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ولمعالقات العامة مجموعة مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف األعماؿ اإلدارية داخؿ 
 (:20 - 17: 2001المؤسسات، ومف أىـ ىذه الخصائص ما يمي )البخشونجي، 

 فو يرى الميتمحيث الديناميكية والحيوية وقوة التفاعؿ بيف القائميف بيا وبيف الجماىير،  -1
 ،بمجاؿ العالقات العامة بضرورة عدـ اقتصارىا عمى مجرد النشر واإلعالف والدعاية

نو ال يمكنيا إي عاـ مستنير لدى الجماىير، حيث ألف ىذه الخطوات ال تكفي لتكويف رأ
 .وأفكارىا تمؾ المؤسسات تييئة الجماىير لتقبؿ نشرات

تدخؿ في مجاؿ التجارة  ذات نشاط متسع يمكنيا مف العمؿ في مختمؼ المجاالت فيي -2
والصناعة واإلدارة والتعميـ والصحة وغيرىا، كما أف ميمتيا تمتد في الدوؿ النامية 
والمتقدمة، وبيف جميع الجماىير في مختمؼ المجتمعات، وعمييا أف تبتعد عف الطائفية 

 والتحيز، كونيا تتعامؿ مع جماىير مختمفة العرؽ والموف والجنس.
عمى أساس مف الثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف الطرفيف المؤسسة  عممية أخالقية تقوـ -3

 وجميورىا، ويجب أف تبتعد عف الغش والتدليس وخداع الجماىير.
ويظير ذلؾ مف خالؿ مساعدة العالقات العامة في زيادة فرص نجاح  ،جانب إنساني -4

تباع  ،وتحسيف العالقات االجتماعية داخميا ،المؤسسة األسموب وتحسيف ظروؼ العمؿ وا 
مع تحقيؽ العدالة المطموبة بيف جماىير المؤسسة الداخمية والخارجية  ،الديمقراطي السميـ

 وبث روح االستقرار في نفوسيـ.
تيتـ ببعض الجوانب االجتماعية، مف خالؿ تدريب جماىيرىا عمى تحمؿ المسؤولية  -5

ي تقؼ أماميا والعوائؽ الت ،ات المؤسسة ومجيودىااالجتماعية وذلؾ بتبصيرىـ بإمكان
نتظر مف الجماىير مف تأييد وتحمؿ يُ  دوف تحقيؽ أىدافيا، ورسالتيا وماوتحوؿ 

مسئولياتو لمعاونة المؤسسات في تأدية رسالتيا وتحقيؽ أىدافيا. ومف ىنا يظير لنا جميًا 
 أىمية عنصر التضامف والتماسؾ بيف جماىير المنظمة الداخمية والخارجية.

شباع حاجات  ،برامجيا مع ظروؼ المجتمع ؽ مبدأ التوافؽ بيفتحق -6 مف أجؿ مقابمة وا 
 ،أفراد المجتمع، لذا فإف برامج العالقات العامة يجب أف تتميز بالتجديد المستمر

واالبتكار مف أجؿ توفير عنصر التشويؽ وجذب االنتباه واكتساب التأييد القائـ عمى 
 اإلقناع.



24 
 

ويتحقؽ ذلؾ  ،احتراـ الجماىير وآرائيـ تختص العالقات العامة بالفمسفة الواضحة وىي -7
مف خالؿ تصميـ برامج لمعالقات العامة في ضوء تيارات الرأي العاـ مع المحافظة عمى 

 عادات المجتمع وتقاليده.

أي أف العالقات العامة تختص عف غيرىا مف األعماؿ اإلدارية، فيي تيتـ بالجوانب 
 في عمميا تجاه جماىيرىا المختمفة. اإلنسانية، واالجتماعية، ولدييا فمسفة واضحة

 وظائف العالقات العامة:

وصؼ الباحثوف والميتموف العالقات العامة عمى أنيا جيود مستمرة، وىناؾ مف وصفيا 
عمى أنيا وظيفة إدارية، وبناء عمى ىذا االختالؼ تباينت اآلراء حوؿ وظائؼ العالقات العامة، 

في المؤسسات التعميمية خاصة الجامعية منيا بما  لكف يمكف إجماؿ وظائؼ العالقات العامة
 يمي:

 أواًل: وظيفة البحث.

البحث عممية استقصاء منظـ ييدؼ إلى إضافة معارؼ جديدة، يمكف مف خالليا تحقيؽ 
 (.39: 2011أىداؼ المؤسسة )الدليمي، 

فالبحث ىو التفكير العممي الموضوعي الذي يتناوؿ ظاىرة ما أو مشكمة بالدراسة 
تحميؿ، وفؽ أسس عممية سميمة، لموصوؿ إلى نتائج تفيد المؤسسة، ولقد مرت العالقات العامة وال

لمعرفة اتجاىات الجميور وميوليـ، ومف ثـ انتقمت إلى  ،غمب عمييا جانب االرتجاليةي بمرحمة
، حيث تعتمد وظيفة البحث عمى ـوميولي الجميور رممي والمنطقي المنظـ لمعرفة أفكاالتفكير الع

جمع البيانات والمعمومات مف ىذه الجماىير، لموقوؼ عمى االتجاىات الحقيقية لمجماىير تساعد 
صناع القرار عمى التطوير في تقديـ المنتجات والخدمات، وطرؽ التعامؿ مع الجماىير المتعمقة 

 بالمؤسسة.

ونجاحيا  وتقييـ مدى كفايتيا ،كما تقوـ عممية البحث بتحميؿ البرامج اإلعالمية المختمفة
ونيؿ ثقتيـ وتحقيؽ التفاىـ المتبادؿ بيف المؤسسة وجماىيرىا  ،في الوصوؿ إلى الجميور

 (.39: 2011)الدليمي، 
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 ثانيًا: وظيفة التخطيط.

وىي إحدى وظائؼ العالقات العامة في المؤسسات التعميمية، والتخطيط نشاط عقمي 
 ارات والطاقات المتاحة.إداري ييدؼ إلى تحديد البديؿ األمثؿ لمجموعة مف الخي

وظيفة التخطيط تشمؿ تحديد األىداؼ القصيرة والطويمة األجؿ، ورسـ البرامج الزمنية 
(. ومف مراحؿ التخطيط في العالقات العامة مرحمة دراسة 16: 2011والتنفيذية )رضا، 

الخطط اتجاىات الجميور وىذا يساعد عمى التنبؤ بالرغبات واالحتياجات المختمفة، بما يجعؿ 
 المرسومة مستندة عمى أسس عممية ومعرفة شاممة بما يدور وتوقع النتائج.

والتخطيط عممية تسبؽ التنفيذ ووظيفة التخطيط في العالقات العامة تيدؼ إلى رسـ 
اإلطار العاـ الذي يحدد أنشطة وأعماؿ ومياـ العالقات العامة في المؤسسة، بيدؼ تحقيؽ 

 ( بأف مقومات التخطيط في العالقات العامة ىي:108 - 107: 2012األىداؼ، وذكر جودة )

 تحديد األىداؼ بوضوح. -1
 تحديد اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة بشكؿ واضح. -2
 تحديد المدة الزمنية لألنشطة وعمميات التنفيذ. -3
 استخداـ وسائؿ اتصاؿ بطرؽ فعالة. -4
 توظيؼ رجاؿ عالقات عامة مؤىميف، ومتخصصيف، ومتمرسيف. -5
 ديد الخطط المرنة سواء عمى المستوى الطويؿ، أو القصير.تح -6

 ثالثًا: وظيفة التنفيذ "االتصال".

وىي تتضمف القياـ بتنفيذ البرامج واألنشطة االتصالية اليادفة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، 
وغالبًا ما تكوف وظيفة التنفيذ ىادفة لتعريؼ الجميور بالمعمومات المطموبة أو لخمؽ عالقات 

 (.17: 2011انية واجتماعية )رضا، إنس

ويرى البعض بأف ىذه الوظيفة يطمؽ عمييا وظيفة االتصاؿ، كوف العالقات العامة تقـو 
أف االتصاؿ وسيمة "( 40 - 39: 2011) الدليميعمى أساس االتصاؿ بالجميور، حيث يرى 

ؿ ىو عممية نقؿ لتنفيذ الخطة وىذا يتطمب ابتكار اإلدارة وسائؿ نقؿ الخطة لمواقع واالتصا
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نقؿ الرسالة لمجميور والتأكد مف استالميا  األوؿ :االتصاؿ تكوف باتجاىيف ةالمعمومات، وعممي
وفيميا، واالتجاه الثاني انتظار مدى تقبؿ الجميور ليذه الرسالة، وما ىي ردة فعمو تجاىيا، 

 ."ومدى استجابتو ليا

 رابعًا: وظيفة التنسيق.

خاصة  ،وظائؼ اليامة لمعالقات العامة في كافة المؤسساتتعتبر وظيفة التنسيؽ مف ال
دارة وبيف  ،التعميمية منيا، حيث ال بد مف التنسيؽ المستمر بيف العالقات العامة ككياف وا 

اإلدارات األخرى داخؿ المؤسسة، وبيف دوائر العالقات العامة في المؤسسات األخرى، كما البد 
وبيف الييئات المحمية ومؤسسات  ،تنسيؽ بيف المؤسسةوأف تبذؿ العالقات العامة جيودًا لم

بما يفيد في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة وتسيير  ،المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة
أعماليا، وتقوـ بتأميف االتصاؿ اإلعالمي الالـز مع المؤسسات اإلعالمية المساعدة لنقؿ صورة 

 مة المجتمع والجميور.المؤسسة ونشاطاتيا المختمفة ووظيفتيا في خد

 خامسًا: وظيفة التقويم.

إف عمؿ العالقات العامة يبدأ بالبحث عف الحقائؽ واتجاىات الجميور، ثـ التخطيط 
الجيد باالتصاؿ بيـ، ومف ثـ تنفيذ خطط االتصاؿ، وتنسيؽ الجيود، وتبقى وظيفة التقويـ ركنًا 

 أساسيًا مف وظائؼ العالقات العامة.

وترتبط  ،مثؿ المحطة النيائية في آلية وخطوات عمؿ العالقات العامةووظيفة التقويـ ت
ىذه الوظيفة بوظائؼ العالقات العامة سالفة الذكر، وظيرت وظيفة تقويـ العالقات العامة نتيجة 

وىي عممية تحري  ،الحاجة المستمرة إلى معرفة مدى كفاية خطط العالقات العامة وبرامجيا
(، بيدؼ االستفادة مف نقاط 40: 2011وأسباب القصور )الدليمي،  عممي لألخطاء واالنحرافات

 القوة في الخطط السابقة، وتعزيزىا، واكتشاؼ مواطف الضعؼ وعالجيا في الخطط المستقبمية.

وفي ىذا الصدد ترى الباحثة بأف وظائؼ العالقات العامة مف حيث المضموف تختمؼ 
 .اختالؼ المؤسسة وباختالؼ الجميورب
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 ( وظائؼ العالقات العامة بما يمي:26: 2010) زويمف ورديو 

إحاطة المواطنيف بأىداؼ وسياسات المؤسسة، وضماف إدراكيـ ليا، وخمؽ فرص  -1
 التعاوف بينيـ وبيف المؤسسة.

كي تعيد النظر في سياساتيا،  ،إيصاؿ أفكار المواطنيف وآرائيـ واتجاىاتيـ إلى المؤسسة -2
 سة بشكؿ متوازف.بما يحقؽ أىداؼ المواطنيف والمؤس

سواء الثقافية أو االقتصادية أو النفسية،  ،بالمؤسسة وحاجاتيـ العامميف االىتماـ برغبات -3
مف نظـ وأجور وترقيات ومكافآت وحوافز  ،والعمؿ بما يحقؽ ليـ شروط عمؿ كريمة

 وغيرىا.
تأميف االتصاؿ بيف المؤسسة والمؤسسات األخرى، سواء تمؾ التي تمارس نفس النشاط  -4

 و غيرىا مف المؤسسات المرتبطة بالمؤسسة.أ

( بأف وظائؼ العالقات العامة يجب أف تكوف صيغة 22: 2010) الشمري وأورد
لكنيا تتفاوت بتفاوت الحقوؿ والمجاالت التي تعمؿ مف  ،مشتركة في شكميا ومضمونيا العاـ

 خالليا، وفي ضوء ذلؾ يمكف تحديد وظائؼ العالقات العامة بما يمي:

 تقويـ وتفسير اتجاىات الجماىير التي ليا صمة بالمؤسسة.قياس و  -1
مساعدة اإلدارة في تحديد األىداؼ الرامية إلى زيادة التفاىـ والوفاؽ بيف المنظمة  -2

 وجميورىا، وخططيا وسياساتيا واألفراد المختمفة التي ليا صمة بيـ.
 ر.تحقيؽ التوازف بيف أىداؼ المؤسسة وأىداؼ ومصالح واحتياجات الجميو  -3
 تخطيط وتنفيذ وتقويـ البرامج الرامية إلى كسب رضا الجميور. -4

 ( بأف وظائؼ العالقات العامة تتمثؿ بما يمي:18 - 17: 2011) رضابينما يرى 

التوعية العامة: العالقات العامة تساعد في عممية توعية المجتمع، وأىمية الخدمات التي  -1
 د منيا، وطرؽ االستفادة منيا.تقدميا المؤسسة ليـ، والفئات الممكف أف تستفي

كسب أعضاء جدد: فالعالقات العامة توسع مف اطالع األفراد عمى فمسفة المؤسسة  -2
ورسالتيا وأىدافيا، وسياساتيا، وتساعدىـ عمى تقييـ برامجيا وخدماتيا االجتماعية مما 

 يشجع إقباؿ الميتميف عمى االنضماـ ليا.
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مى إيصاؿ السياسات واآلراء التي تتبناىا كسب التأييد: العالقات العامة تساعد ع -3
وىو ما يؤثر في الرأي العاـ، وبالتالي تأييده لمواقؼ  ،المؤسسة عبر عدة رسائؿ
.  المؤسسة وتقديـ الدعـ الالـز

تنمية الموارد المالية: العالقات العامة تساعد المؤسسة عمى عرض خدماتيا ومنتجاتيا  -4
ى الجيات التي مف الممكف أف تتبنى مثؿ ىذه التي تنفذىا، وتساعدىا عمى الوصوؿ إل

 الخدمات.
واقعية أعماؿ المؤسسة: تحقؽ العالقات العامة الواقعية في أعماؿ المؤسسة، مف خالؿ  -5

التعرؼ عمى اىتمامات وميوؿ أفراد المجتمع، وتنقؿ الصورة إلى المؤسسة والتي بدورىا 
دميا، بما يتفؽ مع تمؾ تقوـ بعمميات التطوير في المنتجات والخدمات التي تق

 االىتمامات والميوؿ.
مع  وتفاعميا خمؽ عالقات طيبة مع الجميور، وذلؾ مف خالؿ استمرار تواصؿ المؤسسة -6

 جميورىا، واستمرار تبادؿ المعمومات في إطار مف الثقة والمصداقية.

وفي ىذا الصدد ترى الباحثة بأف وظائؼ العالقات العامة األساسية ىي: البحث، 
طيط، التنفيذ، التنسيؽ، والتقويـ، وينبثؽ عنيا وظائؼ أخرى تتفؽ مع أىداؼ المؤسسة، التخ

 وتختمؼ مف مؤسسة ألخرى، ومف مجتمع آلخر.

 أىداف العالقات العامة:

انطالقًا مف الوظائؼ المنوطة بالعالقات العامة، فإف لمعالقات العامة مجموعة مف 
( بأف 25: 2012ف وقت آلخر، ولقد أكد جودة )األىداؼ تختمؼ قمياًل مف مؤسسة ألخرى، وم

 أىداؼ العالقات العامة تتمثؿ بما يمي:

 تعريؼ جماىير المؤسسة بأىدافيا، وسياساتيا، ومنتجاتيا مف خدمات وسمع. -1
 إعطاء فكرة لإلدارة عف اتجاىات جماىير المؤسسة وآرائيـ. -2
 سسة.المساىمة في القضاء عمى المشاكؿ والتحديات الداخمية في المؤ  -3
الحصوؿ عمى تأييد الجماىير ورضاىا عف نشاطات وبرامج ومنتجات وخدمات  -4

 المؤسسة.
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 تقديـ المعمومات والبيانات الالزمة لإلدارة، والتي تساعد في عممية اتخاذ القرارات. -5

 ( فأشار إلى أف أىداؼ العالقات العامة تتمثؿ بما يمي:19 - 18: 2011) رضاأما 

حداث ومسايرة اىتمامات الجماىير، ورغباتيـ بما ال يتعارض يجابي مع األالتفاعؿ اإل -1
 مع األنظمة والقوانيف والموائح السائدة.

جسر الفجوة بيف األفراد والجماعات وتحقيؽ اإلدماج وخمؽ حالة مف المعرفة والفيـ،  -2
 لتوحيد االتجاىات، والقناعات.

 ور التواصؿ.مد جسأفرادىا زرع الثقة بيف المؤسسات وخدماتيا، والطمب مف  -3
 السعي لمتعريؼ بجيود المؤسسة وخدماتيا، والطمب مف أفراد المجتمع التعاوف والتنسيؽ. -4
التأثير عمى الرأي العاـ والعمؿ عمى المحافظة عمى وجود رأي عاـ مرغوب فيو تجاه  -5

 المؤسسة واالستفادة مف البيانات بعد تبويبيا وتحميميا، في ترشيد القرارات.
اإلدارية واالستشارية التي تساعد المؤسسة عمى تنفيذ برامجيا،  تقديـ بعض المياـ -6

 والتخطيط لمشاريعيا وبرامجيا، وفؽ تصور كاؼ.

مف خالؿ ما سبؽ ترى الباحثة بأف العالقات العامة تسعى إلى جسر العالقة بيف إدارة 
ؼ عف المؤسسة وموظفييا، وجسر العالقة بيف المؤسسة وجميورىا الخارجي، ويناط بيا الكش

اتجاىات جماىير المؤسسة وميوليـ ورغباتيـ، وىذا يفيد صناع القرار عمى اتخاذ القرارات 
عنو في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ  االستغناءوالتخطيط لممستقبؿ، بمعنى أف دورىا وأىدافيا، ال يمكف 

المؤسسة بشكؿ عاـ، أي أف تحقيؽ العالقات العامة ألىدافيا، يساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ 
 داؼ المؤسسة.أى

عمى صناع القرار والمسئوليف واإلدارات العميا أف تعتمد عمى البيانات  ،وفي المقابؿ
في تخطيط العمميات اإلنتاجية مستقباًل، وعميو فإف  ،والتقارير الواردة مف إدارة العالقات العامة

تحظى  المؤسسة يجب أف تمتمؾ قنوات اتصاؿ واسعة مع إدارة العالقات العامة، ويجب أف
العالقات العامة باىتماـ اإلدارات العميا، وأف تكوف في المكاف المناسب مف ىيكؿ المؤسسة 

 التنظيمي.
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 أىمية العالقات العامة:

يشيد العالـ تطورات تقنية غاية في السرعة والتعقيد، وىذا زاد مف وعي الجماىير، لذا 
ىتماـ بإدارة العالقات العامة في زادت مياـ ومسئوليات رجاؿ العالقات العامة، كما زاد اال

 المؤسسات عمى اختالؼ أنواعيا.

فدور العالقات العامة لـ يعد يقتصر عمى التعريؼ بأنشطة المؤسسة بؿ يمتد إلى 
كما أف استقباؿ المعمومات مف الجميور ليعمؿ مف خالؿ ىذه المعمومات عمى تطوير المؤسسة، 

يجابية لممؤسسة لدى إ، وخمؽ صورة ذىنية وحاجاتو ميالجميور الداخ ليا دورًا في تمبية رغبات
 (.113: 2011الجميور الخارجي )الدليمي، 

المؤسسات  اف حاجة المجتمع تعد مف األسباب اليامة التي أنشئت مف أجميأكما 
ف استمرار وجودىا مرىوف في المقاـ األوؿ بقدرتيا عمى تحقيؽ  ،والييئات والمنظمات وغيرىا وا 

والتي تعمؿ  ،وال يتـ دلؾ إال مف قبؿ العالقات العامة ،ثـ إرضاء ميوؿ الجماىيرومف  ،أىدافيا
اكتشاؼ رغبات  ذاتو الوقت وفي ،عمى شرح أىداؼ المؤسسة وفمسفتيا وتوضيح خدمتيا

ومقترحات الجماىير لمعرض عمى إدارة المؤسسة والعمؿ عمى األخذ بيا وذلؾ مف خالؿ وجود 
بقاء والنجاح وكؿ ىده العوامؿ مف شأنيا دعـ فرص ال ،والسيولة قنوات اتصالية تتسـ بالوضوح

ومتابعة مجريات وعوامؿ التغير والتقدـ مف خالؿ تييئة الرأي العاـ لتقبؿ ، والييئات والمؤسسات
ف المنظمة تجد مف يساندىا ويدعميا ويعمؿ عمى حثيا الدائـ إومف ثـ ف ،فكار واآلراء التحديثيةاأل

ومما ال شؾ فيو أف دعـ الروابط وتعميؽ أواصر التعاوف  ،بتعاد عف النمطيةلتحقيؽ التغير واال
إنما ينعكس بدوره عمى تماسؾ المجتمع وتكامؿ مؤسساتو  ،بيف الييئات والمنظمات وجماىيرىا

 (.113: 2009وأفراده )مسيمي، 

 ( أف أىمية العالقات العامة تكمف في النقاط التالية:19: 2011) رضاولقد أشار 

 أكبر قدر ممكف مف التكيؼ مع ظروؼ الحياة.بحقؽ الصورة الذىنية لمفرد ت -1
 ؽ نطاؽ جيؿ اآلخريف بالمؤسسة.يضيّ  ،التصور الذىني الذي تقدمو العالقات العامة -2
 تؤدي تكويف الصورة الذىنية إلى تحويؿ العالـ إلى عالـ أسيؿ وأكثر تنظيمًا. -3
 تسيـ في تفسير مواقؼ الفرد وآرائو. -4
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ذىنية التي تكونيا العالقات العامة ليا دور كبير في تكويف آراء الجميور الصورة ال -5
 وتغيير ميوليـ واتجاىاتيـ.

 تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ في االتجاىيف مع جماىير عديدة. -6
عمى العالقات العامة مراقبة ما يحدث فاالستفادة مف الخبرات السابقة والتجارب األخرى،  -7

 ارب األخرى، واالستفادة منيا في المواقؼ الحالية.مع المؤسسات األخرى، ومع التج

وترى الباحثة بأف العالقات العامة تعتبر ىامة جدًا لممؤسسات عمى اختالؼ أنواعيا، 
إليجاد تحاوؿ إيجاد أنسب الطرؽ الفاعمة أنيا  فيخاصة المؤسسات التعميمية، وتبرز أىميتيا 

ذه المجتمعات، والوقوؼ عمى اتجاىاتيا قنوات اتصالية متاحة ومؤثرة لموصوؿ إلى أبناء ى
المختمفة، وتغيير االتجاىات السمبية إلى اتجاىات ايجابية، إضافة إلى تنمية الشعور بالمسؤولية 

تغيير و اإلتكالية والسمبية واألنانية،  مثؿات المعرقمة الجتماعية والتخمص مف بعض السموكا
 خدمية.األفكار غير االيجابية عف األجيزة والمؤسسات ال

 التحوالت األكاديمية والمينية في العالقات العامة:

دارة المؤسسات في ظؿ التطورات  تشكؿ العالقات العامة مدخاًل رئيسًا لتنظيـ وا 
المتسارعة، وىي أحد ركائز الدراسات اإلدارية واإلعالمية، وقد شيد ىذا العمـ تطورات بالغة 

العديد مف النظريات العممية، والممارسات المينية استنادًا إلى  ،األىمية خالؿ القرف العشريف
 واألخالقية، وشيد أيضًا تطورات وتحوالت كبيرة مف النواحي النظرية والتطبيقية.

ولقد قامت الباحثة باإلطالع عمى العديد مف المراجع والدراسات الحديثة في مجاؿ 
القات العامة في جانبيا مجاالت أساسية لتحوالت الع ةالعالقات العامة، وقامت برصد ثالث

األكاديمي، وىي: ظيور المدرسة النقدية في العالقات العامة، المدرسة األوروبية باتجاىاتيا 
الحديثة، واالتجاه العممي الذي يستند عمى التحوؿ مف إدارة االتصاالت المنظمة إلى إدارة 

 عالقات المنظمة بجماىيرىا.

الباحثة بأنو يمكف رصد تحوؿ المؤسسات  أما عمى مستوى التحوالت المينية فالحظت
مف إدارة العالقات العامة بمفيوميا التقميدي إلى ما يعرؼ بإدارة سمعة المؤسسة، وظيور 



32 
 

العالقات العامة التسويقية كوظيفة مستقمة مف إدارة اتصاالت المؤسسة والعالقات العامة 
 ا يمي:التقميدية. وسوؼ نستعرض ىذه التحوالت بشيء مف التفصيؿ فيم

 أواًل: التحوالت األكاديمية في العالقات العامة.

 ظيور المدرسة النقدية: -1

تطرح المدرسة النقدية مجموعة مف األفكار تشير إلى تطور ىاـ في المفيوـ األساسي 
بأف العالقات العامة  ،لمعالقات العامة ووظيفتيا، ويرى أصحاب ىذا االتجاه وىذه المدرسة

فاعمة في مجاؿ بناء العالقات العامة بيف المؤسسات وجماىيرىا، وينبغي  بمفاىيميا الحديثة غير
التي تمثؿ الحداثة في اإلدارة  ،التحوؿ مف إدارة العالقات العامة اإلستراتيجية "اإلدارة باألىداؼ"

بأف العالقات العامة المدرسية النقدية صحاب أي والعالقات العامة، إلى ما بعد الحداثة، وير 
 وظيفة إدارية غير فاعمة في بناء عالقات مع المجتمع المحيط بالمؤسسة. باعتبارىا

وامتدادًا ليذا التفكير يرى أصحاب المدرسة النقدية أف اتجاه الحداثة الذي يعتبر العالقات 
العامة إحدى الوظائؼ اإلدارية في المؤسسات المعاصرة يعبر عف نمط مف التفكير الخطي الذي 

قدـ متواؿ مف خالؿ االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى، ىذا يعني أف مدخؿ يؤمف بإمكاف إحراز ت
اإلدارة باألىداؼ الذي تتبناه اإلدارة اإلستراتيجية لمعالقات العامة يمثؿ نموذج لمحداثة ألنيا 
تتضمف التركيز عمى األىداؼ، وتحوؿ العالقات العامة إلى مجموعة مف اإلجراءات القابمة 

ية يؤدي إلى تحقيؽ بعض التأثيرات المطموبة مثؿ زيادة معرفة الجميور، لمقياس، وىذا في النيا
وخمؽ سموؾ جيد أو دعـ اتجاىات لديو، فيما يركز مؤيدو مدرسة ما بعد الحداثة عمى النقاط 

 (:20: 2005األربع التالية )الجماؿ وعياد، 

 التركيز عمى تأثير التاريخ، والثقافة، والمجتمع، والطبقة االجتماعية. -
يحتـر االختالفات الثقافية والطبقية، والعرقية  ،يفترض وجود مجتمع مسئوؿ أخالقياً  -

المختمفة، ويتيح لكؿ ىذه االختالفات فرصة رؤية الواقع مف منظورىا الخاص، والتعبير 
 عف مصالحيا مف ىذا المنظور.

تعمؿ لوجية مسيطرة في المجتمع، يو يتخوؼ أصحاب اتجاه ما بعد الحداثة مف وجود أيد -
 مف غير قصد. ـسواء أكاف ذلؾ بقصد أ دعميا أو تعزيزىا عمىالعالقات العامة 
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يركز أصحاب ىذا االتجاه عمى الوضع القائـ في المجتمع في الوقت الحاضر، أكثر مف  -
 أف يكوف عمييا المجتمع. وما يجبالتركيز عمى السعي لألوضاع المثالية، 

 ظيور المدرسة األوروبية: -2

األوروبية كمدرسة عممية في السنوات األخيرة مف القرف العشريف، وبداية ظيرت المدرسة 
نتيجة  ،القرف الحادي والعشريف، ويرجع البعض ظيورىا وانسالخيا عف المدرسة األمريكية

اختالؼ الثقافة والمغة والعرؽ، وغيرىا، فمعنى كممة العالقات العامة بالمغة األلمانية والسموفانية 
وتختمؼ كممة الجميور في المغة وشماؿ وشرؽ أوروبا "العالقات مع الجميور"، الشائعة في وسط 

نجميزية عف المغة األلمانية. وما نستخمصو مف ذلؾ بأف العالقات العامة في الثقافة األوروبية اإل
ذلؾ فإف  إضافة إلىنجميزية، اء مختمفة عما تعنيو في المغة اإلباستثناء بريطانيا تعني أشي

وروبية ال ترى في مفيوـ العالقات العامة شيئًا مميزًا ليا، ألف ثمة وظائؼ إدارية المدرسة األ
وعمومًا اجتماعية تيتـ أيضًا بالعالقات العامة مثؿ اإلدارة والتسويؽ، وعمـ االجتماع، وعمـ 
النفس. وترى المدرسة األوروبية بأف لمعالقات العامة أربعة أدوار أساسية وىي )الجماؿ وعياد، 

2005 :23:) 

الدور اإلداري: ويتعمؽ ببناء استراتيجيات لمحفاظ عمى عالقات المؤسسات مع مجموعات  -1
الجماىير مف أجؿ كسب ثقة الجماىير وخمؽ التفاىـ المتبادؿ، ويرتبط ىذا الدور بميمة 

 المؤسسة واستراتيجياتيا.
ضائيا في الدور العممي أو اإلجرائي: وىو إعداد وسائؿ اتصاؿ خاصة بالمؤسسة، وأع -2

الداخؿ والخارج، مف أجؿ مساعدة المؤسسة في صياغة اتصاالتيا، ويرتبط ىذا الدور 
 بالخطط االتصالية ويستيدؼ تنفيذ وتقديـ العمميات االتصالية لممؤسسة.

دور عاكس لألوضاع االجتماعية: ويتعمؽ بتحميؿ معايير وقيـ التغيير في المجتمع،  -3
جؿ تعديؿ وتكييؼ معايير وقيـ المؤسسة، مع ومناقشتيا مع أعضاء المؤسسة مف أ

معايير وقيـ المجتمع، في إطار المسئولية االجتماعية لممؤسسة، وفي إطار الشرعية التي 
 أعطاىا المجتمع لممؤسسة وفقًا لمقانوف بممارسة أعماليا.

دور تعميمي: وىذا الدور يرتبط بمساعدة أعضاء المؤسسة في أف يصبحوا مكونات  -4
مؽ ىذا الدور مقدورىا االستجابة لمحاجات أو المتطمبات االجتماعية، ويتع اتصالية في
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ات أعضاء المؤسسة في الداخؿ والخارج، ليكونوا قنوات اتصاؿ ببناء عقميات وسموك
 لممؤسسة في المجتمع.

 التحول من إدارة االتصاالت إلى إدارة العالقات: -3

يني، ويشير أحد أصحاب ىذا واآلخر م ،يشمؿ ىذا التحوؿ مجاليف أحدىما أكاديمي
 ,Gruningبعاد العالقات العامة )ألاالتجاه إلى أف المؤسسات الزالت بحاجة إلى تحديد كامؿ 

(، ومف مزايا ىذا التحوؿ أنو يسمح لمممارسيف باستخداـ طرؽ كمية لتقويـ وتتبع 104 :2000
حديد األىداؼ في إطار التغيرات التي تطرأ عمى عالقات المؤسسة بجماىيرىا، وىذا يفيد في ت

 (.25: 2005سموكي، وتقويـ فاعمية ىذه البرامج في ضوء األىداؼ الموضوعة )الجماؿ وعياد، 

تجعؿ مف الضروري دمج  ،ودراسة العالقات العامة باعتبارىا عممية إدارة العالقات
 منيا االتصاؿ الجماىيري، واالتصاؿ الشخصي، والسموؾ ،مفاىيـ مف فروع معرفية كثيرة

 التنظيمي، وعمـ النفس االجتماعي، التسويؽ.

ويرى أصحاب ىذا االتجاه بأف عالقة المؤسسة بجماىيرىا ثالثية األبعاد: البعد الميني، 
ف البعد الميني عبارة عف العالقات المينية بيف إالبعد الشخصي، البعد المجتمعي، حيث 

ية، أو خدمية، أما العالقات المؤسسة وجماىيرىا في ضوء طبيعة العمؿ سواء أكانت إنتاج
الشخصية فيقصد بيا العالقات التي تبنييا المؤسسة مع جميورىا عمى أسس شخصية، وليس 

أي أنيا تسعى لكسب احتراميـ، وثقتيـ كأفراد، أما البعد المجتمعي  ،باعتبارىـ أفرادًا مجيوليف
ىتمامات وقيـ وأخالقيات باحتياجات وا ،فيو يعبر عف التزاـ المؤسسة في عالقاتيا بجماىيرىا

 (.Bruning & Lindingham, 2000: 209وعادات المجتمع الذي نعيشو )

 ثانيًا: التحوالت المينية في العالقات العامة.

 إدارة سمعة المؤسسة: -1

تركز العالقات العامة عمى تحسيف سمعة المؤسسة في كافة الجوانب الثقافية، 
ولقد  ،سفة لمعالقات العامة في المؤسساترة السمعة فماالقتصادية، االجتماعية، حتى أصبحت إدا

ومف بيف ىذه  ،أجريت العديد مف البحوث والدراسات المتعمقة بسمعة المؤسسة وطرؽ إدارتيا
ظيرت بعض المجالت  ثـ(، Corporate Reputation Reviewالجيود ما قامت بو مجمة )
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اعتبرت بعض و (، Reputation Managementالمختصة ومنيا مجمة إدارة السمعة )
 المؤسسات بأف إدارة السمعة يعتبر أحد أىداؼ المؤسسة. 

( منظمة مف 500( والتي أجريت عمى )Hutton et. al, 1999ولقد أظيرت دراسة )
كبرى المنظمات األمريكية بأف معظميا تتبنى مفيوـ وفمسفة إدارة السمعة وتسعى لتطوير ذلؾ 

 ر ركنًا أساسيًا مف عمؿ العالقات العامة، وتوسيع مجاالتيا.مستقباًل، وأف إدارة السمعة تعتب

 ظيور العالقات العامة التسويقية: -2

مف فروع  اً يرى العديد مف المختصيف بأف العالقات العامة التسويقية يمكف أف تكوف فرع
 إدارة التسويؽ، لكف يرى آخروف بأنيا يجب أف تكوف جزءًا مف إدارة العالقات العامة بالمؤسسة،
ولقد أكدت بعض البحوث والدراسات الحديثة بأف العالقات العامة التسويقية فرع مستقؿ عمميًا 

 (.31: 2005ومينيًا عف كؿ مف التسويؽ والعالقات العامة )الجماؿ وعياد، 

ولقد أدى االىتماـ والتركيز المتزايد عمى الوظيفة التسويقية لممؤسسات إلى وضع وظيفة 
المنظمات والمؤسسات عمى اختالؼ  مف مظمة وظيفة التسويؽ، في كثيرالعالقات العامة تحت 

أنواعيا، وأىدافيا، وسياساتيا. وعمى الرغـ مف ارتباط العالقات العامة بالتسويؽ، إال أف ىذه 
العالقة يشوبيا بعض الغموض، لكف ىناؾ ترابط وتكامؿ إلى حد ما بيف التسويؽ، والعالقات 

كاديمية أو العممية، فنتيجة لذلؾ ظير ما يعرؼ بالعالقات العامة العامة سواء مف النواحي األ
التسويقية، ولقد كاف ظيور ىذا المصطمح بداية ثمانينات القرف الماضي، وُتعرؼ العالقات 
رضاء  العامة التسويقية عمى أنيا عممية تخطيط وتنفيذ وتقويـ البرامج التي تشجع عمى الشراء، وا 

لصادؽ لممعمومات واالنطباعات التي تعرؼ بالمؤسسة ومنتجاتيا أو العمالء مف خالؿ النقؿ ا
( بعض مياـ Kotlerخدماتيا، وربطيا باحتياجات ورغبات ومصالح المستيمكيف. وحدد كوتمر )

 (:Kotler, 2009: 472العالقات العامة التسويقية ومساىماتيا بما يمي )

 المساىمة في إطالؽ سمعة أو خدمة جديدة. -1
 إعادة الصورة الذىنية لسمعة أو خدمة راسخة في السوؽ. المساعدة في -2
 بناء االىتماـ بفئة سمعية أو خدمية؛ مثؿ فئة الكميات اإلدارية. -3
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التأثير في مجموعات معينة ومستيدفة مف األفراد؛ مف خالؿ تمويؿ بعض األنشطة  -4
 ت الجامعية.االجتماعية والثقافية مثؿ الرحالت لطمبة الثانوية العامة لطرح بعض التخصصا

الدفاع عف سمع وخدمات تواجو مشكالت عامة؛ كالدفاع عف الكميات التطبيقية، والتعميـ  -5
 الميني.

 بناء صورة ذىنية لممؤسسة التي تنعكس بشكؿ جيد عمى خدماتيا ومنتجاتيا. -6

ا مف العالقات وتأسيسًا لما سبؽ فإف مفيوـ العالقات العامة التسويقية يعتبر إما جزءً 
داخؿ المساحة األوسع لمعالقات العامة يعمؿ عمى دعـ  مستقالً  مدخالً  مؤسسة، أوالعامة لم

، عمى أف تظؿ العالقات العامة لممؤسسة إحدى الوظائؼ اإلدارية ليا، في ةاألىداؼ التسويقي
 & Kitchenحيف تصبح العالقات العامة التسويقية إحدى وظائؼ إدارة التسويؽ )

Papasolomou, 1997: 304.) 

 عالقات العامة واإلعالم:ال

 ،والحقائؽ الثابتة ،اإلعالـ عممية تيدؼ إلى تزويد الناس باألخبار والمعمومات السميمة
التي تساعدىـ عمى تكويف آراء عامة صائبة، في واقعة مف الوقائع أو مشكمة ما، بحيث تعبر 

يعتبر اإلعالـ أحد ىذه اآلراء تعبيرًا موضوعيًا عف عقمية الجماىير واتجاىاتيـ وميوليـ، و 
والتي تشمؿ باإلضافة إلى اإلعالـ عممية دراسة اتجاىات  ،الوظائؼ األساسية لمعالقات العامة

دارتيا أماـ  الجماىير وعممية تنسيؽ الجيود مف أجؿ تحسيف صورة المؤسسة وتاريخيا وا 
 (.209: 2002الجماىير، فاإلعالـ ىو جزء مف أنشطة العالقات العامة )محمود، 

ف العالقات العامة عممية مف أدوات العالقات العامة، حيث إ عالـ أداة ىامةفاإل
اجتماعية تستخدـ وسائؿ اإلعالـ المختمفة لتحقيؽ أىدافيا، ومف أىـ وسائؿ اإلعالـ التي تستعيف 

: 2001بيا العالقات العامة: الصحافة، اإلذاعة، السينما، المحاضرات والندوات )البخشونجي، 
27.) 

والتي تشمؿ عممية دراسة  ،اإلعالـ أحد الوظائؼ األساسية لمعالقات العامة فيعتبر
وعممية التنسيؽ بيف الوحدات اإلدارية بالمؤسسة مف أجؿ تحسيف صورتيا،  ،اتجاىات الجميور
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دارتيا في أذىاف الجماىير، فاإلعالـ ىو جزء مف أنشطة العالقات العامة والعالقات  وفمسفتيا وا 
 (.33: 2012ى اإلعالـ وعمى غيره مف األنشطة )جودة، العامة تشتمؿ عم

 العالقات العامة واإلعالن:

اإلعالف يعتبر وظيفة تسويقية تيدؼ لزيادة مبيعات سمعة أو خدمة ما، فاإلعالف ىو 
اتصاالت غير شخصية مدفوعة الثمف يقوـ بيا فرد أو منشأة أو منظمة قد تكوف ىادفة لمربح أو 

أجؿ إبالغ الجميور أو إقناعو بشئوف محددة ومف خالؿ وسيمة اتصاؿ غير ىادفة لمربح، مف 
(، بأف اإلعالف يسعى إلى التأثير في الجميور، وىناؾ نوعاف 31: 2012) جودةمحددة، ويرى 
 مف اإلعالنات:

إعالنات منتج أو سمعة أو خدمة: حيث يكوف التركيز في ىذا النوع عمى المنتج أو  -1
 سعي عمى زيادة مبيعاتيا.، وبالتالي الالخدمة ذاتيا

يدخؿ مف  ،معينة عف المؤسسة ككؿ اً إعالنات المؤسسة: وىي اإلعالنات التي تقدـ أفكار  -2
 بينيا إعالنات العالقات العامة.

إذ أف  ،( يرى بأف العالقات العامة واإلعالف وجياف مختمفاف122: 2011) الدليميأما 
ويغمفيا  ،موجو، ويعرضيا بطريقة مستحسنة حقيقة اإلعالف ال يكذب لكنو يقدـ الحقيقة بشكؿ

إذ ينبغي أف تكوف إعالمًا صحيحًا، وال يمكف  ،فيي عكس ذلؾ ،بغطاء واؽ، أما العالقات العامة
فالعالقات العامة إظيار  ،أو أف يجمميا ويرفع مف شأنيا ،لإلعالف أف يغير شكؿ الماركة
 المؤسسة عمى وجييا الحقيقي.

( إلى االختالؼ بيف اإلعالف والعالقات العامة في 218: 2002) محمودولقد أشارت 
 النقاط التالية:

اختالؼ األىداؼ: فيدؼ اإلعالف النيائي ىو تحفيز المستيمؾ نحو اتخاذ قرار الشراء،  -1
ىدؼ العالقات العامة فيو تعريؼ الجميور بالمنظمة وتعزيز مكانتيا وشرح  اأم

ا مف وسائؿ تعزيز مكانتيا. وىنا ترى الباحثة سياساتيا، ويعتبر تعريؼ منتجاتيا وخدماتي
 بأف اإلعالف يعتبر وسيمة لتعزيز مكانة المنشأة مف خالؿ تعزيز مكانة منتجاتيا.
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اختالؼ طبيعة المعمومات: فالمعمومات المقدمة بواسطة اإلعالف تركز عمى المعمومات  -2
يور، في حيف أف التي تستميؿ الجميور وقد يتـ حجب المعمومات التي ال تستميؿ الجم

 المعمومات المقدمة مف العالقات العامة شاممة متكاممة.
والتي تحبذ معمومات العالقات العامة وتسعى إلييا ألنيا  ،اختالؼ موقؼ وسائؿ اإلعالـ -3

موقؼ وسائؿ اإلعالـ مف اإلعالف تجاريًا،  نفسو توعية وتثقيؼ لمجميور، في الوقت
وسيمة أو أكثر مف وسائؿ اإلعالف مقابؿ بيف حيث يسعى اإلعالف عادة لشراء حيز مع

 ثمف محدد ألف ىدفو تحفيز الجميور.

مف ىنا ترى الباحثة بأف العالقات العامة تسعى إلى تثقيؼ وتوعية الجميور، وليس 
تضميمو بمعمومات غير دقيقة، والعالقات العامة تعطي الصورة الكاممة الشاممة عف المؤسسة، 

ذلؾ فإف اإلعالف قد يكوف لعطاء صور حقيقية حوؿ منتجاتيا وخدماتيا، ويمتد ىذا التكامؿ إلى إ
طالعو عمى إدارتيا وسياساتيا ومنتجاتيا  إحدى وسائؿ العالقات العامة في تثقيؼ جميورىا وا 

 وخدماتيا.

 ممارسة العالقات العامة:

واجو الباحثوف والمختصوف صعوبات في وضع خطط لممارسة العالقات العامة، خاصة 
 جرادات والشاميف طبيعة عمميا تختمؼ مف مؤسسة ألخرى، ومف قطاع آلخر، فيرى كؿ مف وأ
بأف ممارسة العالقات العامة مسئولية جميع العامميف بالمؤسسة وأف "( 205 -204: 2009)

، وأشار بأف ىناؾ أربعة طرؽ "سموكيـ بمثابة مرآة تعكس الصورة الحقيقية لعمؿ المؤسسة
 عامة في مختمؼ المؤسسات وىي:لممارسة العالقات ال

في حالة المشروعات الصغيرة، يقوـ بمياـ ومسؤوليات العالقات العامة صاحب المشروع  -1
 أو مديره.

ىناؾ مؤسسات يقوـ بأعماؿ ومياـ العالقات العامة مدير مكتب رئيس المؤسسة أو  -2
عماؿ جانب أعماليـ يقوموف بأ، فإلى السكرتير، إضافة إلى بعض الموظفيف اآلخريف

 العالقات العامة وممارستيا.
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مف مديري اإلدارات ىناؾ مؤسسات تحتاج إلى تكويف لجنة لمعالقات العامة تضـ عددًا  -3
عداد بر الرئيسية، ويرأ مج ناسيا رئيس المؤسسة، وتكوف ىذه المجنة مسئولة عف تخطيط وا 

ريقة بأف جميع العالقات العامة، وتكميؼ مف ينفذ ىذه األنشطة والبرامج. وتتميز ىذه الط
 في ممارسة العالقات العامة. يـاألفراد يتحمموف مسئوليات

ىناؾ مؤسسات تقوـ بتوزيع أعماؿ العالقات العامة عمى األقساـ المختمفة فييا، حسب  -4
اختصاصيا ومجاؿ عمميا، وقد تستعيف بخبراء في العالقات العامة واستشارتيـ في تنفيذ 

 ج واألنشطة.برامجيا، أو حتى تصميـ ىذه البرام
 مستقؿ ىناؾ مؤسسات تمارس العالقات العامة مف خالؿ استحداث جياز مختص -5

 بالعالقات العامة، يقوـ بمياـ ومسئوليات وأنشطة العالقات العامة.

وىنا ترى الباحثة بأف المؤسسات الجامعية تحتاج إلى جياز مختص ومستقؿ لمعالقات 
بو العالقات العامة في الجامعات والكميات يجعؿ ف اتساع الجميور الذي تعتني إالعامة، حيث 

الجامعة أو الكمية بحاجة إلى استحداث جياز مختص بالعالقات العامة، مع األخذ بعيف 
 االعتبار ضرورة توظيؼ كوادر مؤىمة في مجاؿ العالقات العامة. 

 موظف العالقات العامة:

متبادلة بيف الناس رجؿ العالقات العامة ىو شخص يعمؿ عمى تحقيؽ المنفعة ال
والمؤسسة التي يعمؿ بيا، مف خالؿ توطيد العالقة الطيبة بينيما، عف طريؽ اإلعالـ بالقدر 

 (.13: 2007الكافي، وتصحيح المعمومات الخاطئة لدى الرأي العاـ )ىالؿ، 

نجاح نشاط العالقات العامة، ما إًا وميمًا في العالقات العامة يؤدي دورًا رئيسفرجؿ 
، انجاح العالقات العامة في أي مؤسسة يتوقؼ عمى حسف اختيار األفراد العامميف فيي يعني أف
( بأف رجؿ العالقات العامة أيًا كاف مستواه، ومؤىالتو، ومسماه 367: 2006) العاصيويرى 

 الوظيفي يجب أف يتحمى بالصفات التالية:

 ف،اواالتز  والكياسة، طالع،االست وحب العاـ، واإلحساس الجاذبية، :أواًل: الصفات الشخصية
 سبيؿ عمىف. والنشاط الخصب، والخياؿ واالستمالة، والموضوعية، والحماس، باآلخريف، واالىتماـ
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 ءة،االقر : اآلتية االتصاؿ تابميار  العامة العالقات رجؿ يتمتع أف بد ال االتصالية تاالميار 
 .الفني والحس والتخاطب، والكتابة، واالستماع،

 في جامعية درجة عمى حصؿ قد يكوف العامة العالقات في فالمشتغؿ :العممي داداإلع ثانيًا:
خاصة في  المختمفة المواد تضمنت قد ستوادر  وتكوف القانوف، أو اآلداب أو التجارة أو اإلعالـ

 والفمسفة، االجتماع، وعمـ النفس، وعمـ والصحافة، المغات، مثؿ،تخصص العالقات العامة 
 واإلحصاء واإلعالف، والتسويؽ المشروعات، وتنظيـ دارةوا   واالقتصاد، والقانوف، العامة، واإلدارة
 فالمؤىؿ. البحث ومناىج والتاريخ، والتطبيؽ،، والمبادئ العامة، العالقات والتطبيقي، النظري
 إذ العامة، العالقات مجاؿ في األداء لمستوى الوحيد الحاكـ المتغير ليس انو إال ميـ، الجامعي

 بالجماىير االتصاؿ وطرؽ وأبحاثو العاـ يأالر  سةادر  في يتعمقوا أف فييا العامميف ىعم يجب
 . ـفيي التأثير ووسائؿ

 واألمانة الصدؽ بصفات العامة العالقات في المشتغؿ يتحمى أف ينبغي خالقية:ثالثًا: الجوانب األ
 إنجاز في استعالء دوف ءالزمال مع والتعاوف العمؿ، راأسر  وحفظ السميـ، والذوؽ والدقة والعدؿ
 .المطموبة المياـ

( فأشارا إلى أف رجؿ العالقات العامة لو خصائص 57: 2004) عساف وصالحأما 
 محددة وىي:

 الخصائص األخالقية: الصدؽ واألمانة، السمعة الطيبة. -1
 اإلقناع.و قوة الشخصية وتوازنيا: القدرة عمى التعبير والتعامؿ مع الناس والتأثير فييـ،  -2
مرونة الشخصية: التي تمكف مف التعامؿ مع المواقؼ المختمفة بأدوار مختمفة تتالءـ ال -3

 مع المواقؼ المعنية.
 المظير الحسف: المباقة، البشاشة، الحضور. -4
المعرفة والموضوعية: التي تضمف عدـ وجود فجوة بيف األقواؿ واألفعاؿ، وااللتزاـ  -5

خداـ المناىج العممية في تحميؿ المواقؼ بمبادئ وأسس العالقات العامة، القدرة عمى است
طرح في القدرة عمى قياس الرأي العاـ داخؿ المؤسسة وخارجيا، واإليجابية اآلراء، و 

 .األفكار
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القدرة عمى االتصاؿ: وعرض المعمومات بأساليب تعبر عف معارؼ وميارات حقيقية  -6
 شاممة وفاعمة.

وف سريعًا في حركتو قادرًا عمى الديناميكية: يجب عمى رجؿ العالقات العامة أف يك -7
 التعامؿ مع المواقؼ المتعددة.

 ( الصفات والخصائص التالية:67 - 66: 2012) جودةويضيؼ 

 عمى إقامة عالقات اجتماعية مفيدة. اً أف يكوف موظؼ العالقات العامة اجتماعيًا، وقادر  -1
 اإللماـ بأسس ومناىج البحث العممي. -2
عمؿ بيا، وقوانينيا، ولوائحيا، وكؿ جديد يطرأ عمى اإللماـ بسياسات المؤسسة التي ي -3

 خدماتيا، وأعماليا.

( فيرى بأف رجؿ العالقات العامة يجب أف يتمتع 117 - 115: 2011) الدليميأما 
 قوة الخياؿ.و بالذكاء، والشخصية المستقرة، الشجاعة، اإلقناع، التكيؼ مع الواقع، 
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 المبحث الثالث

 لعامةاألطر النظرية لمعالقات ا

 العالقات العامة والتنمية:

تعتمد العالقات العامة في عمميا بشكؿ عاـ عمى المسئولية االجتماعية، وىذا يجعميا 
تعمؿ عمى االىتماـ بمصالح المجتمع بالتوازي مع مصالح المؤسسة، فيي عمـ وجيود تمتـز 

يا يجب أف يتمتعوا بالقيـ واألخالؽ، ومف ناحية أخرى، فإف محترؼ العالقات العامة، وموظفي
 بقدرات وميارات إدارية واتصالية عالية، تمكنيـ مف إدارات العمميات التنموية.

كما لمعالقات العامة خاصية التكيؼ، واالندماج مع المجتمع وأفكاره ومعتقداتو، وميولو، 
ريع لذا فيي تتحمؿ المسئولية الكاممة في أداء دور المسئوؿ تجاه العمميات التنموية، والمشا

 (.23: 2013الوطنية والقومية )حسيف، 

حيث تنظر العالقات العامة لممجتمع والرأي العاـ عمى أنو المادة الخاـ األساسية لعمميا، 
ومراعاة المصالح الجماىيرية والوطنية، يجب أف تكوف إحدى أولوياتيا، أيًا كاف عمؿ المؤسسة 

 (.39: 2011التي تعمؿ تحت إطارىا )العدوي، 

قات العامة تستطيع مف خالؿ وسائميا االتصالية واإلعالمية وقدراتيا عمى اإلقناع والعال
وثقة الجماىير بيا أف ترشد وتوجو عممية التنمية، مف خالؿ تطوير وبمورة وعي الجماىير نحو 

 (.23: 2009مساندة التنمية ودعـ جيودىا )العالؽ، 

 العالقات العامة والجماىير:

ىـ متغيرات عممية االتصاؿ، فإف لـ يكف لدى القائـ باالتصاؿ يعتبر جميور المؤسسة أ
يصعب ممارسة  وأو رجؿ العالقات العامة، فكرة جيدة عف جميور المؤسسة، وخصائصو، فإن

 عممية االتصاؿ بيذا الجميور، وممارسة العالقات العامة وفقًا ألسسيا، ومبادئيا.
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الشكؿ يشترؾ أعضاؤه في مصالح نتجت  والجميور بمفيومو العاـ تكويف اجتماعي غير محدد
بغير اتصاؿ شخصي، ومفيـو الجميور ال يتحتـ أف ينطبؽ عمى أية وحدة طبيعية أو جغرافية أو 

 (.102: 2007سياسية )زريقة، 

وتنقسـ الجماىير مف حيث عالقتيا بالمؤسسة إلى نوعيف أساسييف ىما: الجميور 
 (.46: 2002الداخمي، والجميور الخارجي )محمود، 

 مستوياتيـ اختالؼ عمى المؤسسة في العامميف كافة مف ويتكوفالجميور الداخمي:  -1
 تحقيؽ إلى الداخمي الجميور خالؿ مف العامة العالقات وتسعى والتقنية، اإلدارية
 الجماىير ىذه يجعؿ ما وىذا ،ومؤسست إلى باالنتماء يشعر تجعمو وأف لو، االستقرار

 إدارة وضع بفضؿ وىذا عنيا، والدفاع وأىدافيا، سةالمؤس سياسات تبنى إلى تميؿ
ى تر  معينة اتصاؿ  وسائؿ خالليا مف تستعمؿ محكمة اتصالية لسياسة العامة العالقات

 إنسانية مشاعر تكويف يستطيع وبيذا الجميور، مف النوع بيذا االتصاؿ في المجدية بأنيا
شباع اإلنسانية، المعاممة نتيجة  الجماىير لتمؾ والمادية جتماعيةاال النفسية الحاجات وا 
 (.35: 2004)الزىري،  رضاىا وكسب التماسؾ وتحقيؽ معنوياتيا رفع عمى والعمؿ

 فو الموزع فو المورد بينيـ مفو  ،المؤسسة خارج األفراد ويضـ الجميور الخارجي: -2
 الجماىير أما والخاصة، الخارجية بالجماىير يسمي ما وىذا ما، خدمة مف فو والمستفيد

، وعمى المؤسسة المؤسسة بو تتواجد الذي المحمى المجتمع تشمؿ فيي العامة ارجيةالخ
 لتكوف باختالفيا االتصالية الوسائؿ فضؿأ محكمة،وتختار اتصالية سياسةأف تطبؽ 

 ينشأ وبيذا بالمؤسسة، وطيدة صمة عمى األخير ىذا يبقى وحتى بو، دائمة عالقة عمى
 لبقاء وأساسي ضروري أمر وىذا الخارجي، ىاوجميور  المؤسسة بيف اجتماعي تفاعؿ

عف سياسة المؤسسة وأعماليا يجعمو عمى  الجميور رضا ألف واستمرارىا، المؤسسة
 ؾ مف خالؿ اجتذاب المؤسسة لمعمالوالمجتمع المحمي، وذل إلى جانباستعداد لموقوؼ 

 المؤىمة.

وعة نيفيـ إلى مجميمارس رجؿ العالقات العامة ميامو عميو تحديد جميوره، وتص ولكي
، ويمكف تصنيؼ الجميور بعدة طرؽ اىاتو وآرائو، وتحديد اتجمف السمات ليتسنى االتصاؿ بو

 أىميا ما يمي:
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 بوصفيـ المجتمع أفراد جميع فييا يشترؾ التي السمات ىي األولية السمات السمات األولية:
 منيا المجتمع ليذا يالسكان التركيب تصنؼ متعددة فئات السمات ىذه فكوّ تو  فيو، أعضاء
 .الزوجية الحالة الدخؿ، المينة، التعميـ، الجنس، ،السف

جميور المعارضيف، و وىنا يجب تصنيؼ الجميور إلى جميور المواليف،  السمات االجتماعية:
 وجميور المحايديف لفكرة ما، أو خدمة تقدـ ليـ، أو ما شابو ذلؾ.

يير الثقافية إلى الجميور األمي، الجميور ويصنؼ الجميور حسب المعا المعايير الثقافية:
 المادي، الجميور المفكر.

 العالقات العامة والرأي العام:

 جميور يعتنقيا التي اآلراء إلى يشير وىو ،المجتمع في الحقيقية القوة العاـ الرأي يعتبر
 أخرى تكممابو  ،وواعية متبادلة مناقشات بعد ،معينة قضية أو مسألة حوؿ اجتماعي حكـ أو ما،

 يوجد فقد معيف رأي عمى الناس كؿ يتفؽ أف الصعب مف كاف ولما ،الشعب إرادة ىو العاـ الرأي
 السائدة والفكرة األغمبية رأي ىو العاـ الرأي فإف ذلؾ وعمى ،البسيطة األقمية رأي ىو آخر رأي
 وعون ونقاش جدؿ حولو يحدث موضوع إزاء ،مشتركة بمصالح يرتبطوف الناس مف جميور بيف
 (.252: 2005)شيبة،  المجتمع في والتفاعؿ االحتكاؾ مف

 أنفسيـ، تمقاء مف آرائيـ عف األفراد فييا يعبر التي المختمفة المواقؼالرأي العاـ ىو 
 اقتراح أو معيف لشخص أو معينة، لحالة معارضا أو مؤيدا تعبيرا إلييـ توجو دعوة عمى وبناءً 
 ما بعمؿ القياـ احتماؿ عميو يترتب مما معيف وثبات فةوكثا بنسبة االنتشار واسعة أىمية ذي

ويتبمور الرأي العاـ مف خالؿ الحوار، والتفاعؿ (، 103: 2007)زريقة،  مباشر غير أو مباشر
والمناقشة والجدؿ، وبالتالي فإف الرأي العاـ يعتبر محصمة آلراء مطروحة، وثمرة التفاعؿ الذي 

 يحدث ممثاًل برأي األغمبية.

 :العام الرأي أنواع

 حتى أنواعو عمى التعرؼ خالؿ مف العاـ الرأي مع التعامؿ العامة العالقات خبير يستطيع
 أـ داخمياً  العاـ الرأي كافأ وسواء المناسبة، والدراسات المسوح ونوعية التعامؿ مستويات يحدد
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 حتى بيا يسمـ أف ةالعام العالقات خبير عمى لزاماً  كاف ،أنواع عدة إلى يصنؼ فإنو ،خارجياً 
 309: 2005)شيبة،  في األنواع ىذه وتتمثؿ معيا، لمتعامؿ فعالية االستراتيجيات أكثر يستخدـ

- 311): 

 ما، قضية إزاء وآرائيا اتجاىاتيا عف الناس مف مجموعة تعبير وىو :الظاىر العاـ الرأي -1
 .والصراحة العالنية حيز إلى التعبير ىذا يخرج بحيث

 القانوف ضد ألنيا اتجاىاتيـ أو أرائيـ عف التعبير األفراد ييخش وىنا :الباطف العاـ الرأي -2
 .العالنية حيز إلى فيخرج الفرصة تتاح حتى باطنا يظؿ وقد االجتماعية، المعايير أو

 مف الناس يقؼ عندما أو التبمور، عدـ حالة في الرأي عمى ويطمؽ :الكامف العاـ الرأي -3
 حسب ،باطف أو ظاىر إلى الكامف الرأي ذلؾ ؿيتحو  وقد سمبيا، موقفا معينة قضية

 التوتر أو الصراع مف أشكاؿ إلى الكامف العاـ الرأي يؤدي وقد والمحددات، الظروؼ
 .االجتماعي

 .والتقاليد العادات مف وثباتو قوتو يستمد عندما :الثابت العاـ الرأي -4
 مف تمكنو بحيث سوخ،والر  الثبات مف كافية بدرجة يتمتع ال والذي :المتغير العاـ الرأي -5

 .اإلعالمية أو اإلعالنية الحمالت لتأثير تعرضت ما إذا المقاومة

 وليـ القادة، أو الصفوة رأي بو ويقصد مسيطراً  يكوف قد الكيفية الوجية مف العاـ والرأي
 يكوف وقد العادي، لمشخص تتوفر ال قد الجماىير، جموع عمى لمتأثير يمارسونيا خاصة إمكانات
 يكوف األحياف بعض وفي ما، موضوع في المرجعية الجماعة رأي: بو ويقصد مستنيراً  عاـال الرأي
 ر.األمو  تحميؿ أو شخصية أحكاـ إصدار عمى القادريف وغير العامة رأي وىو، منقاداً  العاـ الرأي

وىناؾ مجموعة مف األساليب التي يمكف أف تؤثر في الرأي العاـ ومنيا )مسيمي، 
2009 :189:) 

 بمختمؼ ،غرائزه ومحاكاة ،وجدانو ومخاطبة ،الجميور إثارة عمى ويعتمد :اإلثارة أسموب -1
 .والغش والمناورة التضميؿ أساليب

ثارة والمقصود اليادؼ التوجيو بو ونعني :التحريض أسموب -2  نفوس في والحمية النخوة وا 
 .ألعدائيـ لمتصدي الناس
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 انتباه تحويؿ إلى والرأي لنفوذا أصحاب يتجو عندما ويستعمؿ :االنتباه تحويؿ أسموب -3
 .أىميتو يمثؿ أو المثار الموضوع عف بديال تكوف أخرى ومواضيع مسائؿ إلى الجميور

 في المعمومات لترسيخ أسموب أفضؿ التكرار أف اإلعالـ خبراء يؤكد :التكرار أسموب -4
 كرارالت يعد لذلؾ اإلقناع، درجة إلى الجميور يصؿ التكرار خالؿ فمف الجميور، أذىاف
 .العاـ الرأي ريلتغي األساليب جعنأ مف

 المصارحة بإتباع المتمثؿ األخالقي الواجب اعتماد في تمثؿوي :الحقائؽ طرح أسموب -5
 .األزمات تخطي مف لتمكينيـ الجماىير وتعبئة الموضوعية الحقيقة وقوؿ والشفافية

 األكثر األسموب بالمؤسسة التعميمية فترى الباحثة بأف العامة العالقات مجاؿ في أما
 العامة العالقات عمؿ في افتضروري والمصداقية فالشفافية الحقائؽ، طرح أسموب ىو مواءمة

 تزييؼ دوف المؤسسة في يجري ما بكؿ وربطو جميورىا إلى المؤسسة عف الحقائؽ إيصاؿ يدؼب
 .كتماف أو

 العالقات العامة في التعميم الجامعي:

 يمارس ثالث ،ية واإلدارية، وأىدافو، وأطره التنظيمالتعميـ الجامعي أيًا كاف مستواه
وظائؼ أساسية وىي: التعميـ، البحث العممي، خدمة المجتمع، والجامعة أو الكمية كأي مؤسسة 

 خدمية ليا جميورىا الداخمي المكوف مف الموظفيف والطمبة، وجميورىا الخارجي.

دار  جماىيرىا، حتى تستطيع تحقيؽ اتجاىات وحاجات ة الجامعة أو الكمية يمزميا فيـ وا 
العالقات العامة تعمؿ كمستشار لإلدارة داخؿ الجامعة، فأىدافيا، وتمبية رغبات جماىيرىا، 

ووسيط يساعد عمى اتفاؽ أىداؼ الجامعة مع مطالبات وحاجات واتجاىات الجماىير، وعميو 
الؿ فتح قنوات فيي مطالبة بتقديـ معمومات دقيقة وصحيحة حوؿ أىدافيا، ورسالتيا، مف خ

 (.Anumatratchakit, 2002: 1اتصالية بينيا وبيف جماىيرىا، لرفع مستوى التفاىـ والتعاوف )

ويظير دور العالقات العامة في المؤسسة الجامعية، بوضوح في التواصؿ مع الجماىير 
عمى تحقيؽ أىداؼ  مية، وربط الجامعة مع المجتمع، لذا عمى العالقات العامة العمؿخالدا

ة وتعزيزىا، وبناء درجة عالية مف الثقة المتبادلة بيف الجامعة وجماىيرىا، عبر الجامعة الرئيس
أنشطة وبرامج مختمفة، وعميو يجب أف تنسجـ أىداؼ ووظائؼ العالقات العامة في أية مؤسسة 

 (.5 - 4: 2001جامعية مع وسائؿ اإلعالـ المختمفة )أبو خاطر، 
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 المؤسسات، في العامة العالقات مف األساسي ليدؼا أف (176: 2001) عجوة ويبيف
 التي الطيبة السمعة وبناء ليا، الجيدة الصورة بناء عمى يقوـ - وجميورىا عمميا اختمؼ ميما -
 مجيا،اوبر  المؤسسة ألنشطة كـاالمتر  التأثير عمى تعتمد نماا  و  األمس، أو اليوـ وليدة ليست ىي
 جامعة يفضؿ أستاذاً  أو طالباً  تجعؿ التي وىي امعة،الج في كافة الجيود لتضافر تحتاج وىي
 .ليا المؤسسات دعـ تتمقى أيضا تجعميا التي وىي ،أخرى دوف

 دراغمةوالعالقات العامة تختمؼ بعض الشيء عف المؤسسات األخرى، حيث ذكر 
 بالجامعة، الناس( بأف العالقات العامة في المؤسسات الجامعية تيدؼ إلى توعية 98: 2011)
 الختيار األمور أولياء وتشجيع بيا، لاللتحاؽ الطالب وتحفيز وتخصصاتيا، تياابميز  تعريفيـو 

 الجامعة منتسبي انتماء وتعزيز المجتمع، في ومكانتيا الجامعة سمعة وتعزيز ألبنائيـ، الجامعة
 وىـ وطالبيا، وموظفييا الجامعة أساتذة ويشمؿ الداخمي، بالجميور الجامعة جميور ويتمثؿ. ليا

 عالقة بالجامعة عالقتيـ تكوف وأف وسمعتيا، مكانتيا ويعززوا جامعتيـ، يمثموا أف يجب الذيف
 المدارس، مف يتخرجوا أف يتوقع الذيف الطالب في يتمثؿ الخارجي والجميور. ومحبة انتماء

 عة،بالجام لاللتحاؽ أبنائيـ تااختيار  في سيؤثروف الذيف أمورىـ وأولياء بالجامعة، وسيمتحقوف
 ووسائؿ واألجنبية، العربية األخرى والجامعات بالجامعة، الصمة ذات الحكومية والمؤسسات
 والشركات والمؤسسات الجامعة فيو تعيش الذي المحمي والمجتمع الثقافييف، والممحقيف اإلعالـ،

 .الجامعة خريجو بيا يعمؿ أف يتوقع التي

نو إالجامعة أو المعيد، أو الكمية، حيث  مف خالؿ ما سبؽ تود الباحثة اإلشارة إلى جماىير
مف خالؿ عمؿ الباحثة في دائرة العالقات العامة في كمية مجتمع األقصى بخانيونس ترى بأف 

 جميورىا ينقسـ إلى:

ف مف كؿ ما ينتسب إلى الجامعة أو تربطو بيا صمة عمؿ أو يكوّ  الجميور الداخمي: -1
ف بالجامعة، طمبة وطالبات العاممي مثؿ: أعضاء ىيئة التدريس، الموظفيفغير ذلؾ 

 الجامعة، طمبة وطالبات الدورات التدريبية والتعميـ المستمر.
الجميور العاـ الذي يعيش في منطقة الجامعة ويتأثر بيا، جميور  الجميور الخارجي: -2

الموظفيف في مختمؼ الوزارات والجيات المعنية، جميور الميتميف بالجوانب التربوية، 
ميف بالدراسات األكاديمية، المؤسسات األكاديمية عمى اختالؼ أنواعيا، جميور الميت
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مراكز البحث، مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات والمعاىد العممية، مراكز التدريب 
كجميور  ذات الطابع األكاديمي، جميور المينييف والفنييف ممف يحتكوف بالجامعة

اء أمور الطمبة، خريجو الجامعة، العامميف ، جميور أوليالمورديف والمتعيديف والصيانة
باإلعالـ، باإلضافة إلى كافة المؤسسات التي يتدرب بيا الطمبة ميدانيًا، المؤسسات 
الميتمة باألجيزة العممية الالزمة لمختبرات الجامعة، جميور الخبراء في مجاالت التعميـ 

 الجامعي.

 أىداف العالقات العامة في التعميم الجامعي:

أبو قات العامة في التعميـ العالي الجامعي مجموعة مف األىداؼ قاـ بإجماليا لمعال
 (، وىي كما يمي:102 - 100: 2011( ونقميا )دراغمة، 111 - 104: 2001) خاطر

 بناء بيدؼ تيا،اومميز  مجيااوبر  وأىدافيا بالجامعة ومستوياتو ئحواشر  بكؿ المجتمع تعريؼ -1
 .المجتمع جماىير لدى يةيجابإ صورة ورسـ ليا، طيبة سمعة

 .المجتمع ومع المحيطة البيئة ومع المثيمة المنشآت مع نسانيةا  و  اجتماعية عالقات بناء -2
 وتعزيز بيا، زاواالعتز  االفتخار مف وتمكينيـ لمجامعة، الداخمية الجماىير انتماء تعميؽ -3

 .وبإدارتيا بالجامعة ثقتيـ
 .جامعةبال المتصمة اإلعالمية والتقارير األخبار نشر -4
 .الجديدة بالمعمومات وتغذيتو اإللكتروني الجامعة موقع عمى ؼااإلشر  -5
 .المختمفة اإلعالمية الوسائؿ خالؿ مف الجامعة بأنشطة التعريؼ -6
 .والمقاءات الميدانية والبحوث ساتاالدر  ءاإجر  خالؿ مف صورتيا عمى الجامعة إدارة إطالع -7
 قامةا  و  بالجامعة، الخاصة واألفالـ صوروال والبيانات واألنشطة المعمومات جميع توثيؽ -8

 .بالجامعة خاص وثائقي أرشيؼ
 .والتدريبية واالجتماعية األكاديمية الجامعة مجالبر  الترويج -9

 .والمجتمع لمطمبة وخدماتيا الجامعة عمؿ تطوير في سياـاإل -10
 .الجامعة موارد تحسيف في سياـاإل -11
 وسائؿ خالؿ مف وتفسيرىا لمنشأةبا الخاصة والسياسات واألنشطة مجاوالبر  الخطط شرح -12

 .المختمفة اإلعالـ
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 .الجامعة ضيوؼ رعاية عمى العمؿ -13
 .عالـاإل مع والعالقات كافة والدعائية اإلعالمية واألنشطة مجاالبر  عمى ؼااإلشر  -14
 .بالجامعة الخاصة والوثائقية التسجيمية والتقارير مجاالبر  إنتاج -15
 .الجامعة أو الطمبة تواجو مشكالت أو ىشكاو  أية معالجة -16
 .العامة العالقات مجاؿ في العمؿ في غبيفاالر  الطمبة تدريب في سياـاإل -17
 يسيـ بما الفمسطينية والمؤسسات الجامعات في العامة العالقات تاإدار  مع عالقات إقامة -18

 .الجامعة ضاأغر  خدمة في

مف المياـ  والعالقات العامة في الكميات والجامعات والمعاىد األكاديمية يناط بيا مجموعة
 (:104 - 103: 2011وىي )دراغمة، 

 التدريس ىيئةداخميًا: معرفة أىداؼ الجامعة، وخططيا ووسائؿ تحقيقيا، ومعرفة أعضاء  -1

موارد مالية  مف إليو تحتاج وما الجامعة نيةاميز  ومعرفة وميوليـ، تيـاوخبر  ومؤىالتيـ

 ومستوياتيـ بالطالب تامة فةمعر  اً وأخير  فييا، والفني اإلداري الجياز ومعرفة ،ومادية

 .عمميـ مجاؿ في تيـانجاز وا   المتخرجيف ومعرفة والعممية، واالجتماعية االقتصادية

. بسيولة معو التعامؿ ليتـ واضحا تحديدا معو التعامؿ داالمر  الجميور تحديد خارجيًا: -2

 لدى ةالجامع صورة لمعرفة وأخرى، آونة بيف العاـ يأالر  تحميؿ ميمة ،كذلؾ بيا ويناط

 اإلعالـ، وسائؿ مستويات وتحميؿ االستفتاءات، ءاإجر  خالؿ مف ذلؾ ويمكف الجميور

 .مصادرىا ومعرفة واألقاويؿ الشائعات ومتابعة

 آفاؽ لفتح وخارجيا البمد داخؿ العممية المؤسسات مع وصؿ حمقة العامة والعالقات
 عف كاممة فكرة عطاؤىـوا   ئريفاالز  ـتكري كذلؾ بيا ويناط. المختمفة العممية المجاالت في التعاوف
 واألجنبية المحمية اإلعالـ وسائؿ في ينشر ما متابعة وكذلؾ مجيا،اوبر  تيااومنجز  الجامعة أىداؼ
 اجتذاب ومحاولة دالمؤي   وشكر الصائبة، المفاىيـ وتثبيت الخاطئة، المفاىيـ تصحيح بيدؼ

 .المعارض
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 وتعريؼ تاوالمنجز  الجامعية األنشطة زاإبر  ميمة الجامعات في العامة العالقات وتتابع
 وجمع ومتابعتيا والمقترحات المشكالت سةادر  وكذلؾ بيا، والخارجية الداخمية جماىيرىا
 ميمة يناط بيا أيضاً و  ممكنة، حموؿ إيجاد في اإلدارة تساعد أف شأنيا مف التي المعمومات

 االيجابي االنطباع رسـ في تساعد حتى الجامعية؛ بالمعمومات الجماىير وتزويد االستعالمات
 .المختمفة الجامعة جماىير لدى
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 المبحث الرابع

 مؤسسات التعميم العالي الحكومية

 /(.http://www.alaqsa.edu.ps/site)الموقع اإللكتروني  جامعة األقصى: -0

لممعمميف تحت إدارة الحكومة المصرية، وكاف ـ كمعيد 1955بدأت جامعة األقصى سنة 
ـ تطور المعيد إلى كمية عرفت 1991ميـ، وفي عاـ ي_آنذاؾ_ ىو إعداد المعمميف وتأىاليدؼ 

بكمية التربية الحكومية، ومنذ ذلؾ الحيف أخذت الكمية تتنامى شيئًا فشيئًا في خططيا التعميمية، 
ممية وأقساميا العممية، وأساتذتيا، وطالبيا، وخّرجت كثيرًا مف المدرسيف والباحثيف ذوي الكفاءة الع

عبر برنامج الدراسات العميا  بكالوريوس، أو الميسانس، والدكتوراهوالتربوية العالية مف حممة ال
تـ تحويؿ الكمية إلى  (2000/2001) المشترؾ مع جامعة عيف شمس، ومع بداية العاـ الجامعي

 جامعة األقصى.

 رؤية الجامعة:

في  واإلقميميةالفمسطينية، تسعى جامعة األقصى إلى أف تكوف متميزة بيف الجامعات 
 مجاالت التعميـ الجامعي، والبحث العممي، وخدمة المجتمع المبنية عمى ثقافة الجودة الشاممة.

 رسالة الجامعة:

فمسطينية تيدؼ إلى إعداد إنساف مزود جامعة األقصى ىي مؤسسة تعميـ عاٍؿ حكومية 
المستمر، وتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات مف بالمعرفة، والميارات، والقيـ، ولديو القدرة عمى التعمـ 

خالؿ برامج بناء القدرات، والتعميـ الجامعي، والبحث العممي، وتنمية المجتمع وخدمتو، وتمتـز 
جامعة األقصى خالؿ تحقيقيا لرؤيتيا بالثقافة العربية، واإلسالمية، ومبادئ حقوؽ اإلنساف التي 

والشفافية، واالحتراـ والتسامح، والعدالة والمساواة، تشمؿ المسؤولية، وااللتزاـ بحكـ القانوف، 
 والتمكيف، والمشاركة ألصحاب المصمحة.
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 أىداف الجامعة:

طويره تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة، وتعميؽ جذورىا، وخدمة المجتمع الفمسطيني وت
ية وتراث وطننساني عامة، في إطار فمسفة تستند إلى المفاىيـ الخاصة، والمجتمع العربي واإل

 سالمية، وتسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ:الحضارة العربية واإل

تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى مف خالؿ تحسيف كفاءة الدعـ المساند لمعممية  -1
 والبحث العممي وخدمة المجتمع. ،التعميمية التعممية

 تعميمية تعممية فاعمة.تحسيف جودة البرامج األكاديمية في الجامعة مف خالؿ توفير بيئة  -2

المساىمة في تحسيف المعرفة والفيـ كأساس لدعـ اتخاذ القرارات، وصنع السياسات حوؿ  -3
قضايا جامعة األقصى والمجتمع الفمسطيني مف خالؿ التشبيؾ مع المؤسسات والمراكز 
 التعميمية والبحثية، ومؤسسات المجتمع المدني عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي.

المساىمة في عممية التنمية المستدامة لممجتمع الفمسطيني مف خالؿ تقديـ الخدمات  -4
التعميمية والتدريبية والبحثية واالستشارية والعمؿ التطوعي وذلؾ بالشراكة مع المؤسسات 

 الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

تقاف، ويمبي احتياجات المجتمع تطوير نظاـ تعميمي ميني متوسط يرتكز عمى التميز واإل -5
 التنموية.

 ميات الجامعة:ك

، وكمية كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتوسطة وىي كمية تمنح درجة الدبموـ المتوسط
والتمويؿ، وكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية، وكمية  اإلدارةالتربية، وكمية العموـ التطبيقية، وكمية 

 .اإلعالـ
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 :داريةاإل العمادات

دارية والمالية، الشؤوف ت، الشؤوف األكاديمية، الشؤوف اإلشؤوف تكنولوجيا المعموما
الثقافية والعالقات العامة، شؤوف التنمية وخدمة المجتمع، شؤوف الطمبة، الدراسات العميا والبحث 

 العممي، القبوؿ والتسجيؿ، ضماف الجودة، المكتبات، التعميـ المستمر، التخطيط والتطوير.

 (2015( موظفًا وموظفة. )شؤوف الموظفيف،828) العاممين: عدد

 (2115يؿ، ج( طالبًا وطالبة.)دائرة القبوؿ والتس26424) عدد الطمبة:

 عمادة الشؤون الثقافية والعالقات العامة:

نيا تعمؿ عمى تعزيز مف أىـ الدوائر في الجامعة، حيث إتعتبر دائرة العالقات العامة 
ميورىا، وتمثؿ ىمزة وصؿ بيف الجامعة ومجتمعيا الداخمي والخارجي، مف الثقة بيف الجامعة وج

ذاعات المحمية والتمفاز مع الصحافة ووكاالت األنباء واإل خالؿ فتح قنوات االتصاؿ والتواصؿ
والنشرات وورش العمؿ، كما وتعمؿ العالقات العامة بدورىا في وضع الرجؿ المناسب في المكاف 

اط إداري واتصالي ميـ يستخدمو مينيوف في العالقات العامة في بناء كما أنيا نش ،المناسب
لمساعدتيا عمى النجاح مف خالؿ البرامج البنائية والوقائية ولتصحيح ما يطرأ  ،سمعة الجامعة

 عمييا مف سمعة خاطئة.

 الرؤية:

قميمًا في اإلعالـ اليادؼ والعالقات اإلنسانية  نطمح ألف نكوف متميزيف محميًا وا 
 ألنشطة العممية والثقافية ضمف معايير الجودة الشاممة.وا

 الرسالة:

الشؤوف الثقافية والعالقات العامة في جامعة األقصى تيدؼ إلى تقديـ إعالـ ىادؼ، 
وتجسيد العمؿ بروح الفريؽ الواحد وعالقات إنسانية وأنشطة عممية وثقافية متميزة ونسعى إلى 

في مجتمع معرفي محفز لمتعمـ واالحترافية وبناء جسور  إبراز الطاقات اإلبداعية اإلعالمية
لمتعاوف مف خالؿ توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وتمتـز العمادة مف خالؿ تحقيقيا 
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لرؤيتيا بالثقافية العربية، واإلسالمية ، ومبادئ حقوؽ اإلنساف التي تشمؿ المسؤولية وااللتزاـ 
تراـ، والتسامح، والعدالة، والمساواة، والمشاركة مع أصحاب بحكـ القانوف، والشفافية، واالح

 المصمحة.

 األىداف:

 ،يجابية مف مكونات الجامعةإبراز اسـ ومكانة الجامعة إعالميًا وخمؽ صورة ذىنية إ -1
 ودورىا في دعـ البحث العممي وخدمة المجتمع.

نجاز ألزائريف الوصوؿ لغاياتيـ تطوير آلية عمؿ لمتسييؿ عمى المراجعيف وا -2 عماليـ وا 
داراتيا. ،داخؿ الجامعة  لتتكوف لدييـ صورة ذىنية متميزة عف الجامعة وا 

تطوير آلية لمسح ومتابعة كؿ ما يصدر في وسائؿ اإلعالـ المختمفة المحمية واإلقميمية  -3
 التي تغطي أنشطة الجامعة.

جميع تي تحدث في الجامعة بالخبر و حصر ورصد وتوثيؽ جميع األنشطة والمناسبات ال -4
 أشكاؿ الوسائط المتعددة ليصبح مرجعًا وأرشيفًا دائمًا عف الجامعة.

 تعزيز بيئة عمؿ مثالية، وبث روح المودة واإلخاء لتعميؽ روح االنتماء لمجامعة. -5

توثيؽ االتصاؿ بيف الجامعة والجيات أو المنظمات األخرى المحمية واإلقميمية والدولية،  -6
لمكتوبة أو المرئية أو مختمؼ وسائؿ االتصاؿ واستخداـ مختمؼ وسائؿ االتصاؿ ا

 األخرى كالياتؼ والبريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت.

تنظيـ لقاءات مشتركة بيف الجامعة ومؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية، والمشاركة في  -7
 لمؤسسات األخرىالمؤتمرات والندوات والنشاطات التي تعقدىا الجامعات والمعاىد وا

 .وخارجيًا()محميًا 

 .( موظفاً 14) عدد العاممين في الدائرة:

 



55 
 

 (./http://www.cst-kh.edu.ps/arالموقع اإللكتروني ) الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا: -2

كمؤسسة أىمية، تعنى  1990أنشئت تحت اسـ كمية العموـ والتكنولوجيا بخاف يونس عاـ 
ثـ تولت ـ، 1995شراؼ عمييا اإل تعميـ العالي بالقدسبتدريس العموـ التقنية، وقد تولى مجمس ال

ـ، وتمنح الكمية 1997 ا، وأصبحت الكمية مؤسسة حكومية عاـشراؼ عمييوزارة التربية العالي اإل
خريجييا درجتي البكالوريوس والدبموـ المتوسط في ستة وثالثيف تخصصًا عمميًا تقنيًا ضمف 

 برنامج دراسي متميز.

 الرؤية:

ية بأف تكوف مؤسسة أكاديمية رائدة عمى مستوى فمسطيف والوطف العربي في تؤمف الكم
توفير البرامج األكاديمية التعميمية، والمينية لإلسياـ في بناء مستقبؿ مشرؽ وواعد لمشعب 

 الفمسطيني واألمة العربية، واإلسالمية.

 الرسالة:

طبيعي لمحضارة  عربية، كامتدادسالمية و مية مؤسسة وطنية، ممتزمة بثقافة إالك
سالمية، وتتميز الكمية بتوفير البرامج التعميمية والتقنية التي تيدؼ إلى تأسيس جيؿ مؤمف اإل

رحمة خالص، قادر عمى مواجية تحديات المسة مينتو وعممو بأمانة وا  باهلل، مدرب عمى ممار 
خطى واثقة، ؽ العمؿ ومتطمبات المستقبؿ، وفقًا لرؤية واضحة و الحالية، ويمبي احتياجات سو 

 ومف األىداؼ التي تسعى الكمية إلى تحقيقيا:

 توفير فرص التعميـ الميني والتقني لطمبة محافظات غزة عمى حد سواء. -1

 مواكبة التقدـ العممي في شتى مجاالت الحياة. -2

وتزويدىـ بالميارات الفنية والتقنية البناءة التي تؤىميـ  ،إعداد الطمبة مينيًا وأكاديمياً  -3
 ى فرص عمؿ مناسبة.لمحصوؿ عم

 تقوية العالقات العممية والثقافية مع الكميات والجامعات الفمسطينية والعربية والدولية. -4
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تشجيع العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع المحمي وتقوية العالقة بيف الكمية والمجتمع  -5
 المحمي في قطاع غزة.

 أقساميا األكاديمية:

 برامج البكالوريوس : _أوال

ليندسية، قسـ عموـ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات، قسـ العموـ الطبية، قسـ العموـ ا
 قسـ العمـو اإلدارية، القسـ األكاديمي.

 برامج الدبموم: ثانيًا_

برنامج العموـ اليندسية، برنامج العموـ الطبية، برنامج الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات، 
 .اإلداريةوبرنامج العمـو 

 أقساميا اإلدارية:

ـ مركز الحاسوب، قسـ العالقات العامة، قسـ الديواف، قسـ شؤوف الموظفيف، قسـ قس
 المالية، قسـ الخدمات والصيانة، قسـ العيادة الطبية، قسـ المواـز والمشتريات.

 .وموظفة اً ( موظف198): عدد العاممين

 .وطالبة اً ( طالب2800) عدد الطمبة:

 قسم العالقات العامة:

ة لما لو مف الميمة والرئيس اإلداريةاألقساـ العامة في الكمية مف  يعتبر قسـ العالقات
لدور إلى المجتمع المحيط بنا، وتنبع أىميتو مف ا ةدور كبير وبارز في إيصاؿ رسالة الكمي

 دارة، حيث يعمؿ ذلؾ عمى تسييؿ اتخاذ القرارات واألعماؿ.القريب الذي يتمتع بو في اإل
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 اليدف العام لمقسم:

لعالقات العامة ىو بناء سمعة جيدة لمكمية، مف خالؿ األعماؿ واألنشطة التي إف ىدؼ ا
يقـو بيا مف أجؿ إيصاؿ صوت الكمية إلى المجتمع، باإلضافة إلى تعريؼ الجميور الداخمي 
والخارجي لمكمية بكافة المعمومات التي ىـ بحاجة إلييا، وتزويد الطالب بكافة األساليب التي 

المتاحة أمامو، باإلضافة إلى ربط العامميف  اإلمكاناتؿ مع كميتو بأبسط ه عمى التواصتساعد
 بعضيـ ببعض داخؿ مرافؽ الكمية باإلضافة إلى التواصؿ االجتماعي معيـ.

 األنشطة والميام:

حيث يقوـ قسـ العالقات العامة بتغطية جميع  (:عالمية )المطبوعاتاألنشطة اإل -1
عالمية ية صحفية وتغذية جميع المواقع اإلمية تغطالمناسبات والندوات والمقاءات العم

باألخبار التي تخص الكمية مدعمة بالصور، باإلضافة إلى قيامو بإصدار كافة 
 المطبوعات والبروشورات والممصقات المتعمقة بالكمية.

حيث يقوـ قسـ العالقات العامة بالتنظيـ لجميع  شراف عمى موقع الكمية:واإلالتنظيم  -5
ألحداث التي ُتعقد بالكمية، مف أجؿ إنجاح تمؾ المناسبات، باإلضافة إلى المناسبات وا

قيامو باإلشراؼ عمى موقع الكمية اإللكتروني، مف حيث تدعيمو باألخبار واألنشطة 
 المختمفة، وتقديـ كافة الخدمات سواء لمكمية أـ العامميف داخؿ الكمية.

امة باإلشراؼ عمى جميع الزيارات لمكمية يقوـ قسـ العالقات الع إدارة العالقات الخارجية: -4
وتنسيؽ وتنظيـ الزيارات التي تقـو بيا المؤسسات الخارجية لمكمية والعمؿ عمى توثيقيا 

 إلكترونيًا، والعمؿ عمى فتح باب التعاوف المشترؾ بيف الكمية والمؤسسات األخرى.

تخصص يقـو ىناؾ كادر عالقات عامة م شراف عمى الزيارات الداخمية لمكمية:اإل -3
باستقباؿ الضيوؼ والشخصيات االعتبارية داخؿ الكمية، ويقوـ بتعريفيـ بكافة مرافؽ 

 .التي تتميز بيا الكمية عف غيرىا الكية باإلضافة إلى الخدمات والمميزات

 ( موظفيف.4) عدد العاممين في الدائرة:
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 (./http://www.ptcdb.edu.ps/arالموقع اإللكتروني ) كمية فمسطين التقنية: -3

بإمكانيات متواضعة في تجييزاتيا وتخصصاتيا إال أف الحاجة  1992نشأت الكمية عاـ 
إلى التعميـ التقني والتدريب الفني قد ازدادت ألجؿ مواكبة ىذا التطور اليائؿ في نظاـ الحياة 

لى والمجتمع الذي صاحبو نقص حاد في الميندسيف والفنييف المتخصصيف تقنيًا، وبدت الحاجة إ
إيجاد كوادر ماىرة وقادرة عمى القياـ بمياـ الميندس المتخصص والفني في مختمؼ 
التخصصات، واستجابة لتمؾ العوامؿ برزت كمية فمسطيف التقنية كمؤسسة تقنية تعميمية 
متخصصة رائدة تعمؿ عمى دمج استخداـ الحاسوب والتقنيات المتطورة في الحياة، وصقؿ العقمية 

والمبتكرة لمواكبة التطورات العممية المتسارعة، وتسعى الكمية مف خالؿ تبنييا العممية المبدعة 
ج التخطيط االستراتيجي لرسـ صورة واضحة لمكمية لمسنوات الخمس القادمة، وذلؾ لتطوير يلمن

 الكمية وتعزيز مكانتيا في خدمة المجتمع المحمي وتنميتو.

 الرؤية:

والوطف بما يمبي احتياجات المجتمع المتجددة ويحقؽ نحو جامعة تقنية رائدة ترقى باإلنساف 
 التنمية المستدامة.

 الرسالة:

دير البمح بتقديـ برامج تقنية وأكاديمية متميزة تسيـ في إعداد مخرجات -تمتـز كمية فمسطيف التقنية
وطنية مؤىمة وتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات والبحث والتطوير لخدمة المجتمع وبنائو مف أجؿ 

 عة والتطور.الرف

 األىداف:

تطوير التعميـ التقني واألكاديمي في مختمؼ التخصصات لسد احتياجات المجتمع وفقًا  -1
 لممعايير الوطنية والعالمية.

تحسيف البيئة التعممية مف أجؿ تقديـ وتوفير الخدمات والتسييالت المناسبة لجميع  -2
 العامميف والطمبة بالكمية.
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ة والتنظيمية لمكمية بما يتفؽ مع رؤية ورسالة الكمية تعزيز وتطوير القدرات اإلداري -3
 وغاياتيا اإلستراتيجية.

تنمية الموارد المالية لمكمية وترشيد النفقات بما يحقؽ التوازف في الموازنة واالعتماد  -4
 الكامؿ عمى الذات.

 تطوير قدرات الكمية كي تتبوأ دورًا مميزًا في تنمية وتمبية حاجات المجتمع. -5

 ألكاديمية:أقساميا ا

قسـ الميف اليندسية، قسـ الحاسوب، قسـ األعماؿ اإلدارية والمالية، قسـ الفنوف 
 التطبيقية، قسـ الفندقة، والقسـ األكاديمي.

 أقساميا اإلدارية:

قسـ العالقات العامة، قسـ الرقابة الداخمية، قسـ الديواف، قسـ شؤوف الموظفيف، قسـ 
، قسـ الصي  انة والخدمات.المحاسبة، قسـ المواـز

 .وموظفة اً موظف( 841) العاممين: عدد

 .وطالبة اً طالب( 8248) :عدد الطمبة

 قسم العالقات العامة:

دير البمح حمقة الوصؿ بيف الكمية  -يعد قسـ العالقات العامة في كمية فمسطيف التقنية
 نحو تحقيقيا. ة في الكمية والسعيلمحمي، حيث يعتبر البوابة الرئيسومختمؼ مؤسسات المجتمع ا

وتنبع أىمية القسـ مف كونو ييدؼ إلى خمؽ انطباع إيجابي، وسمعة طيبة عف الكمية 
لدى عامة الجميور، وتكويف صورة ذىنية حسنة مف خالؿ الوظائؼ والمياـ الممقاة عمى عاتقو، 

لتحقيؽ وتوثيؽ عالقة الكمية بالمؤسسات المحمية مف خالؿ الزيارات المتبادلة والبرامج المشتركة 
 التعاوف في مختمؼ المجاالت.
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إضافة إلى ذلؾ يسعى القسـ إلى بناء عالقات قوية متميزة بيف إدارة الكمية والعامميف 
 فييا، لتحقيؽ أقصى درجات الفيـ لطبيعة الكمية والرسالة التي تؤدييا.

 الرؤية:

تعميـ العالي االرتقاء بكمية فمسطيف التقنية بما يعزز صورتيا ومكانتيا بيف مؤسسات ال
 المحمية والدولية.

 الرسالة:
كمية، وترسيخ المفاىيـ الإلى بناء عالقات وطيدة مع جميور  العالقات العامةقسـ يسعى 

 يجابية مف خالؿ المشاركة في الفعاليات واألنشطة المختمفة محميًا ودوليًا.والقيـ اإل
 أىداف القسم:

توطيد وبناء عالقات إنسانية مميزة بيف تقنية يسعى قسـ العالقات العامة في كمية فمسطيف ال
قات العامة في وضع الخطط والبرامج المدروسة لعمؿ العال الكمية وجميورىا، وذلؾ مف خالؿ

 الطويمة وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التالية: سواء أكانت القصيرة أـ ،الكمية

ف تمؾ األىداؼ اإلعالـ عف أىداؼ الكمية وأوجو نشاطاتيا المختمفة، وبث المعمومات ع -1
 لمجميور.

 تعزيز أواصر العالقات االجتماعية الداخمية لموظفي الكمية. -2

 توثيؽ عالقة الكمية بمختمؼ المؤسسات التعميمية الحكومية والخاصة محميًا ودوليًا. -3

 تعميؽ روح االنتماء لدى الطمبة تجاه الكمية وحمميـ عمى االفتخار واالعتزاز بيا. -4

 سسات اإلعالمية المختمفة.تعزيز العالقات مع المؤ  -5

 استشعار المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع. -6

 وتطويرىا.التقويـ الدوري لمخدمات المقدمة لممستفيديف  -7

 ( موظفيف.5) عدد العاممين في الدائرة:



 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 

  ًالدراسات العربية. -أوال 
  ًالدراسات األجنبية. -ثانيا 
 راسات السابقة.التعقيب عمى الد 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 المقدمة:

 العالي التعميـ مؤسسات في العامة العالقاتتسعى الدراسة إلى الكشؼ عف واقع 
، والفصؿ الثالث ييتـ بعرض بعض الجيود والدراسات السابقة ذات غزة محافظات في الحكومية

 سابقة إلى: دراسات عربية، وأخرى أجنبية.العالقة بالعالقات العامة، وتـ تقسيـ الدراسات ال

 الدراسات العربية. -والً أ

الجامعي  التعميم في العامة العالقات إدارات تطوير" :بعنوان (2001)خاطر  أبو دراسة -1
 ."المعاصرة التنظيمية األبعاد ضوء في الفمسطيني

 

في  امةالع العالقات دوائر تطوير إلى يسعى مقترح تصميـ وضع إلى الدراسة ىدفت
حيث استخدـ الباحث المنيج  المعاصرة، التنظيمية األبعاد ضوء في الفمسطينية الجامعات

ستبانة موجية ألعضاء الوصفي المسحي التحميمي، كما صمـ الباحث أداة الدراسة مف خالؿ ا
دارية واألكاديمية في الجامعات الفمسطينية، لمعرفة اتجاىاتيـ نحو عمؿ دوائر الييئتيف اإل

استمارة شخصية لمقابمة قيادات ومسؤولي القات العامة في جامعاتيـ، كما أعد "أيضا"ً لعا
  ت العامة في الجامعات الفمسطينية.العالقا

 العالقات أىداؼ ووضوح دقة عدـوكانت مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة،   
 االىتماـ درجة حسب العامة العالقات وأنشطة برامج الفمسطينية، تفاوت الجامعات في العامة
 دوائر بيف والمياـ الصالحيات في تداخؿ جودو و ، فييا لمعالقات العامة الجامعة تولييا التي

 والصالحيات المؤسسات بيف تضارب وجود كذلؾو  في الجامعات، أخرى ودوائر العامة العالقات
 دوائر أداء في صوراً ق الجامعات، كما تبيف أف ىناؾ في العالقات العامة لدوائر الممنوحة
 .العالي التعميـ مؤسسات في العامة العالقات
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 الجامعات في العامة العالقات دوائر أداء تقييم: "بعنوان (2001) الزيود دراسة -2
 موظفييا". نظر من وجية األردنية

 

 الجميور مستوى عمى العامة العالقات دوائر أداء مستوى تحميؿ إلى الدراسة ىدفت
مستوى  وعمى العممية، واألياـ والمحاضرات الندوات مستوى عمى واألداء رجي،الداخمي والخا
 في دوائر والمالية البشرية الموارد كفاية مدى معرفة إلى ىدفت كما واإلعالـ، المطبوعات
المتغيرات  بعض وأثر ،الدائرة عمؿ وخطة العميا اإلدارة اىتماـو  دعـمدى و  العامة العالقات
 .موظفوىا يراىا كما العامة العالقات دوائر أداء عمى العممي والمؤىؿ لخبرةوا كالنوع المستقمة

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وكانت أداة الدراسة 
، وموظفة مف العامميف في اً ( موظف97األساسية عبارة عف استبانة، طبقت عمى عينة بمغت )

امعات األردنية، واستخدـ الباحث برنامج التحميؿ اإلحصائي دوائر العالقات العامة في الج
(SPSS إلدخاؿ البيانات وتحميميا مستخدمًا المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، واختبار ت )

 واختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفرضيات.

 العالقات دوائر أداء أىميا أف مستوى كاف نتائجمجموعة مف ال عف الدراسة أسفرت
 العامة العالقات دور أداء الداخمي، كما تبيف أف مستوى الجميور مستوى عمى متوسط العامة
 واإلعالـ، وأظيرت والمطبوعات والندوات والمحاضرات الخارجي الجميور مستوى عمى مرتفع
 لمواردا الدائرة مرتفعة، كفاية عمؿ وخطة العميا اإلدارة واىتماـ دعـ: مف كؿ كفاية أف الدراسة
 مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ ةأي نتائج الدراسة تظير لـو ، متوسطة والمالية البشرية
 .المستقمة الدراسة متغيرات مف إلى أي يعزى أف يمكف األداء

أف تحظى العالقات  ضرورةوفي ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج أوصت الدراسة ب
كافة بالجامعة، وضرورة أف يشارؾ الموظفيف  العامة بمكاف مناسب في الييكؿ التنظيمي

 بالجامعة بآليات وبرامج العالقات العامة.
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: "مدى تحقيق إدارة العالقات العامة ألىدافيا في بعنوان (2006) دراسة أبو سميم -3
 العاممين".افظات غزة من وجية نظر الكميات التقنية بمح

ات العامة ألىدافيا في الكميات التقنية مدى تحقيؽ إدارة العالق إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
الفروؽ في دراسة مدى تحقيؽ إدارة  إلىالتعرؼ طاع غزة مف وجية نظر العامميف، و بمحافظات ق

اؿ العمؿ، العالقات العامة ألىدافيا في الكميات التقنية وفقًا لمتغير الجنس، المؤىؿ العممي، مج
 الكمية. سنوات الخدمة

كاف مجتمع الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، و ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
التكنولوجيا بخانيونس، كمية ث كميات تقنية: ىي "كمية العموـ و عبارة عف جميع العامميف في ثال

الدراسة  كانت أداةو ، ية بغزة"التطبيقمح، كمية مجتمع العموـ المينية و فمسطيف التقنية بدير الب
( موظفًا وموظفة، بنسبة 143) عمى عينة عشوائية مقدارىا تطبق ةاناألساسية عبارة عف استب

(، وتـ SPSS( مف مجتمع الدراسة األصمي، وتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي )30%)
االستعانة بمجموعة مف االختبارات اإلحصائية كاف أىميا المتوسط الحسابي، االنحراؼ 

بيف مجموعتيف، واختبار تحميؿ التبايف األحادي  المعياري، الوزف النسبي، واختبار ت لمفروؽ
 لمفروؽ بيف ثالث مجموعات فأكثر.

 عمى تعمؿ العامة العالقات خمصت الدراسة إلى مجموعة نتائج كاف أىميا أف إدارةو 
 العالقات رجؿ مؤىالت في اً عجز  متوسطة، وأف ىناؾ بدرجة الكمية في العامميف انتماء تعزيز
 جيات ذات التقنية الكميات في العامة العالقات عامميف، وتبيف أف إدارةال نظر وجية مف العامة

 .الحكومي اإلشراؼ ذات التقنية الكميات في عنيا أفضؿ متقدمة بشكؿ والخاصة العامة اإلشراؼ

وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة بأىمية دعـ اإلدارة العميا إلدارة العالقات العامة 
طتيا، والعمؿ عمى إجراء البحوث والدراسات التي تكشؼ عف مواطف في تنفيذ برامجيا، وأنش

 الضعؼ في العالقة التي تربط بيف العامميف مع اإلدارة العميا في الكميات التقنية.
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 –: "واقع دائرة العالقات العامة في الجامعة األردنية بعنوان (2010دراسة الحديد ) -4
 دراسة تقييميو من وجية نظر طمبة الجامعة".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف واقع دائرة العالقات العامة في الجامعة األردنية مف 
خالؿ تقييـ الطمبة ليا، وتقييـ األنشطة والخدمات التي تقدميا الدائرة ليـ، ولتحقيؽ أىداؼ 
الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وكاف مجتمع الدراسة يتكوف مف جميع الطمبة 

2009، مسجميف خالؿ الفصؿ الدراسي )طالباً  (36569دىـ نحو )والبالغ عد (، وقاـ 2010/
بمغ عددىـ  ، وقد( مف مجتمع الدراسة األصمي%3الباحث بتصميـ استبانة طبقت عمى )

وطالبة، وتـ استخداـ المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واالىمية  اً ( طالب1097)
تحقؽ مف الفروض تـ استخداـ اختبار ت لمفروؽ بيف مجموعتيف، مولالنسبية لفقرات االستبانة، 

 واختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث مجموعات.

 مف العامة العالقات دائرة أداء تقييـوتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا أف 
 دائرة تقدميا التي والنشاطات الخدمات، و منخفضة بدرجة جاء قد عاـ بشكؿ الطمبة نظر وجيو

 مياـ في، ومستوى اشتراؾ الطمبة منخفضة بدرجة جاءت قد عاـ بشكؿ لمطمبة العامة العالقات
 فروؽ وجودتبيف و  متوسطة، بدرجة جاء األردنية الجامعة في العامة العالقات دائرة ونشاطات

، اإلناث لصالح لجنسا لمتغير تعزى العامة العالقات دائرة ألداء الطمبة تقييـ في إحصائيا دالة
وتبيف وجود فروؽ تعزى لمتغير المرحمة األكاديمية لصالح البكالوريوس والماجستير، وكانت 
فروؽ لصالح طمبة السنة الدراسية األولى، بينما لـ تظير فروؽ تعزى لمتغير مكاف السكف، 

 ومتغير المعدؿ التراكمي.

طات التي تقدميا دائرة العالقات وأوصت الدراسة بضرورة توجيو وتركيز الخدمات والنشا
العامة إلى الطمبة، وضرورة إشراؾ الطمبة في نشاطات ومياـ دائرة العالقات العامة في الجامعة 

 األردنية.
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دور دوائر العالقات العامة في الجامعات الفمسطينية : "بعنوان (2011دراسة دراغمة ) -5
 ارنة".دراسة مسحية مق -في بناء عالقات مع مجتمع الطمبة 

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى الدور الذي تقوـ بو دوائر العالقات العامة في كؿ مف 
وأثره في جميور الطمبة، ولتحقيؽ أىداؼ  ،الجامعة اإلسالميةو جامعة بيرزيت، و جامعة النجاح، 

نة الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وكانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف استبا
( 211(، منيا )648بمغت )عمدية غير عشوائية ( فقرة، تـ توزيعيا عمى عينة 62تتكوف مف )

 ( الجامعة اإلسالمية.236( جامعة بيرزيت، )201لجامعة النجاح الوطنية، )

ولموصوؿ إلى نتائج الدراسة استخدـ الباحث مجموعة مف االختبارات اإلحصائية أىميا 
عياري، واختبار )الوسط الحسابي، االنحراؼ الم

 (.2( )كاى2

 الفمسطينية الجامعات في العامة العالقات دوائر اً تقصير  توصمت الدراسة إلى أف ىناؾو 
 بطمبة خاصة إعالنات نشر: اآلتية المواضيع في الثانوية العامة طمبة استقطاب في دورىا في

 العامة، الثانوية طمبة عمى بالجامعة تعريفية مرنة وتوزيع أقراص التمفاز، عبر العامة الثانوية
 وتشجيع العامة، الثانوية لطمبة إرشادية لقاءات مدارسيـ، تنظيـ في العامة الثانوية طمبة وزيارة
 الثانوية طمبة استقطاب تجاه منيا المطموب بالجامعة، والدور لاللتحاؽ العامة الثانوية طمبة
 دورىا في الفمسطينية الجامعات في العامة العالقات دوائر ًا لدىتبيف أف ىناؾ تقصير كما  .العامة
 في الطمبة مشاركة: اآلتية المواضيع في فييا المسجميف الطمبة ايجابية لدى صورة بناء في

 لمجامعة، الحقيقية الصورة ونقؿ الجامعة، في العامة دائرة العالقات عمييا تقوـ التي األنشطة
 الطمبة وتحفيز بيا، واالفتخار لجامعتو بالطال وحب بشكؿ دوري، الداخمي العاـ الرأي وقياس
 في المسجميف الطمبة تجاه ودورىا الجامعة، إلدارة الطمبة واقتراحاتيـ آراء ونقؿ التطوعي، لمعمؿ

 .الجامعة

 الفمسطينية الجامعات في العامة العالقات دوائرلدى  اً تقصير  وأظيرت النتائج أف ىناؾ
 مع التواصؿ: اآلتية المواضيع في الخريجيف الطمبة دىل يجابيةصورة إ عمى الحفاظ في دورىا في

 قاعدة وتوفر الجامعية، األنشطة في لممشاركة الخريجيف المختمفة، ودعوة الوسائؿ عبر الخريجيف
 .مع الخريجيف بالتواصؿ خاصة بيانات
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: "واقع إدارة العالقات العامة في الجامعات العامة في بعنوان (2011دراسة شرباتي ) -6
 الغربية".الضفة 

ت الفمسطينية_ في الضفة واقع العالقات العامة في الجامعا معرفةىدفت الدراسة إلى 
وتنسيقيا مع دور دوائر العالقات العامة في تشبيكيا  إلىوذلؾ مف خالؿ التعرؼ الغربية، 

المجتمع المحمي، والمؤسسات المانحة، المؤسسات األكاديمية، والمجتمع جماىيرىا المختمفة )
 الواقع اإلداري والتنظيمي السائد لدى العامميف في الدائرة. معرفةإلى  أيضاً  ىدفتو اخمي( الد

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، مف خالؿ استمارة لدراسة مجتمع البحث 
االستمارات عمى موظفي دائرة  توزيع( جامعات، واستخدمت المسح الشامؿ في 9المكوف مف )

 منيا. (74) ( استمارة واستردت الباحثة87حيث تـ توزيع )واإلدارات العميا،  العالقات العامة

ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ مجموعة مف االختبارات الوصفية المناسبة كاف أىميا 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واألوزاف النسبية.

في الجامعات  عالقات العامةأف واقع الوتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا 
، مف خالؿ وضوح دورىا في التنسيؽ مف وجية نظر الموظفيف كاف مرتفعاً الفمسطينية مرٍض، و 

أف الواقع التنظيمي مجتمع الجامعة الداخمي، كما تبيف مؤسسات المجتمع المحمي وتاله  مع
تنسيؽ مع المؤسسات واإلداري لمعالقات العامة عاٍؿ يتموه قياـ دوائر العالقات العامة بال

أف اىتماـ دوائر العالقات العامة بالتنسيؽ مع إلى حد ما، وتبيف األكاديمية بصورة متوسطة 
 مرتفعًا.المجتمع الداخمي لمموظفيف والطالب جاء 

مخصصات مالية إلتاحة وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة توفير 
إلى أف دوائر  ت الدراسةورة مبدعة ومبتكرة، حيث توصمالفرصة أماـ الدائرة لمقياـ بنشاطاتيا بص

تزويد دائرة العالقات العامة بالكفاءات لعامة تتمتع بموارد مالية متوسطة، وضرورة العالقات ا
البشرية المختصة في مجاؿ العالقات العامة عف طريؽ استقطاب مؤىميف لذلؾ وتوظيفيـ 

كسابيـ ممكات جديدة، كما ة لصقوتدريبيـ وتوفير البرامج التدريبية المتخصص ؿ مياراتيـ وا 
إشراؾ دائرة العالقات العامة في عممية التخطيط عمى جميع المستويات، وأثناء بناء أوصت ب
 لمجامعة. اإلستراتيجيةالخطة 
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" اتجاىات موظفي إدارات العالقات العامة في  :( بعنوان2012دراسة الخياط ) -7
 تدريب".الجامعات الحكومية واألىمية نحو ال

معرفة اتجاىات موظفي العالقات العامة بالجامعات السعودية نحو ىدفت الدراسة إلي 
التدريب، وذلؾ مف خالؿ الكشؼ عف مدى التحاؽ موظفي العالقات العامة بالجامعات بالدورات 
التدريبية بصفة عامة وفي مجاؿ التخصص، مع بياف مجاالت الدورات التدريبية التي التحؽ بيا 

دورات التدريبية التي التحقوا بيا، ومف ثـ الكشؼ عف مظفوف، وكذلؾ معرفة تقييـ الموظفيف لالمو 
المعوقات التي تقؼ حائال دوف االلتحاؽ بدورات تدريبية، واالستفادة منيا بشكؿ فاعؿ في حاؿ 

مف  العالقات فييادائرة االنتظاـ بيا، باإلضافة إلى معرفة مدى اىتماـ الجامعات بتدريب موظفي 
ز االحتياجات التدريبية المستقبمية مف وجية نظر أبر  إلىيف، وكذلؾ التعرؼ وجية نظر الموظف

 الموظؼ.

، وكانت العينة مكونة مف سة المنيج الوصفي، وبأسموب المسح بالعينةواستخدمت الدار 
ناث اً موظفي إدارة العالقات العامة واإلعالـ ذكور  لمممكة العربية بابالجامعات الحكومية واألىمية  اً وا 

الدراسي الثاني االستبانة لجمع المعمومات مف العينة خالؿ الفصؿ  سةالدار ، واستخدمت السعودية
أسئمة  عف(. واستعانت بالمتوسطات الحسابية واألوزاف النسبية، لإلجابة 2011/2012لمعاـ )
 الدراسة.

 عممياً  حمموف مؤىالً ال ي العامميف بالعالقات العامةمف  (%75أف )وتوصمت الدراسة إلى 
دارية سواء في الجامعات أـ و العالقات العامة. و في اإلعالـ أ تبيف وجود عدة معوقات مالية وا 

عمى  اً وأظيرت النتائج اتفاقفي جيات التدريب تحوؿ دوف التحاؽ الموظؼ بالدورات التدريبية، 
 .أف موظفي العالقات العامة بحاجة لمتدريب

تسعى إدارات العالقات العامة بالجامعات إلى ترشيد العمؿ  أفوأوصت الدراسة بضرورة 
مف  بالعالقات العامة مف خالؿ جذب خريجي العالقات العامة واإلعالـ، العتبار كفاءتيـ بدالً 

أف تقوـ إدارات العالقات العامة بالعمؿ عمى جذب العامميف الموظفيف غير المؤىميف، وضرورة 
 عالقات العامة أو اإلعالـ، لالستفادة مف خبراتيـ العممية.مف حاممي الشيادات العميا في ال
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: " دور دوائر العالقات العامة في الكميات التقنية بعنوان (2013دراسة أبو عرمانو ) -8
 بمحافظات غزة في استقطاب الطمبة، وسبل تفعيمو "

غزة عمى دور العالقات العامة في الكميات التقنية بمحافظات  معرفةإلى ىدفت الدراسة 
وتحديد سبؿ تفعيؿ دور العالقات العامة في الكميات التقنية بمحافظات غزة  ،في استقطاب الطمبة
 في استقطاب الطمبة.

وكانت أداة المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ إلى نتائج الدراسة،  الباحثوقد استخدـ 
ت عمى عينة عشوائية ستبانة، وقاـ الباحث ببعض المقابالت الشخصية، طبقاإلالدراسة األساسية 
وجيا، كمية الكمية الجامعية لمعمـو والتكنول، وطالبة تـ اختيارىـ مف: ( طالب600طبقية بمغت )

طيف التقنية، كمية الدراسات المتوسطة، الكمية الجامعية لمعمـو مجتمع األقصى، كمية فمس
 .التطبيقية

ة أىميا المتوسطات ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ مجموعة مف االختبارات اإلحصائي
الحسابية، واألوزاف النسبية، واختبار ت لمفروؽ بيف مجموعتيف، واختبار تحميؿ التبايف األحادي 

 لمفروؽ بيف ثالث مجموعات فأكثر.

أىميا أف العالقات العامة يجب أف ترتبط  كاف نتائجعدة  عف الدراسة أسفرتوقد 
رورة إيجاد المكاف المناسب لقسـ العالقات بالخطة اإلستراتيجية والخطة العامة لممؤسسة، وض

داخؿ المؤسسة التعميمية واالىتماـ بو لتستحوذ رضا الزائريف لتعكس المستوى القيمي  ةالعام
لممؤسسة نفسيا، واإلنفاؽ عمى مشاريع العالقات العامة داخؿ المؤسسة وخطط الترويج اإلعالمي 

وضرورة إنشاء قناة فضائية لكؿ مؤسسة بسخاء لما لو مف أىمية في تحسيف صورة المؤسسة، 
الحرص عمى التواجد اإلنساني ليا مف خالؿ مشاركتيا باسـ المؤسسة مع لمتواصؿ مع المجتمع، 

 واألعماؿ التطوعية.
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: "استخدامات إدارات العالقات العامة لإلنترنت في بعنوان (2013دراسة القاضي ) -9
رات العالقات العامة في الجامعات دراسة تطبيقية عمى إدا –التواصل مع جماىيرىا 

 األردنية". 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف استخداـ إدارات العالقات العامة لإلنترنت في التواصؿ 
مع جماىيرىا، واعتمدت الدراسة عمى منيج المسح لعينة عشوائية مف الجامعات الحكومية 

ية، جامعة العموـ والتكنولوجيا، مف: الجامعة األردن مجتمع الدراسة والخاصة األردنية، وتكوف
ف األىمية، جامعة البتراء، جامعة جامعة اليرموؾ، جامعة مؤتة، جامعة إربد األىمية، جامعة عما

أداة الدراسة عمى جميع موظفي إدارات  فيالدلفيا، وكانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة، طبقت
 .موظفاً  (78) العالقات العامة، والبالغ عددىـ 

خدمت الدراسة مجموعة مف االختبارات اإلحصائية كاف أىميا المتوسط الحسابي، واست
 والمتوسط الحسابي النسبي، ومعامالت االرتباط، واختبار ت لمفروؽ بيف مجموعتيف.

نترنت احتؿ المرتبة األولى بيف وسائؿ اإل ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف
انت أكثر الخدمات عات األردنية في التواصؿ مع جماىيرىا، وكاالتصاؿ التي تستخدميا الجام

نترنت عمى موقع الجامعة والتي تحظى بتفاعمية مف قبؿ الجماىير ىي خدمة التي يوفرىا اإل
نترنت بيف وسائؿ االتصاؿ في التواصؿ مع روني، ولـ تظير فروؽ في مكانة اإلالبريد اإللكت

ية أو خاصة، فيما أوصت الدراسة بضرورة توفير جماىير الجامعة باختالؼ الجامعة حكوم
 نترنت في تواصميـ مع الجامعة.نصري األماف والسرية لمستخدمي اإلع

 الدراسات األجنبية. -ثانياً 

: دور العالقات العامة في الكميات الجامعية في ترويج بعنوان (1991دراسة أولبرايت ) -1
 الخدمات الجامعية.

Albright (1991): Role of Public Relations in Community Colleges. 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دور العالقات العامة في الكميات الجامعية في ترويج 
خدمات الكمية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وكانت عينة 
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واستخدمت  ات المتحدة األمريكية.الدراسة عبارة عف جميع الكميات الجامعية بوالية أيداىوا بالوالي
 الدراسة مجموعة مف االختبارات اإلحصائية كاف أىميا األىمية النسبية.

دارات العالقات العامة في ترويج  ميـأسفرت نتائج الدراسة عف وجود دور و  لدوائر وا 
ىذا  أفإلى الخدمات التي تقدميا الكميات لممجتمع المحمي، ولمبيئة المحمية، وأشارت النتائج 

في التنظيـ اإلداري  نظرًا لمكاف العالقات العامة الميـ الدور جاء عمى درجة بالغة األىمية
 لمكميات.

وأوصت الدراسة بضرورة التكيؼ مع أسموب يضمف وصوؿ المعمومات لمطمبة الوافديف، 
خاصة مف خالؿ الدورات التي تقدـ ليـ قبؿ بداية الدراسة، وضرورة األخذ بعيف االعتبار 

 لخمفيات السياسية والدينية واالجتماعية ليؤالء الطمبة عند ممارسة العالقات العامة.ا

: "قياس إدراك طمبة جامعة فموريدا لعالقاتيم مع بعنوان (2000دراسة بريغيتا ) -2
 الجامعة والتزاميا بالعالقات العامة والتنوع".

Brigitta (2000): "Measuring recognize students of the University of 

Florida in connection with the university and its commitment to 

public relations and diversity". 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف وصؼ طمبة جامعة فموريدا لعالقاتيـ بالجامعة، والكشؼ 
دراكيـ اللتزاـ جامعتيـ بالتنوع، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخدا ـ المنيج النوعي عف وعي الطمبة وا 

 المسحي.

( طالبًا، وطالبة، واستخدمت 616وكانت األداة األساسية عبارة عف استبانة طبقت عمى )
الباحثة مجموعة مف االختبار اإلحصائية أىميا المتوسطات الحسابية، واختبار األىمية النسبية، 

واختبار )
 (.2( )كاى2

 اـ جامعتيـ بالتنوع، وظير تباعدٌ ة اللتز وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ إدراكًا لدى الطمب
وضرورة  ،في العالقات بيف الطمبة والجامعة، وأظيرت النتائج أىمية العالقات العامة في الجامعة

العناية بعالقة الطمبة بجامعتيـ، وأوصت الدراسة بأىمية توطيد العالقة بيف الطالب والجامعة بما 
 يحقؽ األىداؼ في االتجاىيف.
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: "تطوير جاىزية المسئولين في دوائر العالقات بعنوان (2005ت )دراسة بوبي -3
 الخارجية في الجامعة ألي طارئ".

Bobbitt (2005): " Developing The Public Relations Campaign". 

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى جاىزية المسؤوليف في مواجية التحديات الطارئة التي 
جامعة بوستف، وحددت الدراسة ىذه الطوارئ والتحديات بحاالت تواجو الجامعات بالتطبيؽ عمى 

رفع الرسـ، الشغب الطالبي، انتشار المخدرات والمشروبات الكحولية. ولتحقيؽ األىداؼ تـ 
 استخداـ المنيج الوصفي.

وخمصت الدراسة إلى أنو البد مف وضع خطط جاىزة لمواجية الطوارئ، عمى أف 
بضرورة أف يسعى مسؤولو العالقات الخارجية إلى وضع خطط  تستخدـ فورًا، وأكدت الدراسة

دوف انتظار قرارات اإلدارات العميا، وأف يتـ منح الصالحيات المناسبة لمعالقات العامة في 
 حاالت الطوارئ.

: "إداريو العالقات العامة في الجامعات وتسويق بعنوان (2006دراسة مكمينيان ) -4
 منتجاتيم".

Mcclenaghan  (2006): "Public relations Administrators in 

universities and marketing their products". 

الميزانيات المالية المتوافرة إلدارات العالقات العامة في  عمىىدفت الدراسة إلى الوقوؼ 
 ( جامعة في الواليات الشرقية والشمالية والشرقية والغربية في الواليات المتحدة األمريكية،300)

ولتحقيؽ األىداؼ استخدـ الباحث المنيج الوصفي، فيما كانت أداة الدراسة استمارة تقييـ 
لميزانيات العالقات العامة في الجامعة المستيدفة، واستخدـ الباحث التكرارات والنسب المئوية 

 كأسموب إحصائي لتحميؿ البيانات التي جمعيا.

، وىذا وآرائيـ في ميوؿ الجماىير وتوصمت الدراسة إلى أف الجامعات تواجو صعوبات
انعكس عمى الميزانيات المناسبة ألنشطة العالقات العامة، وتبيف أف متطمبات العمؿ في مكاتب 

 العالقات العامة أكبر مف المصادر المالية واإلمكانات البشرية المتوافرة.
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كافة وبناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أوصى الباحث بأىمية توفير 
البشرية لتحقيؽ أىداؼ العالقات العامة، وأىداؼ الجامعة  إلمكانات الالزمة سواء المالية أـا

 بشكؿ عاـ.

: ممارسة العالقات العامة في التعميم العالي والعالقة مع بعنوان (2007دراسة ىيمينا ) -5
 المجتمع.

Helena (2007): Community Relationships and the Practice of Public 

Relations in Higher Education. 

ىدفت الدراسة إلى البحث في أبعاد تعديؿ قانوف الجامعات الفنمندية المختص بعالقات 
االستكشاؼ، ومدى تطبيقو، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الوصفي، وقاـ الباحث بتحميؿ 

 العامة في ستة جامعات في فنمندا.ممارسة العالقات 

أف نيج العالقات العامة باالستكشاؼ مف شأنو أف يفيد  عف الدراسة وأسفرت نتائج
تطوير عالقات الجامعة بالمجتمع المحمي، كما تبيف أف ممارسة العالقات العامة الحوارية فعالة 
في بناء العالقة بيف المجتمع والجامعة، كما تبيف أف الجامعات في فنمندا تمارس العالقات العامة 

 عامة باستخداـ الوسائؿ الحوارية.حد ما، لكنيا ال تمارس العالقات الباالستكشاؼ إلى 

استراتيجيات مختمفة مف التفاعؿ والتواصؿ االجتماعي  إيجادوأوصت الدراسة بضرورة 
لبناء العالقات مع المجتمع، ويجب أف تعتمد ىذه االستراتيجيات عمى بعض الوسائؿ والطرؽ 

 الحوارية.

 : العالقات العامة ذات الصمة الثقافية.بعنوان (2009دراسة جوي ) -6

Joy (2009): Making public relations education culturally relevant. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقات العامة التي تقدميا بعض الجامعات 
البدء بالدراسة، اآلسيوية ألفواج طمبة العالقات العامة الجدد الوافديف، والدورات التي تقدـ ليـ قبؿ 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإجراء عدة مقابالت مع طمبة الدراسات العميا في أقساـ 
العالقات العامة في جامعة سنغافورة، وجامعة ماليزيا، وجامعة أستراليا، وجامعة جنوب أستراليا، 
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لتحميمي، وكانت (، واتبع المنيج الوصفي ا2007 - 2003حيث امتدت دراستو خالؿ الفترة )
 ية عبارة عف مقابمة شخصية مقننة.أداة الدراسة األساس

في أسموب إيصاؿ إعالنات العالقات العامة لمطمبة  اً أظيرت النتائج أف ىناؾ قصور و 
الوافديف، وال تعتني الجامعات بالخمفيات السياسية والدينية واالجتماعية لمطمبة الوافديف عند 

 ممارسة العالقات العامة.

الباحثة بأىمية عقد لقاءات تحضيرية لطمبة أقساـ  في ضوء نتائج الدراسة أوصتو 
 العالقات العامة، وضرورة انتقاء الطمبة بما يتفؽ مع طبيعة عمؿ العالقات العامة.

: العالقات العامة الحكومية في الريف بعنوان (2012دراسة فيوليت وآخرون ) -7
 والحضر.

Violette et. al (2012): Public relations at urban and rural. 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية العالقات العامة في مناطؽ الريؼ ومناطؽ 
الحضر بجنوب أفريقيًا، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي المقارف، وقاـ 

( 644نة بمغت )الباحثوف بتطوير مقياس لفاعمية العالقات العامة عمى فئة الشباب طبؽ عمى عي
 ( مف شباب األرياؼ.344( مف شباب المدف، و)300مفردة، منيـ )

االستعانة بمجموعة مف االختبارات اإلحصائية أىميا اختبار  تولتحقيؽ األىداؼ تم
 تحميؿ التبايف المتعدد، واختبار ت لمفروؽ بيف مجموعتيف.

أكثر فاعمية مف المناطؽ أظيرت النتائج أف العالقات العامة في المناطؽ الريفية وقد 
الحضرية، كما تبيف أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف فاعمية العالقات العامة عمى 

ناث المدف لصالح إناث  اإلناث بشكؿ عاـ، لكف ظيرت فروؽالذكور و  بيف ذكور المدف، وا 
لعالقات العامة المدف، وأوصت الدراسة بضرورة انتقاء المادة اإلعالمية التي تقدميا دوائر ا

 الحكومية بما يتفؽ مع الثقافات السائدة، وطبيعة السكاف.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

قامت الباحثة بتقسيـ الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية، كما اقتصرت 
، إضافة إلى الدراسات السابقة عمى مؤسسات التعميـ العالي، الرتباطيا بأىداؼ الدراسة الحالية

االختالؼ بيف ممارسة العالقات العامة في التعميـ الجامعي، ومؤسسات أخرى، وتباينت 
(، 2007واقع العالقات العامة مثؿ دراسة )ىيمينا،  استيدؼالدراسات مف حيث األىداؼ، فمنيا 

 (.2011(، ودراسة )شرباتي، 2010ودراسة )الحديد، 

عف دور العالقات العامة في المؤسسات فيما كانت دراسات أخرى تستيدؼ الكشؼ 
(، ودراسة )أبو عرمانة، 2011(، ودراسة )دراغمة، 1991الجامعية مثؿ دراسة )ألبرايت، 

2013.) 

تحقيؽ العالقات العامة ألىدافيا مثؿ دراسة )أبو سميـ، عمى مدى  بعض الدراساتركزت 
لعالقات العامة في التعميـ، ( إلى تطوير إدارات ا2001(، كما ىدفت دراسة )أبو خاطر، 2006

( فيدفت إلى تقييـ أداء دوائر العالقات العامة، كما ىدفت دراسة 2001أما دراسة )الزيود، 
كما ( إلى الكشؼ عف اتجاىات موظفي إدارات العالقات العامة نحو التدريب، 2012)الخياط، 

نترنت، عامة لإلت الكشؼ عف استخدامات إدارات العالقاال( إلى 2013ىدفت دراسة )القاضي، 
لى إدراؾ طمبة الجامعة لعالقاتيـ مع الجامعة، إ( إلى التعرؼ 2000كما ىدفت دراسة )بريغيتا، 

 يعة تسويؽ المنتجات مف قبؿ إدارييلى طبإ( إلى التعرؼ 2006كما ىدفت دراسة )مكمينياف، 
العامة ذات لى العالقات إ( إلى التعرؼ 2009العالقات العامة، كما ىدفت دراسة )جوي، 

ليف في ىدفيا األساسي تطوير جاىزية المسؤ ( فكاف 2005الصالت بالثقافة، أما دراسة )بوبيت، 
( لممقارنة بيف 2012دوائر العالقات العامة لمواجية الطوارئ، وكانت دراسة )فيوليت وآخروف، 

 العالقات العامة في الريؼ والحضر.

منيج الوصفي التحميمي، عدا دراسة وكانت معظـ الدراسات السابقة قد استخدمت ال
( استخدمت 2005استخدمت المنيج النوعي المسحي، ودراسة )بوبيت، قد (، ف2006)بريغيتا، 

(، 2001(، ودراسة )أبو خاطر، 2012الوصفي فقط، وكذلؾ األمر بالنسبة لدراسة )الخياط، 
 ( منيج المسح بالعينة.2013فيما استخدمت دراسة )القاضي، 
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فقد تباينت أيضًا األدوات المستخدمة، فيناؾ  ،أىداؼ الدراسات السابقة كما تباينت
أخرى األسموب المكتبي مثؿ دراسة )أبو خاطر،  بينما استخدمتدراسات استخدمت االستبانة، 

( 2009( استعانت باستمارة، بينما أجرى )جوي، 2006ىناؾ دراسة )ممكينياف، و (، 2001
 مجموعة مف المقابالت الشخصية.

مستيدفة كانت متباينة إلى حد عينات الدراسات السابقة أو الفئات ال يتضح أيضًا أفو 
(، ودراسة 2010، بينما طبقت بعض الدراسات عمى طمبة الجامعة مثؿ دراسة )الحديد، ما

 (.2000(، ودراسة )بريغيتا، 2013(، ودراسة )أبو عرمانة، 2011)دراغمة، 

معة ذاتيا بالوصؼ والتفسير والتحميؿ، مثؿ دراسة وىناؾ دراسات طبقت أدواتيا عمى الجا
(، فيما كانت بعض الدراسات مف وجية نظر 1991(، ودراسة )ألبرايت، 2006)مكمينياف، 

(، 2011(، ودراسة )شرباتي، 2006(، ودراسة )أبو سميـ، 2001الموظفيف مثؿ دراسة )الزيود، 
 (.2000(، ودراسة )بريغيتا، 2013ودراسة )القاضي، 

الجدير بالذكر أنو عمى مستوى النتائج نالحظ بأف ىناؾ دراسات أشارت إلى أف  مفو 
(، 2010(، ودراسة )الحديد، 2001متوسطًا مثؿ دراسة )الزيود،  كاف أداء وواقع العالقات العامة

 (.2013(، ودراسة )أبو عرمانة، 2011ودراسة )شرباتي، 

عديد مف المشكالت التي تواجو ( إلى وجود ال2011بينما أشارت دراسة )أبو خاطر، 
( فأكدت عمى أف معظـ العامميف بالعالقات العامة 2012العالقات العامة، أما دراسة )الخياط، 

( 2013ال يحمموف مؤىالت في اإلعالـ أو العالقات العامة، كما أشارت نتائج دراسة )القاضي، 
 نترنت.ستعيف باإلالعالقات العامة تبأف أكثر الوسائؿ واألساليب المستخدمة في 

وتتفؽ الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة في أنيا تتعمؽ بمؤسسات التعميـ 
العالي، لكنيا تختص في أنيا دراسة مقارنة لمؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة. 

قات العامة خاصة كما وتتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في أنيا تأتي لدراسة واقع العال
(. وتتفؽ 2011(، ودراسة )شرباتي، 2010(، ودراسة )الحديد، 2007مع دراسة )ىيمينا، 

( في أنيا تتضمف مجااًل بالكشؼ عف مدى تحقيؽ 2006الدراسة الحالية مع دراسة )أبو سميـ، 
 العالقات العامة ألىدافيا.
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شؼ عف مجموعة متكاممة بينما تختمؼ وتختص الدراسة الحالية في أنيا تيدؼ إلى الك
، نجاح العالقات ومكانتيا مف مجاؿ العمؿ بالعالقات العامة، أال وىي: أىمية العالقات العامة

العامة في تحقيؽ أىدافيا، وظائؼ العالقات العامة، األساليب والبرامج المستخدمة في العالقات 
مارسة وظائفيا وتحقيؽ العامة، إضافة إلى الكشؼ عف معوقات العالقات العامة، ومعوقات م

 أىدافيا.

ىذا واستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في عدة جوانب أىميا صياغة مشكمة 
ثراء اإلطار النظري لمدراسة، إضافة إلى بناء أداة الدراسة الحالية، إضافة إلى  الدراسة الحالية، وا 

 تمفة خاصة أو حكومية.لى طبيعة العالقات العامة في المؤسسات األكاديمية المخإالتعرؼ 

وعميو فإف الباحثة ترى أف الفجوة البحثية في الدراسات والبحوث السابقة ىي تناوليا 
جانب دوف آخر فيما يتعمؽ بالعالقات العامة، بينما الدراسة الحالية تحاوؿ الكشؼ عف واقع 

العالقات العامة في مقترح لالرتقاء بمستوى أداء  إطارالعالقات العامة مف كافة الجوانب، وتقديـ 
 مؤسسات التعميـ العالي.



 الفصـل الـرابـع

 المنيج واإلجراءات
 

  ًمنيج الدراسة -أوال 
  ًمجتمع الدراسة -ثانيا 
   عينة الدراسة -ثالثا 
  ًأداة الدراسة -رابعا 
  ًخطوات الدراسة -خامسا 
  ًالمعالجات اإلحصائية -سادسا 
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 الفصـل الـرابـع

 واإلجراءاتالمنيج 

اسة إلى معرفة واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية مف ىدفت الدر 
والخطوات  اإلجراءات إلىىذا الفصؿ  تناوؿوجية نظر العامميف، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
حيث يتناوؿ منيج الدراسة، ومجتمع الدراسة  ،المنيجية التي تمت في مجاؿ الدراسة الميدانية

مييا الدراسة، إضافة إلى توضيح األدوات المستخدمة في الدراسة وخطواتيا، والعينة التي طبقت ع
النتائج ومف ثـ تحقيؽ  إلىالتي استيدفت في تحميؿ البيانات والتوصؿ  اإلحصائيةواألساليب 

 أىداؼ الدراسة.

 منيج الدراسة: -أوالً 

خطاىا، كي ف منيج الدراسة يعتبر الطريقة التي ينتيجيا الباحث ويتبع يمكف القوؿ إ
 يصؿ إلى نتائج تتعمؽ بموضوعو محؿ الدراسة وىو األسموب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة

الطريقة التي يختارىا الباحث لتساعده في الحصوؿ عمى "البحث، ويعَرؼ منيج الدراسة بأنو 
 (2003 :2003)األغا واألستاذ، "نو مف إجابة أسئمة البحث مف مصادرىامعمومات تمكّ 

ـ الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي، كونو أنسب المناىج العممية في حيث تستخد
البحوث والدراسات اإلنسانية، فيو يقوـ عمى أساس تناوؿ ظاىرة أو عدة ظواىر بالوصؼ 
والتفسير، وجمع البيانات الالزمة بغرض تبويبيا، وتحميميا وصواًل لنتائج وتعميمات، وعالقات 

( المنيج الوصفي التحميمي عمى أنو دراسة الواقع، 17: 2007وآخروف )جديدة، ويعرؼ عبيدات 
 ووصفو وصفًا دقيقًا والتعبير عنو كميًا، وكيفيًا، دوف تدخؿ الباحث في مجرياتو.

 وقد استعانت الباحثة بمصدريف أساسييف مف مصادر جمع البيانات وىي:

 :العممية، المجالت  التي تمثمت بمجموعة مف الكتب، الرسائؿ المصادر الثانوية
والدوريات، المواقع اإللكترونية، النشرات الخاصة، والمراجع المرتبطة بموضوع واقع 

 العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في محافظات غزة.
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 :بتصميميا، والتأكد  ةالباحث تكانت عبارة عف استبانة الدراسة التي قام المصادر األولية
 ثباتيا، وتوزيعيا عمى عينة الدراسة وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ البحث.مف صدقيا، و 

 مجتمع الدراسة: -ثانياً 

الثالثػػػة )جامعػػػة مػػػيـ العػػػالي الحكوميػػػة يتكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف رؤسػػػاء مؤسسػػػات التع
كميػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا_ كميػػة فمسػػطيف التقنيػػة( ومجػػالس الجامعػػة والكميػػات ورؤسػػاء  -األقصػػى

( عػاماًل، 144ديمية واإلدارية، والعامميف في أقساـ العالقات العامة. والبػالغ عػددىـ )األقساـ األكا
مػػػف وزارة التعمػػػيـ العػػػالي الحكوميػػػة. والجػػػدوؿ التػػػالي  2014وذلػػػؾ وفػػػؽ إحصػػػائيات نيايػػػة العػػػاـ 

 يوضح مجتمع الدراسة حسب متغير الجامعة:

 (: 1جدول رقم )
 يوضح مجتمع الدراسة حسب متغير الجامعة

 النسبة المئوية العدد لكمية/ الجامعةا

 61.11 88 جامعة األقصى

 19.44 28 الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

 19.44 28 كمية فمسطيف التقنية

 100.0 144 اإلجمالي

 
 عينة الدراسة: -ثالثا  

 تنقسـ عينة الدراسة إلى:

 :( فردًا مف مجتمع 30قواميا ) اختارت الباحثة عينة استطالعية بمغ العينة االستطالعية
يا مف حيث مجاالتبيدؼ التأكد مف سالمة االستبانة وفقراتيا، و  ،الدراسة األصمي

 الصدؽ والثبات حسب الوزف النسبي لكؿ مؤسسة تعميمية.

 :قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة الفعمية بطريقة المسح الشامؿ لجميع  العينة الفعمية
وذلؾ لصغر حجـ المجتمع األصمي، وعميو فإف عينة الدراسة تبمغ  أفراد مجتمع الدراسة،

 ( فردًا، تـ توزيع أداة الدراسة األساسية "االستبانة" عمييـ.114)
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 الدراسة: أدوات -رابعاً 

لى واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي صممت الباحثة استبانة لمتعرؼ إ
، ولذلؾ قامت الباحثة بإعداد استبانة ى صحيفة مقابمة، إضافة إلالحكومية في محافظات غزة
 وفيما يمي وصؼ االستبانة.

 االستبانة. -أوالً 

 ناء االستبانة:مصادر ب 

 استعانت الباحثة في بناء ىذه االستبانة بالمصادر التالية: 

 استشارتيـ في مجاالت الدراسة. تراء المختصيف والخبراء الذيف تمآ -1
ية واألجنبية المتعمقة بالعالقات العامة في مؤسسات التعميـ الدراسات السابقة العرب -2

 العالي.
 المراجع والكتب العديدة التي استعانت بيا الباحثة. -3
 :مراحل بناء االستبانة 

 قامت الباحثة بتصميم ىذه االستبانة حسب الخطوات التالية:

 ىي:( مجاالت 6موزعة عمى ) ،فقرة( 128مكونة مف )أولية  استبانوإعداد  -1

  :ومكانتيا يتناوؿ أىمية العالقات العامةالمجال األول. 
  :نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا يتناوؿالمجال الثاني. 
  :يتناوؿ وظائؼ العالقات العامة.المجال الثالث 
  :يتناوؿ األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامةالمجال الرابع. 
  :مج وأنشطة العالقات العامة.يتناوؿ براالمجال الخامس 
  :يتناوؿ المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة.المجال السادس 

 

 .متيا لجمع البياناتمف مالء عرض االستبانة عمى المشرؼ مف أجؿ التأكد -2

 .(1ممحؽ رقـ ) تعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ -3
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)ممحؽ رقـ  ًا،( محكم11وعددىـ ) (1 ) ممحؽ رقـتـ عرض االستبانة عمى المحكميف  -4
، واستقرت االستبانة عمى  (2 والذيف قاموا بتقديـ النصح واإلرشاد، وتعديؿ وحذؼ ما يمـز
 :موزعة كالتالي( 3)ممحؽ رقـ ( فقرة 121)

 القسم األول: البيانات األساسية لعينة الدراسة.
 القسم الثاني: يتكون من  ستة مجاالت:

 ،( فقرات9، وتضمف ىذا المجاؿ )ومكانتيا ؿ أىمية العالقات العامةيتناو المجال األول: 
 استيدفت قياس مدى تحقؽ ىذا المجاؿ مف وجية نظر مجتمع الدراسة.

 نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا، وقد احتوى ىذا المجاؿ عمى يتناوؿالمجال الثاني: 
 .كافة ( فقرة ىدفت لقياسو مف الجوانب20)

( فقرة مقسمة عمى الوظائؼ 51يتناوؿ وظائؼ العالقات العامة، وقد تضمف )ثالث: المجال ال
 الرئيسة لمعالقات العامة وىي وظيفة البحث، التخطيط، التنفيذ، التنسيؽ، التقويـ.

، حيث احتوى ىذا يتناوؿ األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامةالمجال الرابع: 
ىدفت لقياس مدى توافر استخداـ تمؾ األساليب و الوسائؿ مف ِقبؿ  ،( فقرة17المجاؿ عمى ) 

 العامميف بدوائر العالقات العامة.

تضمنت  ،( فقرة12يتناوؿ برامج وأنشطة العالقات العامة، حيث تضمف )المجال الخامس: 
 واإلطارفي عمؿ العالقات العامة والمستمدة مف واقع العمؿ  ةالبرامج واألنشطة المستخدم

 لنظري لمدراسة.ا

يتناوؿ المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة، وقد احتوى ىذا المجاؿ المجال السادس: 
قياس مدى توافر تمؾ المعوقات والصعوبات لدى العامميف في العالقات  بيدؼ( فقرة 12عمى )

 المستيدفة في الدراسة. العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية الثالثة

 التقدير:سمـ  -5

اعتمدت الباحثة سمـ تقدير ليكرت الخماسي، حيث استعانت باالستبانة كأداة أساسية 
دخاؿ ليا، وكانت االستبانة مصممة وفقًا لتدرج خماسي الترتيب، وقامت الباحثة ب ترميز وا 

باستخداـ برنامج رزمة التحميؿ اإلحصائي لمعموـ االجتماعية  البيانات إلى الحاسب اآللي
(Statistical Package for Social Science( )SPSS) مقياس ليكرت الخماسي، حسب ،
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 ، تـ حساب المدىة)الحدود الدنيا والعميا( المستخدم مقياس ليكرت الخماسيولتحديد طوؿ فترة 
رات المقياس الخمسة لمحصوؿ عمى طوؿ الفقرة أي ق(، ثـ تقسيمو عمى عدد ف4=5-1)
في المقياس  درجات السمـ الخماسي قؿ قيمة أه القيمة إلى عد ذلؾ تـ إضافة ىذ، ب(0.8=4/5)

( يوضح 2وجدوؿ رقـ ) الحد األعمى لمفترة األولى وىكذا)وىي الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد 
 :النسبي المقابؿ لكؿ صنؼأطواؿ الفترات والوزف 

 (:2جدول رقم )
 طريقة إدخال البيانات وترميزىا 

 صغيرة جداً  صغيرة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  درجة التوافر
 1 2 3 4 5 الترميز لمحاسب اآللي

 1.8- 1 2.6-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5.0-4.2 الفترة

 More than الوزف النسبي المقابؿ

84% 

68%- 

84% 

52%- 

68% 

36%- 

52% 

Less than 

36% 
 

 

ية عبارة عف الدراسة باالستبانة كأداة أساسية، وكانت االستبانة في صورتيا النيائتستعيف  -6
(، يوضح االستبانة قبؿ حساب الصدؽ والثبات، أما 3ممحؽ رقـ ( فقرة، و)ال121)

 الجدوؿ التالي فيعرض مجاالت االستبانة وفقراتيا:

 (: 3جدول رقم )
 االستبانة وفقراتيا مجاالت

 عدد الفقرات مجاؿال المجاؿ

 9 ومكانتيا العالقات العامة أىمية 1

 20 ة في تحقيؽ أىدافيانجاح العالقات العام 2

 51 وظائؼ العالقات العامة 3

 8 وظيفة البحث 3.1

 11 وظيفة التخطيط 3.2

 12 وظيفة التنفيذ 3.3

 9 وظيفة التنسيؽ 3.4

 11 وظيفة التقويـ 3.5

 17 األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة 4

 12 برامج وأنشطة العالقات العامة 5

 12 التي تعترض عمؿ العالقات العامة المعوقات 6

 121 واقع العالقات العامة "الدرجة الكمية"
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 لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة وثباتيا ،تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مالئمة -7
 (.30وعددىا )

 

 :صدق وثبات األداة

 (.Validityصدق األداة ) -أوالً 

نيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو ) العساؼ، يقصد بصدؽ األداة "االستبانة" التأكد مف أ
االستبانة وفقراتيا قادرة عمى قياس الظاىرة  مجاالتأو بمعنى آخر أف تكوف  (.429: 1995

 ولقد قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ األداة مف خالؿ عدة طرؽ وىي: ،موضوع الدراسة

 (Content validity) صدق المحتوى: -1

المحتوى وشمولو لمموضوع قيد  مةمالءومدى  وىو صدؽ محتوى األداة وشكميا،
 (.2015:233، )القواسمة وآخروف الدراسة.

حيث قامت الباحثة بتحديد الظاىرة موضع الدراسة مف خالؿ تعريفيا تعريفًا إجرائيًا وىي 
قدرة العالقات العامة عمى تحقيؽ أىدافيا، واقتناع اإلدارة العميا بأىميتيا، إضافة إلى الوظائؼ " 
تي تمارسيا باستخداـ كافة األساليب والوسائؿ االتصالية والبرامج واألنشطة المناسبة، ومواجية ال

يا وىي في المجاالت التالية: أىمية ومكانة مجاالتومف ثـ تحديد ، المعوقات التي تعترض عمميا"
األساليب العالقات العامة، نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا، وظائؼ العالقات العامة، 

وأنشطتيا، والمعوقات التي تعترض عمؿ العالقات  ،برامجياوالوسائؿ التي المستخدمة فييا، و 
ات )الفقرات( القابمة لممالحظة والقياس إلى مجموعة مف السموك مجاؿميؿ كؿ تح ومف ثـ، العامة

انتماء والتي تغطي كافة جوانب الظواىر المدروسة، ولمتأكد مف سالمة تحميؿ المحتوى ومدى 
يا كاف لزامًا عمى الباحثة أف تعرض ىذا التحميؿ عمى مجموعة مف الخبراء مجاالتالفقرات ل

 والمختصيف في المجاؿ.
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 (Validity of Trustees ( :صدق المحكمين -2

وىو الذي يتـ الحصوؿ عميو عف طريؽ عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف 
سالمة صياغة البنود مف ناحية، ومدى مناسبتيا وذلؾ لمتأكد مف  ،المختصيف في المجاؿ

 .(240: 2003، مجاؿ المراد قياسو مف ناحية أخرى)عسكر وآخروفلم

ولمتأكد مف تحقيؽ ىذا الصدؽ قامت الباحثة بعرض استبانة الدراسة في صورتيا األولية 
ا بإبداء ، حيث قامو (2ممحؽ رقـ ) (11عمى مجموعة مف أساتذة الجامعات الفمسطينية وعددىـ )

مف  مجاؿ آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات االستبانة ومدى انتماء الفقرات إلى كؿ
متغيرات  مجاالتمف  مجاؿالتي تنتمي إليو، ومدى كفاية تمؾ الفقرات لتغطية كؿ  مجاالتال

الدراسة األساسية، وما يرونو ضروريا مف تعديالت في صياغة العبارات أو القياـ بحذفيا، أو 
لتعديالت التي اتفؽ إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وفي ضوء ذلؾ قامت الباحثة  بإجراء ا

غير منتمية أو تعطي  ألنيا ،( فقرات8ف، بتعديؿ صياغة بعض الفقرات، وحذؼ )عمييا المحكمو 
 .( يبيف االستبانة في صورتيا النيائية3فقرة، والممحؽ رقـ ) (121المعنى نفسو، لتستقر عمى )

 االستبانة:بالتعديالت الخاصة 
 العبارات التي تم حذفيا: -

 (:4جدول رقم )
 بيان لمعبارات التي حذفت من االستبانة 

 العبارات التي تم حذفيا في االستبانة ـ.

1- 
 المجاؿ الثاني: "نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا "

 القروض لمطمبة": "تساعد العالقات العامة في صياغة سياسات 3حذؼ فقرة 
 : "تؤثر العالقات العامة في الرأي العاـ إيجابيًا".15حذؼ فقرة 

2- 

 المجاؿ السادس: "المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة"
 : "قمة المؤسسات المتخصصة باالستشارات اإلعالمية والعالقات العامة".6حذؼ فقرة  -
 حاؽ عمؿ العالقات العامة بأفراد متخصصيف".: "سياسة التفويض المتبعة وعدـ إل11حذؼ فقرة  -
ناطة برجؿ العالقات العامة بالكمية/الجامعة، مف بحث، وتنسيؽ، وتنفيذ، وتقويـ : "كثرة المياـ المُ 12حذؼ فقرة  -

 البرامج اإلعالمية واالتصالية".
 طتيا".: "ضعؼ الفيـ العميؽ لمعالقات العامة وأىدافيا، ومفيوميا، ووظائفيا وأنش13حذؼ فقرة  -
 : "تعرض موظؼ العالقات العامة لمضغوط المينية سواء الداخمية أو الخارجية".14حذؼ فقرة  -
 : "قمة خبرة موظفي العالقات العامة بالكمية/الجامعة".17حذؼ فقرة  -
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 العبارات التي تم تعديميا: -
 (:5جدول رقم )

 بيان لمعبارات التي تم تعديميا في االستبانة
 باالستبانة التعديالت الخاصة ـ.
 البيانات الشخصية: -1

 متغير سنوات الخبرة: التعديؿ إلى:
 سنوات فأكثر 10سنوات  ،   10سنوات إلى أقؿ مف  5سنوات  ،  مف  5أقؿ مف 

 في سمـ التقدير: استبداؿ ) درجة الموافقة( بتقدير ) درجة التوافر ( -2
 ىداؼ.االستبانة: تقديـ األىمية عمى األ مجاالتفي ترتيب  -3
 المجاؿ األوؿ:" أىمية ومكانة العالقات العامة" -4

 :5فقرة  -
 ُتفسر مواقؼ الجماىير مف خالؿ ما تقـو بو مف بحوث وجمع لممعمومات. قبل التعديل: -
 : تفسر مواقؼ الجماىير مف خالؿ ما تقـو بو مف بحوث لإلدارة العميا.بعد التعديل -

 ة في تحقيؽ أىدافيا "المجاؿ الثاني:" نجاح العالقات العام -5
 :  6فقرة  -

: تترؾ البرامج واألنشطة التي تقدميا العالقات العامة أثرًا طيبًا في نفوس وميوؿ العامميف والطمبة مف خالؿ تحقيقيا قبل التعديل
 ألىدافيا.

 الطمبة مف خالؿ تحقيقيا ألىدافيا.: تترؾ البرامج واألنشطة التي تقدميا العالقات العامة أثرًا طيبًا في نفوس العامميف و بعد التعديل
 : 13فقرة  -

 تعمؿ العالقات العامة عمى جسر الفجوة بيف الكمية/الجامعة وجماىيرىا. قبل التعديل:
 بيف الكمية/الجامعة وجماىيرىا. يوة: تعمؿ العالقات العامة عمى جسر البعد التعديل

 : 14فقرة  -
 جامعة وجميورىا.تزرع العالقات العامة الثقة بيف ال قبل التعديل:
 تبني العالقات العامة الثقة بيف الجامعة وجميورىا. بعد التعديل:
 : توطد العالقات بيف الموظفيف داخؿ الكمية/الجامعة مف خالؿ الزيارات والمقاءات.20 إضافة فقرة

 المجاؿ الثالث: "وظائؼ العالقات العامة"    وظيفة التخطيط: -6
 : 2فقرة  -

 األىداؼ قصيرة وطويمة األجؿ.: تصيغ قبل التعديل
 : تصوغ األىداؼ قصيرة وطويمة األجؿ المستمدة مف األىداؼ العامة لمكمية/الجامعة.بعد التعديل

 : 6فقرة  -
 : تستخدـ وسائؿ اتصاؿ فاعمة عند تخطيط البرامج اإلعالمية لوسائؿ اإلعالـ الجديد.قبل التعديل
 تخطيط البرامج اإلعالمية كوسائؿ اإلعالـ الجديد.تستخدـ وسائؿ اتصاؿ فاعمة عند  بعد التعديل:

 المجاؿ الرابع: "األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة" -7
 : 1فقرة  -
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 تستخدـ سجالت مخصصة لتدويف البيانات والمعمومات التي تختص بيا. قبل التعديل:
 ت التي تختص بعمميا.تستخدـ سجالت مخصصة لتدويف البيانات والمعموما بعد التعديل:

 : 13فقرة  -
 : تستعيف بالموحات اإلعالنية الداخمية" خارج المؤسسة" في بناء برامجيا االتصالية.قبل التعديل
 : تستعيف بالموحات اإلعالنية الداخمية" خارج المؤسسة" في تنفيذ برامجيا االتصالية.بعد التعديل

 : 15فقرة  -
 مة "المتنزىات، األسواؽ، المؤسسات العامة،..." في بناء خططيا االتصالية.تعتمد عمى األماكف العا قبل التعديل:
 تعتمد عمى األماكف العامة "المتنزىات، األسواؽ، المؤسسات العامة،..." في تنفيذ خططيا االتصالية. بعد التعديل:

 :16فقرة  -
 تستخدـ البروشورات في خططيا وبرامجيا االتصالية مع الجماىير. قبل التعديل:
 تستخدـ النشرات اإلعالمية في خططيا وبرامجيا االتصالية مع الجماىير. بعد التعديل:

  :17فقرة  -
 تعتمد عمى اإلذاعات المحمية وغير المحمية لمترويج لمكمية/الجامعة وبرامجيا األكاديمية. قبل التعديل:
 امعية".تعديؿ "تعتمد عمى اإلذاعات والفضائيات لمترويج لمبرامج الج بعد التعديل:

 المجاؿ الخامس: "برامج وأنشطة العالقات العامة" -8
 : 1فقرة  -

تصميـ أنشطة وبرامج وقائية لوقاية المؤسسة وسياساتيا عمى المدى البعيد كالخطط الطارئة وتشكيؿ فرؽ إلدارة  قبل التعديل:
 األزمات داخؿ الكمية/الجامعة.

 ألزمات داخؿ الكمية/الجامعة.تصميـ أنشطة وبرامج وقائية لتجنب ا بعد التعديل:
 المجاؿ السادس: "المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة" -9

 : 2فقرة  -
 ضعؼ الييكؿ لمكمية/الجامعة مما يؤثر في أداء العالقات العامة لعمميا. قبل التعديل:
 مة لعمميا.ضعؼ الييكؿ التنظيمي لمكمية/الجامعة مما يؤثر في أداء العالقات العا بعد التعديل:

 : 7فقرة  -
 استيانة اإلدارات العميا بأىمية ومكانة العالقات العامة. قبل التعديل:
 استيانة اإلدارة العميا بأىمية ومكانة العالقات العامة. بعد التعديل:

 : 16فقرة  -
 ضعؼ أنظمة التدريب المتوفرة لدوائر وموظفو العالقات العامة. قبل التعديل:
 مة التدريب المتوفرة لدوائر وموظفي العالقات العامة.ضعؼ أنظ بعد التعديل:

 

 نسبة االتفاق بين المحكمين:
واعتماد الفقرات التي تـ االتفاؽ عمييا  ،فاتفؽ عمييا المحكمو تـ اعتماد التعديالت التي 

 .%100فيما بينيـ بنسبة 
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 (.Internal Consistency Validityاالتساق الداخمي ) صدق -3

مدى اتفاؽ الفقرة مع المجاؿ الذي تنتمي إليو، أو ىو اتساؽ وقدرة  وىو الذي يعبر عف
 (.324 :2008الفقرة عمى قياس المجاؿ أو الدرجة الكمية لألداة )الساعاتي،

حيث جرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة 
ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف  مف مجتمع الدراسة ومف اً ( فرد30استطالعية مكونة مف )

وذلؾ باستخداـ  ،درجات كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو
 (.SPSS)اإلحصائيالبرنامج 

والدرجة الكمية  ومكانتيا العالقات العامة أىمية معامالت االتساق الداخمي لفقرات المجال األول:
 (:6الجدوؿ رقـ ) لممجاؿ كما ىو مبيف في

 (6جدول رقم )
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول: "أىمية ومكانة العالقات العامة" مع الدرجة الكمية لممجال.

 األول: أىمية ومكانة العالقات العامة مجالال م.
معامل 
 االرتباط

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.619** في عمميا. يوجد بالكمية/الجامعة دائرة لمعالقات العامة مستقمة .1

 0.000 0.727** تؤمف إدارة الكمية/الجامعة بأىمية العالقات العامة داخؿ المؤسسة األكاديمية. .2

 0.000 0.705** يعتمد صناع القرار في الكمية/الجامعة عمى التقارير التي تصدرىا دائرة العالقات العامة. .3

 0.000 0.780** عة الجامعة( لمكمية/الجامعة لدى الجميور المستيدؼ.تعمؿ عمى تحسيف الصورة الذىنية )سم .4

 0.000 0.722** تُفسر مواقؼ الجماىير مف خالؿ ما تقـو بو مف بحوث لإلدارة العميا. .5

 0.000 0.708** تُنمي العالقات العامة الشعور بالمسئولية االجتماعية لدى موظفي الكمية/الجامعة. .6

 0.000 0.733** عض المشكالت التي تواجو الكمية/الجامعة مف خالؿ إجراء بحوث إجرائية.تسيـ بعالج ب .7

 0.004 0.512** توجد في مكاف مناسب بالييكؿ التنظيمي لمكمية/الجامعة. .8

 0.028 0.402* تتبع نظامًا إداريًا يجعميا بمكانة ميمة لدى إدارة الكمية/الجامعة. .9

 (α ≤ 0.05دال عند ) االرتباط* معامل   ( α ≤ 0.01ند )دال ع االرتباط** معامل 
( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة 6يبيف الجدوؿ السابؽ رقـ )

(، 0.780_0.402( حيث انحصرت بيف )0.05الكمية لفقراتو وىي دالة عند مستوى معنوية )
 وضعت لقياسو.وبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ األوؿ صادقة وتقيس ما 

 

 نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا :الثانيمعامالت االتساق الداخمي لفقرات المجال 
 (:7ؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )والدرجة الكمية لممجا
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 (7جدول رقم )
الدرجة  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني: "نجاح العالقات العامة في تحقيق أىدافيا" معيوضح 

 الكمية لممجال

قيمة  معامل االرتباط الثاني: نجاح العالقات العامة في تحقيق أىدافيا مجالال م.
(Sig.) 

 0.000 0.687** تعمؿ العالقات العامة عمى تعريؼ الجماىير بالكمية/الجامعة وأىدافيا. .1

صات المميزة تساىـ العالقات العامة في رصد اتجاىات الجماىير وآرائيـ نحو التخص .2
يصاليا لإلدارات العميا في الكمية/الجامعة.  وا 

**0.756 0.000 

تعمؿ العالقات العامة عمى تحسيف صورة الكمية/الجامعة لدى طمبتيا مف خالؿ طرح ميوليـ  .3
 وحاجاتيـ لإلدارة العميا.

**0.673 0.000 

 0.000 0.653** ساعد في اتخاذ القرارات.تمد العالقات العامة إدارة الكمية/الجامعة بالمعمومات التي ت .4

تترؾ البرامج واألنشطة التي تقدميا العالقات العامة أثرًا طيبًا في نفوس العامميف والطمبة مف  .5
 خالؿ تحقيقيا ألىدافيا.

**0.732 0.000 

 تسعى العالقات العامة في الكمية/الجامعة إلى كسب رضا الطمبة عف الخدمات التعميمية التي .6
 0.000 0.646** تقدميا ليـ.

 0.001 0.596** بنى العالقات العامة سياسات إعالمية لتحقيؽ أىداؼ الكمية/الجامعة.تت .7

تسعى العالقات العامة لمرقي بمستوى التعميـ العالي مف خالؿ إطالؽ حمالت توعية حوؿ  .8
 0.000 0.716** أىمية التعميـ.

 0.000 0.792** ف الموارد المالية لمكمية/الجامعة.تعمؿ العالقات العامة عمى تحسي .9

 0.000 0.678** تسعى العالقات العامة إلى استقطاب طمبة جدد لمكمية/الجامعة. .10

 0.000 0.780** تخمؽ العالقات العامة عالقات طيبة بيف الكمية/الجامعة وجميورىا الداخمي والخارجي. .11

 0.000 0.825** اليوة بيف الكمية/الجامعة وجماىيرىا. تعمؿ العالقات العامة عمى جسر .12

 0.000 0.792** بنى العالقات العامة الثقة بيف الجامعة وجميورىا.ت .13

تحقؽ العالقات العامة التفاعؿ االجتماعي االيجابي بيف خدمات الكمية/الجامعة وميوؿ  .14
 الجماىير.

**0.776 0.000 

 0.002 0.541** تدريب الطمبة الراغبيف بالعمؿ في مجاؿ العالقات العامة.تسيـ العالقات العامة في  .15

 0.005 0.498** ُتعد العالقات العامة تقارير وتسجيالت خاصة بالكمية/الجامعة. .16

 0.000 0.769** تطمع العالقات العامة عمى شكاوى الجميور وتعالجيا. .17

 0.065 0.341// جامعة.تستقبؿ العالقات العامة ضيوؼ الكمية/ال .18

 0.001 0.559** ُتعمؽ انتماء الجماىير لمجامعة مف خالؿ خدماتيا وأنشطتيا. .19

 0.001 0.585** توطد العالقات بيف الموظفيف داخؿ الكمية/الجامعة مف خالؿ الزيارات والمقاءات. .20

 (α ≤ 0.05دال عند ) االرتباط* معامل   ( α ≤ 0.01دال عند ) االرتباط** معامل 
( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة 7يبيف الجدوؿ السابؽ رقـ )

( 0.792_0.498محصورة بيف ) وكانت  ،(0.05دالة عند مستوى معنوية ) لفقراتو وىيالكمية 
( 18تقيس ما وضعت لقياسو ماعدا الفقرة رقـ )و وبذلؾ  تعتبر فقرات المجاؿ الثاني صادقة 
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وعميو فإنيا ال تحظى بصدؽ اتساؽ داخمي  ،(0.05ت قيمتيا أكبر مف مستوى الداللة )كان
 وسيتـ حذفيا مف االستبانة النيائية.

وظائؼ العالقات العامة مع الدرجة الكمية  :الثالثمعامالت االتساق الداخمي لفقرات المجال 
 (:8ؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )لممجا

 (8جدول رقم )
 ل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث: "وظائف العالقات العامة" مع الدرجة الكمية لممجالمعاميوضح 

معامل  الثالث: وظائف العالقات العامة مجالال م.
 االرتباط

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.782** تجمع البيانات حوؿ جماىير الكمية/الجامعة. .1

 0.000 0.762** البيانات التي تجمعيا حوؿ الطمبة وأولياء األمور. تختار البرامج اإلعالمية باالعتماد عمى .2

 0.000 0.887** لى اتجاىات الطمبة وأولياء األمور نحو خدماتيا التعميمية.إتتعرؼ  .3

 0.000 0.863** تحمؿ البرامج اإلعالمية المختمفة. .4

 0.000 0.852** تنتقي البرامج اإلعالمية األكثر كفاءة. .5

 0.000 0.832** قي ـ فاعمية البرامج اإلعالمية مف حيث وصوليا لمجماىير وتحقيؽ أىدافيا.ت .6

 0.000 0.812** لى حاجات المجتمع الفمسطيني بغرض صياغة خدمات تعميمية تتناسب مع ىذه الحاجات.إتتعرؼ  .7

 0.000 0.809** تتبع الطرؽ العممية في إجراء البحوث اإلعالمية. .8

 0.000 0.850** وظيفة البحثأواًل: 

 0.000 0.696** تنطمؽ مف خطة تشغيمية مستمدة مف الخطة االستراتيجية لمكمية/الجامعة. .1

 0.000 0.773** تصوغ األىداؼ قصيرة وطويمة األجؿ مف األىداؼ العامة لمكمية/الجامعة. .2

 0.000 0.836** ترسـ خططًا زمنية لتنفيذ البرامج. .3

 0.000 0.773** ًا تنفيذية لتنفيذ البرامج.تضع خطط .4

 0.000 0.832** ُتراعي اإلمكانات المادية والبشرية عند تصميـ الخطط. .5

 0.000 0.768** تستخدـ وسائؿ اتصاؿ فاعمة عند تخطيط البرامج اإلعالمية كوسائؿ اإلعالـ الجديد. .6

 0.000 0.779** تعتمد عمى خطط مرنة في برامجيا وأنشطتيا. .7

 0.000 0.746** ُتحدد البديؿ األمثؿ لمجموعة مف الخيارات اإلعالمية. .8

 0.000 0.791** توزع المياـ اليومية عمى كؿ موظؼ في العالقات العامة. .9

 0.000 0.629** ُتخطط إلقامة الميرجانات واألياـ الدراسية، والندوات. .10

 0.000 0.754** الطمبة. ُتخطط إلقامة حمالت اعالمية الستقطاب .11

 0.000 0.896** ثانيًا: وظيفة التخطيط 

 0.000 0.790** تعمؿ العالقات العامة عمى تحقيؽ اتصاؿ فعاؿ بيف المؤسسة وجماىيرىا. .1

 0.000 0.833** تنقؿ رسائؿ مف ادارة الكمية/الجامعة الى الجميور )الداخمي والخارجي(. .2

 0.000 0.865** دارة الكمية/الجامعة.الداخمي والخارجي( إلى إمف الجميور)  تنقؿ رسائؿ .3

 0.002 0.535** تدعو الشخصيات االعتبارية إلى الميرجانات التي تقيميا. .4

 0.013 0.448* ُتينئ طمبة الكمية/الجامعة والعامميف بالمناسبات االجتماعية. .5
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 0.000 0.627** نية.ُتشاطر المجتمع المحمي مناسباتو االجتماعية والوط .6

 0.000 0.826** تُتابع رد فعؿ الجميور عمى البرامج واألنشطة االتصالية. .7

 0.000 0.755** تتحقؽ مف مدى استجابة الجميور لمبرامج واألنشطة االتصالية. .8

 0.000 0.793** تتواصؿ مع وسائؿ اإلعالـ مف أجؿ تغطية فعاليات وأنشطة الكمية/الجامعة. .9

 0.000 0.679** ُتشارؾ في فعاليات الجامعات والمؤسسات األخرى. .10

 0.000 0.762** تستغؿ ميرجانات التخرج لمكشؼ عف الخدمات التي تقدميا لمطالب بعد تخرجو. .11

 0.000 0.759** تستغؿ الميرجانات التي تقيميا في طرح خطط الكمية/الجامعة المستقبمية. .12

 0.000 0.872** ذثالثًا: وظيفة التنفي 

 0.000 0.742** تنسؽ مع كافة المؤسسات التعميمية األخرى. .1

 0.000 0.788** تنسؽ مع المؤسسات اإلعالمية. .2

 0.000 0.779** تنسؽ بيف الكمية/الجامعة والييئات المحمية. .3

 0.000 0.816** توِحد وجيات النظر بيف الكمية/الجامعة والنقابات المختمفة. .4

 0.000 0.735** تنسؽ بيف الكمية/الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني. .5

تعمؿ عمى جسر العالقة بيف المؤسسة والمؤسسات العامة والخاصة في محافظات غزة مف خالؿ  .6
 0.000 0.780** التشبيؾ والتنسيؽ.

 0.000 0.796** تؤّمف االتصاؿ اإلعالمي الالـز مع المؤسسات اإلعالمية. .7

 0.000 0.645** تنسؽ الفعاليات واألنشطة داخؿ الكمية/الجامعة. .8

 0.007 0.492** تحجز القاعات والمعدات الالزمة لمفعاليات التي تقيميا الكمية/الجامعة. .9

 0.000 0.858** رابعًا: وظيفة التنسيق 

 0.000 0.827** تُقّوـ ما تحقؽ مف أىداؼ. .1

 0.000 0.810** ات العامة.تتحقؽ مف كفاية خطط العالق .2

 0.000 0.830** تَُقّوـ البرامج واألنشطة اإلعالمية التي نفذتيا. .3

 0.000 0.786** تُقي ـ العالقات العامة األخطاء التي وقعت بيا. .4

 0.000 0.720** ُتحدد جوانب القصور في أدائيا لوظائفيا بشكؿ مستمر. .5

 0.000 0.669** صياغة البرامج والخطط المستقبمية. تستفيد مف األخطاء السابقة في .6

 0.000 0.853** ُتعزز نقاط القوة في برامجيا وأنشطتيا. .7

 0.000 0.870** ُتعالج جوانب القصور والضعؼ في برامجيا وأنشطتيا. .8

 0.000 0.766** ُتعد التقارير حوؿ نتائج برامجيا وأنشطتيا. .9

 0.000 0.863** األنشطة التي تقدميا مقارنة بنتائجيا.تقيس تكاليؼ البرامج و  .10

 0.000 0.719** ُتصدر تقارير دورية "سنوية، فصمية" لألنشطة التي أقامتيا الكمية/الجامعة. .11

 0.000 0.907** خامسًا: وظيفة التقويم

 (α ≤ 0.05دال عند ) االرتباط* معامل   ( α ≤ 0.01دال عند ) االرتباط** معامل 
( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة 8يف الجدوؿ السابؽ رقـ )يب
( 0.896_0.448بيف )  حيث تراوحت ،(0.05دالة عند مستوى معنوية ) وىي ،لفقراتوالكمية 

 لث صادقة وتقيس ما وضعت لقياسو.وبذلؾ  تعتبر فقرات المجاؿ الثا
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األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات  :الرابع معامالت االتساق الداخمي لفقرات المجال
 (:9ؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )والدرجة الكمية لممجاالعامة 

 (9جدول رقم )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع: "األساليب والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة" يوضح 

 مع الدرجة الكمية لممجال

معامل  الرابع: األساليب والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة مجالال م.
 االرتباط

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.783** تستخدـ سجالت مخصصة لتدويف البيانات والمعمومات التي تختص بعمميا. .1

 0.001 0.594** تستخدـ سجالت خاصة بيا لمتقارير التي تجمعيا حوؿ الجماىير. .2

 0.001 0.595** دارة العميا والموظفيف(.ت مختصة بالجماىير الداخمية ) اإلتستخدـ سجال .3

 0.000 0.627** نجازاتيا.فية تفصيمية ألنشطتيا وأعماليا وا  تقدـ تقارير وص .4

 0.000 0.647** تستخدـ التقارير اإلحصائية والبيانات الكمية والكيفية. .5

 0.001 0.591** تنشر تقاريرىا بصورة دورية مستمرة. .6

 0.000 0.713** تقدـ كتيبات تشمؿ كافة خدمات الكمية/الجامعة. .7

 0.000 0.726** تعتمد عمى األدوات التقنية في إطالؽ برامجيا "الحاسوب، االنترنت". .8

 0.696 0.000** (.smsتتواصؿ مع الطمبة مف خالؿ الرسائؿ القصيرة ) .9

لتواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ، تويتر، نتموؽ، السكاي بي، تتصؿ بالجماىير مف خالؿ مواقع ا .10
 الفايبر، الواتس أب(.

**0.649 0.000 

 0.000 0.799** تصدر مجالت دورية ضمف برامجيا االتصالية. .11

 0.001 0.592** تستعيف بالموحات اإلعالنية الداخمية "داخؿ المؤسسة" في بناء برامجيا االتصالية. .12

 0.000 0.777** الموحات اإلعالنية الخارجية "خارج المؤسسة" في تنفيذ برامجيا االتصالية.تستعيف ب .13

 0.000 0.794** تقـو بإعداد الكتيبات اليادفة لتوعية الجماىير. .14

تعتمد عمى األماكف العامة "المنتزىات، األسواؽ، المؤسسات العامة، ....." في تنفيذ خططيا  .15
 0.000 0.760** االتصالية.

 0.000 0.710** في خططيا وبرامجيا االتصالية مع الجماىير. اإلعالميةتستخدـ النشرات  .16

 0.000 0.696** تعتمد عمى اإلذاعات والفضائيات لمترويج لمبرامج الجامعية. .17

 (α ≤ 0.05دال عند ) االرتباط* معامل   ( α ≤ 0.01دال عند ) االرتباط** معامل 
( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة 9السابؽ رقـ )يبيف الجدوؿ 

( وبذلؾ  0.799_0.591محصورة بيف ) و  ،(0.05دالة عند مستوى معنوية ) ىي الكمية لفقراتو
 الرابع صادقة وتقيس ما وضعت لقياسو. تعتبر فقرات المجاؿ

 

والدرجة وأنشطة العالقات العامة  برامج :الخامسمعامالت االتساق الداخمي لفقرات المجال 
 (:10رقـ )الكمية لممجاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ 
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 (10جدول رقم )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخامس: "برامج وأنشطة العالقات العامة" مع الدرجة الكمية يوضح 

 لممجال

معامل  الخامس: برامج وأنشطة العالقات العامة مجالال م.
 اطاالرتب

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.864** داخؿ الكمية/الجامعة. األزماتتصميـ أنشطة وبرامج وقائية لتجنب  .1

 0.000 0.772** تنظـ برامج تدريبية لموظفييا لمتعامؿ الجيد مع الجماىير. .2

 0.000 0.800** تطرح برامج عالجية لممشكالت التي تواجييا وتواجو الكمية/الجامعة. .3

 0.000 0.766** بالبرامج واألنشطة اإلخبارية حوؿ سياسات الكمية/الجامعة وأىدافيا. تيتـ .4

 0.000 0.804** ُتطمؽ برامج حوؿ المشكالت التي تعرضت ليا الكمية/الجامعة وآثار ىذه المشكالت. .5

تُقدـ برامج نوعية خاصة لرفع الروح المعنوية لمجماىير الداخمية)العامميف( كالرحالت  .6
 0.000 0.769** والمسابقات والتكريـ.

 0.000 0.802** تنوع برامجيا بما يتفؽ مع سياسات وخدمات الكمية/الجامعة. .7

نجازاتيا. .8 تقدـ برامج تختص بتاريخ الجامعة وا  ُُ **0.880 0.000 

 0.000 0.871** تصدر برامج وأنشطة إعالمية تيتـ بنشاطات المؤسسة المستقبمية. .9

 0.000 0.797** ـ الكمية/الجامعة برامج تتوافؽ مع الجميور الذي تخاطبو وفؽ تقارير العالقات العامة.تُقد .10

 0.000 0.770** تقـو بإصدار نشرات وبرامج خاصة لكي يدرؾ الجميور أىداؼ الكمية/الجامعة. .11

 0.000 0.799** ُتعد برامج تمفزيونية كأسموب لالتصاؿ بالجماىير. .12

( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 10لجدوؿ السابؽ رقـ )يبيف ا
( 0.880_ 0.766بيف ) وتراوحت ،(0.05دالة عند مستوى معنوية ) وىي والدرجة الكمية لفقراتو

 الخامس صادقة وتقيس ما وضعت لقياسو. وبذلؾ  تعتبر فقرات المجاؿ
المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات  :السادسمعامالت االتساق الداخمي لفقرات المجال 

 (:11ؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )والدرجة الكمية لممجا العامة

 (11جدول رقم )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال السادس: "المعوقات التي تعترض عمل العالقات العامة" مع يوضح 

 الدرجة الكمية لممجال

معامل  ي تعترض عمل العالقات العامةالسادس: المعوقات الت مجالال م.
 االرتباط

قيمة 
(Sig.) 

طبيعة عمؿ العالقات العامة حيث أنيا تتعامؿ مع جميور مختمؼ مف حيث الميوؿ  .1
 والرغبات.

**0.477 0.008 

 0.000 0.615** ضعؼ الييكؿ التنظيمي لمكمية/الجامعة مما يؤثر في أداء العالقات العامة لعمميا. .2

 0.000 0.623** الكوادر المؤىمة لمعمؿ في العالقات العامة.قمة  .3

 0.000 0.725** ضعؼ اإلمكانات المادية المتاحة لمعالقات العامة. .4

 0.000 0.782** ضعؼ التعاوف التي تبديو المؤسسات اإلعالمية. .5
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 0.000 0.718** بعض العادات والتقاليد في المجتمع الفمسطيني تحوؿ دوف تحقيؽ العالقات العامة ألىدافيا. .6

 0.003 0.519** العميا بأىمية ومكانة العالقات العامة. اإلدارةاستيانة  .7

 0.000 0.723** التقنية لمعالقات العامة. اإلمكاناتضعؼ  .8

 0.000 0.772** ت العامة.ضعؼ صالحيات دائرة العالقا .9

 0.000 0.799** الواقع الحزبي في قطاع غزة أثر سمبًا عمى عمؿ دوائر العالقات العامة في القطاع الحكومي. .10

 0.000 0.808** ضعؼ أنظمة التدريب المتوفرة لدوائر وموظفي العالقات العامة. .11

 0.007 0.483** غياب التخصص في عمؿ العالقات العامة. .12

 (α ≤ 0.05دال عند ) االرتباط* معامل   ( α ≤ 0.01دال عند ) االرتباط** معامل 
( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 11يبيف الجدوؿ السابؽ رقـ )

محصورة بيف وكانت  ،(0.05دالة عند مستوى معنوية ) وىي ،والدرجة الكمية لفقراتو
 الخامس صادقة وتقيس ما وضعت لقياسو. قرات المجاؿ( وبذلؾ  تعتبر ف0.808_0.477)

 : الصدق البنائي -4

 النظري الذي وضعو الباحث اإلطاروىو مدى انسجاـ أو توافؽ نتائج األداة مع 
2015، )القواسمة وآخروف وتـ التأكد مف صدؽ البناء مف خالؿ احتساب معامالت  (.235:

رقـ  ة والدرجة الكمية لممجاؿ، والجدوؿ التالياالستبان مجاالتمف  مجاؿاالرتباط بيف درجة كؿ 
 االستبانة مع الدرجة الكمية لممجاؿ: مجاالتيبيف معامالت االرتباط ل (12)

 (:12جدول رقم )
 لالستبانةاالستبانة والدرجة الكمية  مجاالتيوضح معامل االرتباط بين 

معامل  مجاالتال م.
 االرتباط

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.637** ومكانتيا مةأىمية العالقات العا 1

 0.000 0.847** نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا 2

 0.000 0.856** وظائؼ العالقات العامة 3

 0.000 0.824** وظيفة البحث 3.1

 0.000 0.828** وظيفة التخطيط 3.2

 0.000 0.805** وظيفة التنفيذ 3.3

 0.000 0.844** وظيفة التنسيؽ 3.4

 0.000 0.949** ظيفة التقويـو  3.5

 0.000 0.853** األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة 4

 0.000 0.834** برامج وأنشطة العالقات العامة 5

 0.001 0.561** المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة 6

 (α ≤ 0.05عند )دال  االرتباط* معامل   ( α ≤ 0.01دال عند ) االرتباط** معامل 



95 
 

( االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى الداللة .Sig( يوضح أف جميع قيـ )12الجدوؿ رقـ )
 مجاالت(، بمعنى أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، وىذا يدلؿ عمى أف 0.05)

 االستبانة تتمتع بصدؽ بنائي مناسب.

 (:Reliabilityثبات األداة ) -ثانياً 

ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا عمى  اإلجابةكد مف أف ويعني الثبات التأ
أو بعبارة أخرى ىو استقرار األداة  (،430: 1995، األشخاص ذاتيـ في أوقات مختمفة )العساؼ

تحت نفس الظروؼ  العينةأنو لو قامت الباحثة بتوزيع االستبانة عمى  وىذا يعنيونتائجيا، 
تقريبًا، وتـ التأكد مف ثبات األداة عمى العينة  سيانف والشروط المواتية ستعطي النتائج

 ؽ التالية:ائاالستطالعية مف خالؿ الطر 

 (:Spilt Half Methodطريقة التجزئة النصفية ) -1

لى تصميـ صورتيف وىي تمؾ الطريقة التي ال تحتاج إلى تطبيؽ االختبار مرتيف وال إ
نما تتطمب تصميـ اختبار يتكوف مف متكافئتيف : 2003، )عسكر وآخروف متكافئيف جزأيف، وا 

245.) 

إلى فقرات فردية الرتب، فقرات  يامجاالتاالستبانة و وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ 
زوجية الرتب، واحتساب معامؿ االرتباط بينيما، ومف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لتصحيح 

ادلة: ( وذلؾ حسب المعSpearmen- Brown Coefficientالمعامؿ )
1

2

R

R ، في حاؿ

( في حاؿ عدـ تساوي طرفي االرتباط Guttmanتساوي طرفي االرتباط، أو معادلة جتماف )

21وذلؾ حسب المعادلة: 
2

2

1

2

2















ع

 ( التالي:13نت النتائج كما في الجدوؿ رقـ )وكا، عع

 تب والفقرات زوجية الرتبمعامالت االرتباط بين الفقرات فردية الر (: 13جدول رقم )

 مجالال 
عدد 
 الفقرات

االرتباط قبل 
 التصحيح

االرتباط بعد 
 التصحيح

قيمة 
(Sig.) 

 0.00 0.873 0.800 9 ومكانتيا أىمية العالقات العامة 1

 0.00 0.911 0.836 20 نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا 2

 0.00 0.930 0.871 51 وظائؼ العالقات العامة 3

 0.00 0.887 0.797 8 وظيفة البحث 3.1
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 0.00 0.828 0.722 11 وظيفة التخطيط 3.2

 0.00 0.872 0.773 12 وظيفة التنفيذ 3.3

 0.00 0.743 0.607 9 وظيفة التنسيؽ 3.4

 0.00 0.904 0.826 11 وظيفة التقويـ 3.5

 0.00 0.892 0.806 17 األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة 4

 0.00 0.927 0.864 12 برامج وأنشطة العالقات العامة 5

 0.00 0.736 0.582 12 المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة 6

 0.00 0.923 0.869 121 الدرجة الكمية

( يوضح أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيًا، وتراوحت قيـ 13الجدوؿ رقـ )
(، وىي معامالت مناسبة، كما بمغ معامؿ 0.930 – 0.736ح ما بيف )االرتباط بعد التصحي

(، وىو معدؿ مرتفع يؤكد عمى أف 0.923االرتباط بعد التصحيح لمدرجة الكمية لالستبانة )
 االستبانة تتمتع بثبات جيد نسبيًا.

 (:Cronbach's Alpha coefficientطريقة معامل ألفا كرونباخ ) -2

حتساب معامؿ ألفا كرونباخ لمثبات لكؿ مجاؿ مف س اتقوـ ىذه الطريقة عمى أسا
 (:14مبيف بالجدوؿ رقـ )النحو ال عمى، فكانت النتائج مجاالت االستبانة ولمدرجة الكمية ليا

 (: 14جدول رقم )
 معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة والدرجة الكمية ليايوضح 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات مجالال 
 0.833 9 ومكانتيا مية العالقات العامةأى 1

 0.940 20 نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا 2

 0.979 51 وظائؼ العالقات العامة 3

 0.932 8 وظيفة البحث 3.1

 0.936 11 وظيفة التخطيط 3.2

 0.916 12 وظيفة التنفيذ 3.3

 0.901 9 وظيفة التنسيؽ 3.4

 0.941 11 وظيفة التقويـ 3.5

 0.933 17 األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة 4

 0.950 12 برامج وأنشطة العالقات العامة 5

 0.878 12 المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة 6

 0.979 121 الدرجة الكمية
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(، وتراوحت 0.6( يوضح بأف معامالت ألفا كرونباخ كانت أكبر مف )14الجدوؿ رقـ )
(، وىي معامالت مرتفعة، كما بمغ معامؿ ألفا كرونباخ لجميع فقرات 0.979 – 0.833ا بيف )م

 يا تتمتع بثبات مرتفع.مجاالت(، بمعنى أف االستبانة و 0.979االستبانة )

 صحيفة المقابمة: -ثانياً 

 ةلتعزيز نتائج الدراسة قامت الباحثة بتصميـ صحيفة مقابمة شخصية تضمنت )خمس
وتعطي نتائج كمية،  ،ف أداة الدراسة )االستبانة( أداة كميةحيث إ ،(4 ؽ رقـ)ممحأسئمة( 

، والتي كانت ت الباحثة بالمقابمة كأداة كيفيةوموضوعية استعان ،ولمحصوؿ عمى تفسير أكثر دقة
 عبارة عف ثالثة أسئمة مفتوحة، وتستند عمى نتائج الدراسة:

 قات العامة في مؤسستكـ؟أبرز وأىـ األسباب لتدني مستوى واقع العال ما -1
 -التخطيط–" إف الوظائؼ األساسية لعمؿ العالقات العامة المتعارؼ عمييا ىي )البحث  -2

 التقويـ(" -التنسيؽ -التنفيذ

في واقع عمل العالقات  حصمت وظيفتا البحث والتخطيط عمى مستوى متدن  لماذا  :برأيكم
  العامة؟

 

احثة أف أىـ خمس معوقات تعترض عمؿ ظيرت في نتائج الدراسة التي قامت بيا الب -3
 العالقات العامة و ىي:

طبيعة عمؿ العالقات العامة مف حيث تعامميا مع جميور مختمؼ مف حيث الميوؿ  - أ
 والرغبات.

 ضعؼ اإلمكانات المادية المتاحة لمعالقات العامة. - ب
 قمة الكوادر المؤىمة لمعمؿ في العالقات العامة. - ت
 دوائر وموظفو العالقات العامة.ضعؼ أنظمة التدريب المتوفرة ل - ث
 .ومكانتيا العالقات العامة استيانة اإلدارة العميا بأىمية - ج

 ؟رىؿ يمكف لسيادتكـ ذكر أسباب تمؾ المعوقات لكؿ نقطة مف النقاط السالفة الذك
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 خطوات الدراسة: -خامساً 

 المشكمة والتساؤالت.تحديد عنواف الدراسة وصياغة  -1
بقة والدراسات والبحوث ذات العالقة في واقع العالقات االطالع عمى األدبيات السا -2

 العامة.
 تحديد مجاالت الدراسة التي تضمنت ستة مجاالت. -3
 حصر حدود الدراسة ومجتمعيا. -4
صياغة أداة الدراسة األولية والتي كانت عبارة عف استبانة بمغت ستة مجاالت ومتضمنة   -5

 عرضيا عمى المشرؼ.تـ و ( 114)
 ( فقرة لستة مجاالت.128ليصبح عدد فقراتيا ) ،ب ما يراه المشرؼتعديؿ االستبانة حس -6
 (.11عرض االستبانة عمى المحكميف والبالغ عددىـ ) -7
المحكميف   ةتعديؿ االستبانة بإعادة صياغة بعض الفقرات وحذؼ بعضيا بناًء عمى رؤي -8

 ( فقرة.121لتصبح عدد فقرات االستبانة )
( مف مجتمع 30ستطالعية( والتي بمغ عددىا )أداة الدراسة عمى )العينة اال تطبيؽ -9

الدراسة األصمي في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية الثالثة ) جامعة األقصى، الكمية 
 الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، كمية فمسطيف التقنية(.

 وتحديد األساليب االحصائية الواجب استخداميا. ،التأكد مف صدؽ األداة وثبات نتائجيا -10
 ،بطريقة المسح الشامؿ لجميع أفراد مجتمع الدراسة ؽ أداة الدراسة عمى العينةتطبي -11

( فردًا )أعضاء مجالس الجامعات_ عمداء الكميات_ رؤساء 114بمغ عددىـ )حيث و 
 _ موظفو العالقات العامة(. واإلداريةاألقساـ األكاديمية 

 والتحقؽ مف فروضيا. تحميؿ بيانات الدراسة ومناقشة األسئمة -12
 النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. فسيرت -13
ج ،صياغة صحيفة المقابمة الشخصية -14 راء المقابالت الشخصية مع عدد مف مدراء وا 

 وذلؾ لمربط بيف نتائج الدراسة الكمية، ونتائج الدراسة الكيفية. دوائر العالقات العامة
عامة في مؤسسات التعميـ العالي لالرتقاء بمستوى أداء العالقات التقديـ إطار مقترح  -15

( لإلطالع عميو وتقديـ 6وتقديو لممحكميف )ممحؽ رقـ  الحكومية الثالثة بمحافظات غزة
 .النصح واإلرشاد

 التوصيات والبحوث المقترحة. وضع -16
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 اإلحصائية: جاتالمعال -سادساً 

أسػئمة  فعػالباحثة باستخداـ مجموعة مػف االختبػارات اإلحصػائية المناسػبة لإلجابػة  تقام
 الدراسة وتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات ، وىي:

(: ويسػػػتخدـ ىػػػذا األمػػػر Frequencies and Percentageالتكػػػرارات والنسػػػب المئويػػػة ) -
 لى تكرار استجابات الفئة.إلمتعرؼ 

، وثباتيػػا االسػػتبانة(: لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ Correlation Coefficient) معػػامالت االرتبػػاط -
 .تغيراتوالعالقة بيف الم

 .االستبانةثبات  إلى (: لمتعرؼSplit-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
 االستبانة.ثبات  إلى(: لمتعرؼ Cronbach's Alpha Coefficientمعامؿ ألفا كرونباخ ) -
طبيعػة البيانػات  إلى(: ويستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ Normal Testاختبار التوزيع الطبيعي ) -

-1سػػمرنوؼ ) -توزيعػػًا طبيعيػػًا أمػػا ال، حيػػث تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػولمجروؼ إذا كانػػت تتبػػع

Sample Kolmogorov-Smirnov.لمناسبتو لطبيعة العينة ) 
طبيعػة اسػتجابات العينػة عمػى  إلى(: ويستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ Meanالمتوسط الحسابي ) -

 فقرات االستبياف.
انحرافػػات اسػػتجابات  إلػػىسػػتخدـ لمتعػػرؼ (: ويStandard deviationاالنحػػراؼ المعيػػاري ) -

 العينة عف الوسط الحسابي لتقديراتيـ.
الوزف النسبي الستجابات  إلى: ويستخدـ ىذا االختبار لمتعرؼ (Percentage) الوزف النسبي -

 وتفاعميـ حوليا. والعينة عمى فقرات االستبان
 ما. جاؿمرة أو آراء العينة حوؿ فق إلى(: لمتعرؼ One Samples T - Testاختبار ) -
 الفروؽ بيف مجموعتيف. إلى(: لمتعرؼ Independent Samples T - Testاختبار ) -
الفػػروؽ بػػيف ثػػالث مجموعػػات مسػػتقمة إلػػى  (: لمتعػػرؼOne Way ANOVAsاختبػػار ) -

 فأكثر.
 لممقارنات البعدية والكشؼ عف اتجاه الفروؽ. (Scheffe) اختبار شيفيو -
طبيعة الفروؽ بيف إلى  ية، وذلؾ بيدؼ التعرؼ(: لممقارنات البعدL.S.Dاختبار ) -

 المجموعات والمتغيرات، واتجاه ىذه الفروؽ.



 الفصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتيا
 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة 
 اعتدالية البيانات 
  السؤال األول  عناإلجابة 

  السؤال الثاني  عناإلجابة 

  السؤال الثالث  عناإلجابة 

  لسؤال الرابع ا عناإلجابة 

  السؤال الخامس  عناإلجابة 

  السؤال السادس  عناإلجابة 

  السؤال السابع  عناإلجابة 

  السؤال الثامن  عناإلجابة 

  السؤال التاسع  عناإلجابة 

  السؤال العاشر عناإلجابة 

 النتائج 

 صحيفة المقابمة الشخصية 

 اإلجابة عن السؤال الحادي عشر 

 التوصيات 

 بحوث مقترحة 
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 الخامس الفصل

 عرض النتائج ومناقشتيا

 المقدمة:

تسعى الدراسة إلى الكشؼ عف واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي 
ف ىناؾ ثالث مؤسسات وجية نظر العامميف، حيث إمف الحكومية في محافظات غزة، وذلؾ 

ي قامت الباحثة تعميـ عالي حكومية في قطاع غزة، والفصؿ الخامس ييتـ بتحميؿ البيانات الت
بجمعيا، وتبويبيا، وتحميميا في محاولة لإلجابة عف أسئمة الدراسة، والتحقؽ مف فروضيا. 

 .ومناقشتيا وعرض أىـ التوصيات، والبحوث المقترحة

 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة:

( موظفًا مف دوائر العالقات العامة، ورؤساء األقساـ، 114بمغت عينة الدراسة الفعمية )
( 18، 17، 16، 15ومجاؿ المؤسسات التعميمية الحكومية في قطاع غزة، والجداوؿ رقـ )

توضح الخصائص الشخصية لعينة الدراسة مف حيث متغيرات: المؤسسة التعميمية، الجنس، 
 سنوات الخبرة، المؤىؿ العممي:

 (:15جدول رقم )
 المؤسسة التعميميةالدراسة حسب متغير  عينةيوضح  

 النسبة المئوية العدد امعةالكمية/ الج
 60.50 69 جامعة األقصى

 19.30 22 الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

 20.20 23 كمية فمسطيف التقنية

 100.0 100 اإلجمالي

%( مف عينة الدراسة مف جامعة األقصى، فيما 60.50( يوضح أف )15الجدوؿ رقـ )
%( مف العينة 20.20عموـ والتكنولوجيا، وكاف )%( يعمموف بالكمية الجامعية لم19.30كاف )

يعمموف بكمية فمسطيف التقنية، وكانت معظـ أفراد عينة الدراسة مف جامعة األقصى، كونيا 
 الجامعة الحكومية األولى، وىي أكبر المؤسسات التعميمية الحكومية في قطاع غزة.
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 (: 16جدول رقم )
 الجنسالدراسة حسب متغير  عينةيوضح 

 النسبة المئوية العدد الجنس
 81.60 93 ذكر

 18.40 21 أنثى

 100.0 100 اإلجمالي

%( مف العينة ذكور، فيما بمغت نسبة اإلناث 81.60( يبيف أف )16الجدوؿ رقـ )
 %( مف إجمالي عينة الدراسة.18.40)

 (: 17جدول رقم )
 سنوات الخبرةالدراسة حسب متغير  عينةيوضح 
 ة المئويةالنسب العدد سنوات الخبرة

 20.20 23 سنوات 5أقؿ مف 

 36.80 42 سنوات 10 – 5

 43.00 49 سنوات 10أكثر مف 

 100.0 100 اإلجمالي

( 5%( مف عينة الدراسة يتمتعوف بخبرة أقؿ مف )20.20( يبيف أف )17الجدوؿ رقـ )
ت(، سنوا 10 – 5%( مف العينة يتمتعوف بخبرات تتراوح ما بيف )36.80سنوات، فيما كاف )

 ( سنوات.10%( مف العينة يتمتعوف بخبرات أكثر مف )43وكاف )

 (: 18جدول رقم )
 المؤىل العمميالدراسة حسب متغير  عينةيوضح 
 النسبة المئوية العدد المؤىل العممي

 15.80 18 دبمـو

 32.50 37 بكالوريوس

 30.70 35 ماجستير

 21.10 24 دكتوراه

 100.0 100 اإلجمالي
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، فيما 15.80( يبيف أف )18) الجدوؿ رقـ %( مف عينة الدراسة يحمموف شيادة الدبمـو
%( منيـ يحمموف درجة 30.70%( يحمموف شيادة البكالوريوس، وكاف )32.50كاف )

 .الدكتوراه%( مف عينة الدراسة يحمموف درجة 21.10الماجستير، فيما كانت النسبة المتبقية )

 اعتدالية البيانات:

طبيعة البيانات التي تـ جمعيا  إلىوالمختصوف اختبارات لمتعرؼ يستخدـ الباحثوف 
د في طبيعة االختبارات التي إذا كانت تتبع توزيعًا طبيعيًا أـ ال، وىذا يفي عمابيدؼ التعرؼ 

مفردة، وعميو تـ استخداـ اختبار  (114)معممية أو ال معممية، والعينة تبمغ نحو  تباعياايجب 
اعتدالية  إلى(، لمتعرؼ Sample Kolmogorov-Smirnov-1سمرنوؼ ) –كولمجروؼ 

 :(19رقـ ) منحنى البيانات، وكانت النتائج كما ىو مبيف بالجدوؿ التالي

 (:19جدول رقم )
 (Sample Kolmogrov- Smirnov -1)باستخدام نتائج اختبار التوزيع الطبيعي 

 (.Sigقيمة ) (Zقيمة ) عدد الفقرات مجاالتال م.
 0.051 1.355 9 ومكانتيا. قات العامةالعال أىمية 1

 0.685 0.716 19 نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا 2

 0.505 0.824 51 وظائؼ العالقات العامة 3

 0.277 0.933 8 وظيفة البحث 3.1

 0.082 1.201 11 وظيفة التخطيط 3.2

 0.498 0.829 12 وظيفة التنفيذ 3.3

 0.579 0.779 9 وظيفة التنسيؽ 3.4

 0.326 0.951 11 وظيفة التقويـ 3.5

 0.189 1.086 17 األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة 4

 0.820 0.632 12 برامج وأنشطة العالقات العامة 5

 0.369 0.918 12 المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة 6

 0.782 0.657 120 الدرجة الكمية

( االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى الداللة .Sigبؽ يوضح بأف قيـ )الجدوؿ السا
(، وىذا يدلؿ عمى أف البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا، فوجب عمى الباحثة استخداـ 0.05)

 االختبارات المعممية.
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 مؤسسات في العامة العالقات أداء مستوى ماالسؤال األول والذي ينص عمى:  عناإلجابة 
 يصل وىل العاممين؟ نظر وجية من( التقنية – التكنولوجيا – األقصى) الحكومية يالعال التعميم
 ؟%(80) االفتراضي المستوى إلى

لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ قامت الباحثة باستخداـ المتوسط الحسابي، االنحراؼ 
تائج كما العامة، فكانت الناستبانة واقع العالقات  مجاالتمف  مجاؿالمعياري، الوزف النسبي لكؿ 

 (:20الجدوؿ رقـ )تظير في 

 (: 20جدول رقم ) 
المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة 

 الكمية لفقراتو

المتوسط  مجاالتال م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 70.958 0.7104 3.5479 ومكانتيا. العالقات العامة أىمية .1

 68.244 0.7263 3.4122 نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا .2

 68.298 0.77465 3.4149 وظائؼ العالقات العامة .3

 66.536 0.8571 3.3268 األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة .4

 63.006 0.8782 3.1503 برامج وأنشطة العالقات العامة .5

 67.162 0.7956 3.3581 المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة .6

 67.72 0.6636 3.386 الدرجة الكمية

لواقع  ة( يوضح بأف الوزف النسبي لكؿ فقرات االستبانة "الدرجة الكمي20الجدوؿ رقـ )
%(، 67.72العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة" بمغ ما نسبتو )

 المطموب. االفتراضي وىي نسبة أدنى مف المستوى

 ومكانتيا العالقات العامةتضح لنا أف الوزف النسبي ألىمية ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ ي
، توضح بأف العينة تشعر بأىمية العالقات العامة، جيدة%(، وىي نسبة 70.958بمغ ما نسبتو )

 الخارجية لمجامعة. مية أـبو، سواء مع الجماىير الداخوالدور الذي تقوـ 

%(، 68.244كما بمغ الوزف النسبي لمجاؿ نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا )
 وىي نسبة توضح بأف العالقات تحقؽ أىدافيا إلى حد ما.
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%(، وىي نسبة توضح 68.298وكاف الوزف النسبي لمجاؿ وظائؼ العالقات العامة )
 ىدة لمقياـ بواجباتيا، والمياـ الممقاة عمى عاتقيا.بأف دوائر العالقات العامة تسعى جا

كما بمغ الوزف النسبي لمجاؿ األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة في 
%(، وىي نسبة متوسطة، ودوف المستوى المطموب، 66.536إقامة برامجيا، وتحقيؽ أىدافيا )

كافة الوسائؿ الالزمة لمقياـ بوظائفيا، وقد  وىذا يدلؿ عمى أف دوائر العالقات العامة ال تستخدـ
ترجع ىذه النسبة إلى عدـ توفر اإلمكانات الالزمة، وضعؼ السياسات االتصالية لدى المؤسسات 

 التعميمية الحكومية.

كما بمغ الوزف النسبي لمبرامج واألنشطة التي تستعيف بيا دوائر العالقات العامة في 
%(، وىي نسبة متوسطة، وأدنى مف 63.006ة في قطاع غزة )مؤسسات التعميـ العالي الحكومي

بجامعة األقصى وىى المستوى المطموب، ومف خالؿ عمؿ الباحثة في مجاؿ العالقات العامة 
في إحدى مؤسسات التعميـ العالي الحكومية ترى بأف معظـ البرامج تقميدية، وال يتاح فرص لمقياـ 

ح إلقامة البرامج مكانات المتاحة، وضيؽ الوقت المتاوىذا يرجع إلى ضعؼ اإل ،ببرامج إبداعية
ف العمؿ بمؤسسات التعميـ العالي يتطمب جيودًا إدارية كبيرة، فينشغؿ صناع واألنشطة، حيث إ

 القرار بالمجاالت األكاديمية واإلدارية، وىذا ينعكس عمى أداء العالقات العامة.

قامة البرامج مجاؿ المعوقات التي تواجو العالقات العامة  فيو  في تحقيؽ أىدافيا وا 
%(، وىي نسبة متوسطة، بمعنى أف العالقات العامة تواجو 67.162واألنشطة بمغت ما نسبتو )

بعض المعوقات، وقد تكوف ىذه المعوقات إحدى العوامؿ التي أثرت في مستوى أداء العالقات 
 العامة. وقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا.

حظ بأف جميع المجاالت والدرجة الكمية جاءت أدنى مف ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ نال
 و، وىو المتعارؼ عميو عمميًا بأن%(80المستوى االفتراضي الذي حددتو الباحثة لدراستيا )

، بمعنى أف مستوى أداء العالقات العامة أدنى مف المستوى المطموب، سواء في مستوى التمكف
قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا، أو  ـ فيالعالي، أمجاؿ أىميتيا ومكانتيا في مؤسسات التعميـ 

الوظائؼ التي تقوـ بيا، كما تشير النتائج إلى انخفاض األساليب واألنشطة والبرامج التي تستعيف 
بيا العالقات العامة لتحقيؽ أىدافيا عف المستوى االفتراضي الذي حددتو الباحثة، ولمعمـ فإف 
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طالعيا عمى الدراسات %( مف خالؿ ا80ي بنسبة )االفتراض الباحثة قامت بتحديد المستوى
السابقة، ومف خالؿ عمميا بدائرة العالقات العامة، إضافة إلى مشورة ذوي االختصاص خاصة 

 مشرؼ الدراسة، وبعض أساتذة الجامعات الفمسطينية.

إلى ( والتي أشارت نتائجيا 2009وتتفؽ النتائج سالفة الذكر مع نتائج دراسة )جوي، 
اؿ إعالنات العالقات العامة، كما وتتفؽ النتائج السابقة مع نتائج دراسة )أبو سميـ، ضعؼ إيص

(، وترى الباحثة بأف أحد أىـ أسباب اتفاؽ النتائج الحالية مع نتائج دراسة أبو سميـ يرجع 2006
 يةنإلى تقارب مجتمع الدراسة، والبيئة المستيدفة، حيث طبؽ أبو سميـ دراستو عمى الكميات التق

( وىذا يعود 2011بمحافظات قطاع غزة. كما واتفقت النتائج السابقة مع نتائج دراسة )دراغمة، 
إلى أف دراغمة طبؽ دراستو عمى الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية، وىناؾ العديد مف 
الخصائص المشتركة بيف الجامعات العاممة في قطاع غزة، والضفة الغربية. كما اتفقت الدراسة 

(، والجدير بالذكر أف أبو عرمانة طبؽ دراستو عمى جميع 2013ع نتائج دراسة )أبو عرمانة، م
مما يؤكد  الدراسة الحالية، وىذا سبب واضح لتقارب النتائج بياالكميات والمؤسسات التي تيتـ 

 أىمية وصدؽ النتائج التي توصمت ليا الدراسة.

إلى  ا(، والتي أشارت نتائجي2001الزيود، كما واتفقت النتائج السابقة مع نتائج دراسة )
تدني مستوى أداء العالقات العامة في الجامعات األردنية، فيما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع 

(، والتي أشارت نتائجو إلى تدني مستوى إدارة العالقات العامة في 2010نتائج دراسة )الحديد، 
ى اختالؼ البيئة المطبقة فييا الدراسة عف البيئة الجامعة األردنية، ويرجع ىذا االختالؼ إل

( 2010مف وجية نظر العامميف، فيما طبؽ )الحديد،  ةالفمسطينية، إضافة إلى الدراسة الحالي
دراستو عمى طمبة الجامعة األردنية. كما واختمفت النتائج السابقة مع دراسة محمية طبقت في 

(، وترى الباحثة أف السبب الرئيس 2011)شرباتي،  الجامعات العامة بالضفة الغربية وىي دراسة
( حيث اشتمؿ 2011في ىذا االختالؼ يرجع إلى اتساع مجتمع الدراسة الذي طبقتو )شرباتي، 

( جامعات، إضافة إلى أف اليدؼ األساسي لقياس واقع العالقات العامة في ىذه الدراسة 9عمى )
المختمفة. كما اختمفت النتائج السابقة مع  اقتصر عمى مجاؿ التشبيؾ، والتنسيؽ مع المؤسسات

(، والتي أكدت عمى ارتفاع واقع العالقات العامة، وىذا يرجع إلى 1991نتائج دراسة )أولبرايت، 
 (، والتوقيت الزمني الذي طبقت فيو الدراسة.1991اختالؼ البيئة المطبقة فييا دراسة )أولبرايت، 
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في مؤسسات يصل مستوى أداء العالقات العامة  وينبثق عن السؤال األول الفرض القائل:
 (.%18)إلى المستوى االفتراضي التعميم العالي الحكومية 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار ت لمعينة الواحدة 
(One Sample T Test،) ( حيث إ4عند درجات حياد تساوي ،)( يقابميا الوزف 4ف الدرجة ،)

(، يوضح 21%( لكؿ مجاؿ مف مجاالت أداء العالقات العامة، والجدوؿ رقـ )80النسبي )
 النتائج:

 (:21جدول رقم )
 من مجاالت أداء العالقات العامة اختبار ت لمعينة الواحدة لكل مجال

 (114(، حيث )ن = 4درجة )العند 

المتوسط  مجاالتال م.
 الحسابي

الوزن 
قيمة  (tقيمة ) النسبي

(Sig.) 
 0.000 6.796- 70.958 3.5479 ومكانتيا. العالقات العامة يةأىم .1

 0.000 8.640- 68.244 3.4122 نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا .2

 0.000 8.065- 68.298 3.4149 وظائؼ العالقات العامة .3

 0.000 8.386- 66.536 3.3268 األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة .4

 0.000 10.332- 63.006 3.1503 برامج وأنشطة العالقات العامة .5

 0.000 8.615- 67.162 3.3581 المعوقات التي تعترض عمؿ العالقات العامة .6

 0.000 9.879- 67.72 3.386 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى .Sigيوضح بأف جميع قيـ ) (،21الجدوؿ رقـ )
(، كما 4ولـ يصؿ إلى الدرجة ) ،ً (، وعميو فإف المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا0.05الداللة )

نالحظ بأف جميع قيـ ت المحسوبة أكبر مف قيـ ت الجدولية، وىذا يدلؿ أيضًا عمى أف المتوسط 
حظ بأف جميع القيـ كانت سالبة، وعميو فإنو ال يمكف قبوؿ الحسابي داؿ إحصائيًا، في حيف نال

يصل مستوى أداء العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية إلى الفرض القائؿ: 
 (.%18)المستوى االفتراضي 

عمى مستوياتو كاف مف الجدوؿ السابؽ نالحظ بأف مستوى أداء العالقات العامة في أو 
%(، وىي نسبة أدنى 70.958، وكاف بوزف نسبي )ومكانتيا القات العامةالع عمى مجاؿ أىمية
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مف المستوى االفتراضي، وعميو فإف جميع المجاالت لـ تصؿ إلى المستوى االفتراضي الذي 
 حددتو الباحثة في ضوء الدراسات والبحوث السابقة، والمتعارؼ عميو في أدبيات العالقات العامة.

 العالقات بيا تحظى التي المكانة أو األىمية ماوالذي ينص عمى:  السؤال الثاني اإلجابة عن
 مؤسسات لدى األىمية ىذه تختمف وىل الثالثة؟ الحكومية العالي التعميم مؤسسات في العامة
 ؟(التقنية – التكنولوجيا – األقصى) الثالثة العالي التعميم

األوؿ ، ؿ يتكوف مف شقيفالسؤاؿ الثاني يجب أف توضح الباحثة بأف التساؤ  فلإلجابة ع
مف خالؿ االختبارات  امة، وقامت الباحثة باإلجابة عنويتعمؽ بأىمية ومكانة العالقات الع

( لكؿ فقرة مف فقرات One Sample T testالوصفية، إضافة إلى اختبار ت لمعينة الواحدة )
أما الشؽ الثاني ( يوضح ىذه النتائج، 22مجاؿ أىمية ومكانة العالقات العامة والجدوؿ رقـ )

فيتعمؽ بالفروؽ بيف المؤسسات التعميمية الثالثة في أىمية ومكانة العالقات العامة، حيث قامت 
 One Wayالباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث مجموعات فأكثر )

ANOVAs( والجدوؿ رقـ ،)يوضح النتائج:23 ) 
 (:22جدول رقم )

عينة الواحدة عمى جميع فقرات مجال أىمية ومكانة العالقات العامة والدرجة الكمية اختبار ت لم 
 لفقراتو

أىمية العالقات العامة األول:  مجالال م.
 ومكانتيا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
قيمة  قيمة ت النسبي

(Sig.) الرتبة 

1. 
يوجد بالكمية/ الجامعة دائرة لمعالقات 

 تقمة في عمميا.العامة مس
3.983 0.912 79.65 11.504 0.00 2 

تؤمف إدارة الكمية/ الجامعة بأىمية العالقات  .2
 1 0.00 13.802 81.062 0.812 4.054 العامة داخؿ المؤسسة األكاديمية.

3. 
يعتمد صناع القرار في الكمية/الجامعة 
عمى التقارير التي تصدرىا دائرة 

 العالقات العامة.
3.176 0.925 63.509 2.028 0.046 7 

4. 
تعمؿ عمى تحسيف الصورة الذىنية 
)سمعة الجامعة( لمكمية/ الجامعة لدى 

 الجميور المستيدؼ.
3.799 0.933 75.965 9.136 0.00 3 

تُفسر مواقؼ الجماىير مف خالؿ ما تقوـ  .5
 بو مف بحوث لإلدارة العميا.

3.16 0.96 63.186 1.765 0.081 8 



109 
 

6. 
قات العامة الشعور بالمسئولية تُنمي العال

 االجتماعية لدى موظفي الكمية/الجامعة.
3.386 0.946 67.72 4.359 0.00 6 

7. 
تسيـ بعالج بعض المشكالت التي تواجو 
الكمية/ الجامعة مف خالؿ إجراء بحوث 

 إجرائية.
2.992 1.149 59.825 -0.082 0.936 9 

8. 
توجد في مكاف مناسب بالييكؿ التنظيمي 

 مكمية/ الجامعة.ل
3.79 0.927 75.79 9.101 0.00 4 

9. 
تتبع نظامًا إداريًا يجعميا بمكانة ميمة 

 لدى إدارة الكمية/ الجامعة.
3.602 1.023 72.036 6.257 0.00 5 

  0.00 8.235 70.958 0.711 3.548 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

 ( يوضح أف الوزف النسبي لمدرجة الكمية لمجاؿ أىمية العالقات العامة22الجدوؿ رقـ )
في مؤسسات التعميـ الحكومية في قطاع غزة، وذلؾ حسب وجية نظر العامميف  ومكانتيا

، توضح بأف العالقات العامة تحظى بأىمية ومكانة في جيدة%(، وىي نسبة 70.958)
بالرغـ مف انخفاض النسبة عف المستوى االفتراضي والذي حددتو مؤسسات التعميـ العالي، 

 %(.80الباحثة )

( حظيت عمى المرتبة األولى، وكانت قيمة 2( بأف الفقرة رقـ )22ويشير الجدوؿ رقـ )
(، وعميو فإف المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا، 0.05( أقؿ مف مستوى الداللة ).Sigاالحتماؿ )

(، وكانت قيمة ت المحسوبة أكبر مف قيمة ت الجدولية عند 3لمعروفة )ولـ يصؿ لدرجة الحياد ا
(، وكانت قيمة ت المحسوبة موجبة، وىذا دليؿ عمى أف العينة توافؽ عمى 113درجات حرية )

 داخؿ العامة العالقات بأىمية الجامعة/الكمية إدارة تؤمفمحتوى الفقرة، والتي تنص عمى )
%(، وىي 81.062زف النسبي الستجابات العينة عمى ىذه الفقرة )(، وبمغ الو األكاديمية المؤسسة

نسبة مرتفعة تؤكد عمى أف إدارات المؤسسات تؤمف بأىمية العالقات العامة، ولعؿ ذلؾ يعود إلى 
الفوائد والمزايا التي تحققيا العالقات العامة لتعزيز موقع الجامعة، إضافة إلى مساعدتيا لإلدارة 

 رار.العميا في صناعة الق

 العامة لمعالقات دائرة الجامعة/بالكمية يوجد(، والتي تنص عمى )1مييا الفقرة رقـ )ت
%(، وىنا ترى الباحثة بأف المؤسسات تيتـ بوجود 79.65(، بوزف نسبي بمغ )عمميا في مستقمة

ة لكف ىذه الدائرة غالبًا ما تكوف قميمة العدد مف حيث الموظفيف، وضعيف ،دائرة لمعالقات العامة
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( موظفًا لمعالقات العامة، فيما بمغ عدد موظفي 14ف جامعة األقصى لدييا )اإلمكانات، حيث إ
( موظفيف فقط، وكاف عدد 4دائرة العالقات العامة في الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا )

 ( موظفيف.3الموظفيف في كمية فمسطيف التقنية )

 مواقؼ تُفسر(، والتي تنص عمى )5رقـ )فيما كانت الفقرة ما قبؿ األخيرة الفقرة 
(، حيث بمغ الوزف النسبي الستجابات العميا لإلدارة بحوث مف بو تقوـ ما خالؿ مف الجماىير

( االحتمالية كانت أقؿ مف .Sig%(، والجدير بالذكر أف قيمة )63.186العينة عمى ىذه الفقرة )
درجة الحياد المعروفة سابي وصؿ إلى دلؿ عمى أف المتوسط الح(، وىذا ي0.05مستوى الداللة )

(، ويرجع انخفاض النسبة عمى ىذه الفقرة إلى أف دوائر العالقات العامة ال تقوـ بواجبيا 3)
المطموب في البحوث االتصالية، وعميو فإف التقارير التي تفيد اإلدارة العميا حوؿ الجماىير تكوف 

 ميمةف أقؿ دقة وموضوعية، وبالتالي ال تعتبر عمى شكؿ تقديرات، وبالتالي فإف ىذه التقارير تكو 
 وذات مكانة لدى اإلدارة العميا، وصناعة القرار في المؤسسة التعميمية.

وكانت الفقرة ذات الترتيب األخير بيف فقرات المجاؿ األوؿ أىمية العالقات العامة الفقرة 
 خالؿ مف الجامعة/ميةالك تواجو التي المشكالت بعض بعالج تسيـ(، والتي تنص عمى )7رقـ )
%(، وىي نسبة متدنية، والجدير بالذكر أف 59.528(، بوزف نسبي بمغ )إجرائية بحوث إجراء

ؽ منيجية عممية، وبالتالي ائدوائر العالقات العامة أساسًا ال تقوـ بإجراء البحوث اإلجرائية بطر 
 فإنيا ال تسيـ في عالج المشكالت ذات العالقة.

ال تختمف األىمية أو المكانة التي تحظى بيا اني الفرض القائل: وينبثق عن السؤال الث
 التقنية(. –التكنولوجيا  –العالقات العامة باختالف المؤسسة األكاديمية )األقصى 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ 
 يوضح النتائج: (23بيف ثالث مجموعات فأكثر، والجدوؿ رقـ )
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 (: 23جدول رقم )
 ة عند المؤسسات الثالثعامبين أىمية ومكانة العالقات الاختبار تحميل التباين األحادي لمفروق 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

أىمية العالقات 
 ومكانتيا العامة

 0.900 2 1.799 بيف المجموعات

 0.497 111 55.222 داخؿ المجموعات 0.169 1.808

  113 57.021 اإلجمالي

( االحتمالية كانت أكبر مف مستوى الداللة .Sig( يوضح بأف قيمة )23الجدوؿ رقـ )
عند المؤسسات  ومكانتيا العالقات العامةؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في أىمية (، وىذا يدل0.05)

تتبع  (مجتمع الدراسة)جتمع الدراسة، ولعؿ ذلؾ يرجع إلى أف المؤسسات التعميمية التعميمية م
، وبالتالي فإف دائرة ذاتيا منظـ والقوانيف اإلداريةالعالي، وعميو فإنيا تخضع ل لوزارة التربية والتعميـ

 .نفسيا العالقات العامة تحظى باألىمية والمكانة

 مؤسسات في العامة العالقات نجاح مدى ماعمى: ذي ينص وال الثالثالسؤال  ناإلجابة ع
 – األقصى) الثالثة المؤسسات بين فروق توجد وىل أىدافيا؟ تحقيق في العالي التعميم

 األىداف؟ ىذه تحقيق درجة في( التقنية – التكنولوجيا

األوؿ  ،السؤاؿ الثالث يجب أف توضح الباحثة بأف التساؤؿ يتكوف مف شقيف فلإلجابة ع
مف خالؿ  وننجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا، وقامت الباحثة باإلجابة عيتعمؽ ب

( لكؿ فقرة One Sample T testاالختبارات الوصفية، إضافة إلى اختبار ت لمعينة الواحدة )
( يوضح ىذه 24مف فقرات مجاؿ نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا، والجدوؿ رقـ )

ثاني فيتعمؽ بالفروؽ بيف المؤسسات التعميمية الثالثة في نجاحيا في تحقيؽ النتائج، أما الشؽ ال
أىدافيا، حيث قامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث 

 ( يوضح النتائج:25(، والجدوؿ رقـ )One Way ANOVAsمجموعات فأكثر )
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 (:24جدول رقم )
ة عمى جميع فقرات مجال نجاح العالقات العامة في تحقيق أىدافيا اختبار ت لمعينة الواحد يوضح

 والدرجة الكمية لفقراتو

الثاني: نجاح العالقات العامة  مجالال م.
 في تحقيق أىدافيا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
قيمة  قيمة ت النسبي

(Sig.) الرتبة 

تعمؿ العالقات العامة عمى تعريؼ  .1
 1 0.001 10.018 76.815 0.893 3.841 الجامعة وأىدافيا. بالكمية/الجماىير 

2. 

تساىـ العالقات العامة في رصد اتجاىات 
الجماىير وآرائيـ نحو التخصصات المميزة 
يصاليا لإلدارات العميا في الكمية/  وا 

 الجامعة.

3.229 0.978 64.562 2.491 0.015 17 

3. 
رة تعمؿ العالقات العامة عمى تحسيف صو 

الجامعة لدى طمبتيا مف خالؿ طرح  الكمية/
 ميوليـ وحاجاتيـ لإلدارة العميا.

3.369 1.007 67.369 3.908 0.00 12 

الجامعة  تمد العالقات العامة إدارة الكمية/ .4
 14 0.002 3.304 65.615 0.908 3.281 بالمعمومات التي تساعد في اتخاذ القرارات.

5. 

تي تقدميا تترؾ البرامج واألنشطة ال
العالقات العامة أثرًا طيبًا في نفوس 
العامميف والطمبة مف خالؿ تحقيقيا 

 ألىدافيا.

3.386 0.917 67.72 4.495 0.00 11 

6. 
تسعى العالقات العامة في الكمية/الجامعة 
إلى كسب رضا الطمبة عف الخدمات 

 التعميمية التي تقدميا ليـ.
3.272 1.108 65.439 2.622 0.01 15 

تتبنى العالقات العامة سياسات إعالمية  .7
 3 0.00 6.798 71.682 0.914 3.585 لتحقيؽ أىداؼ الكمية/الجامعة.

8. 
تسعى العالقات العامة لمرقي بمستوى 
التعميـ العالي مف خالؿ إطالؽ حمالت 

 توعية حوؿ أىمية التعميـ.
3.369 1.016 67.369 3.874 0.00 13* 

عمى تحسيف الموارد  تعمؿ العالقات العامة .9
 19 0.859 0.179- 59.65 1.048 2.983 الجامعة. المالية لمكمية/

تسعى العالقات العامة إلى استقطاب طمبة  .10
 6 0.00 3.826 70.179 1.408 3.509 الجامعة. جدد لمكمية/

11. 
تخمؽ العالقات العامة عالقات طيبة بيف 

الجامعة وجميورىا الداخمي  الكمية/
 ي.والخارج

3.483 0.921 69.643 5.546 0.00 7 

تعمؿ العالقات العامة عمى جسر اليوة بيف  .12
 10 0.00 4.548 68.071 0.948 3.404 الجامعة وجماىيرىا. الكمية/
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تبنى العالقات العامة الثقة بيف الجامعة  .13
 5 0.00 5.467 70 0.968 3.5 وجميورىا.

14. 
جتماعي تحقؽ العالقات العامة التفاعؿ اال

الجامعة  يجابي بيف خدمات الكمية/اإل
 وميوؿ الجماىير.

3.425 0.924 68.496 4.888 0.00 9 

تسيـ العالقات العامة في تدريب الطمبة  .15
 16 0.015 2.473 64.913 1.061 3.246 الراغبيف بالعمؿ في مجاؿ العالقات العامة.

ُتعد العالقات العامة تقارير وتسجيالت  .16
 4 0.00 6.472 71.93 0.985 3.597 الجامعة. لكمية/خاصة با

تطمع العالقات العامة عمى شكاوى الجميور  .17
 18 0.023 2.317 64.425 1.016 3.222 وتعالجيا.

ُتعمؽ انتماء الجماىير لمجامعة مف خالؿ  .18
 8 0.00 4.621 68.772 1.014 3.439 خدماتيا وأنشطتيا.

 فيف داخؿ الكمية/توطد العالقات بيف الموظ .19
 2 0.00 6.549 73.685 1.116 3.685 الجامعة مف خالؿ الزيارات والمقاءات.

  0.00 6.06 68.245 0.727 3.413 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

جاح العالقات العامة ( يشير إلى أف الوزف النسبي لجميع فقرات مجاؿ ن24الجدوؿ رقـ )
%(، وىي نسبة متوسطة، تشير إلى أف العالقات العامة تحقؽ 68.245في تحقيؽ أىدفيا بمغ )

%( مف أىدافيا المتضمنة في ىذا المجاؿ، وبمقارنة ىذه النسبة بالمستوى 68.245ما نسبتو )
المطموب، ولعؿ االفتراضي الذي حددتو الباحثة في ىذه الدراسة نالحظ بأنيا أدنى مف المستوى 

ذلؾ يرجع إلى تعدد أىداؼ العالقات العامة، وضعؼ اإلمكانات المتاحة ليا، وقمة عدد 
 الموظفيف المؤىميف في مجاؿ العالقات العامة بمؤسسات التعميـ العالي الحكومية.

(، حظيت عمى المرتبة األولى، 1قـ )كما تشير النتائج في الجدوؿ أعاله بأف الفقرة ر 
(، حيث وأىدافيا الجامعة/بالكمية الجماىير تعريؼ عمى العامة العالقات عمؿتوتنص عمى )
(، وكانت قيمة ت المحسوبة أكبر 0.05( االحتمالية أقؿ مف مستوى الداللة ).Sigكانت قيمة )

مف قيمة ت الجدولية، كما نالحظ بأف قيمة ت كانت موجبة أي أف العينة توافؽ عمى محتوى 
%(، والجدير بالذكر بأف إدارة العالقات العامة 76.815نسبي ليذه الفقرة )الفقرة، وبمغ الوزف ال

إعداد البوسترات والكتيبات التعريفية والتي تتضمف أىداؼ المؤسسة  - قدر المستطاع - تحاوؿ
 التعميمية.



114 
 

 بيف العالقات توطد(، وتنص عمى )19فيما كانت الفقرة ذات الترتيب الثاني الفقرة رقـ )
%(، 73.685(، بوزف نسبي بمغ )والمقاءات الزيارات خالؿ مف الجامعة /الكمية اخؿد الموظفيف

ف وىذا نابع م، االجتماعية مناسباتوىنا تود الباحثة اإلشارة إلى أف دائرة العالقات العامة تيتـ بال
مشاركة اآلخريف في أفراحيـ وأحزانيـ، كما تعكس  إلى نو يميؿثقافة المجتمع الفمسطيني، حيث إ

ىذه النتيجة بعض العادات والتقاليد الفمسطينية والتي تيتـ بعقد الزيارات في المناسبات المختمفة، 
ت كما أف المؤسسات التعميمية تختص بأنيا مؤسسات تعزز ىذه الثقافات سواء عف طريؽ المقررا

مؿ الباحثة مف خالؿ األنشطة والبرامج التي تقيميا، ومف خالؿ ع الدراسية التي تقدميا لمطمبة أـ
فإف العالقات العامة تقـو بتنسيؽ الزيارات لمزمالء  ،بدائرة العالقات العامة بإحدى ىذه المؤسسات

وىذا ينعكس عمى الروح المعنوية لدى الموظفيف، وتكويف عالقات طيبة فيما بينيـ،  ،والعامميف
 وبيف الموظفيف واإلدارة العميا.

 العامة العالقات تطمع(، والتي تنص عمى )17)أما الفقرة ما قبؿ األخيرة فكانت رقـ 
%(، وىي نسبة متوسطة، وأدنى 64.913(، بوزف نسبي بمغ )وتعالجيا الجميور شكاوى عمى

عاوف بيف الجميور سواء الداخمي في الت اً مف المستوى المطموب، والجدير بالذكر أف ىناؾ ضعف
العامة في المؤسسات التعميمية ال تيتـ  الخارجي مع دوائر العالقات العامة، ودوائر العالقات أـ

 بوضع صندوؽ لمشكاوى، وكؿ ما يصميا مف شكاوى ىي مف الجميور الداخمي.

( ذات الترتيب األخير بيف فقرات مجاؿ نجاح العالقات العامة في 9وكانت الفقرة رقـ )
(، الجامعة/كميةلم المالية الموارد تحسيف عمى العامة العالقات تعمؿتحقيؽ أىدافيا، وتنص عمى )

( االحتمالية عمى ىذه الفقرة أكبر .Sig%(، والجدير بالذكر أف قيمة )59.65وبوزف نسبي بمغ )
درجة الحياد دلؿ عمى أف المتوسط الحسابي وصؿ إلى (، وىذا ي0.05مف مستوى الداللة )

 (.3المعروفة )

ـ العالي الحكومية مؤسسات التعميفي الموارد المالية في  اً وترى الباحثة بأف ىناؾ ضعف
، وىذا ينعكس أساسًا عمى دور العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا، ومف ناحية أخرى، بقطاع غزة

النتائج تتفؽ  المالية لممؤسسة التعميمية. وىذه فمـ تكف العالقات العامة قادرة عمى تحسيف الموارد
 (.2011مع نتائج دراسة )دراغمة، 
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ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة تحقيق أىداف رض القائل: الف لثوينبثق عن السؤال الثا
 .العالقات العامة ُتعزى لممؤسسة األكاديمية

حيث قامت الباحثة بالتحقؽ مف صحة الفرض مف خالؿ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف 
 ( يوضح النتائج:25األحادي لمفروؽ بيف ثالث مجموعات فأكثر، والجدوؿ رقـ )

 (:25جدول رقم )
عند المؤسسات  نجاح العالقات العامة في تحقيق أىدافيابين اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق  

 الثالث

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

نجاح العالقات العامة 
 في تحقيق أىدافيا

 2.331 2 4.662 بيف المجموعات

 0.495 111 54.953 داخؿ المجموعات 0.011 4.709

  113 59.615 اإلجمالي

( االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى الداللة .Sig( يوضح أف قيمة )25الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أف ىناؾ فروقًا جوىرية ذات داللة إحصائية بيف المؤسسات التعميمية 0.05)

قات العامة في تحقيؽ أىدافيا، ولمكشؼ عف الفروؽ، استخدمت الثالث عمى مجاؿ نجاح العال
( لممقارنات البعدية في متوسطات تقديرات عينة الدراسة باختالؼ متغير L.S.Dالباحثة اختبار )

 ( يوضح النتائج:26المؤسسة التعميمية، والجدوؿ رقـ )

 (:26جدول رقم )
العامة في تحقيق أىدافيا باختالف متغير  ( عمى مجال نجاح العالقاتL.S.Dنتائج اختبار ) يوضح

 المؤسسة التعميمية
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي العدد الكمية/ الجامعة
 64.986 3.2493 69 جامعة األقصى

 73.69 3.6845 22 الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

 72.812 3.6406 23 كمية فمسطيف التقنية

 .i- j Sig (Jالفئة ) (iالفئة )

 0.013 0.4352* جامعة األقصى الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

 0.023 0.39132* جامعة األقصى كمية فمسطيف التقنية
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( يوضح بأف مستوى نجاح العالقات العامة في تحقيؽ األىداؼ لدى 26الجدوؿ رقـ )
عمـو والتكنولوجيا %(، بينما كانت النسبة عند الكمية الجامعية لم64.986جامعة األقصى )

 %(.72.812%(، وكانت النسبة عند كمية فمسطيف التقنية )73.69)

(، بمعنى أف 0.05( االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى الداللة ).Sigكما نالحظ بأف قيـ )
الفروؽ جوىرية ودالة إحصائيًا، وكانت تمؾ الفروؽ لصالح الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، 

ف التقنية وعمى حساب جامعة األقصى، وترى الباحثة بأف الفروؽ ترجع إلى اختالؼ وكمية فمسطي
أىداؼ كؿ مؤسسة تعميمية، فجامعة األقصى بحاجة لمعديد مف األنشطة والفعاليات لتحقيؽ 
أىدافيا، بينما تختمؼ في ذلؾ الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا، وكمية فمسطيف التقنية، كما 

بأف جامعة األقصى تحمؿ أعباء إدارية أكبر مف المؤسسات األخرى، كما أف  ترى الباحثة
وبالتالي فإف تحقيؽ  ،جماىيرىا أكبر وأوسع وأكثر عمقًا مف جماىير المؤسسات التعميمية األخرى

العالقات العامة ألىدافيا تعتبر ميمة صعبة، وبحاجة لمجيود أكبر مف الجامعات والمؤسسات 
 التعميمية األخرى.

مف  ةوقد يكوف عدـ قدرة العالقات العامة في جامعة األقصى مف تحقيؽ أىدافيا نابع
، وضعؼ الدورات التدريبية التي يتمقاىا /لعميد الكميةالجامعة لرئيستبعية العالقات العامة 

موظؼ العالقات العامة مقارنة بالكميات ومؤسسات التعميـ العالي األخرى، وضعؼ أنظمة 
كما أف الباحثة تود اإلشارة إلى أف العالقات العامة في  ابة في جامعة األقصى.المتابعة والرق

كافة مؤسسات التعميـ العالي الحكومي تعتمد الروتيف في العمؿ االتصالي، وال تستخدـ الوسائؿ 
 التقنية بصورة فعالة. 

 في العامة اتالعالق تؤدييا التي الوظائف أىم ماالسؤال الرابع والذي ينص عمى:  عناإلجابة 
 درجة في الثالثة المؤسسات بين إحصائياً  دالة فروق توجد وىل العالي؟ التعميم مؤسسات
 الوظائف؟ ىذه ممارسة

لإلجابة عف السؤاؿ الرابع يجب أف توضح الباحثة بأف التساؤؿ يتكوف مف شقيف، األوؿ 
االختبارات الوصفية، يتعمؽ بوظائؼ العالقات العامة، وقامت الباحثة باإلجابة عنو مف خالؿ 

( لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ One Sample T testإضافة إلى اختبار ت لمعينة الواحدة )
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( يوضح ىذه النتائج، أما الشؽ الثاني فيتعمؽ 27وظائؼ العالقات العامة وأبعاده، والجدوؿ رقـ )
امت الباحثة بالفروؽ بيف المؤسسات التعميمية الثالثة في وظائؼ العالقات العامة، حيث ق
 One Wayباستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث مجموعات فأكثر )

ANOVAs( والجدوؿ رقـ ،)يوضح النتائج:32 ) 

 (:27جدول رقم )
 يوضح اختبار ت لمعينة الواحدة عمى جميع أبعاد مجال وظائف العالقات العامة والدرجة الكمية لفقراتو

وظائف العالقات الثالث:  مجالال م.
 العامة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  قيمة ت
(Sig.) 

 الرتبة

 5 0.089 1.718 62.914 0.906 3.146 وظيفة البحث .1

 4 0.00 4.929 67.991 0.866 3.4 وظيفة التخطيط .2

 1 0.00 7.778 71.375 0.781 3.569 وظيفة التنفيذ .3

 2 0.00 7.416 70.651 0.767 3.533 سيؽوظيفة التن .4

 3 0.00 5.435 68.56 0.841 3.428 وظيفة التقويـ .5

  0.00 5.719 68.298 0.775 3.415 الدرجة الكمية لوظائف العالقات العامة

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

فيذ حظيت عمى المرتبة األولى بيف وظائؼ ( يوضح بأف وظيفة التن27الجدوؿ رقـ )
العالقات العامة التي تقوـ بيا العالقات العامة ودوائرىا في المؤسسات التعميمية الثالث، حيث 

(، وكانت قيمة ت المحسوبة أكبر 0.05( االحتمالية أقؿ مف مستوى الداللة ).Sigكانت قيمة )
يدلؿ عمى أف العينة توافؽ عمى محتوى بعد مف قيمة ت الجدولية، وكانت قيمة ت موجبة، وىذا 

وظيفة التنفيذ، كما أف المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا، ولـ يصؿ إلى درجة الحياد المعروفة 
%(، وىي نسبة جيدة، لكنيا لـ 71.375(، كما يتبيف أف الوزف النسبي لوظيفة التنفيذ بمغ )3)

%(، وكانت وظيفة التنسيؽ ذات المرتبة 80تصؿ إلى المستوى االفتراضي الذي حددتو الباحثة )
%(، أما الوزف 68.56%(، تمييا وظيفة التقويـ بوزف نسبي )70.651الثانية وبوزف نسبي بمغ )

%(، بينما كانت وظيفة 67.991النسبي لوظيفة التخطيط فجاء بالمرتبة الرابعة وبوزف نسبي )
ت العامة في المؤسسات التعميمية بوزف البحث ذات المرتبة الخامسة واألخيرة بيف وظائؼ العالقا

%(، ونالحظ انخفاضًا عامًا في وظائؼ العالقات العامة في المؤسسات 62.914نسبي بمغ )
%(. وتأتي ىذه 68.298التعميمية، حيث بمغ الوزف النسبي لجميع وظائؼ العالقات العامة )
%(. وىذا 80االفتراضي )النسبة في الربع الرابع، أي مستوى كبير، لكنيا لـ تصؿ لممستوى 

 (.2011النتائج تتفؽ مع نتائج دراسة )دراغمة، 
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وترى الباحثة بأف كثرة المياـ الواجبة عمى العالقات العامة، وضعؼ اإلمكانات أثر في 
قدرتيا بالقياـ بوظائفيا، كما أف الجامعات الفمسطينية بشكؿ عاـ، والجامعات الحكومية تواجو 

تؤثر في أداء العالقات العامة  -بطبيعة الحاؿ  -ه المعوقات العديد مف المعوقات، وىذ
لوظائفيا. السيما وأف القياـ بكافة وظائؼ العالقات العامة بحاجة لمعديد مف اإلمكانات المادية 
والبشرية، وىذه اإلمكانات غير متوفرة بالدرجة والمستوى المطموب، ولمتعرؼ أكثر إلى وظائؼ 

 احثة بتحميؿ كافة فقرات وظائؼ العالقات العامة في الجداوؿ التالية:العالقات العامة قامت الب

 (:28جدول رقم )
 يوضح اختبار ت لمعينة الواحدة عمى جميع فقرات بعد وظيفة البحث والدرجة الكمية لفقراتو

 أواًل: وظيفة البحث م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 قيمة ت النسبي

قيمة 
(Sig.) ةالرتب 

1. 
تجمع البيانات حوؿ جماىير 

 الكمية/الجامعة.
3.304 1.047 66.072 3.069 0.003 1 

2. 
تختار البرامج اإلعالمية باالعتماد 
عمى البيانات التي تجمعيا حوؿ 

 الطمبة وأولياء األمور.
3.161 0.936 63.215 1.819 0.072 5 

3. 
تتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة وأولياء 

 يا التعميمية.األمور نحو خدمات
2.929 1.097 58.572 -0.69 0.492 8 

 7 0.547 0.606- 58.762 1.088 2.939 تحمؿ البرامج اإلعالمية المختمفة. .4

5. 
تنتقي البرامج اإلعالمية األكثر 

 كفاءة.
3.204 1.087 64.071 1.991 0.049 3 

6. 
تقي ـ فاعمية البرامج اإلعالمية مف 

يؽ حيث وصوليا لمجماىير وتحق
 أىدافيا.

3.169 1.035 63.363 1.729 0.087 4 

7. 
حاجات المجتمع إلى تتعرؼ 

الفمسطيني بغرض صياغة خدمات 
 تعميمية تتناسب مع ىذه الحاجات.

3.264 0.979 65.264 2.873 0.005 2 

8. 
تتبع الطرؽ العممية في إجراء البحوث 

 اإلعالمية.
3.116 1.025 62.301 1.194 0.236 6 

  0.089 1.718 62.914 0.906 3.146 لكميةالدرجة ا

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية لمدرجة الكمية لوظيفة البحث .Sig( يوضح بأف قيمة )28الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أف المتوسط الحسابي غير داؿ 0.05كانت أكبر مف مستوى الداللة )
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(، وكانت قيمة ت المحسوبة أقؿ مف قيمة ت 3إحصائيًا، ووصؿ إلى درجة الحياد المعروفة )
%(، وىي نسبة أدنى مف المستوى المطموب، وتؤكد 62.914الجدولية، وبمغ الوزف النسبي )

شكؿ العمى أف العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية ال تقوـ بوظيفة البحث ب
 مطموب.والمستوى ال

وفي حقيقة األمر تعتمد دوائر العالقات العامة فقط عمى تقديـ التقارير، وعادة ما تكوف 
 تمؾ التقارير غير موضوعية وعممية، أي أنيا ال تتبع منيجًا إجرائيًا، أو ميدانيًا.

(، عمى المرتبة األولى بيف فقرات وظيفة البحث، وكانت تنص 1وحظيت الفقرة رقـ )
%(، وىي 66.072(، وبمغ الوزف النسبي )الجامعة /الكمية جماىير حوؿ اناتالبي تجمععمى )

نسبة أدنى مف المستوى المطموب، وىذا يعكس عمى أف العالقات العامة ال تقوـ بوظيفة البحث 
 بشكؿ عاـ، وال تقـو بجمع البيانات الالزمة لعممية ووظيفة البحث.

 المجتمع حاجات إلى تتعرؼة وتنص عمى )( عمى المرتبة الثاني7فيما كانت الفقرة رقـ )
(، وكاف الوزف النسبي ليذه الحاجات ىذه مع تتناسب تعميمية خدمات صياغة بغرض الفمسطيني
%(، وىي نسبة أدنى مف المستوى المطموب، وعميو فإف العالقات العامة في 65.264الفقرة )

، كما أنيا ال تقـو بالتعرؼ إلى المؤسسات التعميمية مجتمع الدراسة ال تجمع البيانات الالزمة
حاجات المجتمع، وىنا ترى الباحثة أف تخصصات الكميات والجامعات الحكومية تقميدية، وغالبًا 

 يضاؼ تخصصات جديدة بيف فترات متباعدة، وىذا يرجع إلى عدـ دراسة حاجات المجتمع.
 اإلعالمية امجالبر  تحمؿ(، وتنص عمى )4وكانت الفقرة ما قبؿ األخيرة الفقرة رقـ )

%(، وىي نسبة أيضًا متدنية، تعكس أف العالقات العامة ال 58.762(، بوزف نسبي )المختمفة
ـ بوظيفة تحميؿ البرامج اإلعالمية األكثر جدوى الستخداميا في الوصوؿ إلى جماىيرىا، و تق

طاع ولعؿ ذلؾ يرجع إلى ضعؼ التنسيؽ بيف المؤسسات التعميمية والمؤسسات اإلعالمية في ق
 غزة، أو حتى ضعؼ ىذه المؤسسات اإلعالمية.

(، والتي 3فيما كانت الفقرة ذات الترتيب األخير بيف فقرات وظيفة البحث الفقرة رقـ )
(، وبوزف نسبي التعميمية خدماتيا نحو األمور وأولياء الطمبة تجاىاتاإلى  تتعرؼتنص عمى )

قات العامة ال تقوـ بواجبيا ووظيفتيا في (، وىي نسبة متدنية، تشير إلى أف العال58.572بمغ )
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مجاؿ الكشؼ عف اتجاىات الطمبة وميوليـ األكاديمية، سواء الحالييف أو حتى المرتقبيف. ولعؿ 
 ذلؾ يرجع إلى طبيعة العمؿ الحكومي خاصة في مجاؿ التعميـ العالي.

 (:29جدول رقم )
 يط والدرجة الكمية لفقراتويوضح اختبار ت لمعينة الواحدة عمى فقرات بعد وظيفة التخط

المتوسط  ثانيًا: وظيفة التخطيط م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
قيمة  قيمة ت النسبي

(Sig.) الرتبة 

1. 
تنطمؽ مف خطة تشغيمية مستمدة مف 
 الخطة االستراتيجية لمكمية/ الجامعة.

3.483 0.962 69.65 5.358 0.00 2 

2. 
األجؿ تصوغ األىداؼ قصيرة وطويمة 

 مف األىداؼ العامة لمكمية/ الجامعة.
3.402 0.991 68.036 4.293 0.00 6 

 9 0.00 3.409 66.726 1.049 3.337 ترسـ خططًا زمنية لتنفيذ البرامج. .3

 5 0.00 4.195 68.422 1.072 3.422 تضع خططًا تنفيذية لتنفيذ البرامج. .4

ُتراعي اإلمكانات المادية والبشرية  .5
 ميـ الخطط.عند تص

3.378 1.076 67.544 3.744 0.00 7 

6. 
تستخدـ وسائؿ اتصاؿ فاعمة عند 
تخطيط البرامج اإلعالمية كوسائؿ 

 اإلعالـ الجديد.
3.457 1.074 69.123 4.536 0.00 4 

7. 
تعتمد عمى خطط مرنة في برامجيا 

 وأنشطتيا.
3.346 1.068 66.903 3.439 0.00 8 

8. 
مجموعة مف ُتحدد البديؿ األمثؿ ل

 الخيارات اإلعالمية.
3.313 0.969 66.25 3.416 0.00 10 

9. 
توزع المياـ اليومية عمى كؿ موظؼ 

 في العالقات العامة.
3.185 1.069 63.685 1.84 0.069 11 

10. 
ُتخطط إلقامة الميرجانات واألياـ 

 الدراسية، والندوات.
3.588 1.012 71.755 6.204 0.00 1 

ة حمالت إعالمية ُتخطط إلقام .11
 الستقطاب الطمبة.

3.483 1.154 69.65 4.465 0.00 3* 

  0.00 4.929 67.991 0.866 3.4 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية لمدرجة الكمية لبعد وظيفة .Sig( يوضح بأف قيمة )29الجدوؿ رقـ )
(، وكانت قيمة ت المحسوبة أكبر مف قيمة ت 0.05كانت أقؿ مف مستوى الداللة ) التخطيط

(، 3الجدولية، وىذا يدلؿ عمى أف المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا، ولـ يصؿ إلى درجة الحياد )
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كما يمكف القوؿ بأف العينة توافؽ عمى محتوى البعد ككؿ، وبمغ الوزف النسبي لوظيفة التخطيط 
%(، بمعنى أف المؤسسات 80ىي نسبة أدنى مف المستوى االفتراضي )%(، و 67.991)

التعميمية تقوـ بوظيفة التخطيط لكنيا ال تقوـ بيا كما ىو مطموب، فيي ال تضع الخطط 
االستراتيجية، والتقديرية، وال تقوـ بدراسة البدائؿ المطروحة، وتقيميا، وال تخطط إلقامة الحمالت 

 والمستوى المطموب. اإلعالمية المختمفة بالشكؿ

(، ذات المرتبة األولى بيف فقرات وظيفة التخطيط، وتنص عمى 10كما كانت الفقرة رقـ )
(، وكاف الوزف النسبي ليذه الفقرة والندوات الدراسية، واألياـ الميرجانات إلقامة ُتخطط)
(71.755.)% 

فة التخطيط، وتنص (، ذات المرتبة الثانية بيف فقرات بعد وظي1فيما كانت الفقرة رقـ )
(، وبوزف نسبي الجامعة/ لمكمية االستراتيجية الخطة مف مستمدة تشغيمية خطة مف تنطمؽعمى )
 %(.69.65بمغ )

(، ذات المرتبة ما قبؿ األخيرة بيف فقرات وظيفة التخطيط، 8كما كانت الفقرة رقـ )
(، وبوزف نسبي بمغ اإلعالمية الخيارات مف لمجموعة األمثؿ البديؿ ُتحددوكانت تنص عمى )

(66.25.)% 

 عمى اليومية المياـ توزع(، وتنص عمى )9وكانت الفقرة ذات الترتيب األخير الفقرة رقـ )
%(. وىذا يعكس ضعؼ 63.685(، وكاف الوزف النسبي )العامة العالقات في موظؼ كؿ

 التخطيط في دوائر العالقات العامة في المؤسسات التعميمية.

لتخطيط ليس بحاجة إلى إمكانات مادية، لكف التخطيط بحاجة إلى وترى الباحثة بأف ا
دارية وىي غير متوفرة في مؤسسات التعميـ العالي  بداعية، وا  إمكانات بشرية، وقدرات عقمية وا 
الحكومية، وكما أشرنا سابقًا، بأف عدد موظفي دوائر العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي 

ياـ بكؿ ىذه الوظائؼ خاصة في مجاؿ التخطيط، كما أف ىناؾ بعض الحكومية ال تستطيع الق
الموظفيف غير المتخصصيف بمجاؿ العالقات، كما ترى الباحثة بأف ىناؾ ضعفًا في التنسيؽ بيف 
دوائر وأقساـ المؤسسة التعميمية الواحدة، وىذا ال يتيح لموظؼ العالقات العامة القدرة عمى 

 لمساعدة في إطالؽ الحمالت اإلعالمية والتخطيط ليا.االستعانة بموظفيف ليقدموا ا
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 (: 30جدول رقم )
 يوضح اختبار ت لمعينة الواحدة عمى فقرات بعد وظيفة التنفيذ والدرجة الكمية لفقراتو

 ثالثًا: وظيفة التنفيذ م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 قيمة ت النسبي

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

قات العامة عمى تحقيؽ تعمؿ العال .1
 6 0.00 5.641 70.62 1.001 3.531 اتصاؿ فعاؿ بيف المؤسسة وجماىيرىا.

تنقؿ رسائؿ مف ادارة الكمية/ الجامعة إلى  .2
 8 0.00 5.47 69.735 0.946 3.487 الجميور )الداخمي والخارجي(.

تنقؿ رسائؿ مف الجميور) الداخمي  .3
 11 0.00 4.174 67.895 1.01 3.395 امعة.والخارجي( إلى إدارة الكمية/ الج

تدعو الشخصيات االعتبارية إلى  .4
 3 0.00 7.361 74.691 1.061 3.735 الميرجانات التي تقيميا.

ُتينئ طمبة الكمية/ الجامعة والعامميف  .5
 1 0.00 9.651 78.246 1.01 3.913 بالمناسبات االجتماعية.

 ُتشاطر المجتمع المحمي مناسباتو .6
 2 0.00 9.395 76.316 0.928 3.816 االجتماعية والوطنية.

تُتابع رد فعؿ الجميور عمى البرامج  .7
 10 0.00 4.88 68.772 0.96 3.439 واألنشطة االتصالية.

تتحقؽ مف مدى استجابة الجميور  .8
 12 0.00 3.611 66.843 1.012 3.343 لمبرامج واألنشطة االتصالية.

اإلعالـ مف أجؿ  تتواصؿ مع وسائؿ .9
 4 0.00 8.026 73.452 0.891 3.673 تغطية فعاليات وأنشطة الكمية/ الجامعة.

ُتشارؾ في فعاليات الجامعات  .10
 5 0.00 5.966 71.229 1.005 3.562 والمؤسسات األخرى.

11. 
تستغؿ ميرجانات التخرج لمكشؼ عف 
الخدمات التي تقدميا لمطالب بعد 

 تخرجو.
3.448 1.014 68.948 4.711 0.00 9 

تستغؿ الميرجانات التي تقيميا في طرح  .12
 7 0.00 5.21 69.65 0.989 3.483 خطط الكمية/ الجامعة المستقبمية.

  0.00 7.778 71.375 0.781 3.569 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية عمى فقرات والدرجة الكمية لوظيفة .Sigأف قيـ )( يوضح ب30الجدوؿ رقـ )
(، وكانت قيـ ت المحسوبة أكبر مف قيـ ت 0.05التنفيذ كانت أقؿ مف مستوى الداللة )

الجدولية، وكانت جميع قيـ ت موجبة، وىذا يدلؿ عمى أف المتوسطات الحسابية دالة إحصائيًا، 
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كما يتبيف أف العينة توافؽ عمى جميع فقرات وظيفة  (،3ولـ تصؿ إلى درجة الحياد المعروفة )
%(، وىذا يدلؿ عمى أف 80التنفيذ، عمى الرغـ مف أنيا لـ تصؿ لممستوى االفتراضي المطموب )

العالقات العامة تحاوؿ جاىدة تنفيذ المطموب منيا، ولكف طريقة التنفيذ لبرامجيا وفعالياتيا ال 
الوزف النسبي لكؿ فقرات بعد وظيفة التنفيذ  تنفذ بالشكؿ والمستوى المطموب، وبمغ

(71.375.)% 

(، قد حظيت بالمرتبة األولى بيف فقرات بعد وظيفة التنفيذ وتنص 5وكانت الفقرة رقـ )
(، وبمغ الوزف النسبي االجتماعية بالمناسبات والعامميف الجامعة/الكمية طمبة ُتينئعمى )

قاليد التي يتحمى بيا المجتمع الفمسطيني، حيث %(، ولعؿ ذلؾ يرجع إلى العادات والت78.246)
ييتـ بالمناسبات االجتماعية، وىذا انعكس عمى أداء العالقات العامة لوظائفيا، فيي تقـو وتسعى 
جاىدة لتقديـ التينئة في المناسبات االجتماعية المختمفة، ولعؿ ىذه النسبة جاءت األعمى بيف 

 ، ومجدية وليا وقع نفسي في الطمبة والعامميف.فقرات وظيفة التنفيذ، كونيا غير مكمفة

 ُتشاطر(، ذات المرتبة الثانية بيف فقرات وظيفة التنفيذ وتنص عمى )6وكانت الفقرة رقـ )
%(، كيؼ ال تشاطر 76.316(، بوزف نسبي بمغ )والوطنية االجتماعية مناسباتو المحمي المجتمع

ة فمسطينية حكومية، تيتـ بالمناسبات المجتمع الفمسطيني مناسباتو، وىي مؤسسات تعميمي
االجتماعية والوطنية، وبالتالي تؤكد الباحثة بأف دوائر العالقات العامة تيتـ بشدة بالمناسبات 

تقيـ الميرجانات والفعاليات المختمفة خاصة في  -سابقا  –الوطنية واالجتماعية، وكانت 
في مجاؿ الفعاليات الوطنية، وىذا يرجع إلى  المناسبات الوطنية، لكف في الفترة األخيرة قؿ أداؤىا

سوء األوضاع األمنية والسياسية في قطاع غزة، إضافة إلى حالة االنقساـ الفمسطيني الفمسطيني، 
والتي سببت أضرارًا في كافة مجاالت الحياة في قطاع غزة، ولحقت ىذه األضرار إلى المؤسسات 

مة لبعض أعماليا وفعالياتيا التي اعتادت االىتماـ بيا. التعميمية، كما أنيا في أداء العالقات العا
 الداخمي) الجميور مف رسائؿ تنقؿ(، ونصيا )3أما الفقرة ذات الترتيب ما قبؿ األخير الفقرة رقـ )

%(، بينما كانت 67.895(، فقد كانت بوزف نسبي بمغ )الجامعة/الكمية إدارة إلى( والخارجي
 واألنشطة لمبرامج الجميور استجابة مدى مف تتحقؽخير ونصيا )( ذات الترتيب األ8الفقرة رقـ )
 %(.66.843( بوزف نسبي بمغ )االتصالية
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 (: 31جدول رقم )
 اختبار ت لمعينة الواحدة عمى فقرات بعد وظيفة التنسيق والدرجة الكمية لفقراتو

 رابعًا: وظيفة التنسيق م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 قيمة ت النسبي

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1. 
تنسؽ مع كافة المؤسسات التعميمية 

 األخرى.
3.518 0.905 70.351 6.109 0.001 5 

 3 0.001 7.619 72.632 0.886 3.632 تنسؽ مع المؤسسات اإلعالمية. .2

3. 
تنسؽ بيف الكمية/ الجامعة والييئات 

 المحمية.
3.5 0.885 70 6.033 0.001 6 

4. 
ات النظر بيف الكمية/ توِحد وجي

 الجامعة والنقابات المختمفة.
3.268 1.031 65.358 2.75 0.007 9 

5. 
تنسؽ بيف الكمية/ الجامعة ومؤسسات 

 المجتمع المدني.
3.439 0.942 68.772 4.977 0.00 7 

6. 

تعمؿ عمى جسر العالقة بيف 
المؤسسة والمؤسسات العامة والخاصة 

يؾ في محافظات غزة مف خالؿ التشب
 والتنسيؽ.

3.316 0.972 66.316 3.471 0.001 8 

7. 
تؤّمف االتصاؿ اإلعالمي الالـز مع 

 المؤسسات اإلعالمية.
3.553 0.923 71.053 6.396 0.00 4 

8. 
تنسؽ الفعاليات واألنشطة داخؿ 

 الكمية/ الجامعة.
3.781 0.86 75.615 9.696 0.00 2 

تحجز القاعات والمعدات الالزمة  .9
 يات التي تقيميا الكمية/الجامعة.لمفعال

3.795 0.932 75.893 9.03 0.00 1 

  0.00 7.416 70.651 0.767 3.533 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية عمى جميع فقرات بعد وظيفة .Sig( يوضح أف جميع قيـ )31الجدوؿ رقـ )
(، وكانت قيـ ت المحسوبة أكبر مف قيمة ت 0.05سيؽ كانت أقؿ مف مستوى الداللة )التن

الجدولية، وىذا يدلؿ عمى أف المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا، ولـ يصؿ إلى درجة الحياد 
%(، عمى بعد وظيفة 70.651(، وىنا نود اإلشارة إلى أف الوزف النسبي بمغ )3المعروفة )

سات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة تقوـ بعمميا ووظائفيا في التنسيؽ، بمعنى أف مؤس
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مجاؿ التنسيؽ مع المؤسسات المختمفة سواء أكانت تعميمية، حكومية أـ خاصة، أـ حتى 
 %(.70.651مؤسسات المجتمع المدني بنسبة )

 اتوالمعد القاعات تحجز(، ونصيا )9والفقرة التي حظيت بالمرتبة األولى الفقرة رقـ )
%(، فيما تمتيا الفقرة 75.983(، بوزف نسبي بمغ )الجامعة /الكمية تقيميا التي لمفعاليات الالزمة
 %(.75.615(، بوزف نسبي )الجامعة/ الكمية داخؿ واألنشطة الفعاليات تنسؽ(، ونصيا )8رقـ )

 /الكمية بيف النظر وجيات توِحد(، وتنص عمى )4أما أدنى الفقرات فكانت الفقرة رقـ )
 تعمؿ(، ونصيا )6%(، والفقرة رقـ )65.358(، بوزف نسبي بمغ )المختمفة والنقابات الجامعة
 خالؿ مف غزة محافظات في والخاصة العامة والمؤسسات المؤسسة بيف العالقة جسر عمى

(، أما الفقرة ذات الترتيب قبؿ األخير بيف فقرات وظيفة التنسيؽ، بوزف نسبي والتنسيؽ التشبيؾ
 %(.66.316بمغ )

(، بالرغـ أف 2011كما وتختمؼ النتائج الواردة في الجدوؿ أعاله مع نتائج دراسة )شرباتي، 
 ( طبقت عمى بيئة فمسطينية، لكنيا في الضفة الغربية وليس قطاع غزة.2011دراسة الشرباتي )

 (:32جدول رقم )
 لكمية لفقراتويوضح اختبار ت لمعينة الواحدة عمى فقرات بعد وظيفة التقويم والدرجة ا

المتوسط  خامسًا: وظيفة التقويم م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
قيمة  قيمة ت النسبي

(Sig.) الرتبة 

 3 0.00 6.139 70.176 0.885 3.509 تُقّوـ ما تحقؽ مف أىداؼ. .1

2. 
تتحقؽ مف كفاية خطط العالقات 

 العامة.
3.386 0.898 67.72 4.592 0.00 8 

3. 
البرامج واألنشطة اإلعالمية التي تَُقّوـ 
 نفذتيا.

3.474 0.998 69.474 5.071 0.00 5 

4. 
تُقي ـ العالقات العامة األخطاء التي 

 وقعت بيا.
3.39 1.056 67.788 3.921 0.00 7 

5. 
ُتحدد جوانب القصور في أدائيا 

 لوظائفيا بشكؿ مستمر.
3.319 1.046 66.372 3.238 0.002 10 

6. 
األخطاء السابقة في تستفيد مف 

 صياغة البرامج والخطط المستقبمية.
3.448 1.006 68.948 4.752 0.00 6 

 1 0.00 6.08 70.893 0.949 3.545ُتعزز نقاط القوة في برامجيا  .7
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 وأنشطتيا.

8. 
ُتعالج جوانب القصور والضعؼ في 

 برامجيا وأنشطتيا.
3.483 1.007 69.65 5.119 0.00 4 

9. 
ر حوؿ نتائج برامجيا ُتعد التقاري
 وأنشطتيا.

3.514 0.974 70.266 5.603 0.00 2 

تقيس تكاليؼ البرامج واألنشطة التي  .10
 تقدميا مقارنة بنتائجيا.

3.381 1.003 67.611 4.034 0.00 9 

11. 
ُتصدر تقارير دورية "سنوية، فصمية" 
 لألنشطة التي أقامتيا الكمية/الجامعة.

3.264 1.176 65.264 2.391 0.019 11 

  0.00 5.435 68.56 0.841 3.428 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية كانت أدنى مف مستوى الداللة .Sig( يوضح أف جميع قيـ )32الجدوؿ رقـ )
وظيفة التقويـ كانت دالة (، وىذا يدلؿ عمى أف المتوسطات الحسابية لفقرات بعد 0.05)

(، ىذا وكانت قيـ ت المحسوبة، أكبر مف 3إحصائيًا، ولـ تصؿ إلى درجة الحياد المعروفة )
قيمة ت الجدولية، وكانت موجبة، بمعنى أف العينة توافؽ عمى محتوى بعد وظيفة التقويـ، 

سبة أدنى مف %(، وىي ن68.56وفقراتيا، وكاف الوزف النسبي لجميع فقرات وظيفة التقويـ )
المستوى المطموب، فإف كانت المياـ والوظائؼ التي تقوـ بيا العالقات العامة محدودة ولـ تصؿ 
لممستوى المطموب، فطبيعي أف تكوف طبيعة وظيفة التقويـ أدنى مف المستوى المطموب، والسيما 

ا بحاجة لدقة أف وظيفة التقويـ ترتبط بوظائؼ العالقات العامة األخرى فكثرت األعماؿ ودقتي
ف كانت غير ذلؾ فإف التقويـ يكوف مكمؼ مقارنة باألىداؼ التي  وموضوعية عممية التقويـ، وا 

 يحققيا.

ويمكف اإلشارة إلى أف الفقرة ذات المرتبة األولى بيف فقرات وظيفة التقويـ كانت رقـ 
 %(.70.983(، بوزف نسبي بمغ )وأنشطتيا برامجيا في القوة نقاط ُتعزز(، ونصيا )7)

 حوؿ التقارير ُتعد(، ونصيا الفقرة رقـ )9فيما كانت الفقرة ذات الرتبة الثانية الفقرة رقـ )
 (.وأنشطتيا برامجيا نتائج

(، ذات الترتيب ما قبؿ األخير بيف فقرات وظيفة التقويـ، ونصيا 5فيما كانت الفقرة رقـ )
%(، أما 66.372ف نسبي بمغ )(، بوز مستمر بشكؿ لوظائفيا أدائيا في القصور جوانب ُتحدد)



127 
 

" فصمية سنوية،" دورية تقارير ُتصدر(، ونصيا )11الفقرة ذات الترتيب األخير فكانت الفقرة رقـ )
%(. وترى الباحثة بأف وظيفة 65.264(، بوزف نسبي بمغ )الجامعة /الكمية أقامتيا التي لألنشطة

ع تمؾ المياـ والوظائؼ أسفر عف قصور التقويـ مرتبطة تمامًا بالمياـ والوظائؼ المسبقة، وتراج
 في وظيفة التقويـ.

وبعد اإلطالع عمى كافة الوظائؼ التي تقـو بيا العالقات العامة في مؤسسات التعميـ 
العالي الحكومية، ترى الباحثة بأف ىناؾ قصورًا إلى حد ما في أداء تمؾ الوظائؼ، ولعؿ ذلؾ 

ياكؿ التنظيمية والتنسيؽ المباشر بيف دائرة يرجع إلى ضعؼ اإلمكانات المتاحة، وضعؼ الي
العالقات العامة واإلدارات األخرى بالكمية أو الجامعة، وضعؼ الترابط بيف العالقات العامة 
واإلدارة العميا لممؤسسة التعميمية، كما يمكف تفسير ىذا القصور مف منطمؽ أف عمؿ العالقات 

كما أف عدد موظفي العالقات العامة في يًا، ات التعميـ العالي أصبح روتينالعامة في مؤسس
المؤسسات التعميمية الثالث ال يمبي الغرض المطموب، كما أف معظـ مؤىالتيـ ال ترتقي لممستوى 

 المطموب.

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة ممارسة وينبثق عن السؤال الرابع الفرض القائل: 
 التقنية(. –التكنولوجيا  –األكاديمية   )األقصى العالقات العامة لوظائفيا ُتعزى لممؤسسة 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
(، يوضح الفروؽ في وظائؼ العالقات العامة 33لمفروؽ بيف المؤسسات الثالثة، والجدوؿ رقـ )
 باختالؼ متغير الجامعة أو المؤسسة التعميمية:
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 (:33جدول رقم )
وظائف العالقات العامة لدى مؤسسات التعميم بين اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق  يوضح

 الثالث العالي

مجموع  مصدر التباين وظائف العالقات العامة
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

 وظيفة البحث -أوالً 
 0.368 2 0.736 بيف المجموعات

 0.828 111 91.932 داخؿ المجموعات 0.643 0.444

  113 92.667 اإلجمالي

 وظيفة التخطيط -نياً ثا
 1.406 2 2.812 بيف المجموعات

 0.737 111 81.846 داخؿ المجموعات 0.153 1.907

  113 84.658 اإلجمالي

 وظيفة التنفيذ -ثالثاً 
 0.682 2 1.364 بيف المجموعات

 0.608 111 67.509 داخؿ المجموعات 0.330 1.121

  113 68.873 اإلجمالي

 وظيفة التنسيق -رابعاً 
 0.352 2 0.703 بيف المجموعات

 0.592 111 65.724 داخؿ المجموعات 0.554 0.594

  113 66.427 اإلجمالي

 وظيفة التقويم -خامساً 
 1.041 2 2.081 بيف المجموعات

 0.701 111 77.805 داخؿ المجموعات 0.231 1.485

  113 79.887 اإلجمالي

 جميع الوظائف
 0.677 2 1.354 بيف المجموعات

 0.599 111 66.456 داخؿ المجموعات 0.327 1.130

  113 67.809 اإلجمالي

ة ( االحتمالية كانت أكبر مف مستوى الدالل.Sig( يوضح أف جميع قيـ )30الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في كؿ وظيفة مف وظائؼ العالقات العامة، والدرجة 0.05)

الكمية لوظائؼ العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية باختالؼ متغير المؤسسة، 
جابت ف عينة الدراسة أإ، حيث نفسيا أي أف الجامعات الثالث تتناوؿ الوظائؼ تقريبًا بالكيفية

 وظائؼ العالقات العامة. مجاالتبنسب ومتوسطات متقاربة عمى كافة 

، وىناؾ بعض نفسيا وترى الباحثة بأف المؤسسات التعميمية الثالث تتبع النظـ والموائح
القوانيف المشتركة، حتى أف ىناؾ بعض التنسيؽ بيف دائرة العالقات العامة في المؤسسات 

رات عينة الدراسة لموظائؼ التي تقوـ بيا العالقات العامة، كما الثالث، فال توجد فروؽ في تقدي
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أف المؤسسات التعميمية الثالث تتعامؿ مع نفس المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
 لمجميور، وىذا أثر في الوظائؼ التي تقـو بيا العالقات العامة، ومستوى ىذه الوظائؼ.

 تستخدميا التي والوسائل األساليب أىم ماعمى: الخامس والذي ينص السؤال  اإلجابة عن
 إحصائية داللة ذات فروق توجد وىل الحكومية؟ العالي التعميم مؤسسات في العامة العالقات

 الثالثة؟ المؤسسات بين والوسائل األساليب ىذه استخدام في

 ،السؤاؿ الخامس يجب أف توضح الباحثة بأف التساؤؿ يتكوف مف شقيف لإلجابة عف
 نووؿ يتعمؽ باألساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة، وقامت الباحثة باإلجابة عاأل

( One Sample T testمف خالؿ االختبارات الوصفية، إضافة إلى اختبار ت لمعينة الواحدة )
( يوضح ىذه النتائج، أما الشؽ 34لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ األساليب والوسائؿ، والجدوؿ رقـ )

لثاني فيتعمؽ بالفروؽ بيف المؤسسات التعميمية الثالثة في األساليب والوسائؿ المستخدمة، حيث ا
 Oneقامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث مجموعات فأكثر )

Way ANOVAs( والجدوؿ رقـ ،)يوضح النتائج:35 ) 

 (: 34جدول رقم )
لواحدة عمى فقرات مجال األساليب والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة اختبار ت لمعينة ايوضح 

 والدرجة الكمية لفقراتو

 م.
الوسائل واألساليب التي تستخدميا 

 العالقات العامة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 قيمة ت النسبي

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1. 
تستخدـ سجالت مخصصة لتدويف 

والمعمومات التي تختص البيانات 
 بعمميا.

3.478 0.888 69.558 5.725 0.00 4 

تستخدـ سجالت خاصة بيا لمتقارير  .2
 التي تجمعيا حوؿ الجماىير.

3.369 0.934 67.369 4.213 0.00 8 

3. 
تسػػتخدـ سػػػجالت مختصػػة بالجمػػػاىير 
 الداخمية ) االدارة العميا والموظفيف(.

3.369 1.059 67.369 3.718 0.001 9* 

4. 
تقدـ تقارير وصفية تفصيمية ألنشطتيا 

 وأعماليا وانجازاتيا.
3.351 0.978 67.018 3.833 0.001 10 

5. 
تستخدـ التقارير اإلحصائية والبيانات 

 الكمية والكيفية.
3.386 1.001 67.72 4.121 0.00 7 
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 13 0.024 2.297 64.386 1.02 3.22 تنشر تقاريرىا بصورة دورية مستمرة. .6

7. 
تقدـ كتيبات تشمؿ كافة خدمات 

 الكمية/الجامعة.
3.448 1.256 68.948 3.804 0.00 5 

8. 
تعتمد عمى األدوات التقنية في إطالؽ 

 برامجيا "الحاسوب، االنترنت".
3.563 1.089 71.25 5.468 0.00 3 

تتواصؿ مع الطمبة مف خالؿ الرسائؿ  .9
 (.smsالقصيرة )

3.571 1.205 71.404 5.055 0.00 1 

10. 

تتصؿ بالجماىير مف خالؿ مواقع 
التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ، 
تويتر، نتموؽ، السكاي بي، الفايبر، 

 الواتس أب(.

3.567 1.172 71.328 5.139 0.00 2 

11. 
تصدر مجالت دورية ضمف برامجيا 

 االتصالية.
3 1.158 60 0 1 16 

12. 
تستعيف بالموحات اإلعالنية الداخمية 

المؤسسة" في بناء برامجيا "داخؿ 
 االتصالية.

3.434 1.093 68.673 4.219 0.00 6 

13. 
تستعيف بالموحات اإلعالنية الخارجية 
"خارج المؤسسة" في تنفيذ برامجيا 

 االتصالية.
3.132 1.118 62.632 1.258 0.212 15 

14. 
تقـو بإعداد الكتيبات اليادفة لتوعية 

 الجماىير.
3.299 1.144 65.965 2.784 0.007 11 

15. 

تعتمد عمى األماكف العامة 
"المنتزىات، األسواؽ، المؤسسات 
العامة، ....." في تنفيذ خططيا 

 االتصالية.

2.948 1.159 58.948 -0.486 0.629 17 

16. 
تستخدـ النشرات اإلعالمية في 
خططيا وبرامجيا االتصالية مع 

 الجماىير.
3.257 1.051 65.133 2.598 0.011 12 

تعتمد عمى اإلذاعات والفضائيات  .17
 لمترويج لمبرامج الجامعية.

3.134 1.103 62.679 1.286 0.202 14 

  0.00 4.072 66.537 0.858 3.327 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )
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في العالقات العامة جاء  ( يوضح أف استخداـ الوسائؿ واألساليب34الجدوؿ رقـ )
( عمى الدرجة .Sig%(، وكانت قيمة االحتماؿ )80بمستوى أدنى مف المستوى االفتراضي )

(، وىذا يدلؿ عمى أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات والوسائؿ لـ يصؿ 0.05الكمية أقؿ مف )
ية، وكانت القيمة لدرجة الحياد المعروفة، كما كانت قيمة ت المحسوبة أكبر مف قيمة ت الجدول

 موجبة، أي أف العينة توافؽ عمى محتوى األساليب والوسائؿ التي يتضمنيا ىذا المجاؿ.

(، ونصيا 9ير بالذكر أف أكثر األساليب والوسائؿ استخدامًا كانت الفقرة رقـ )دالجمف و 
%(، وفي 71.404، بوزف نسبي بمغ )((sms) القصيرة الرسائؿ خالؿ مف الطمبة مع تتواصؿ)

أكثر الوسائؿ التي يمكف مف خالليا التواصؿ مع  - فعالً  –حقيقة األمر ترى الباحثة بأنيا 
الجماىير، لكنيا ال يمكف أف تصؿ لكافة الجماىير، فيمكف التعامؿ مف خالؿ الرسائؿ النصية 
فقط مع جميور الطمبة، والعامميف، وال يمكف الوصوؿ إلى أولياء األمور مثاًل، وكانت الوسيمة 

 التواصؿ مواقع خالؿ مف بالجماىير تتصؿ(، وىي )10ات الترتيب الثاني الوسيمة رقـ )ذ
(، وبمغ الوزف النسبي (أب الواتس الفايبر، بي، السكاي نتموؽ، تويتر، الفيسبوؾ،) االجتماعي

انتشار المواقع االجتماعية في وقت  مف رغـأنو عمى %(، وترى الباحثة 71.328لوسيمة )ليذه ا
 أف الجامعات والمؤسسات التعميمية سارعت لتصميـ صفحات تتعمؽ بيا، والجدير الحؽ إال

طالع الباحثة عمى ىذه القات العامة، بعد ابالذكر أف تمؾ الصفحات يديرىا موظفو الع
الصور، والتعميمات بصورة  ونشرالصفحات، فيي تقوـ بالتواصؿ مع جميورىا باستمرار، 

 واضحة.

(، قد حظيت عمى الترتيب الثالث بيف الوسائؿ 8رة رقـ )والجدير بالذكر أف الفق
واألساليب وتتعمؽ باستخداـ التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في إدارة العالقات العامة بوزف نسبي 

%(، وىذا يرجع إلى طبيعة التطورات الحاصمة، فمعظـ طرؽ التواصؿ والوصوؿ 71.25بمغ )
صة أف جماىير مؤسسات التعميـ العالي تتمتع بالقدرة لمجماىير عبر قنوات اتصالية تقنية. خا

 عمى التفاعؿ اإللكتروني والتقني مع دوائر العالقات العامة.

 دورية مجالت تصدر(، ونصيا )11أما الفقرة ذات الترتيب ما قبؿ األخير فكانت رقـ )
بالمجالت،  %(، ولـ تعد العالقات العامة تيتـ60(، بوزف نسبي بمغ )االتصالية برامجيا ضمف

ف أصدر مجالت فإنيا عادة ما تكوف بصورة غير مستمرة أي غير دورية. أما الفقرة ذات  وا 
الترتيب األخير بيف فقرات مجاؿ الوسائؿ واألساليب التي تستخدميا العالقات العامة فكانت رقـ 

 في...." . العامة، المؤسسات األسواؽ، المنتزىات،" العامة األماكف عمى تعتمد(، ونصيا )15)
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(، ربما لـ تعتمد عمى ىذه الوسيمة كونيا مكمفة مقارنة باألساليب االتصالية خططيا تنفيذ
 والوسائؿ األخرى المتضمنة في الجدوؿ أعاله.

ال توجد فروق دالة إحصائيًا  في األساليب وينبثق عن السؤال الخامس الفرض القائل: 
 –التكنولوجيا  –لممؤسسة األكاديمية )األقصى  والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة ُتعزى

 التقنية(.

ولمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ، قامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف 
 ( يوضح النتائج:35األحادي لمفروؽ بيف ثالث مجموعات فأكثر، والجدوؿ رقـ )

 (:35جدول رقم )
األساليب والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة  بيناختبار تحميل التباين األحادي لمفروق يوضح  

 الثالث في مؤسسات التعميم العالي

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

الوسائل واألساليب التي 
 تستخدميا العالقات العامة

 4.450 2 8.900 بيف المجموعات

 0.668 111 74.101 داخؿ المجموعات 0.002 6.666

  113 83.00 اإلجمالي

( االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى الداللة .Sig( يوضح بأف قيمة )35الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في األساليب والوسائؿ التي تستخدميا 0.05)

كومية لمتعميـ العالي، ولمكشؼ عف طبيعة الفروؽ، دوائر العالقات العامة في المؤسسات الح
 :اختبار شيفيو لممقارنات البعدية كما بالجدوؿ التالي واتجاىيا، قامت الباحثة باستخداـ

 (:36جدول رقم )
( عمى مجال األساليب والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة Scheffeنتائج اختبار )يوضح  

 ميميةباختالف متغير المؤسسة التع
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي العدد الكمية/ الجامعة
 62.042 3.1021 69 جامعة األقصى

 74.252 3.7126 22 الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

 72.64 3.632 23 كمية فمسطيف التقنية

 .i- j Sig (Jالفئة ) (iالفئة )

 0.011 0.61044* صىجامعة األق الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

 0.030 0.52991* جامعة األقصى كمية فمسطيف التقنية
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( يوضح بأف الوزف النسبي لألساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات 36الجدوؿ رقـ )
%(، بينما كاف الوزف النسبي ليذه الوسائؿ واألساليب عند 62.042العامة في جامعة األقصى )

كمية فمسطيف التقنية فبمغت  %(، أما لدي74.252لتكنولوجيا )وا الكمية الجامعية لمعموـ
(72.64.)% 

( كانت أقؿ مف مستوى الداللة، والواضح بأف .Sigونالحظ مف الجدوؿ أعاله أف قيـ )
تمؾ الفروؽ لصالح الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا، وكمية فمسطيف التقنية وعمى حساب 

لى ضعؼ الميزانية المخصصة لدائرة العالقات العامة في جامعة األقصى، ولعؿ ذلؾ يرجع إ
جامعة األقصى مما يجعميا غير قادرة عمى استخداـ الوسائؿ واألساليب الالزمة لمعالقات العامة، 

لياتيا مقارنة بكمية فمسطيف التقنية، والكمية و كبر حجـ جامعة األقصى، وتعاظـ مسؤ إضافة إلى 
إضافة إلى اتساع جماىير جامعة األقصى يجعميا غير قادرة عمى  الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا،

 .توى المطموبوبالمسكافة ألساليب ااالستعانة ب

إضافة إلى العديد مف العوامؿ األخرى، منيا انتشار أكثر مف فرع لجامعة األقصى، 
قامة الفعاليات واألنشطة بحاجة لموازنات أعمى مف المؤسسات التعميمية األخرى، كما قد ترجع  وا 

 عىذه النتائج إلى ضعؼ أنظمة التدريب لموظفي العالقات العامة في جامعة األقصى، مقارنة م
 المؤسسات التعميمية األخرى، إضافة إلى ضعؼ أنظمة الرقابة والمتابعة مف قبؿ اإلدارات العميا.

 العالقات اتنفذى التي واألنشطة البرامج أىم ماالسادس والذي ينص عمى: السؤال  ناإلجابة ع
 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد وىل الحكومية؟ العالي التعميم مؤسسات في العامة

 ؟واألنشطة البرامج تنفيذ درجة في الثالثة المؤسسات

السؤاؿ السادس يجب أف توضح الباحثة بأف التساؤؿ يتكوف مف شقيف األوؿ يتعمؽ  فلإلجابة ع
مف خالؿ  نوقات العامة، وقامت الباحثة باإلجابة عبالبرامج واألنشطة التي تنفذىا العال

( لكؿ فقرة One Sample T testاالختبارات الوصفية، إضافة إلى اختبار ت لمعينة الواحدة )
( يوضح ىذه 37مف فقرات مجاؿ البرامج واألنشطة التي تنفذىا العالقات العامة، والجدوؿ رقـ )

بيف المؤسسات التعميمية الثالثة في البرامج واألنشطة النتائج، أما الشؽ الثاني فيتعمؽ بالفروؽ 
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التي تنفذىا العالقات العامة، حيث قامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ 
 ( يوضح النتائج:38(، والجدوؿ رقـ )One Way ANOVAsبيف ثالث مجموعات فأكثر )

 (: 37جدول رقم )
دة عمى فقرات مجال البرامج واألنشطة التي تنفذىا العالقات العامة اختبار ت لمعينة الواحيوضح 

 والدرجة الكمية لفقراتو

البرامج واألنشطة التي تنفذىا  م.
 العالقات العامة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
قيمة  قيمة ت النسبي

(Sig.) الرتبة 

1. 
تصميـ أنشطة وبرامج وقائية لتجنب 

 الكمية/ الجامعة.األزمات داخؿ 
3.115 0.958 62.281 1.273 0.206 8 

2. 
تنظـ برامج تدريبية لموظفييا لمتعامؿ 

 الجيد مع الجماىير.
3.044 1.026 60.878 0.457 0.649 9 

3. 
تطرح برامج عالجية لممشكالت التي 

 تواجييا وتواجو الكمية/ الجامعة.
3.009 0.936 60.176 0.101 0.921 11 

4. 
برامج واألنشطة اإلخبارية تيتـ بال

حوؿ سياسات الكمية/ الجامعة 
 وأىدافيا.

3.255 0.976 65.088 2.784 0.007 5 

5. 
ُتطمؽ برامج حوؿ المشكالت التي 
تعرضت ليا الكمية/ الجامعة وآثار 

 ىذه المشكالت.
3.036 1.03 60.702 0.364 0.717 10 

6. 
تُقدـ برامج نوعية خاصة لرفع الروح 

مجماىير الداخمية)العامميف( المعنوية ل
 كالرحالت والمسابقات والتكريـ.

3.15 1.058 62.983 1.506 0.136 7 

7. 
تنوع برامجيا بما يتفؽ مع سياسات 

 وخدمات الكمية/ الجامعة.
3.272 1.025 65.439 2.835 0.006 4 

8. 
تقدـ برامج تختص بتاريخ الجامعة 

نجازاتيا.  وا 
3.29 1.063 65.79 2.911 0.005 3* 

9. 
تصدر برامج وأنشطة إعالمية تيتـ 

 بنشاطات المؤسسة المستقبمية.
3.325 1 66.492 3.466 0.001 1 

10. 
تُقدـ الكمية/ الجامعة برامج تتوافؽ مع 
الجميور الذي تخاطبو وفؽ تقارير 

 العالقات العامة.
3.29 0.967 65.79 3.2 0.002 2 

تقـو بإصدار نشرات وبرامج خاصة لكي  .11
 6 0.02 2.371 64.737 1.067 3.237 يدرؾ الجميور أىداؼ الكمية/ الجامعة.
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12. 
ُتعد برامج تمفزيونية كأسموب لالتصاؿ 

 بالجماىير.
2.788 1.257 55.753 -1.797 0.076 12 

  0.071 1.827 63.006 0.879 3.151 الدرجة الكمية

 (1.98تساوي )(، 0.05(، مستوى داللة )113ت الجدولية عند درجات حرية )

( عمى الدرجة الكمية لمجاؿ األنشطة .Sig( يوضح بأف قيمة االحتماؿ )37الجدوؿ رقـ )
دلؿ عمى أف (، وىذا ي0.05والبرامج التي تنفذىا العالقات العامة كاف أكبر مف مستوى الداللة )

ف قيمة (، وكانت قيمة ت المحسوبة أقؿ م3درجة الحياد المعروفة )المتوسط الحسابي وصؿ إلى 
%(، وىي 63.006ت الجدولية، وكانت القيمة موجبة، والجدير بالذكر أف الوزف النسبي بمغ )

إلى ضعؼ البرامج، التي تنفذىا العالقات ، وتشير ىذه النسبة نسبة أدنى مف المستوى المطموب
ف ىناؾ بعض البرامج تحتاج إلى ضعؼ اإلمكانات المتاحة، حيث إالعامة، ولعؿ ذلؾ يرجع 

ارد مالية، كما أنو ومف خالؿ عمؿ الباحثة في إحدى دوائر العالقات العامة التابعة لمؤسسات لمو 
بعض برامج العالقات العامة غير كافية لمقياـ ب ت موظفيالتعميـ العالي الحظت بأف مؤىال

ف كاف معظميـ مف تخصصات العالقات العامة، حيث إ ف معظميـ يحمؿ درجة البكالوريوس، وا 
كما تود الباحثة اإلشارة إال أف أنظمة التدريب والتطوير  العالقات العامة، فيذا ال يكفي.اإلعالـ و 

غير متوفرة بالدرجة المطموبة، وغالبًا ما تكوف الدورات التدريبية في الجوانب اإلدارية، فيما يغفؿ 
 القائموف التدريب في مجاالت تطبيؽ أسس ومبادئ، وبرامج العالقات العامة.

 إعالمية وأنشطة برامج تصدر(، ونصيا )9ثر البرامج استخدامًا الفقرة رقـ )وكانت أك
%(، وىي نسبة متدنية، وال ترتقي 66.492(، بوزف نسبي )المستقبمية المؤسسة بنشاطات تيتـ

 مع تتوافؽ برامج الجامعة /الكمية تُقدـ(، ونصيا )10لممستوى المطموب، يمييا الفقرة رقـ )
 %(.65.79(، بوزف نسبي بمغ )العامة العالقات تقارير وفؽ تخاطبو الذي الجميور

 عالجية برامج تطرح(، ونصيا )3أما الفقرة ذات الترتيب ما قبؿ األخير فكانت رقـ )
الفقرة ذات و %(، 60.176(، بوزف نسبي بمغ )الجامعة/ الكمية وتواجو تواجييا التي لممشكالت

 لالتصاؿ كأسموب تمفزيونية برامج ُتعديا )(، ونص12الترتيب األخير فكانت الفقرة رقـ )
 %(.55.753(، بوزف نسبي بمغ )بالجماىير
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تنفذىا ال وىنا ترى الباحثة بأف معظـ البرامج التي يتضمنيا الجدوؿ أعاله ال تطبقيا و 
المالية المتاحة لدوائر العالقات العامة،  اإلمكاناتالعالقات العامة، وىذا يرجع إلى ضعؼ 

التعاوف مع المؤسسات اإلعالمية المختمفة خاصة المحمية. وتختمؼ ىذه  إضافة إلى ضعؼ
(، وىذا 2011(، بينما تتفؽ مع نتائج دراسة )دراغمة، 2001النتائج مع نتائج دراسة )الزيود، 

يرجع إلى أف الزيود طبؽ دراستو عمى جامعات أردنية، فيما طبؽ دراغمة دراستو عمى جامعات 
(، حيث ترجح 2001االختالؼ مع نتائج الزيود )الؼ البيئة سبب بمعنى أف اخت ،فمسطينية

الباحثة أف اختالؼ البيئة يرجع إلى اتساع قاعدة جميور الجامعات األردنية بسبب انفتاحيا عمى 
السيما المؤسسات التعميمية عمى عكس البيئة الفمسطينية التي يحد الحصار و العالـ الخارجي 

ى محصورة عمى التواصؿ االلكتروني، والذي يحد فتبق ،مى العالـالمفروض عمييا مف انفتاحيا ع
مف نسج موظفي العالقات العامة صالت التعاوف وتكويف عالقات وجماىير خارجية مما ُيمكنيا 

 االستفادة مف الخبرات الخارجية. 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة تنفيذ وينبثق عن السؤال السادس الفرض القائل: 
 –التكنولوجيا  –قات العامة لمبرامج واألنشطة ُتعزى لممؤسسة األكاديمية )األقصى العال

 التقنية(.

ولمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
لمفروؽ بيف مؤسسات التعميـ العالي الحكومية الثالثة في البرامج واألنشطة التي تستخدميا 

 (، يوضح النتائج:38عامة، والجدوؿ رقـ )العالقات ال

 (:38جدول رقم )
البرامج واألنشطة التي تنفذىا العالقات العامة في بين اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق  يوضح

 الثالث مؤسسات التعميم العالي

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

البرامج واألنشطة التي 
 تنفذىا العالقات العامة

 1.162 2 2.325 بيف المجموعات

 0.764 111 84.815 داخؿ المجموعات 0.223 1.521

  113 87.140 اإلجمالي

( االحتمالية كانت أكبر مف مستوى الداللة .Sig( يوضح بأف قيمة )38الجدوؿ رقـ )
توجد فروؽ في البرامج واألنشطة التي تنفذىا المؤسسات (، وىذا يدلؿ عمى أنو ال 0.05)
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، ذاتيا التعميمية الثالث، ولعؿ ذلؾ يرجع إلى أف ىذه المؤسسات حكومية، وتتبع األنظمة والموائح
اتيا متقاربة، وتتشابو مف حيث نوعية الجماىير التي تتعامؿ معيا، لذا لـ تظير يكما أف إمكان

تي تنفذىا دوائر العالقات العامة، ة في تمؾ البرامج واألنشطة الجوىرية ذات داللة إحصائي فروؽ
الضخمة لعمؿ العالقات  اإلمكاناتومف وجية نظر الباحثة فإف البرامج واألنشطة غير مقترنة ب

وف في مجاؿ العالقات العامة وىذا ما يفتقر إليو العاممفيي إبداعية بالدرجة األولى،  ،العامة
ة واحدة وىي الجامعات والكميات الفمسطينية التي جعمتيـ داخؿ قالب نيـ خرجوا مف ثقافحيث إ

، وىـ بدورىـ بصورتيا النظرية الجافة التي تفتقر اإلبداع واحد تمخص في أعماؿ العالقات العامة
طالؽ عناف اإلبداع لفكرىـ وعمميـ، أيضا  أصبحوا يعيشوف بداخمو دوف التفكير خارج حدوده وا 

د جود فروؽ في البرامج واألنشطة بيف المؤسسات الثالث إلى تقميو عدـ  يمكف لمباحثة أف ترجح
 العامميف فييا لبعضيـ البعض حتى في طريقة اإلعالف عنيا مما قتؿ االبتكار لدييـ.

والذي ينص عمى: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  السابعالسؤال  ناإلجابة ع
اسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميم ( في تقديرات عينة الدر 0.05مستوى داللة )

 ؟العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس

قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي والتحقؽ مف صحتو  السابعالسؤاؿ  لإلجابة عف
(، والجدوؿ Independent Samples T testباستخداـ  اختبار ت لمفروؽ بيف مجموعتيف )

 النتائج:( يوضح 39رقـ )

( في تقديرات عينة الدراسة لواقع 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس

 (:39جدول رقم )
 اختبار ت لمفروق في واقع العالقات العامة باختالف متغير الجنسيوضح 

المتوسط  العدد الجنس مجاالتال م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 0.746 3.546 93 ذكر ومكانتيا أىمية العالقات العامة .1
-0.08 0.934 

 0.545 3.56 21 أنثى

2. 
نجاح العالقات العامة في 

 تحقيؽ أىدافيا
 0.763 3.416 93 ذكر

0.096 0.923 
 0.555 3.399 21 أنثى
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 وظائؼ العالقات العامة .3
 0.819 3.402 93 ذكر

-0.37 0.710 
 0.551 3.473 21 أنثى

4. 
األساليب والوسائؿ التي 

 تستخدميا العالقات العامة
 0.909 3.314 93 ذكر

-0.34 0.737 
 0.591 3.384 21 أنثى

5. 
برامج وأنشطة العالقات 

 العامة
 0.915 3.17 93 ذكر

0.500 0.618 
 0.706 3.064 21 أنثى

6. 
المعوقات التي تعترض عمؿ 

 العالقات العامة
 0.837 3.405 93 ذكر

1.319 0.190 
 0.549 3.152 21 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.708 3.386 93 ذكر

-0.01 0.997 
 0.432 3.387 21 أنثى

 (1.98ساوي )(، ت0.05(، مستوى داللة )112ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية كانت أكبر مف مستوى .Sig( يوضح بأف جميع قيـ )39الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في تقديرات 0.05الداللة )

 يجب قبوؿعينة الدراسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية، وىنا 
( في 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الصفري القائؿ: الفرض 

تقديرات عينة الدراسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في قطاع 
 .غزة تعزى لمتغير الجنس

 فىإناثًا، يعمموف  بأف العينة سواء أكانوا ذكورًا أـوفي ىذا الصدد ترى الباحثة 
 ، وىي مؤسسات التعميـ العالي الحكومية، كما أنيـ يواجيوف الظروؼ المواتيةذاتيا المؤسسات

 .(2001ج مع نتائج دراسة )الزيود، في تقديراتيـ. وتتفؽ ىذه النتائ ذاتيا، لذا لـ تظير فروؽ

والذي ينص عمى: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الثامنالسؤال  اإلجابة عن
( في تقديرات عينة الدراسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي 0.05لة )دال 

 ؟الخبرة تالحكومية في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوا

قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي والتحقؽ مف صحتو  الثامفالسؤاؿ  لإلجابة عف
 Oneث مجموعات ترتيبية فأكثر )باستخداـ  اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثال

Way ANOVAs( والجدوؿ رقـ ،)يوضح النتائج:40 ) 
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( في تقديرات عينة الدراسة لواقع 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات 

 .الخبرة

 (:40جدول رقم )
 اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في واقع العالقات العامة باختالف متغير سنوات الخبرةيوضح  

مجموع  مصدر التباين مجاالتال م.
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

1. 
العالقات أىمية 

 ومكانتيا العامة

 2.046 2 4.091 بيف المجموعات

 0.477 111 52.930 داخؿ المجموعات 0.016 4.290

  113 57.021 اإلجمالي

2. 
نجاح العالقات 
العامة في تحقيؽ 

 أىدافيا

 0.497 2 0.993 بيف المجموعات

 0.528 111 58.622 داخؿ المجموعات 0.394 0.940

  113 59.615 اإلجمالي

3. 
وظائؼ العالقات 

 العامة

 0.687 2 1.373 بيف المجموعات

 0.599 111 66.436 داخؿ المجموعات 0.321 1.147

  113 67.809 اإلجمالي

4. 
األساليب والوسائؿ 
التي تستخدميا 

 العالقات العامة

 0.739 2 1.478 بيف المجموعات

 0.734 112 81.522 داخؿ المجموعات 0.369 1.006

  113 83.000 اإلجمالي

5. 
طة برامج وأنش
 العالقات العامة

 0.794 2 1.588 بيف المجموعات

 0.771 111 85.552 داخؿ المجموعات 0.360 1.030

  113 87.140 اإلجمالي

6. 
المعوقات التي 
تعترض عمؿ 

 العالقات العامة

 3.568 2 7.136 بيف المجموعات

 0.580 111 64.384 داخؿ المجموعات 0.003 6.151

  113 71.519 اإلجمالي

 الدرجة الكمية
 0.658 2 1.316 بين المجموعات

 0.436 111 48.443 داخل المجموعات 0.226 1.508

  113 49.760 اإلجمالي

( االحتمالية عمى الدرجة الكمية لواقع العالقات .Sig( يوضح بأف قيمة )40الجدوؿ رقـ )
ؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في تقديرات العينة (، وىذا يدل0.05العامة أكبر مف مستوى الداللة )

 لواقع العالقات في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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فيما ظيرت فروؽ جوىرية ذات  ،والجدير بالذكر أنو لـ تظير فروؽ عمى الدرجة الكمية
، ومجاؿ المعوقات ومكانتيا داللة إحصائية في تقديرات العينة عمى مجاؿ أىمية العالقات العامة

( االحتمالية أقؿ .Sigالتي تواجو العالقات العامة تعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث كانت قيـ )
(، ولمكشؼ عف اتجاه ىذه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار 0.05مف مستوى الداللة )

(L.S.Dلممقارنات البعدية لمكشؼ عف طبيعة ىذه الفروؽ باختالؼ مت ) سنوات الخبرةغير ،
فيما يعرض أىمية العالقات العامة ومكانتيا، ( يعرض الفروؽ عمى مجاؿ 41والجدوؿ رقـ )
 ( الفروؽ عمى مجاؿ المعوقات باختالؼ متغير سنوات الخبرة:42الجدوؿ رقـ )

 (:41جدول رقم )
غير سنوات ( عمى مجال أىمية ومكانة العالقات العامة باختالف متL.S.Dنتائج اختبار ) يوضح

 الخبرة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 73.01 3.6504 23 سنوات 5أقؿ مف 

 66.032 3.3016 42 سنوات 10 – 5

 74.218 3.7109 49 سنوات 10أكثر مف 

 .i- j Sig (Jالفئة ) (iالفئة )

 0.006 0.4093* سنوات 10 – 5 سنوات 10أكثر مف 

( بأف تمؾ الفروؽ كانت لصالح مرتفعي الخبرة وتحديدًا 41رقـ ) الواضح مف الجدوؿ
سنوات خبرة(، وىذا يرجع إلى أف ذوي الخبرات المرتفعة يعرفوف تمامًا أىمية  10)أكثر مف 

 العالقات العامة، وىذا بخالؼ منخفضي ومتوسطي الخبرة.
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 (: 42جدول رقم )
تي تواجو العالقات العامة في مؤسسات التعميم ( عمى مجال المعوقات الL.S.Dنتائج اختبار )يوضح 

 العالي الحكومية باختالف متغير سنوات الخبرة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 75.60 3.78 23 سنوات 5أقؿ مف 

 68.30 3.415 42 سنوات 10 – 5

 62.24 3.112 49 سنوات 10أكثر مف 

 .i- j Sig (Jالفئة ) (iالفئة )

 0.001 0.665-* سنوات 5أقؿ مف  سنوات 10أكثر مف 

 0.061 0.3032// سنوات 10 – 5 سنوات 10أكثر مف 

ف تمؾ الفروؽ كانت لصالح منخفضي الخبرة، وىذا ( بأ42الواضح مف الجدوؿ رقـ )
منطقي جدًا أف يكوف منخفض الخبرة يرى بأف ىناؾ معوقات متعددة وأكثر مف ذوي مرتفعي 

ف مرتفع الخبرة يكوف قد اكتسب ميارات في مواجية ىذه المعوقات، وىذا بخالؼ الخبرة، كو 
 منخفض الخبرة.

والذي ينص عمى: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  التاسعالسؤال  ناإلجابة ع
( في تقديرات عينة الدراسة لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميم 0.05مستوى داللة )
 ؟ية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤىل العمميالعالي الحكوم

قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي والتحقؽ مف صحتو  التاسعالسؤاؿ  فلإلجابة ع
 Oneباستخداـ  اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث مجموعات ترتيبية فأكثر )

Way ANOVAs( والجدوؿ رقـ ،)يوضح النتائج:43 ) 

( في تقديرات عينة الدراسة لواقع 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذ
العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤىل 

 .العممي
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 (:43جدول رقم )
 لمؤىل العممياختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في واقع العالقات العامة باختالف متغير ايوضح 

 مصدر التباين مجاالتال م.
مجموع 
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

1 
أىمية العالقات 

 ومكانتيا العامة

 0.186 3 0.559 بيف المجموعات

 0.513 110 54.462 داخؿ المجموعات 0.780 0.363

  113 57.021 اإلجمالي

2 
 نجاح العالقات
العامة في تحقيؽ 

 أىدافيا

 1.180 3 3.541 بيف المجموعات

 0.51 110 56.074 داخؿ المجموعات 0.080 2.315

  113 59.615 اإلجمالي

3 
وظائؼ العالقات 

 العامة

 0.771 3 2.313 بيف المجموعات

 0.595 110 65.497 داخؿ المجموعات 0.280 1.295

  113 67.809 اإلجمالي

4 
األساليب والوسائؿ 
التي تستخدميا 

 العالقات العامة

 2.792 3 8.376 بيف المجموعات

 0.678 110 74.624 داخؿ المجموعات 0.008 4.116

  113 83.000 اإلجمالي

5 
برامج وأنشطة 

 العالقات العامة

 1.842 3 5.526 بيف المجموعات

 0.742 110 81.614 داخؿ المجموعات 0.065 2.483

  113 87.140 اإلجمالي

6 
المعوقات التي 
تعترض عمؿ 

 العالقات العامة

 1.645 3 4.936 بيف المجموعات

 0.605 110 66.583 داخؿ المجموعات 0.048 2.718

  113 71.519 اإلجمالي

 الدرجة الكمية
 0.946 3 2.838 بين المجموعات

 0.427 110 46.922 داخل المجموعات 0.090 2.218

  113 49.760 اإلجمالي

( االحتمالية عمى الدرجة الكمية لواقع العالقات .Sig( يوضح بأف قيمة )43الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في تقديرات العينة 0.05العامة أكبر مف مستوى الداللة )

 عزى لمتغير المؤىؿ العممي.لواقع العالقات في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية ت

وىنا نود اإلشارة بأنو ال توجد فروؽ عمى الدرجة الكمية لواقع العالقات العامة باختالؼ 
متغير المؤىؿ العممي، لكف ظيرت فروؽ عمى مجاؿ األساليب والوسائؿ، ومجاؿ المعوقات، 

( لممقارنات L.S.Dولمكشؼ عف طبيعة الفروؽ واتجاه ىذه الفروؽ استخدمت الباحثة اختبار )
البعدية في متوسطات تقديرات العينة باختالؼ متغير المؤىؿ العممي عمى مجاؿ األساليب 
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( الفروؽ 44والوسائؿ، ومجاؿ المعوقات التي تواجو العالقات العامة، حيث يعرض الجدوؿ رقـ )
 ( الفروؽ في مجاؿ المعوقات:45في مجاؿ الوسائؿ واألساليب، فيما يعرض الجدوؿ رقـ )

 (:44جدول رقم )
( عمى مجال األساليب والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة L.S.Dنتائج اختبار ) يوضح

 باختالف متغير المؤىل العممي
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي

 74.42 3.721 18 دبمـو

 70.66 3.533 37 بكالوريوس

 62.82 3.141 35 ماجستير

 59.706 2.9853 24 دكتوراه

 .i- j Sig (Jالفئة ) (iالفئة )

 0.017 0.5803* ماجستير دبمـو

 0.005 0.7357* دكتوراه دبمـو

 0.046 0.392* ماجستير بكالوريوس

 0.013 0.5474* دكتوراه بكالوريوس

الواضح مف الجدوؿ بأف الفروؽ في مجاؿ األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات 
لصالح حممة الدبموـ والبكالوريوس، وعمى حساب درجتي الماجستير الدكتوراه، وىذا يرجع  العامة

إلى أف حممة الشيادات العميا يأمموف مف العالقات العامة أكثر مف حممة شيادة الدبمـو 
 ألنيـ يعوف جيدًا أىمية األساليب والوسائؿ الواجب استخداميا. ،والبكالوريوس، وتوقعاتيـ أعمى

 (:45رقم )جدول 
( عمى مجال المعوقات التي تواجو العالقات العامة بمؤسسات التعميم L.S.Dنتائج اختبار ) يوضح

 العالي الحكومية باختالف متغير المؤىل العممي
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي

 64.664 3.2332 18 دبمـو

 72.792 3.6396 37 بكالوريوس

 66.048 3.3024 35 ماجستير

 61.98 3.099 24 دكتوراه

 .i- j Sig (Jالفئة ) (iالفئة )

 0.009 0.54084* دكتوراه بكالوريوس
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وس وعمى ( أف الفروؽ كانت لصالح حممة شيادة البكالوري45الواضح مف الجدوؿ رقـ )
ت قادروف عمى مواجية المشكال حساب حممة درجة الدكتوراة، وىذا طبيعي أف حممة الدكتوراة

 أكثر مف الفئات األخرى خاصة حممة شيادة البكالوريوس، حسب ما أشار الجدوؿ أعاله.

 في العامة العالقات تواجو التي المعوقات أىم ماالعاشر والذي ينص عمى: السؤال  عناإلجابة 
في المعوقات التي  إحصائية داللة ذات فروق توجد وىل الحكومية؟ العالي التعميم مؤسسات

 ؟الحكومية العالي التعميم ساتمؤس تواجو

لإلجابة عف السؤاؿ العاشر ستقوـ الباحثة أواًل بالكشؼ عف المعوقات التي تواجو 
العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية، وذلؾ مف خالؿ االختبارات الوصفية، 

رات مجاؿ ( لكؿ فقرة مف فقOne Sample T testإضافة إلى اختبار ت لمعينة الواحدة )
( 46المعوقات التي تواجو العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية، والجدوؿ رقـ )

يوضح ىذه النتائج، أما بالنسبة لمفروؽ بيف المؤسسات التعميمية الثالثة في مجاؿ المعوقات التي 
احثة باستخداـ اختبار تواجو العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية، فقد قامت الب

(، One Way ANOVAsتحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث مجموعات فأكثر )
 ( يوضح النتائج:47والجدوؿ رقـ )

 (:46جدول رقم )
يوضح اختبار ت لمعينة الواحدة عمى فقرات مجال المعوقات التي تواجو العالقات العامة والدرجة  

 الكمية لفقراتو

المتوسط  ي تواجو العالقات العامةالمعوقات الت م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
قيمة  قيمة ت النسبي

(Sig.) الرتبة 

1. 
طبيعة عمؿ العالقات العامة حيث 
أنيا تتعامؿ مع جميور مختمؼ مف 

 حيث الميوؿ والرغبات.
3.606 0.899 72.106 7.193 0.00 1 

2. 
ضعؼ الييكؿ التنظيمي لمكمية/ 

ا يؤثر في أداء العالقات الجامعة مم
 العامة لعمميا.

3.264 1.014 65.264 2.772 0.007 10 

3. 
قمة الكوادر المؤىمة لمعمؿ في 

 العالقات العامة.
3.518 1.139 70.351 4.854 0.00 3 

4. 
ضعؼ اإلمكانات المادية المتاحة 

 لمعالقات العامة.
3.579 1.08 71.579 5.724 0.00 2 
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5. 
ي تبديو المؤسسات ضعؼ التعاوف الت

 اإلعالمية.
3.354 1.035 67.08 3.638 0.001 7 

6. 
بعض العادات والتقاليد في المجتمع 
الفمسطيني تحوؿ دوف تحقيؽ 

 العالقات العامة ألىدافيا.
3.298 1.024 65.946 3.061 0.003 9 

7. 
استيانة اإلدارة العميا بأىمية ومكانة 

 العالقات العامة.
2.974 1.223 59.474 -0.23 0.819 12 

8. 
التقنية لمعالقات  اإلمكاناتضعؼ 
 العامة.

3.334 1.09 66.667 3.223 0.002 8 

9. 
ضعؼ صالحيات دائرة العالقات 

 العامة.
3.186 1.099 63.717 1.799 0.075 11 

10. 
الواقع الحزبي في قطاع غزة أثر سمبًا 
عمى عمؿ دوائر العالقات العامة في 

 القطاع الحكومي.
3.381 1.137 67.611 3.56 0.00 6 

11. 
ضعؼ أنظمة التدريب المتوفرة لدوائر 

 وموظفي العالقات العامة.
3.413 1.046 68.246 4.209 0.00 4 

12. 
غياب التخصص في عمؿ العالقات 

 العامة.
3.386 1.11 67.72 3.716 0.00 5 

  0.00 4.806 67.162 0.796 3.359 الدرجة الكمية

 (1.98(، تساوي )0.05(، مستوى داللة )113د درجات حرية )ت الجدولية عن

( عمى الدرجة الكمية لمجاؿ .Sig( يوضح بأف قيمة االحتماؿ )46الجدوؿ رقـ )
(، وكانت قيمة ت المحسوبة أكبر مف قيمة ت 0.05المعوقات كانت أقؿ مف مستوى الداللة )

العينة توافؽ عمى أف العالقات العامة الجدولية، بمعنى أف المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا، وأف 
%(، كما يمكف أف نالحظ مف 67.162تواجو معوقات متعددة، وكاف مستوى ىذه المعوقات )

الجدوؿ أعاله أف أكثر المعوقات التي تواجييا العالقات العامة في أداء وظائفيا ومياميا، ىي 
 مف مختمؼ جميور مع تتعامؿ انيإ حيث العامة العالقات عمؿ طبيعة(، ونصيا )1الفقرة رقـ )

 ضعؼ(، ونصيا )4مييا الفقرة رقـ )ت%(، 72.106(، بوزف نسبي بمغ )والرغبات الميوؿ حيث
%(، تمييا الفقرة رقـ 71.579(، بوزف نسبي بمغ )العامة لمعالقات المتاحة المادية اإلمكانات

%(، 70.351نسبي بمغ ) (، بوزفالعامة العالقات في لمعمؿ المؤىمة الكوادر قمة(، ونصيا )3)
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(، العامة العالقات وموظفي لدوائر المتوفرة التدريب أنظمة ضعؼ(، ونصيا )11تمييا الفقرة رقـ )
 %(.68.246بوزف نسبي بمغ )

بينما كانت أقؿ المعوقات التي تواجو العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي 
ومكانتيا(،  العامة العالقات بأىمية العميا دارةاإل استيانة(، ونصيا )7الحكومية ىي الفقرة رقـ )

 %(.59.474بوزف نسبي بمغ )

 العالقات دائرة صالحيات ضعؼ(، ونصيا )9وكانت الفقرة ما قبؿ األخيرة الفقرة رقـ )
 %(.63.717(، بوزف نسبي بمغ )العامة

في وىنا ترى الباحثة بأف ىناؾ العديد مف المعوقات التي تواجو العالقات العامة 
مؤسسات التعميـ العالي، ولعؿ ىذه المعوقات نابعة مف طبيعة عمميا، إضافة إلى األوضاع 

إضافة إلى بعض العوامؿ األخرى، وأىميا قطاع غزة،  األمنية والثقافية واالجتماعية الراىنة في
ضعؼ اإلمكانات المتاحة. وىذه النتيجة يمكنيا تفسير العديد مف النتائج السابقة إذ أشارت 
النتائج بأف ىناؾ ضعفًا في استخداـ األساليب والوسائؿ الالزمة لعمؿ العالقات العامة، وضعفًا 
في استخداـ وتنفيذ البرامج الالزمة إضافة إلى تراجع دور العالقات العامة وقدرتيا عمى تحقيؽ 

 ميتيا.، إضافة إلى ضعؼ صالحياتيا وعدـ اىتماـ اإلدارة العميا بالجامعة/الكمية بأىأىدافيا

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في المعوقات التي الفرض القائل:  العاشروينبثق عن السؤال 
 –تواجو مؤسسات التعميم العالي الحكومية تعزى لمتغير المؤسسة األكاديمية )األقصى 

 التقنية(. -التكنولوجيا 

تبايف األحادي لمفروؽ ولمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ ال
 ( يوضح النتائج:47بيف ثالث مجموعات فأكثر، والجدوؿ رقـ )

 (:47جدول رقم )
المعوقات التي تواجو العالقات العامة في مؤسسات بين يوضح اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق 

 الثالث التعميم العالي

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

ع مرب
 المتوسطات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المعوقات التي تواجو 
 العالقات العامة

 3.331 2 6.662 بيف المجموعات

 0.584 111 64.857 داخؿ المجموعات 0.004 5.701

  113 71.519 اإلجمالي
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(، 0.05( كانت أقؿ مف مستوى الداللة ).Sig( أف قيمة )40الواضح مف الجدوؿ رقـ )
عمى أنو توجد فروؽ في المعوقات التي تواجو العالقات العامة في مؤسسات التعميـ  وىذا يدلؿ
 العالي.

ولمكشؼ عف طبيعة الفروؽ، وداللتيا، واتجاه ىذه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار 
 ( يوضح النتائج:48شيفيو لممقارنات البعدية في متوسطات تقديرات العينة، والجدوؿ رقـ )

 

 (:48) جدول رقم
( عمى مجال المعوقات التي تواجو العالقات العامة في مؤسسات Scheffeنتائج اختبار ) يوضح

 التعميم العالي باختالف متغير المؤسسة التعميمية
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي العدد الكمية/ الجامعة
 70.1274 3.5087 69 جامعة األقصى

 67.548 3.3774 22 الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

 57.754 2.8877 23 كمية فمسطيف التقنية

 .i- j Sig (Jالفئة ) (iالفئة )

 0.782 0.13126-// جامعة األقصى الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

 0.004 0.621-* جامعة األقصى كمية فمسطيف التقنية

 0.104 0.4897// كمية فمسطيف الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

( أف المعوقات التي تواجو العالقات العامة بجامعة 48الواضح مف الجدوؿ رقـ )
%(، فيما كانت درجة المعوقات التي تواجو الكمية الجامعية لمعمـو 70.1274األقصى )

%(، فيما كانت المعوقات التي تواجو العالقات العامة في جامعة فمسطيف 67.548والتكنولوجيا )
%(، ويمكف أف نالحظ بأف الفروؽ كانت دالة لصالح كمية فمسطيف التقنية 57.548التقنية )
وترى الباحثة بأف ىذه النتيجة تفسر بعض الفروؽ السالفة الذكر خاصة  .جامعة األقصىب مقارنو

تمؾ المتعمقة بتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، حيث تبيف أف ىناؾ فروقًا لصالح كمية فمسطيف التقنية، 
روقًا ظيرت في األساليب والوسائؿ لصالح كمية فمسطيف التقنية دوف جامعة كما أف ىناؾ ف

األقصى، حيث إف جامعة األقصى تواجو معوقات أعمى مف الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا 
وكانت تمؾ  لكنيا غير دالة إحصائيًا، كما أنيا تواجو معوقات أعمى مف كمية فمسطيف التقنية

 ،وىنا تود الباحثة اإلشارة إلى أف جامعة األقصى تواجو معوقات أعمىًا، الفروؽ دالة إحصائي
ألنيا أكبر وأكثر اتساعًا مف كمية فمسطيف التقنية، وترى الباحثة أف عمى جامعة األقصى تحمؿ 
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مسؤولياتيا تجاه تذليؿ معوقات عمؿ العالقات العامة فييا، والحفاظ عمى مكانتيا وسمعتيا التي 
العالقات العامة فييا، فاتساع حجـ المؤسسة وتشعبيا وامتدادىا في أماكف متعددة  تترجميا دوائر

زالة أية مسببات قد تعيؽ  مف القطاع يزيد مف مسؤولياتيا بضرورة توفير احتياجات دوائرىا وا 
 عمميا اليادؼ لخدمة المؤسسة ورفعة سمعتيا.



 

 

 النتائج
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 النتائج

%( في 67.72العالقات العامة بمغ ما نسبتو )أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى أداء  -9
مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة، وىو دوف المستوى االفتراضي الذي 

 %(.80حددتو الباحثة )
أظيرت النتائج أف العالقات العامة تحظى بأىمية ومكانة لدى اإلدارة العميا بمؤسسات  -10

%(. 70.958ة متوسطة وبوزف نسبي بمغ )التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة بنسب
وتبيف أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أىمية العالقات العامة ومكانتيا 

 باختالؼ المؤسسة التعميمية.
أظيرت النتائج أف الوزف النسبي لمجاؿ نجاح العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا بمغ  -11

اؾ فروقًا ذات داللة إحصائية في %(، وتبيف أف ىن68.244مستوى متوسط وبنسبة )
نجاح العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في تحقيؽ أىدافيا، وكانت 
تمؾ الفروؽ لصالح الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، وكمية فمسطيف التقنية، وذلؾ 

 عمى حساب جامعة األقصى.
العالي الحكومية ال تقوـ بوظائفيا تبيف أف العالقات العامة في مؤسسات التعميـ  -12

بالمستوى المطموب، حيث بمغ الوزف النسبي عمى جميع وظائؼ العالقات العامة ما 
%(، كما وأظيرت النتائج أف الوزف النسبي لوظيفة البحث 68.298نسبتو )

%(، وكاف الوزف 67.991%(، أما الوزف النسبي لوظيفة التخطيط فبمغ )62.614)
%(، وبمغ الوزف النسبي لوظيفة التنسيؽ مف وجية نظر 71.375لتنفيذ )النسبي لوظيفة ا

%(، فيما بمغ الوزف النسبي لوظيفة 70.651العامميف بالمؤسسات التعميمية الثالث )
%(. كما أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ بيف مؤسسات التعميـ العالي 68.56التقويـ )

 يا.الحكومية في قطاع في مجاؿ قياميا بوظائف
تبيف أف درجة استخداـ العالقات العامة لألساليب والوسائؿ الالزمة لعمميا وقياميا  -13

%(، وىي نسبة أدنى مف المستوى المطموب، وتبيف 66.536بمياميا بمغ ما نسبتو )
وجود فروؽ في استخدامات العالقات العامة لألساليب والوسائؿ الالزمة تعزى لمتغير 

تمؾ الفروؽ لصالح كمية فمسطيف التقنية بوزف نسبي بمغ المؤسسة التعميمية، وكانت 
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%(، بينما 74.252%(، والكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا بوزف نسبي بمغ )72.64)
 %(.62.042كاف الوزف النسبي لجامعة األقصى )

أظيرت نتائج تحميؿ البيانات أف درجة تنفيذ العالقات العامة لمبرامج واألنشطة بمغ ما  -14
%(، وىي نسبة أدنى مف المستوى المتوقع والمطموب، ولـ تظير فروؽ 63.006و )نسبت

 بيف مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة في تنفيذ البرامج واألنشطة.
أظيرت النتائج أف العالقات العامة تواجو العديد مف المعوقات وبمغت درجة ىذه  -15

 عمؿ طبيعةيرًا عمى نجاح العالقات العامة %(، فيما كاف أكثرىا تأث67.162المعوقات )
وبوزف  والرغبات الميوؿ حيث مف مختمؼ جميور مع تتعامؿ نياإ حيث العامة العالقات

، العامة لمعالقات المتاحة المادية اإلمكانات ضعؼ%(، يمييا 72.106نسبي بمغ )
، العامة اتالعالق في لمعمؿ المؤىمة الكوادر قمة%(، يمييا 71.579وبوزف نسبي بمغ )
 وموظفي لدوائر المتوفرة التدريب أنظمة ضعؼ%(، يمييا 70.351بوزف نسبي بمغ )

 %(.68.246، بوزف نسبي بمغ )العامة العالقات
أظيرت النتائج أف ىناؾ فروقًا جوىرية ذات داللة إحصائية في المعوقات التي تواجو  -16

لمتغير المؤسسة، وكانت  العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية تعزى
تمؾ الفروؽ لصالح جامعة األقصى، حيث تبيف أف المعوقات التي تواجو العالقات 

%(، فيما كانت درجة المعوقات التي تواجو الكمية 70.1274العامة بجامعة األقصى )
%(، فيما كانت المعوقات التي تواجو العالقات 67.548الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا )

 %(.57.548في جامعة فمسطيف التقنية )العامة 
أظيرت نتائج الدراسة بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة الدراسة  -17

( مجاالتلواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية )الدرجة الكمية وال
 تعزى لمتغير الجنس.

إحصائية في تقديرات عينة الدراسة عمى  أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة -18
الدرجة الكمية لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية تعزى لمتغير 
سنوات الخبرة، بينما ظيرت فروؽ في مجاؿ أىمية العالقات العامة ومكانتيا، وعمى 

 الي الحكومية.مجاؿ المعوقات التي تواجو العالقات العامة في مؤسسات التعميـ الع
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أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة الدراسة عمى  -19
الدرجة الكمية لواقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية تعزى لمتغير 
المؤىؿ العممي، بينما ظيرت فروؽ في مجاؿ األساليب والوسائؿ التي تستخدميا 

امة، وفي مجاؿ المعوقات التي تواجو العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالقات الع
 العالي الحكومية.
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 الشخصية: صحيفة المقابمة

، وتعميقيا ولتعزيز الدراسةالدراسة والتعرؼ عمى أىـ المعيقات  جتائبعد اإلطالع عمى ن
في مؤسسات التعميـ  قامت الباحثة بإجراء مقابالت شخصية مع القائميف عمى العالقات العامة

( يبيف أسماء الذيف تمت مقابمتيـ، حيث تبيف مف خالؿ اإلجابة 5العالي الثالثة والممحؽ رقـ )
أسئمة الدراسة، وتحميؿ البيانات التي قامت الباحثة بجمعيا بأف واقع العالقات العامة لـ  فع

%(، 80سابقة بمعدؿ )لمستوى االفتراضي الذي حددتو الباحثة في ضوء الدراسات الإلى ايصؿ 
ونالحظ مف خالؿ العرض السابقة بأف العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية 
غير قادرة عمى تحقيؽ كافة أىدافيا، رغـ أنيا تحظى بمكانة وأىمية بالنسبة لإلدارة العميا 

ددة كالبحث، والتخطيط، لممؤسسة األكاديمية، كما تبيف أف العالقات العامة ال تقوـ بوظائفيا المح
والتنفيذ، والتنسيؽ، والتقويـ، وأف استخداميا لموسائؿ واألساليب جاءت بدرجة أدنى مف المستوى 
المطموب، كما أنيا ال تستعيف بالبرامج واألنشطة الالزمة، فيما تبيف أنيا تواجو بعض المعوقات 

انات المادية، وبناء عمى ما كاف أىميا ضعؼ التدريب، وضعؼ اإلمكانات المتاحة خاصة اإلمك
توصمت إليو الباحثة فإنو قامت بصياغة صحيفة مقابمة لرؤساء أقساـ العالقات العامة، 

، وقامت محؿ الدراسة كاديميةاأل اتمؤسسلممقابالت  أربعوالقائميف، حيث تمكنت مف إجراء 
 تحميؿ حسب كؿ سؤاؿ مف أسئمة المقابمة.الب

 عالقات العامة:أىم أسباب تدني مستوى أداء ال

 :جامعة األقصى -أوالً 

الحصار المفروض عمى قطاع مف أبرز األسباب التي تمسكت بيا جامعة األقصى كاف 
عدـ مما أدى إلى  ،الخارجإغالؽ عممية التواصؿ مع والذي أدى مف وجية نظرىـ إلى غزة، 

ارد فييا، مف حيث عمى المو  العامميف في العالقات العامة، كما أثر ىذا الحصار ارتقاء أداء
كما أثر الدعـ والتبرعات، والحصوؿ عمى  سيولة التحرؾو  بالمؤسسات الخارجية عالقاتيا

 إصابة العامميف في العالقات العامة بالممؿ وعدـ القدرة عمى التواصؿ السميـ.الحصار في 

اعتقاد الناس أعادت جامعة األقصى تدنى مستوى عمؿ العالقات العامة فييا إلى أيضا 
، وليس لبياف أىداؼ ووظائؼ الجامعة، يقتصر عمى جمع التبرعات أف عمؿ العالقات العامة
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المادية المتاحة  اإلمكاناتضعؼ االىتماـ و أيضًا ، وسياساتيا لمجميور الداخمي والخارجي
 المؤسسة. يةمف ميزانلمعالقات العامة 

 :الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -ثانياً 

لمقابمة التي أجرتيا الباحثة مع الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا أف أشارت نتائج ا
وعدـ  ،ع إلى طبيعة عمؿ العالقات العامةجير أسباب تدني مستوى أداء العالقات العامة بالكمية 

 في الكمية وكذلؾ الجميور الخارجي.وضوح الصورة الذىنية لمياـ العالقات العامة لدى العامميف 

لى أف الم بالعالقات العامة عمى عكس  اً كبير  اً ؤسسات الحكومية ال تولي اىتماموا 
في تدني  كبيراً  المؤسسات الخاصة، كما أف الحصار المفروض عمى قطاع غزة شكؿ سبباً 

مستوى عمؿ العالقات العامة، مف حيث التواصؿ مع  المؤسسات الدولية بيدؼ التعاوف أو جمب 
وني ال يغني عف عقد الزيارات المتبادلة التي ينتج عنيا تشبيؾ المنح والتمويؿ، فالتواصؿ االلكتر 

نقص الكادر البشري لدى دائرة العالقات مع المجتمع الخارجي لممؤسسة، و  ومد جسور التعاوف
 العامة في الكمية.

 :كمية فمسطين التقنية -ثالثاً 

قيقي مف ِقبؿ عدـ وجود اىتماـ ح إلىكمية فمسطيف التقنية  األسباب التي قدمتياتمخصت 
العامميف في الدوائر اإلدارية واألكاديمية لعمؿ العالقات العامة وبرامجيا، وعدـ الشعور باالنتماء 
 ،والوالء لممؤسسة مف قبؿ العامميف مما ينتج عنو صعوبة في تنفيذ خطط وبرامج العالقات العامة

عدـ توافر  سباب إلىكما رجحت األفي تمرير خطط الدائرة،  أصيالً  اً جزء روفألنيـ يعتبَ 
ب الخطة الموجودة لدى الدائرة، سالمادية لمعالقات العامة لتنفيذ خططيا بشكؿ سميـ ح اإلمكانات
إلى األعباء المادية التي تتحمميا الكمية لحؿ مشكالت أخرى مما ينتج عنو تقميص  باإلضافة

 .نفيذ جزء مف خطتياتضطر الدائرة لتميزانيات دائرة العالقات العامة التي يتـ طمبيا ،ف

أىـ أسباب تدني مستوى أداء وىنا نالحظ أف المؤسسات الثالث أجمعت عمى أف 
، وضعؼ اإلمكانات المتاحة العالقات العامة يرجع إلى الحصار المفروض عمى قطاع غزة

العالقات العامة، وعدـ اىتماـ اإلدارات العميا بمؤسسات التعميـ العالي بدائرة العالقات لدوائر 
 ، وعدـ الوضوح في فيـ الجميور لطبيعة عمؿ العالقات العامة.العامة
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البحث  وظيفتيعف ممارسة وظائف العالقات العامة وتدني مستوى ضالعوامل المؤدية إلى 
 :والتخطيط

وتبيف  ،الدراسة استبانةوظائؼ قامت الباحثة بتضمينيا في  لمعالقات العامة خمس
السيما  لوظائؼ، فتساءلت الباحثة حوؿ أىـ أسباب ىذا التراجعممحوظًا في ممارسة ىذه ا اً تراجع

 في وظيفتي البحث والتخطيط.

 :جامعة األقصى -أوالً 

عدـ وجود كوادر متخصصة في مجاؿ ختصت جامعة األقصى بأسباب تتمثؿ فى ا
 ليات بيف مياـ العالقات العامة والدوائر األخرى.و ات العامة، وتداخؿ المياـ والمسؤ العالق

 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا: -نياً ثا

نقص الكادر اإلداري في دائرة أسبابيا إلى  المعموـ والتكنولوجي ةالكمية الجامعي أرجعت
العالقات العامة بأمور أخرى كتغطية النشاطات نتج عنو انشغاؿ مما  العالقات العامة

، وضعؼ الكوادر المؤىمة ات العامة فيياود العالقجوالمؤتمرات وكافة أعماؿ الكمية التي تستمـز و 
 .ف في عمؿ العالقات العامةبًا ثالثًا وىو عدـ توفر المتخصصيلذلؾ، كما أضافت سب

 كمية فمسطين التقنية: -ثالثاً 

ف ومتطمبات عمؿ و بشؤ  لدييا ضعؼ اىتماـ اإلدارة العميااختصت كمية فمسطيف التقنية ب
 المادية المتاحة لمدائرة. اتاإلمكان، وضعؼ ووظائؼ العالقات العامة

مؤسسات التعميـ العالي الحكومية بآرائيـ  إجماع المؤسسات الثالث فيوىنا نالحظ أن 
عمى بعض األسباب وىي ضعؼ اإلمكانات المتاحة، طبيعة عمؿ العالقات العامة في المؤسسة 

 أنظمة التدريب. ضعؼإضافة إلى األكاديمية وتعامميا مع جماىير متباينة الميوؿ واالتجاىات، 

 المعوقات التي تواجو مؤسسات التعميم العالي، وأسبابيا:

أشػػارت نتػػائج الدراسػػة بػػأف ىنػػاؾ العديػػد مػػف المعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف تحقيػػؽ العالقػػات 
طبيعػة عمػػؿ العالقػػات  :وىػػي العامػة ألىػػدافيا، ودوف قياميػا لوظائفيػػا بالشػكؿ والمسػػتوى المطمػوب



156 
 

ضػػػعؼ اإلمكانػػػات ور مختمػػؼ مػػػف حيػػػث الميػػػوؿ والرغبػػػات، و جميػػػ العامػػة مػػػف حيػػػث تعامميػػػا مػػػع
ضػػػعؼ و  ، قمػػػة الكػػػوادر المؤىمػػػة لمعمػػػؿ فػػػي العالقػػػات العامػػػةالماديػػػة المتاحػػػة لمعالقػػػات العامػػػة، و 

اسػتيانة اإلدارة العميػا بأىميػة العالقػات العالقػات العامػة، و  ة التدريب المتوفرة لػدوائر ومػوظفيأنظم
 ومكانتيا. العامة

لباحثػػػة باسػػػتطالع آراء القيػػػادات والقػػػائميف عمػػػى العالقػػػات العامػػػة فػػػي مؤسسػػػات فقامػػػت ا
 فكانت: التعميـ العالي الحكومية حوؿ وجود ىذه المعوقات، وأسبابيا

 :جامعة األقصى -أوالً 

عػػػدـ درايػػػة الجميػػػور بعمػػػؿ العالقػػػات العامػػػة، ممػػػا رجحػػػت جامعػػػة األقصػػػى السػػػبب فػػػي 
أىيمية ليـ بتوضيح عمػؿ وماىيػة العالقػات العامػة، وقمػة اىتمػاـ يستوجب القياـ بحمالت تثقيفية وت
ليف بإعػػػػادة النظػػػػر لزيػػػػادة و القػػػػات العامػػػػة، وعػػػػدـ اىتمػػػػاـ المسػػػػؤ اإلدارات العميػػػػا بػػػػدوائر وعمػػػػؿ الع

 الميزانيات، وعـ ترؾ مساحة مف الحرية لمعمؿ.

مػش، عمػػى أف ىنػاؾ مػف يعتبػر العالقػػات العامػة وظيفػة َمػػف ال وظيفػة لػو، وأنيػػا شػئ ميو 
سػبب ضػعؼ التػدريب لمعػػامميف كمػا أعػادت  أنيػا الواجيػة الحقيقيػة لممؤسسػات الناجحػة، مػف الػرغـ

، أمػا في العالقات العامة يعود الرتفاع رسوـ الدورات التدريبيػة وعػدـ تػوفر الميزانيػة الخاصػة بػذلؾ
بشػكؿ كبيػر العتقػاد و  العميػا بالعالقػات العامػة فقػد وافقػت إجػابتيـ عمػى وجػوده اإلدارةعف اسػتيانة 

أكبػػػػر مػػػػنيـ فػػػػي اإلعػػػػالـ والتواصػػػػػؿ  اً اإلدارة بػػػػأف العػػػػامميف فػػػػي العالقػػػػات العامػػػػة سػػػػػيأخذوف دور 
ويصبح الوالء لشخص رجؿ العالقات العامػة  والعالقات مع الجماىير المختمفة في الداخؿ والخارج

 اىير وليس لممؤسسة.ممف ِقبؿ تمؾ الج

 التكنولوجيا:الكمية الجامعية لمعموم و  -ثانياً 

العالقػات العامػة لػوظيفتيـ أنيػا  ف األسػباب تمخصػت فػي اعتبػار مػوظفياختصت بعدد م
مما أدى لعدـ قدرة الموظؼ عمى التنمية الذاتية لو رغـ ما يتمقاه مف دورات،  ،مجرد مصدر لمرزؽ

 جعػػتكمػػا أر  وعػػدـ انفتػػاح العالقػػات العامػػة عمػػى مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػي نظػػرًا لقمػػة خبػػراتيـ،
الكميػػة أسػػبابيا إلػػى ضػػعؼ المبػػادرة الذاتيػػة لػػدى العػػامميف فػػي العالقػػات العامػػة وضػػعؼ الثقػػة فػػي 

باحتياجػاتيـ الذاتية، كذلؾ ضعؼ التخطيط لدى األقساـ اإلدارية واألكاديمية فيمػا يتعمػؽ  إمكاناتيـ
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ترض أحيانا مع اىتمامات الناس ورغباتيا تعاألسباب أيضًا أف  مف مف العالقات العامة، كما كاف
طبيعة عمؿ العالقات العامة، حيث يمكف لبعض أعماؿ أو أفكار العالقات العامة أف تتناقض مع 
معتقػػػدات الجميػػػور، أيضػػػًا قمػػػة اىتمػػػاـ اإلدارة العميػػػا بتػػػوفير الميزانيػػػات الخاصػػػة بعمػػػؿ العالقػػػات 

مميػػػا فػػػي مجػػػاؿ وأنيػػػا مؤىمػػػة جيػػػدا لع ،الكػػػوادر لػػػدييا فػػػيالعامػػػة، كمػػػا نفػػػت الكميػػػة وجػػػود ضػػػعؼ 
ذا وجػػد ىػػذا الضػػعؼ يجػػب عمػػى المؤسسػػة أف تعالجػػو بالػػدورات التدريبيػػة، قمػػة  العالقػػات العامػػة، وا 

امػػة لمواكبػػة التطػػور فػػي مػػاؿ اىتمػػاـ اإلدارة بإيجػػاد دورات تدريبيػػة خاصػػة بالعػػامميف بالعالقػػات الع
 عمميـ.
 كمية فمسطين التقنية: -ثالثاً 

ولكنيا تقـو بالتعامػؿ معيػا  ،يا عمى وجود تمؾ المعوقاتأبدت كمية فمسطيف التقنية موافقت
والتغمػػب عمييػػا مػػف خػػالؿ البػػرامج واألفكػػار والحمػػالت. وأعػػادت معػػوؽ ضػػعؼ اإلمكانػػات الماديػػة 

لعدـ احتضاف وزارة التربية والتعميـ العػالي لػبعض المشػكالت الماديػة التػي تقػـو الكميػة بحميػا  لدييا
أكدت عمى وجود نقص كبير في الكوادر المتخصصة، كما اتفقػت عمى حساب ميزانيات دوائرىا، و 

الماديػػة لمكميػػة. كمػػا اختصػػت بعػػدـ  اإلمكانػػاتعمػػى ضػػعؼ األنظمػػة التدريبيػػة معممػػة ذلػػؾ بضػػعؼ 
لػدييا واعتبػار ذلػؾ أنػو يعػود ألولويػات ومكانتيػا، قناعتيا باستيانة اإلدارة بأىميػة العالقػات العامػة 

 لمستوى المادي لممؤسسة التعميمية.ومدى ا المؤسسةاإلدارة العميا في 
المعوقػات التػي أسػفرت عنيػا ىـ أجمعػوا عمػى أف أف كافة الُمستطمعة أراؤ  نالحظومف ىنا 
ة وتواجو العالقات العامة، وأف أىـ العوامؿ المؤثرة والمسببة ليذه المعوقػات ىػي يالدراسة ىي حقيق

نظمػة التػدريب المتاحػة لموظػؼ العالقػات ضػعؼ أو ضعؼ ثقافة الجميور بعمؿ العالقات العامػة، 
تبػػايف رغبػػات وميػػوؿ واتجاىػػات جميػػور الجامعػػة والمؤسسػػة األكاديميػػة، وتغيرىػػا بشػػكؿ و العامػػة، 

مستمر، دوف قدرة العالقات العامة عمػى مواكبتيػا، كمػا تواجػو العالقػات العامػة عػدة عوامػؿ سػببت 
لفمسػػػطيني لمقيػػػاـ بوظػػػائؼ العالقػػػات تمػػػؾ المعوقػػػات وىػػػي ضػػػعؼ الكػػػوادر المؤىمػػػة فػػػي المجتمػػػع ا
 العامة، وضعؼ الميزانيات المتوفرة لدائرة العالقات العامة.
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طار المقترح لسبل تنمية وتطوير اإلجابة عن السؤال الحادي عشر والذي ينص عمى: ما اإل 
 مستوى العالقات لعامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في محافظات غزة؟

لدراسة الحالية لواقع العالقات العامة وأىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييػا وأىػـ في ضوء تشخيص ا
يعتمػػػد عمػػػى التحميػػػؿ  إطػػػار مقتػػػرحالمعيقػػػات التػػػي أظيرتيػػػا الدراسػػػة، فػػػإف الباحثػػػة تسػػػعى بتقػػػديـ 

المنطقػػي لعمػػؿ العالقػػات العامػػة ووضػػع إجػػراءات عمميػػة قابمػػة لممالحظػػة والقيػػاس بيػػدؼ االرتقػػاء 
 العالقات العامة. بمستوى أداء

 المقترح: اإلطار

 ييدؼ ىذا اإلطار المقترح إلى: اليدف العام: -1
 .قاء بمستوى أداء العالقات العامةاالرت

اؿ أو بعػد جػوتتمثؿ في وضػع قائمػة مػف اإلجػراءات العمميػة فػي كػؿ م: األىداف الخاصة -2
 لتوضيح:عاد الظاىرة المدروسة بمف أ

إلدارة العميػػػػا فػػػػي الكمية/الجامعػػػػة و الجميػػػػور الػػػػداخمي أىميػػػػة دائػػػػرة العالقػػػػات العامػػػػة لػػػػدى ا -
 والخارجي ليا.

األىداؼ الحقيقية لوجود دائرة لمعالقات العامػة فػي الكمية/الجامعػة ومػا نمثمػو مػف دور حقيقػي  -
 في خدمة المؤسسة األكاديمية.

 الوظائؼ الواجب عمى العالقات العامة القياـ بيا بما ىو متاح مف إمكانيات. -
سػاليب والوسػػائؿ التػي يجػب عمػػى دائػرة العالقػػات العامػة فػي الكمية/الجامعػػة القيػاـ بيػػا أىػـ األ -

 وفؽ سياستيا وأىدافيا.
خاصػػة بالمؤسسػػة األكاديميػػة، واألنشػػطة التػػي يجػػب ال جبػػالبرامالعالقػػات العامػػة  وب قيػػاـجػػو  -

 عمييا تنفيذىا.
 الحموؿ التي تذلؿ عمؿ العالقات العامة. -
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 ترح:مسممات اإلطار المق -3
 أداء العالقات العامة قابؿ لمتنمية والتطوير. -
تمتمػػػػؾ العالقػػػػات العامػػػػة فػػػػي مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي الحكوميػػػػة الثالثػػػػة الحػػػػد األدنػػػػى مػػػػف  -

 الكفايات البشرية واإلدارية والمادية التي تمكنيا مف أداء عمميا.
ؿ التفكيػر اإلبػداعي إمكانية التغمب عمى المعوقات التي تواجو عمؿ العالقات العامة مػف خػال -

 لمعامميف فييا.
 إجراءات تحقيق مجاالت اإلطار المقترح: -4

 :المجال األول: أىمية ومكانة العالقات العامة

امعػػػة عمػػػى أسػػػاس إيمػػػاف اإلدارة العميػػػا جود دائػػػرة العالقػػػات العامػػػة فػػػي الكميػػػة/ الجػػػأف يقػػػـو و  -
 وذلك من خالل:بأىميتيا في خدمة المؤسسة األكاديمية، 

 أدائيا. متابعة -1
و منيا جعميا قادرة عمى القياـ بنشاطاتيا، وتحقيؽ المر جتخصيص الميزانيات التي ت -2

 امعة.جخدمة الكمية/ال
ودىا جامعة / عميد الكمية مباشرة/ وذلؾ مف خالؿ و جأف تتبع دائرة العالقات العامة لرئيس ال -

القيػػاـ بأعماليػػا امعػػة، وبحيػػث تػػتمكف مػػف جفػػي مكػػاف مناسػػب فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي لمكمية/ال
راء االتصػػاالت األفقيػػة والعموديػػة ونقػػؿ واسػػتقباؿ البيانػػات والمعمومػػات لمعمػػؿ مػػف خالليػػا جػػوا  

 امعة.جعمى تطوير الكمية/ال
امعػػػة ومعػػػرفتيـ الكاممػػػة جودىـ لمكمية/الجػػػأف يػػػؤمف العػػػامموف فػػػي العالقػػػات العامػػػة بأىميػػػة و  -

 امعة.جسيا مشتقة مف أىداؼ الكمية/الباتيـ في تحقيؽ أىداؼ الدائرة التي ىي في أساجبوا
ي، بحيػػث تقضػػي عمػػى جميورىػػا الخػػار جامعػػة لػػدى جخمػػؽ صػػورة ذىنيػػة إيجابيػػة عػػف الكمية/ال -

  من خالل:يؿ اآلخريف بيا ج
 إجراء بحوث العالقات العامة وقراءتيا لمواقع. -1
 ميور وآرائو.جتفسير المواقؼ الخاصة بال -2
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 ة:المجال الثاني: أىداف العالقات العام

امعػػػػة بأىػػػػدافيا وسياسػػػػاتيا وتخصصػػػػاتيا مػػػػف خػػػػالؿ اإلعالنػػػػات جميػػػػور الكمية/الج تعريػػػػؼ -
 ووسائؿ النشر المختمفة.

، تغييػػر االنطباعػػات السػػمبية التػػي قػػد يحمميػػا الجميػػور عػػف المؤسسػػة األكاديميػػةالسػػعي إلػػى  -
كيز عمى وذلؾ مف خالؿ القياـ بالحمالت اإلعالمية التي توضح خدمات الكمية/الجامعة والتر 

 الجوانب القوية فييا كجودة األداء والمخرج.
 امعة.جي باألخبار الصادقة عف الكمية/الجميور الخار جتزويد ال -
 امعة بشكؿ شفاؼ وصريح وصادؽ.جاإلعالف عف أىداؼ الكمية/ ال -
الحرص عمى كسب الرأي العاـ وتأييده، وذلؾ مف خالؿ التواجد اإليجابي لمكمية/الجامعػة فػي  -

ايا الخاصػػة بجميورىػػا، وأيضػػًا المتعمقػػة بػػالمجتمع ككػػؿ ومحاولػػة تقػػديـ حمػػوؿ ليػػا كافػػة القضػػ
 والمساىمة في تنفيذىا.

 الثالث: وظائف العالقات العامة:جال الم

امعػػػػة وتقػػػػديميا عمػػػػى شػػػػكؿ أخبار/تقػػػػارير ...إلػػػػخ جتغطيػػػػة كافػػػػة األخبػػػػار الخاصػػػػة بالكمية/ال -
 ت العامة في المؤسسة األكاديمية.المتاحة لدى دائرة العالقا اإلمكاناتميور بجلم

ميػػػػػػػور جاىػػػػػػػات جمػػػػػػػع البيانػػػػػػػات والمعمومػػػػػػػات التػػػػػػػي تحػػػػػػػدد اتجراء البحػػػػػػػوث الدوريػػػػػػػة و جػػػػػػػإ -
 امعة، وتقديميا لإلدارة العميا لالستعانة بيا في اتخاذ قراراتيا.جالكمية/ال

 ي.جميور الخار جتماعات دورية مع الجعقد ا -
 عف الخدمات المقدمة ليـ.استبياف آراء متمقي الخدمة لمعرفة رد فعميـ  -
 امعة.جطرح استبانات تستوضح الرأي العاـ وانطباعاتو عف أىداؼ وسياسة الكمية/ال -
 تمع ومحاولة دراستيا وتقديـ التقارير الالزمة منيا لإلدارة العميا.جمتابعة األحداث في الم -
أزمػػات ة لمشػػرح والتفسػػير لػػبعض قػػرارات أو جػػعقػػد مػػؤتمرات صػػحفية فػػي حػػاؿ الشػػعور بالحا -

 امعة.جالكمية/ال
تمػػع المحمػػي بمػػا جإعػػداد الرسػػالة اإلعالميػػة الواضػػحة والصػػحيحة والمناسػػبة لمتواصػػؿ مػػع الم -

 امعة، شرط الصدؽ في إعدادىا.جيخدـ تحقيؽ أىداؼ الكمية/ال
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تمػػع المحمػي والمؤسسػات اإلعالميػػة ودوائػر العالقػػات جإقامػة عالقػات طيبػػة مػع مؤسسػات الم -
امعػػات األخػػرى وكافػػة الفئػػات التػػي ليػػا عالقػػة بالمؤسسػػة األكاديميػػة جالالعامػػة فػػي الكميػػات و 
 سور التعاوف والتشبيؾ فيما بينيـ.جوذلؾ مف خالؿ مد 

المتػػوفرة لمػػدوائر فػػي  اإلمكانػػاتميػػور المسػػتيدؼ وحسػػب جانتقػػاء وسػػائؿ االتصػػاؿ المناسػػبة لم -
 امعة.جالكمية/ال

مػػػػػع جامعػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ البحػػػػػث و جة/الالتنبػػػػػؤ باألزمػػػػػات التػػػػػي مػػػػػف الممكػػػػػف أف تحػػػػػدث لمكمي -
 المعمومات باستمرار.

و المؤسسة األكاديمية، كوضػع جتبني وظيفة التخطيط كأساس في التصدي ألية مشكالت توا -
امعػػة وفػػؽ بيئتيػػا جخطػػة واضػػحة المعػػالـ لمتعامػػؿ مػػع األزمػػات التػػي يتوقػػع حػػدوثيا لمكمية/ال

 المحيطة.
مػػػف خػػػالؿ إشػػػػراكيا فػػػي نشػػػاطات وفعاليػػػػات  تحسػػػيف العالقػػػة مػػػػع وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المختمفػػػػة -

قامة الحفالت والمير جالكمية/ال  انات التكريمية ليـ.جامعة، وا 
يوزيػػة المعمومػػات الصػػحيحة والصػػادقة وتقػػديميا عنػػد الطمػػب مػػف قبػػؿ وسػػائؿ اإلعػػالـ بمػػا ج -

 امعة.جـ مع صدؽ الحدث ومصمحة الكمية/الجيتوافؽ مع رؤية اإلدارة العميا وينس
 أساليب ووسائل العالقات العامة:بع: المجال الرا

العالقػات العامػة، وذلػؾ طبقػًا  جاالختيار األمثؿ لموسائؿ واألساليب الالـز استخداميا في بػرام -
 لطبيعة اليدؼ المنشود منيا.

 امعة.جـ إنجازات ونشاطات الكمية/الجإصدار الكتيبات والنشرات التي تبيف ح -
تمػاعي )كالفيسػبوؾ( جعف طريؽ مواقع التواصؿ االي جميور الداخمي والخار جالتواصؿ مع ال -

 وغيره، وبذلؾ يمكف لمعالقات العامة أف توفر بعضًا مف ميزانيتيا المرصودة لإلعالنات.
 توثيؽ كافة البيانات والمعمومات الخاصة بيا. -
 وذلك بيدف:تقديـ النشرات والتقارير بصورة دورية ومستمرة  -

 امعة.جؽ بالمعمومات الخاصة بالكمية/ الميور الداخمي عمى ما يتعمجإطالع ال 
 اه جامعة السيما ما يدعـ في اتجي بما يتعمؽ بالكمية/ الجميور الخار جإطالع ال 
 امعة الذىنية وسمعتيا.جالنيوض بصورة الكمية/ال 
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 يا في اتخاذ قراراتيا.جإمداد اإلدارة العميا بالمعمومات التي قد تحتا 
 امعة.جالتكرار، وطرح الحقائؽ بما يخدـ أىداؼ الكمية/ ال استخداـ أساليب اإلثارة، التشويؽ، -

 المجال الخامس: برامج وأنشطة العالقات العامة:

يضػػاح سياسػػات -  الكميػػة/ وأىػػداؼ إعطػػاء األولويػػة لتنفيػػذ البػػرامج واألنشػػطة التػػي تيػػتـ بنشػػر وا 
 ميور.جلم الجامعة

امعػػة، وذلػػؾ وفػػؽ رؤيػػة جمية/النػػب األزمػػات التػػي قػػد تمػػر بيػػا الكجالوقائيػػة لت جتصػػميـ البػػرام -
 العالقات العامة مف خالؿ التقارير التي تقـو بإعدادىا.

امعػة التػي تيػتـ برفػع جميػور الػداخمي لمكمية/الجالمتنوعػة لم جتركيز االىتماـ عمى تقديـ البرام -
 الروح المعنوية وتعميؽ االنتماء لممؤسسة األكاديمية.

مي وفؽ اإلمكانات المتاحة لمػدائرة، وذلػؾ انطالقػا مػف ميور الداخجيدة مع الجبناء العالقات ال -
 .جمبدأ العالقات العامة الذي ينص عمى أنيا تبدأ مف الداخؿ إلى الخار 

امعػػػة وتوضػػػح تطمعاتيػػػا جواألنشػػػطة التػػػي تتفػػػؽ مػػػع سياسػػػة وخػػػدمات الكمية/ال جتنفيػػػذ البػػػرام -
امعػة جالكمية/ال جفيف ودمػتمػع مػف طمبػة ومػوظجالمستقبمية، كعقػد الػدورات التدريبيػة لفئػات الم

 وىدفيا بالريادة. ياتيا كإيمانيا بالشراكةجتمع مما يؤكد تو جفي الم
امعػػات األخػػرى بمػػا يضػػمف اسػػتفادة كامػػؿ جواألنشػػطة بالشػػراكة مػػع الكميػػات وال جعقػػد البػػرام -

 أطقـ العالقات العامة وتبادؿ الخبرات فيما بينيـ.
 لعالقات العامة:المجال السادس: المعوقات التي تواجو عمل ا

لقػػد قامػػت الباحثػػة بتقسػػيميا إلػػى أىػػـ خمسػػة معوقػػات رئيسػػة تمخضػػت عػػف ىػػذه الدراسػػة، ووضػػع 
 حموؿ ليا وىي كالتالي:

  المعوق األول: طبيعة عمل العالقات العامة من حيث تعامميا مع جميور مختمف من حيث
 الميول والرغبات.

 مقترح لحمول المعوق األول :

 ي بطبيعة عمؿ العالقات العامة.جخمي والخار ميور الداجتثقيؼ ال -
ود دائػرة العالقػات العامػة فييػا ودورىػا فػي بنػاء جػامعػة بأىميػة وأثػر و جتوعية موظفي الكمية/ال -

 و المؤسسة األكاديمية.جالسمعة الطيبة، وحؿ المشكالت التي قد توا
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يػا وأنشػػطتيا جبرام تمػع فػي إعػدادجمراعػاة دوائػر العالقػات العامػة لمبػادئ وتقاليػد وعػادات الم -
 اح في تحقيؽ أىدافيا.جؿ النجمف أ

امعة جميور الكمية/ الجانتقاء التوقيت المناسب والوسيمة المناسبة في طرح األفكار والقرارات ل -
 ي.جالداخمي والخار 

 

 .المعوق الثاني: ضعف اإلمكانات المادية المتاحة لمعالقات العامة 
 مقترح لحمول المعوق الثاني:

 امعة بأىمية عمؿ العالقات العامة.جال دارة العميا لمكمية/إيماف اإل -
تػػػػوفير اإلمكانػػػػات والمػػػػوارد الماديػػػػة الالزمػػػػة لػػػػدائرة العالقػػػػات العامػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ تخصػػػػيص  -

 الميزانيات الخاصة بيا، وذلؾ لمقياـ بكافة األعماؿ المطموبة منيا.
 والمنح والتبرعات.مب التمويؿ جتسييؿ مياـ العامميف في دوائر العالقات العامة ل -
 امعة.جاالستغالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة مف قبؿ القائميف عمى العالقات العامة في الكمية/ال -
تمػػػع المػػػدني والتػػػي يمكػػػف مػػػف جاالت التعػػػاوف المشػػػترؾ والتشػػػبيؾ مػػػع مؤسسػػػات المجػػػفػػػتح م -

 و الدائرة.جخالليا حؿ بعض المعوقات المادية التي توا
لفئات المجتمع المختمفة برسوـ رمزية تغطي بعضًا مف نقػاط الضػعؼ إقامة الدورات التدريبية  -

 الجامعة.  المادية لدى الدائرة، وذلؾ باستغالؿ خبرات الكادر األكاديمي واإلداري في الكمية/
 المعوق الثالث: قمة الكوادر المؤىمة لمعمل في العالقات العامة.

 مقترح لحمول المعوق الثالث :

ـ المؤسسػة األكاديميػة، جػة بعدد مناسب مف الكادر البشري بما يػتالءـ وحامعجالتزويد الكمية/ -
 ليتسنى لمعالقات العامة القياـ بعمميا وتحقيؽ أىدافيا

 اؿ عمؿ فييا.جاستقطاب الكوادر المتخصصة في العالقات العامة والمؤىمة في م -
 ـ.تنمية وتحسيف مستوى موظفي العالقات العامة مف خالؿ التدريب المستمر لي -
يػػػػد لموظػػػػؼ العالقػػػػات العامػػػػة مػػػػف حيػػػػث السػػػػمات الشخصػػػػية واإلعػػػػداد العممػػػػي جاالنتقػػػػاء ال -

 وانب األخالقية.جوال
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 العالقات العامة. ة التدريب المتوفرة لدوائر وموظفيالمعوق الرابع: ضعف أنظم

 مقترح لحمول المعوق الرابع:

القػػات العامػة، تطػػوير أدائيػػـ التدريبيػػة لمػوظفي الع جتخصػيص الموازنػػات الالزمػة لعقػػد البػرام -
 وصقؿ مياراتيـ.

الخاصػػػػة بتبػػػػادؿ الخبػػػػرات مػػػػف قبػػػػؿ اإلدارة العميػػػػا لكافػػػػة دوائرىػػػػا والسػػػػيما دائػػػػرة  جرسػػػـ البػػػػرام -
بداعًا في تحقيؽ أىدافيا.جالعالقات العامة، مما ي  عميا أكثر ميارة وا 

األخػػػػرى وذلػػػػؾ امعػػػػة والمؤسسػػػػات جاسػػػػتغالؿ صػػػػالت التعػػػػاوف والتشػػػػبيؾ فيمػػػػا بػػػػيف الكمية/ال -
بمشػػػػاركة العػػػػامميف فػػػػي العالقػػػػات العامػػػػة بالػػػػدورات التدريبيػػػػة التػػػػي تعقػػػػد لػػػػدى أي مػػػػف تمػػػػؾ 

 المؤسسات.
امعػة مػف خػالؿ اسػتغالؿ خبػرة جالمتاحػة لمكمية/ال اإلمكانػاتالتدريبيػة ب جإقامة الدورات والبرام -

 أحد العامميف المميزيف في العالقات العامة بتدريب طاقـ الدائرة.
دائرة العالقات العامة لموظفييا عمى تطوير أنفسيـ مف خالؿ االطالع المستمر عمى  يعجتش -

اؿ التفكيػػر اإلبػػداعي وتطبيػػؽ أفكػػارىـ جػػالتدريبيػػة اإللكترونيػػة لصػػقؿ ميػػاراتيـ وفػػتح م جالبػػرام
 امعتيـ ويتناسب معيا.جاإلبداعية بما يخدـ كميتيـ/

 

 .ومكانتيا العالقات العامة المعوق الخامس: استيانة اإلدارة العميا بأىمية

 مقترح لحمول المعوق الخامس :

زرع الثقة لدى اإلدارة العميا بأىمية العالقات العامة في المؤسسة األكاديمية، وذلؾ مف خالؿ  -
قيػػاـ دائػػرة العالقػػات العامػػة بوظائفيػػا األساسػػية وتقػػديـ كافػػة المعمومػػات الالزمػػة لػػإلدارة العميػػا 

يمػاف اإلدارة بأىميػة و  التخاذ قراراتيا وفػؽ تمػؾ ود العالقػات جػالمعمومػات، ممػا يزيػد مػف ثقػة وا 
 العامة.

ميػػػػور وسػػػػمعة جـ تأثيرىػػػػا عمػػػػى الجػػػػإيػػػػالء العالقػػػػات العامػػػػة األىميػػػػة التػػػػي تتناسػػػػب مػػػػع ح -
 امعة.جالكمية/ال

 امعة.جإشراؾ دائرة العالقات العامة في وضع أىداؼ الكمية/ال -
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اإلدارة العميا عند اتخاذ القرارات المختمفة، وذلؾ لقربيػا  استشارة دائرة العالقات العامة مف قبؿ -
مف واقع محيط المؤسسة األكاديمية، وذلؾ مف خالؿ تقاريرىا التػي تقػوـ برفعيػا لػإلدارة العميػا 

 امعة.جعف كافة الموضوعات التي ليا عالقة بالكمية/ال
لعميػػػا، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تفيػػػـ الػػػدور الػػػذي تقػػػوـ بػػػو دائػػػرة العالقػػػات العامػػػة مػػػف قبػػػؿ اإلدارة ا -

 يود الدائرة في خدمة المؤسسة، واالطالع عمى كافة تقاريرىا وأعماليا.جالمتابعة المستمرة ل
إعطػػاء دائػػرة العالقػػات العامػػة الصػػالحيات التػػي تمّكنيػػا مػػف االنفتػػاح عمػػى العمػػؿ اإلبػػداعي  -

 الذي يتواءـ مع أىداؼ وطبيعة المؤسسة األكاديمية وبيئتيا. 
الباحثػػػة قػػػد أكممػػػت متطمبػػػات ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف حيػػػث االسػػػتفادة منيػػػا فيمػػػا بعػػػد وبػػػذلؾ تكػػػوف  -

لممؤسسات التي تتطمع لمسير عمى الطريؽ الصحيح في البحث والتخطيط فػي عمميػا، لتحقػؽ 
الريػػػادة التػػػي تيػػػدؼ ليػػػا، وتقتػػػرح الباحثػػػة عمػػػى مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي وضػػػع ىػػػذا اإلطػػػار 

 ا .يرتقاء بالعالقات العامة وتخطي العقبات التي تواجيالمقترح موضع التطبيؽ مف أجؿ اال
أيضػػًا يجػػب التأكيػػد عمػػى أف العالقػػات العامػػة يمكػػف ليػػا أف تخطػػو طريقيػػا رغػػـ كػػؿ العقبػػات  -

والمعوقات التي قد تستيدفيا، وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى األعماؿ واألفكار اإلبداعية، التي 
مزماتيا والسػيما الماديػة والبشػرية، فأسػاس عمػؿ قد تعوض فقداف العالقات العامػة لػبعض مسػت

العالقػػػات العامػػػة إلػػػى جانػػػب التخصػػػص والخبػػػرة، اإلبػػػداع فػػػي تنفيػػػذ األىػػػداؼ  فعقػػػؿ رجػػػؿ 
 العالقات العامة يجب أف يتسـ باإلبداع ويتصؼ ببنؾ لألفكار.
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 التوصيات

 فإن الباحثة توصي بما يمي: ،في ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج

 العالقات العامة.بت تدريبية حوؿ تصميـ وتنفيذ برامج العالقات العامة لمعامميف عقد دورا -4
ضرورة إعادة النظر في اليياكؿ التنظيمية لمؤسسات التعميـ العالي، واالىتماـ بوضع ىيكؿ  -5

 تنظيمي يمنح العالقات العامة دائرة مستقمة بصالحيات أوسع ومياـ جديدة.
جتمع المحمي سواء أكانت العالقات العامة ومؤسسات الم ضرورة توطيد العالقة بيف دوائر -6

 حكومية. أىمية، أـ
 المؤسسات اإلعالمية المختمفة.و توطيد العالقة بيف دوائر العالقات العامة،  أىمية -7
وليات العالقات العامة، وصياغة خطط استراتيجية لتطوير ؤ ضرورة تحديد مياـ ومس -8

يعة العمؿ األكاديمي، واإلداري في مؤسسات عمميا، وتحديد أىدافيا، بما يتفؽ مع طب
 التعميـ العالي.

تيا، وبرامجيا المختمفة منح دوائر العالقات العامة اإلمكانات المالية الالزمة إلقامة فعاليا -9
 يـ في نجاح العالقات العامة وتحقيؽ أىدافيا.والتي تس

صميـ وتنفيذ البرامج استقطاب الكوادر البشرية المؤىمة والقادرة عمى صياغة وت التركيز -10
االتصالية المختمفة، كما يجب عمى إدارة المؤسسة التعميمية رفع عدد المشتغميف بالعالقات 

 العامة.
محاكاة التجارب العالمية الراقية في عمؿ العالقات العامة، ومحاولة بناء استراتيجيات  -11

 وخطط منيجية لمعالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي.
التنسيؽ بيف مؤسسات التعميـ العالي الثالث بما يحقؽ أىداؼ ىذه المؤسسات  وسع فيالت -12

 خاصة في مجاؿ العالقات العامة.
ضرورة عقد اجتماعات دورية بيف دائرة العالقات العامة واإلدارة العميا، وذلؾ بيدؼ إطالع  -13

 ة.اإلدارة العميا عمى آخر تطورات المياـ والوظائؼ التي تقدميا العالقات العام
ضرورة مشاركة كافة موظفي المؤسسة التعميمية في العالقات العامة، خاصة وأف عدد  -14

موظفي العالقات العامة ال يتناسب مع حجـ المياـ المطموبة، والالزمة لنجاح العالقات 
 العامة وتحقيؽ أىدافيا.

مة العايف في العالقات تصخالم العالقات العامة وأقساميا مف ةائر كوف عمى رأس دأف ي -15
 اإلعالـ.و 
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 بحوث مقترحة

البحوث والدراسات  إجراءفي ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج تقترح الباحثة 
 المستقبمية التالية:

 لممقارنة بيف واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية والخاصة. دراسة -1
 اجيتيا.تتعمؽ بالمعوقات التي تواجو العالقات العامة وسبؿ مو  دراسة -2
تتعمؽ ببناء تصور مقترح لتطوير دوائر العالقات العامة في مؤسسات التعميـ  دراسة -3

 العالي في قطاع غزة.
تستيدؼ االحتياجات التدريبية لموظفي العالقات العامة في مؤسسات التعميـ  دراسة -4

 العالي الحكومية.

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

  ًالكتب العربية. -أوال 
  ًائل العممية.الرس -ثانيا 
  ًالمجالت والدوريات والنشرات. -ثالثا 
  ًالمقابالت الشخصية. -رابعا 
  ًالمراجع األجنبية. -خامسا 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

 الكتب العربية: -أوالً 

ــات العامــة(: 2001أبػػو قحػػؼ، عبػػد السػػالـ ) -1 ، مكتبػػة ومطبعػػة ىندســة اإلعــالن والعالق
 رية مصر العربية.اإلشعاع الفنية، جميو 

، الخدمـــة االجتماعيـــة فـــي مجـــال العالقـــات العامـــة(: 1999أحمػػػد، محمػػػد مصػػػطفى ) -2
 الطبعة األولى، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.

، الخدمـــة االجتماعيـــة فـــي مجـــال العالقـــات العامـــة(: 2003أحمػػػد، محمػػػد مصػػػطفى ) -3
 .جميورية مصر العربيةية، اإلسكندرية، ار المعرفة الجامعالطبعة األولى، د

ــوي(: 2003األغػػا، إحسػػاف واألسػػتاذ، محمػػود ) -4 ، )دوف دار نشػػر(، تصــميم البحــث الترب
 غزة، فمسطيف.

، الطبعػػػػة األولػػػػى، ترجمػػػػة: مركػػػػز العالقــــات العامــــة الناجحــــة(: 1998أوسػػػػتف، كميػػػػر ) -5
.  التعريب والبرمجة، الدار العربية لمعمـو

العالقـــات العامـــة مـــن منظـــور الخدمـــة (: 2001لحػػػارس )البخشػػػونجي، حمػػػدي عبػػػد ا -6
 االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.

ـــة (: 2001بػػػدوي، ىنػػػاء حػػػافظ ) -7 ـــة: أســـس نظري العالقـــات العامـــة والخدمـــة االجتماعي
 المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية. ومجاالت تطبيقية،

، الطبعػة األولػى، عػالـ العالقـات العامـة فـي المنشـلت السـياحية(: 2004البكري، فؤاد ) -8
 المكتبات، القاىرة، جميورية مصر العربية.

بــداع: تطــوير المؤسســة (: 2001الجبػػوري، عبػػد الكػػريـ راضػػي ) -9 العالقــات العامــة فــن وا 
 ، دار البحار ودار التيسير، بيروت، لبناف.ونجاح اإلدارة

(: أســس العالقــات العامــة 2009بػػد الناصػػر أحمػػد والشػػامي، لبنػػاف ىػػاتؼ )جػػرادات، ع -10
 ، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.بين النظرية والتطبيق
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، مــة فــي العالقــات العامــةمقد  (: 2010جػػرادات، عبػػد الناصػػر والشػػامي، لبنػػاف ىػػاتؼ ) -11
 دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

المـدخل  –إدارة العالقات العامـة (: 2005ـ محمد وعياد، خيرت معوض )الجماؿ، راس -12
 ، الطبعة األولى، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، جميورية مصر العربية.االستراتيجي

، دار زىػراف لمنشػر مفـاىيم معاصـرة –العالقـات العامـة (: 2012جودة، محفوظ أحمد ) -13
 والتوزيع، عماف، األردف.

، دار الفجػػر العالقــات العامــة فــي المؤسســات الحديثــة(: 2004نيػػر )حجػػاب، محمػػد م -14
 لمنشر والتوزيع، القاىرة، جميورية مصر العربية.

، دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػع، عمػػاف، العالقــات العامــة(: 1998خضػػر، جميػػؿ أحمػػد ) -15
 األردف.

ـــة (: 2011الػػػدليمي، عبػػػد الػػػرازؽ محمػػػد ) -16 ة ، الطبعػػػرؤيـــة معاصـــرة –العالقـــات العام
 األولى، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، دار الثقافػة لمنشػر المـدخل إلـى العالقـات العامـة(: 2011الدليمي، عبد الرازؽ محمد ) -17
 والتوزيع، عماف، األردف.

، العالقـات العامـة واإلعـالم مـن منظـور عمـم االجتمـاع(: 2004رشواف، حسيف أحمد ) -18
 الحديث، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.الطبعة الرابعة، المكتب الجامعي 

، الطبعػػة األولػػى،  إدارة العالقــات العامــة والبروتوكــوالت(: 2011رضػػا، ىاشػػـ حمػػدي ) -19
 دار الراية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

ــات العامــة: المشــكالت والحمــول(: 2004الزىػػري، محمػػد محفػػوظ ) -20 ، دار نيضػػة العالق
 يع، القاىرة، جميورية مصر العربية.الشرؽ لمطباعة والنشر والتوز 

، الطبعػة األولػى، نظريـات وأسـاليب –العالقات العامة (: 2010زويمؼ، ميدي حسف ) -21
 مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، الطبعػة األساليب العممية في ممارسة العالقات العامة(: 2010الشمري، عمي جبار ) -22
 جميورية مصر العربيةالتوزيع، القاىرة، العربي لمنشر و  األولى،

ــة والتطبيــق(: 2005شػػيبة، شػػدواف عمػػي ) -23 ــين النظري ــات العامــة ب ، دار المعرفػػة العالق
 .جميورية مصر العربيةالجامعية، 
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سالـ محمد ومصطفى، عبد الميدي محمد وحبيب، ، إسماعيؿ مصطفى والشراري، سالـ -24
رؼ، جميوريػػة مصػػر ا، دار المعػػاعيــةمخدمــة االجتمل العالقــات العامــة(: 2002)رنػػدة 

 العربية.
(: 2000محمػػػود وعبػػػد الخػػػالؽ، جػػػالؿ الػػػديف والسػػػيد، رمضػػػاف ) يػػػدجصػػػالح، عبػػػد الم -25

ــة ، دار المعرفػػة الجامعيػػة، جميوريػػة العالقــات العامــة واإلعــالم فــي الخدمــة االجتماعي
 مصر العربية.

ـــات العامـــة واإل(: 2011الطاىػػػات، زىيػػػر ياسػػػيف ) -26 ، الطبعػػػة عـــالنســـيكولوجية العالق
 األولى، دار يافا العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

الترويج والعالقات العامـة: مـدخل االتصـاالت (: 2006العاصي، شريؼ أحمد شريؼ ) -27
 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.التسويقية المتكاممة

ــة واالتجاىــات وســائل وأســاليب اال (: 2002عبػػده، دسػػوقي إبػػراىيـ ) -28 تصــال الجماىيري
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، جميوري مصر العربية.االجتماعية

البحـــث العممـــي مفيومـــو وأدواتـــو (: 2001عبيػػػدات، ذوقػػػاف وعػػػدس، عبػػػد الػػػرحمف ) -29
 ، دار الفكر لمنشر والطباعة والتوزيع، عماف، األردف.وأساليبو

، الطبعػة الرابعػة، مكتبػة عػالـ عمميـة لمعالقـات العامـةاألسـس ال(: 2001)عجوة، عمػي  -30
 الكتب، القاىرة، جميورية مصر العربية.

، عػالـ الكتػب، القػاىرة، العالقات العامـة بـين النظريـة والتطبيـق(: 2001) عجوة، عمي -31
 .جميورية مصر العربية

قػاىرة، بعػة األولػى، عػالـ الكتػب، ال، الطاإلعالم وقضايا التنميـة(: 2004عجوة، عمي ) -32
 .جميورية مصر العربية

عػة الرابعػة، عػالـ الكتػب، ، الطباألسس العممية لمعالقات العامـة(: 2005عجوة، عمي ) -33
 .جميورية مصر العربيةالقاىرة، 

، الطبعػة األولػػى، مفــاىيم جديـدة فــي العالقــات العامــة(: 2011العػدوي، فيمػي محمػػد ) -34
 دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، مكتبػة العبيكػػاف المــدخل إلـى البحــث فـي العمـوم الســموكية(: 1995صػالح ) العسػاؼ، -35
 لمنشر والتوزيع، الرياض، المممكة العربية السعودية.
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، أســس العالقــات العامــة(: 2004عسػػاؼ، عبػػد المعطػػي محمػػد وصػػالح، محمػػد فػػالح ) -36
 دار ومكتبة الحامد، عماف، األردف.

مقدمــة فــي البحــث (: 2003نػػة، وليػػد )عسػػكر، عمػػي وجػػامع، حسػػف والفػػرا، فػػاروؽ وىوا -37
 ، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، الكويت.العممي

، دار تخطــــيط وتنظــــيم بــــرامج وحمــــالت العالقــــات العامــــة(: 2009العػػػػالؽ، بشػػػػير ) -38
 اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

عيػة، ، دار المعرفػة الجامعمم االجتماع واإلعالم واالتصال(: 2002غريب، سيد أحمد ) -39
 اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.

االتصــــال والعالقــــات العامــــة فــــي المجتمــــع (: 2004غريػػػػب، عبػػػػد السػػػػميع غريػػػػب ) -40
 ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.المعاصر

 (:2015) ، رشػػدي وأبػػو الػػزر، جمػػاؿ، وأبػػو موسػػى، مفيػػد وأبػػو طالػػب، صػػابرالقواسػػمة -41
 ، جامعة القدس المفتوحة، األردف.مناىج البحث العممي

ــــة (: 2002محمػػػػود، منػػػػاؿ طمعػػػػت ) -42 ــــات العام ــــق –العالق ــــة والتطبي ، المكتػػػػب النظري
 الجامعي الحديث، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.

ــــات العامــــة مــــن منظــــور الخدمــــة(: 2005منصػػػػور، سػػػػمير حسػػػػف ) -43  منيــــاج العالق
 جميورية مصر العربية. ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،االجتماعية

العالقــات العامــة، االتجاىــات  ميــارات إدارة(: 2007ىػػالؿ، محمػػد عبػػد الغنػػي حسػػف ) -44
 ، دار الكتب، مركز تطوير األداء والتنمية، جميورية مصر العربية.والمفاىيم الحديثة

 (.2006) وزارة التخطيط والتعاوف الدولي الفمسطينية -45
لعالقات العامة: مفاىيم ومبادئ وسياسات مع إدارة ا(: 2008يونس، طارؽ الشريؼ ) -46

 ، إثراء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.إشارة لممعطي العربي واإلسالمي

 الرسائل العممية: -ثانياً 

(: تطػػػػوير إدارة العالقػػػػات العامػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ 2001أبػػػػو خػػػػاطر، خالػػػػد محمػػػػد أحمػػػػد ) -47
، جامعػة غيـر منشـورة تـوراةرسـالة دكالجامعي فػي ضػوء األبعػاد التنظيميػة المعاصػرة، 

 عيف شمس، جميورية مصر العربية.
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 الكميات في ألىدافيا العامة العالقات إدارة تحقيؽ مدى(: 2006) ، شذا سميـ سميـ أبو -48
ـــر منشـــورة، العػػػامميف نظػػػر وجيػػػة مػػػف غػػػزة بمحافظػػػات التقنيػػػة ، رســـالة ماجســـتير غي

 الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطيف.
 التقنيػػػػػػة الكميػػػػػػات فػػػػػػي العامػػػػػػة العالقػػػػػػات دوائػػػػػػر دور(: 2013) ، شػػػػػػاديعرمانػػػػػػو أبػػػػػػو -49

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، تفعيمػػو وسػػبؿ الطمبػػة، اسػػتقطاب فػػي غػػزة بمحافظػػات
 الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطيف.

(: مدى اىتماـ المنظمات العامػة بػالجميور الػداخمي والخػارجي 2001الجابري، شمس ) -50
رسـالة ماجسـتير العامػة فػي المممكػة العربيػة السػعودية، وتأثير ذلؾ عمى إدارة العالقات 

 ، جامعة الممؾ عبد العزيز، المممكة العربية السعودية.غير منشورة
(: واقػػع دائػػرة العالقػػات العامػػة فػػي الجامعػػة األردنيػػة: 2010الحديػػد، عمػػي يحيػػى بػػدر ) -51

لشػػرؽ ، جامعػػة ارســالة ماجســتير غيــر منشــورةدراسػػة تقييميػػة مػػف وجيػػة نظػػر الطمبػػة، 
 األوسط، األردف.

(: العالقات العامة بيف القناعػة والتيمػيش فػي الػوطف 2013حسيف، ىشاـ محمد عمي ) -52
، األكاديميػػة العربيػػة البريطانيػػة لمتعمػػيـ العػػالي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورةالعربػػي، 
 لندف.

(: دور دوائػػػر العالقػػػات العامػػػة فػػػي الجامعػػػات 2011دراغمػػػة، رافػػػع أحمػػػد أبػػػو الزيػػػت ) -53
رسـالة دكتـوراه لفمسطينية في بنػاء عالقػات مػع مجتمػع الطمبػة: دراسػة مسػحية مقارنػة، ا

 ، جامعة الىاي، مممكة ىولندا.غير منشورة
(: دور العالقات العامة في تحسيف صػورة المؤسسػة االقتصػادي 2007رزيقة، لقصير ) -54

معػػة ، جاغيــر منشــورة رســالة ماجســتير"دراسػػة ميدانيػػة بمؤسسػػة األمػػالح بقسػػنطينة، 
 منتوري، الجميورية الجزائرية.

 مػػف األردنيػػة الجامعػػات فػػي العامػػة العالقػػات دوائػػر أداء تقيػػيـ (:2001) ، صػػالحالزيػػود -55
 ، جامعة آؿ البيت، األردف.رسالة ماجستير غير منشورة، موظفييا نظر وجية

(: واقػػع إدارة العالقػػات العامػػة فػػي الجامعػػات العامػػة فػػي 2011شػػرباتي، ورود عثمػػاف ) -56
 ، جامعة الخميؿ، فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورةلضفة الغربية، ا
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(: اسػتخدامات إدارات العالقػات العامػة لالنترنػػت 2013القاضػي، محمػد فػاروؽ حتمػػؿ ) -57
في التواصؿ مع جماىيرىا: دراسػة تطبيقيػة عمػى إدارات العالقػات العامػة فػي الجامعػات 

 ليرموؾ، األردف.، جامعة ارسالة ماجستير غير منشورةاألردنية، 
(: دور إدارات العالقػػػػات العامػػػػة فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع 2005القحطػػػػاني، سػػػػمحي محمػػػػد ) -58

ـــر منشـــورةاألزمػػػات والكػػػوارث،  ، أكاديميػػػة نػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػـو رســـالة ماجســـتير غي
 المينية، الرياض، المممكة العربية السعودية.

الجزائريػػػة: دراسػػػة (: العالقػػػات العامػػػة فػػػي المؤسسػػػة الصػػػحية 2009مسػػػيمي، ياسػػػيف ) -59
، كميػة رسالة ماجستير غير منشـورةميدانية بالمستشفى الجامعي ابف باديس قسػنطينة، 

 العموـ االجتماعية واإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر.

 :والنشرات المجالت والدوريات -ثالثاً 

اس فػي (: الخصػائص السػيكومترية ألدوات القيػ2006الحسف، السػيد محمػد أبػو ىاشػـ ) -60
، جامعػػة الممػػؾ مركــز البحــوث التربويــة(، SPSSالبحػػوث النفسػػية والتربويػػة باسػػتخداـ )

 سعود، المممكة العربية السعودية.
سػتراتيجية بنػاء وتعزيػز 2010الربيعي، فاطمة عبد الكاظـ ) -61 (: برامج العالقات العامػة وا 

 (.193 - 167، العدد الثامف، ص: )مجمة الباحث اإلعالميسمعة المؤسسة، 
 البحػػػػػوث فػػػػػي القيػػػػػاس ألدوات السػػػػػيكومترية الخصػػػػػائص (:2008) أسػػػػػامة، السػػػػػاعاتي -62

 العربيػػػػة المممكػػػػة سػػػػعود، الممػػػػؾ جامعػػػػة ،التربويــــة البحــــوث مركــــز والتربويػػػػة، النفسػػػػية
 ة.السعودي

المرشػػػػػد فػػػػػي العالقػػػػػات (: 2011المركػػػػػز الفمسػػػػػطيني لالتصػػػػػاؿ والسياسػػػػػات التنمويػػػػػة ) -63
 .(gizفمسطين ) –سسة األلمانية لمتعاون منشور بتمويل من المؤ ، العامة

 المقابالت الشخصية: -رابعاً 

 الثقافيػػػػػة لمشػػػػػؤوف الجامعػػػػػة رئػػػػػيس مسػػػػػاعداألسػػػػػتاذ الػػػػػدكتور: نعمػػػػػات شػػػػػعباف عمػػػػػواف،  -64
 .2015/ 1/ 29، جامعة األقصى، مقابمة بتاريخ: العامة والعالقات
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 قائمة المالحق
 

 ( 1ممحق رقم :)يالت المشرف االستبانة في صورتيا األولية "بعد تعد
 .وتوجيييا لممحكمين"

 ( 2ممحق رقم :)محكمي االستبانة. قائمة بأسماء 
 ( االستبانة 3ممحق رقم :)في صورتيا النيائية. 
 ( صحيفة المقابمة4ممحق رقم :). 
 ( أسماء السادة ال5ممحق رقم :)ذين قابمتيم الباحثة. 
 ( 6ممحق رقم :).أسماء السادة محكمي التصور المقترح 
 تسييل ميمة الباحثة "خطاب وزارة التربية والتعميم العالي (: 7م )ممحق رق

 لمجامعات"
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 "بعد تعديالت المشرف وتوجيييا لممحكمين" (: االستبانة في صورتيا األولية1ممحق رقم )

  دولة فمسطين 
  جامعة األقصى 
  أكاديمية اإلدارة والسياسة 
   

 

 .الدكتور الفاضل/ الدكتورة الفاضمة

 :حية طيبة وبعدت

 في الحكومية العالي التعميم مؤسسات في العامة العالقاتواقع تقوـ الباحثة بدراسة لمكشؼ عف 
قدرة العالقات العامة عمى  "، والذي تعرفو الباحثة بأنو العاممين نظر وجية من غزة محافظات

تي تمارسيا باستخداـ كافة واقتناع اإلدارة العميا بأىميتيا، إضافة إلى الوظائؼ ال ،تحقيؽ أىدافيا
األساليب والوسائؿ االتصالية والبرامج واألنشطة المناسبة، ومواجية المعوقات التي تعترض 

وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة، تأتي ىذه االستبانة لجمع البيانات الالزمة، وتتكوف االستبانة مف  "عمميا
العالقات العامة في مؤسسات  واقع مجاؿالبيانات الشخصية، و  مجاؿيف أساسييف ىما: مجال

 التعميـ العالي الحكومية.

يمانًا مف الباحثة بقدراتكـ وخبراتكـ ترجو مف سيادتكـ قراءة فقرات االستبانة بعناية، والحكـ عمى  وا 
المنتمية لو، وصحتيا  مجاؿيا لمالمتناولة في البحث، ومدى انتمائ قدرتيا في قياس الظاىرة
 الفقرة، ووحدة ىدفيا.المغوية والنحوية، وسالمة 

كـ محط اىتماـ الباحثة، وستقـو بتعديؿ الفقرات بناًء عمى ىذه اآلراء مع العمـ بأف آراء
 والتعديالت، شاكرة لكـ حسف تعاونكـ.

 

 الباحثة    
 األغا عبد الكريم شيناز    
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 البيانات الشخصية:

 المؤسسة التعميمية:

 التقنية فمسطيفكمية                     ـو والتكنولوجياالكمية الجامعية لمعم  جامعة األقصى

 أنثى    ذكر الجنس:

 سنوات الخبرة:

 سنوات 10أكثر مف    سنوات 10أقؿ مف    سنوات 5أقؿ مف 

 المؤىل العممي:

 دكتوراه   ماجستير  بكالوريوس فما دوف
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 واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية:

 نجاح العالقات العامة في تحقيق أىدافيا م.
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

      وأىدافيا. بالكمية/الجامعةتعمؿ العالقات العامة عمى تعريؼ الجماىير  .1

تساىـ العالقات العامة في رصد اتجاىات الجماىير وآرائيـ نحو التخصصات  .2
      يصاليا لإلدارات العميا في الكمية/الجامعة.المميزة وا  

      تساعد العالقات العامة في صياغة سياسات القروض لمطمبة. .3

4. 
لدى طمبتيا مف  الكمية/الجامعةتعمؿ العالقات العامة عمى تحسيف صورة 
 خالؿ طرح ميوليـ وحاجاتيـ لإلدارة العميا.

     

5. 
بالمعمومات التي تساعد في اتخاذ  كمية/الجامعةالتمد العالقات العامة إدارة 

      القرارات.

6. 
تترؾ البرامج واألنشطة التي تقدميا العالقات العامة أثرًا طيبًا في نفوس 

 وميوؿ العامميف والطمبة مف خالؿ تحقيقيا ألىدافيا.
     

7. 
إلى كسب رضا الطمبة عف  الكمية/الجامعةتسعى العالقات العامة في 

 مات التعميمية التي تقدميا ليـ.الخد
     

      الكمية/الجامعة.تتبنى العالقات العامة سياسات إعالمية لتحقيؽ أىداؼ  .8

تسعى العالقات العامة لمرقي بمستوى التعميـ العالي مف خالؿ إطالؽ  .9
 حمالت توعية حوؿ أىمية التعميـ.

     

      .لمكمية/الجامعةد المالية تعمؿ العالقات العامة عمى تحسيف الموار  .10
      .لمكمية/الجامعةتسعى العالقات العامة إلى استقطاب طمبة جدد  .11

12. 
وجميورىا الداخمي  الكمية/الجامعةتخمؽ العالقات العامة عالقات طيبة بيف 

 والخارجي.
     

      ا.وجماىيرى الكمية/الجامعةتعمؿ العالقات العامة عمى جسر الفجوة بيف  .13
      تزرع العالقات العامة الثقة بيف الجامعة وجميورىا. .14
      تؤثر العالقات العامة في الرأي العاـ إيجابيًا. .15

16. 
تحقؽ العالقات العامة التفاعؿ االجتماعي االيجابي بيف خدمات 

 وميوؿ الجماىير. الكمية/الجامعة
     

17. 
الطمبة الراغبيف بالعمؿ في مجاؿ  تسيـ العالقات العامة في تدريب

 العالقات العامة.
     

      .بالكمية/الجامعةُتعد العالقات العامة تقارير وتسجيالت خاصة  .18
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      تطمع العالقات العامة عمى شكاوى الجميور وتعالجيا. .19
      .الكمية/الجامعةتستقبؿ العالقات العامة ضيوؼ  .20
      جماىير لمجامعة مف خالؿ خدماتيا وأنشطتيا.ُتعمؽ انتماء ال .21

 

 أىمية العالقات العامة ومكانتيا م.
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

      دائرة لمعالقات العامة مستقمة في عمميا. بالكمية/الجامعةيوجد  .1

2. 
لعامة داخؿ المؤسسة بأىمية العالقات ا الكمية/الجامعةتؤمف إدارة 
      األكاديمية.

3. 
عمى التقارير التي تصدرىا دائرة  الكمية/الجامعةيعتمد صناع القرار في 

 العالقات العامة.
     

4. 
تعمؿ عمى تحسيف الصورة الذىنية )سمعة الجامعة( لمكمية/الجامعة لدى 

 الجميور المستيدؼ.
     

5. 
تقـو بو مف بحوث وجمع تُفسر مواقؼ الجماىير مف خالؿ ما 

      لممعمومات.

6. 
تُنمي العالقات العامة الشعور بالمسئولية االجتماعية لدى موظفي 

 .الكمية/الجامعة
     

7. 
مف خالؿ إجراء  الكمية/الجامعةتسيـ بعالج بعض المشكالت التي تواجو 

 بحوث إجرائية.
     

      ./الجامعةلمكميةتوجد في مكاف مناسب بالييكؿ التنظيمي  .8
      .الكمية/الجامعةتتبع نظامًا إداريًا يجعميا بمكانة ميمة لدى إدارة  .9

 

 وظائف العالقات العامة م.
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

 حيث تضطمع العالقات العامة بالوظائؼ التالية:
 أواًل: وظيفة البحث

      .الكمية/الجامعة حوؿ جماىيرتجمع البيانات  .1

2. 
تختار البرامج اإلعالمية باالعتماد عمى البيانات التي تجمعيا حوؿ 

 الطمبة وأولياء األمور.
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      تتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة وأولياء األمور نحو خدماتيا التعميمية. .3
      تحمؿ البرامج اإلعالمية المختمفة. .4
      مج اإلعالمية األكثر كفاءة.تنتقي البرا .5

6. 
تقي ـ فاعمية البرامج اإلعالمية مف حيث وصوليا لمجماىير وتحقيؽ 

 أىدافيا.
     

7. 
حاجات المجتمع الفمسطيني بغرض صياغة خدمات تعميمية  إلىتتعرؼ 

      تتناسب مع ىذه الحاجات.

      تتبع الطرؽ العممية في إجراء البحوث اإلعالمية. .8
 ثانيًا: وظيفة التخطيط.

      .لمكمية/الجامعةتنطمؽ مف خطة تشغيمية مستمدة مف الخطة االستراتيجية  .1
      تصيغ األىداؼ قصيرة وطويمة األجؿ. .2
      ترسـ خططًا زمنية لتنفيذ البرامج. .3
      تضع خططًا تنفيذية لتنفيذ البرامج. .4
      والبشرية عند تصميـ الخطط. ُتراعي اإلمكانات المادية .5

6. 
تستخدـ وسائؿ اتصاؿ فاعمة عند تخطيط البرامج اإلعالمية كوسائؿ 

      االعالـ الجديد.

      تعتمد عمى خطط مرنة في برامجيا وأنشطتيا. .7
      ُتحدد البديؿ األمثؿ لمجموعة مف الخيارات اإلعالمية. .8
      موظؼ في العالقات العامة. توزع المياـ اليومية عمى كؿ .9
      ُتخطط إلقامة الميرجانات واألياـ الدراسية، والندوات. .10

 ُتخطط إلقامة حمالت اعالمية الستقطاب الطمبة .11
 

     

 ثالثًا: وظيفة التنفيذ.

1. 
تعمؿ العالقات العامة عمى تحقيؽ اتصاؿ فعاؿ بيف المؤسسة 

      وجماىيرىا.

      الى الجميور )الداخمي والخارجي(. الكمية/الجامعةائؿ مف ادارة تنقؿ رس .2
      الكمية/الجامعة.تنقؿ رسائؿ مف الجميور) الداخمي والخارجي( الى ادارة  .3
      تدعو الشخصيات االعتبارية إلى الميرجانات التي تقيميا. .4
      جتماعية.والعامميف بالمناسبات اال الكمية/الجامعةُتينئ طمبة  .5
      ُتشاطر المجتمع المحمي مناسباتو االجتماعية والوطنية. .6
      تُتابع رد فعؿ الجميور عمى البرامج واألنشطة االتصالية. .7
      تتحقؽ مف مدى استجابة الجميور لمبرامج واألنشطة االتصالية. .8
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9. 
نشطة تتواصؿ مع وسائؿ اإلعالـ مف أجؿ تغطية فعاليات وأ

 .الكمية/الجامعة
     

      ُتشارؾ في فعاليات الجامعات والمؤسسات األخرى. .10

تستغؿ ميرجانات التخرج لمكشؼ عف الخدمات التي تقدميا لمطالب بعد  .11
      تخرجو.

      المستقبمية. الكمية/الجامعةتستغؿ الميرجانات التي تقيميا في طرح خطط  .12
 سيق.رابعًا: وظيفة التن

      تنسؽ مع كافة المؤسسات التعميمية األخرى. .1
      تنسؽ مع المؤسسات اإلعالمية. .2
      والييئات المحمية. الكمية/الجامعةتنسؽ بيف  .3
      والنقابات المختمفة. الكمية/الجامعةتوِحد وجيات النظر بيف  .4
      ني.ومؤسسات المجتمع المد الكمية/الجامعةتنسؽ بيف  .5

6. 
تعمؿ عمى جسر العالقة بيف المؤسسة والمؤسسات العامة والخاصة في 

      محافظات غزة مف خالؿ التشبيؾ والتنسيؽ.

      تؤّمف االتصاؿ اإلعالمي الالـز مع المؤسسات اإلعالمية. .7
      الكمية/الجامعة.تنسؽ الفعاليات واألنشطة داخؿ  .8
      .الكمية/الجامعةات الالزمة لمفعاليات التي تقيميا تحجز القاعات والمعد .9

 خامسًا: وظيفة التقويم.
      تُقّوـ ما تحقؽ مف أىداؼ. .1
      تتحقؽ مف كفاية خطط العالقات العامة. .2
      تَُقّوـ البرامج واألنشطة اإلعالمية التي نفذتيا. .3
      قعت بيا.تُقي ـ العالقات العامة األخطاء التي و  .4
      ُتحدد جوانب القصور في أدائيا لوظائفيا بشكؿ مستمر. .5
      تستفيد مف األخطاء السابقة في صياغة البرامج والخطط المستقبمية. .6
      ُتعزز نقاط القوة في برامجيا وأنشطتيا. .7
      ُتعالج جوانب القصور والضعؼ في برامجيا وأنشطتيا. .8
      التقارير حوؿ نتائج برامجيا وأنشطتيا. ُتعد .9
      تقيس تكاليؼ البرامج واألنشطة التي تقدميا مقارنة بنتائجيا. .10
      ُتصدر تقارير دورية "سنوية، فصمية" لألنشطة التي أقامتيا الكمية/الجامعة. .11
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 األساليب والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة م.
 افقةدرجة المو 

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

1. 
تستخدـ سجالت مخصصة لتدويف البيانات والمعمومات التي تختص 

      بيا.

      تستخدـ سجالت خاصة بيا لمتقارير التي تجمعيا حوؿ الجماىير. .2

3. 
تستخدـ سجالت مختصة بالجماىير الداخمية ) االدارة العميا 

 والموظفيف(.
     

      تقدـ تقارير وصفية تفصيمية ألنشطتيا وأعماليا وانجازاتيا. .4
      تستخدـ التقارير اإلحصائية والبيانات الكمية والكيفية. .5
      تنشر تقاريرىا بصورة دورية مستمرة. .6
      .الكمية/الجامعةتقدـ كتيبات تشمؿ كافة خدمات  .7
      ة في إطالؽ برامجيا "الحاسوب، االنترنت".تعتمد عمى األدوات التقني .8
      (.smsتتواصؿ مع الطمبة مف خالؿ الرسائؿ القصيرة ) .9

10. 
تتصؿ بالجماىير مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي كالفيسبوؾ، 

      تويتر، نتموؽ، السكاي بي، الفايبر، الواتس أب.

      ية.تصدر مجالت دورية ضمف برامجيا االتصال .11

12. 
تستعيف بالموحات اإلعالنية الداخمية "داخؿ المؤسسة" في بناء 

      برامجيا االتصالية.

13. 
تستعيف بالموحات اإلعالنية الخارجية "خارج المؤسسة" في بناء 

 برامجيا االتصالية.
     

      تقـو بإعداد الكتيبات اليادفة لتوعية الجماىير. .14

15. 
ماكف العامة "المنتزىات، األسواؽ، المؤسسات العامة، تعتمد عمى األ

 في بناء خططيا االتصالية.
     

      تستخدـ البروشورات في خططيا وبرامجيا االتصالية مع الجماىير. .16

17. 
 لمكمية/الجامعةتعتمد عمى اإلذاعات المحمية وغير المحمية لمترويج 

 وبرامجيا األكاديمية.
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 برامج وأنشطة العالقات العامة م.
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

1. 
تصميـ أنشطة وبرامج وقائية لوقاية المؤسسة وسياساتيا عمى المدى البعيد 

      .الكمية/الجامعةكالخطط الطارئة وتشكيؿ فرؽ إلدارة االزمات داخؿ 

      ا لمتعامؿ الجيد مع الجماىير.تنظـ برامج تدريبية لموظفيي .2
      .الكمية/الجامعةتطرح برامج عالجية لممشكالت التي تواجييا وتواجو  .3
      وأىدافيا. الكمية/الجامعةتيتـ بالبرامج واألنشطة اإلخبارية حوؿ سياسات  .4

5. 
وآثار ىذه  الكمية/الجامعةُتطمؽ برامج حوؿ المشكالت التي تعرضت ليا 

 شكالت.الم
     

تُقدـ برامج نوعية خاصة لرفع الروح المعنوية لمجماىير الداخمية)العامميف(  .6
      كالرحالت والمسابقات والتكريـ.

      .الكمية/الجامعةتنوع برامجيا بما يتفؽ مع سياسات وخدمات  .7
نجازاتيا.تُ  .8       قدـ برامج تختص بتاريخ الجامعة وا 
      نشطة إعالمية تيتـ بنشاطات المؤسسة المستقبمية.تصدر برامج وأ .9

10. 
تُقدـ الكمية/الجامعة برامج تتوافؽ مع الجميور الذي تخاطبو وفؽ تقارير 

      العالقات العامة.

11. 
تقـو بإصدار نشرات وبرامج خاصة لكي يدرؾ الجميور أىداؼ 

 .الكمية/الجامعة
     

      ب لالتصاؿ بالجماىير.ُتعد برامج تمفزيونية كأسمو  .12
 

 المعوقات التي تعترض عمل العالقات العامة م.
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

طبيعة عمؿ العالقات العامة حيث أنيا تتعامؿ مع جميور مختمؼ مف  .1
 حيث الميوؿ والرغبات.

     

      ر في أداء العالقات العامة لعمميا.ضعؼ الييكؿ لمكمية/الجامعة مما يؤث .2
      قمة الكوادر المؤىمة لمعمؿ في العالقات العامة. .3
      ضعؼ اإلمكانات المادية المتاحة لمعالقات العامة. .4
      ضعؼ التعاوف التي تبديو المؤسسات اإلعالمية. .5
      قات العامة.قمة المؤسسات المتخصصة باالستشارات اإلعالمية والعال .6
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7. 
بعض العادات والتقاليد في المجتمع الفمسطيني تحوؿ دوف تحقيؽ 

 العالقات العامة ألىدافيا.
     

      .ومكانتيا استيانة اإلدارات العميا بأىمية العالقات العامة .8
      التقنية لمعالقات العامة. اإلمكاناتضعؼ  .9
      العامة.ضعؼ صالحيات دائرة العالقات  .10

11. 
سياسة التفويض المتبعة وعدـ إلحاؽ عمؿ العالقات العامة بأفراد 

      متخصصيف.

12. 
كثرة المياـ الُمناطة برجؿ العالقات العامة بالكمية/الجامعة، مف بحث، 

 وتنسيؽ، وتنفيذ، وتقويـ البرامج اإلعالمية واالتصالية.
     

13. 
امة وأىدافيا، ومفيوميا ووظائفيا ضعؼ الفيـ العميؽ لمعالقات الع

 وأنشطتيا.
     

14. 
تعرض موظؼ العالقات العامة لمضغوط المينية سواء الداخمية أو 

      الخارجية.

15. 
الواقع الحزبي في قطاع غزة أثر سمبًا عمى عمؿ دوائر العالقات العامة 

 في القطاع الحكومي.
     

      ئر وموظفو العالقات العامة.ضعؼ أنظمة التدريب المتوفرة لدوا .16
      ./الجامعةقمة خبرة موظفي العالقات العامة بالكمية .17
      غياب التخصص في عمؿ العالقات العامة. .18

 

 انتيت الفقرات

 شكرًا لحسن تعاونكم
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 قائمة بأسماء المحكمين(: 2ممحق رقم )

 مكان العمل الكمية االســــم م.
 الجامعة اإلسالمية اإلعالم دلوأ. د. جواد ال .1
 جامعة األقصى اإلعالم د. أحمد أبو السعيد .2
 جامعة األقصى اإلعالم د. زىير عابد .3
 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا العموم اإلدارية د. أديب األغا .4
 جامعة األقصى الصحافة واإلعالم د. ماجد تربان .5
 كمية فمسطين التقنية إلداريةالعموم ا د. عماد عدوان .6
 كمية فمسطين التقنية العموم اإلدارية د. آمال الحيمة .7
 كمية فمسطين التقنية العموم اإلدارية د. حسام أبو شاويش .8
 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا العموم اإلدارية د. مراد األغا .9
 جامعية لمعموم والتكنولوجياالكمية ال العموم اإلدارية د. حسني عابدين .10
 جامعة األقصى قسم العالقات العامة عمي برغوت .11
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 في صورتيا النيائية(: االستبانة 3ممحق رقم )

 

 دولة فمسطين

 

 جامعة األقصى

 أكاديمية اإلدارة والسياسة

 أخي الموظف/أختي الموظفة
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
 وع/بحث ماجستير في القيادة واإلدارةالموض

يسعدني أف أضع بػيف أيػديكـ فقػرات ىػذه االسػتبانة والتػي تشػكؿ أداة قيػاس ميدانيػة لجمػع 
المعمومػػػات إلجػػػراء دراسػػػة أكاديميػػػة بعنواف)واقػػػع العالقػػػات العامػػػة فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي 

العالقػػػات العامػػػة: قػػػدرة  الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػات غػػػزة مػػػف وجيػػػة نظػػػر العػػػامميف( ونقصػػػد بواقػػػع
قنػػاع اإلدارة العميػػا بأىميتيػػا إضػػافة إلػػى الوظػػائؼ التػػي  العالقػػات العامػػة عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا ، وا 
تمارسػػػػيا باسػػػػتخداـ كافػػػػة األسػػػػاليب والوسػػػػائؿ االتصػػػػالية والبػػػػرامج واألنشػػػػطة المناسػػػػبة ومواجيػػػػة 

 المعوقات التي تعترض عمميا.
عمػػى درجػػة الماجسػػتير تخصػػص القيػػادة واإلدارة فػػي البرنػػامج وذلػؾ اسػػتكمااًل لمتطمبػػات الحصػػوؿ 

( فقػػػرة 121المشػػػترؾ بػػػيف أكاديميػػػة اإلدارة والسياسػػػة وجامعػػػة األقصػػػى وىػػػذه األداة مكونػػػة مػػػف )
 موزعة عمى المجاالت التالية:

 أواًل: أىمية ومكانة العالقات العامة.
 ثانيًا: نجاح العالقات العامة في تخصيص أىدافيا.

 ظائؼ العالقات العامة.ثالثا:و 
 رابعًا: األساليب والوسائؿ التي تستخدميا العالقات العامة.

 خامسًا: برامج وأنشطة العالقات العامة.
 سادسًا: المعوقات التي تعترض العالقات العامة.

لذا يرجى مف سيادتكـ التكـر بتعبئة االسػتبانة بموضػوعية حيػث يتوقػؼ عمػى دقتيػا صػحة النتػائج 
ؿ إلييا الدراسة مع العمـ بأف المعمومات التي سيتـ الحصوؿ عمييا سوؼ تعامؿ بسرية التي تتوص
 تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.تامة ولف 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وبارك اهلل فيكم
 الباحثة

 شيناز عبد الكريم األغا
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 أواًل: البيانات األساسية لعينة الدراسة:

 اإلجابة المناسبة لك. ( أمامx الرجاء وضع اشارة ) 
 

 المؤسسة التعميمية:

 التقنية فمسطيفكمية                الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا          جامعة األقصى

 الجنس:

 أنثى       ذكر 

 سنوات الخبرة:

 سنوات فأكثر10  سنوات 10سنوات إلى أقؿ مف  5مف     سنوات 5أقؿ مف 

 :المؤىل العممي

 دكتوراه   ماجستير     بكالوريوس   دبمـو            
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 ثانيًا: مجاالت االستبانة:

 .( في الخانة التي تمثل درجة التوافر من وجية نظركx الرجاء وضع اشارة ) 

 

 ومكانتيا أىمية العالقات العامة م.
 التوافردرجة 

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

      دائرة لمعالقات العامة مستقمة في عمميا. بالكمية/الجامعةيوجد  .1

2. 
بأىمية العالقات العامة داخؿ المؤسسة  الكمية/الجامعةتؤمف إدارة 

      األكاديمية.

3. 
عمى التقارير التي تصدرىا دائرة  الكمية/الجامعةيعتمد صناع القرار في 

 العالقات العامة.
     

4. 
عمى تحسيف الصورة الذىنية )سمعة الجامعة( لمكمية/الجامعة لدى تعمؿ 

 الجميور المستيدؼ.
     

      تُفسر مواقؼ الجماىير مف خالؿ ما تقـو بو مف بحوث لإلدارة العميا. .5

تُنمي العالقات العامة الشعور بالمسئولية االجتماعية لدى موظفي  .6
 .الكمية/الجامعة

     

7. 
مف خالؿ إجراء  الكمية/الجامعةبعض المشكالت التي تواجو تسيـ بعالج 
      بحوث إجرائية.

      .لمكمية/الجامعةتوجد في مكاف مناسب بالييكؿ التنظيمي  .8
      .الكمية/الجامعةتتبع نظامًا إداريًا يجعميا بمكانة ميمة لدى إدارة  .9

 

 نجاح العالقات العامة في تحقيق أىدافيا م.
 لتوافردرجة ا

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

      وأىدافيا. بالكمية/الجامعةتعمؿ العالقات العامة عمى تعريؼ الجماىير  .1

تساىـ العالقات العامة في رصد اتجاىات الجماىير وآرائيـ نحو التخصصات  .2
يصاليا لإلدارات العميا في الكمية/الجامعة.       المميزة وا 

لدى طمبتيا مف  الكمية/الجامعةتعمؿ العالقات العامة عمى تحسيف صورة  .3
 خالؿ طرح ميوليـ وحاجاتيـ لإلدارة العميا.

     

4. 
بالمعمومات التي تساعد في اتخاذ  الكمية/الجامعةتمد العالقات العامة إدارة 

      القرارات.
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5. 
ة أثرًا طيبًا في نفوس تترؾ البرامج واألنشطة التي تقدميا العالقات العام

 العامميف والطمبة مف خالؿ تحقيقيا ألىدافيا.
     

إلى كسب رضا الطمبة عف  الكمية/الجامعةتسعى العالقات العامة في  .6
 الخدمات التعميمية التي تقدميا ليـ.

     

      الكمية/الجامعة.بنى العالقات العامة سياسات إعالمية لتحقيؽ أىداؼ تت .7

عى العالقات العامة لمرقي بمستوى التعميـ العالي مف خالؿ إطالؽ تس .8
 حمالت توعية حوؿ أىمية التعميـ.

     

      .لمكمية/الجامعةتعمؿ العالقات العامة عمى تحسيف الموارد المالية  .9
      .لمكمية/الجامعةتسعى العالقات العامة إلى استقطاب طمبة جدد  .10

11. 
وجميورىا الداخمي  الكمية/الجامعةالعامة عالقات طيبة بيف تخمؽ العالقات 

 والخارجي.
     

      وجماىيرىا. الكمية/الجامعةتعمؿ العالقات العامة عمى جسر اليوة بيف  .12
      تبنى العالقات العامة الثقة بيف الجامعة وجميورىا. .13

14. 
بيف خدمات  تحقؽ العالقات العامة التفاعؿ االجتماعي االيجابي

 وميوؿ الجماىير. الكمية/الجامعة
     

تسيـ العالقات العامة في تدريب الطمبة الراغبيف بالعمؿ في مجاؿ  .15
 العالقات العامة.

     

      .بالكمية/الجامعةُتعد العالقات العامة تقارير وتسجيالت خاصة  .16
      .تطمع العالقات العامة عمى شكاوى الجميور وتعالجيا .17
      ُتعمؽ انتماء الجماىير لمجامعة مف خالؿ خدماتيا وأنشطتيا. .18

19. 
توطد العالقات بيف الموظفيف داخؿ الكمية/الجامعة مف خالؿ الزيارات 

 والمقاءات.
     

 

 

 وظائف العالقات العامة م.
 درجة التوافر

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

 عالقات العامة بالوظائؼ التالية:حيث تضطمع ال
 أواًل: وظيفة البحث

      .الكمية/الجامعة تجمع البيانات حوؿ جماىير .1

2. 
تختار البرامج اإلعالمية باالعتماد عمى البيانات التي تجمعيا حوؿ 

 الطمبة وأولياء األمور.
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      ميمية.تتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة وأولياء األمور نحو خدماتيا التع .3
      تحمؿ البرامج اإلعالمية المختمفة. .4
      تنتقي البرامج اإلعالمية األكثر كفاءة. .5

6. 
تقي ـ فاعمية البرامج اإلعالمية مف حيث وصوليا لمجماىير وتحقيؽ 

 أىدافيا.
     

7. 
حاجات المجتمع الفمسطيني بغرض صياغة خدمات تعميمية  إلىتتعرؼ 

      ه الحاجات.تتناسب مع ىذ

      تتبع الطرؽ العممية في إجراء البحوث اإلعالمية. .8
 ثانيًا: وظيفة التخطيط.

      .لمكمية/الجامعةتنطمؽ مف خطة تشغيمية مستمدة مف الخطة االستراتيجية  .1
      تصوغ األىداؼ قصيرة وطويمة األجؿ مف األىداؼ العامة لمكمية/الجامعة. .2
      طًا زمنية لتنفيذ البرامج.ترسـ خط .3
      تضع خططًا تنفيذية لتنفيذ البرامج. .4
      ُتراعي اإلمكانات المادية والبشرية عند تصميـ الخطط. .5

6. 
تستخدـ وسائؿ اتصاؿ فاعمة عند تخطيط البرامج اإلعالمية كوسائؿ 

      اإلعالـ الجديد.

      شطتيا.تعتمد عمى خطط مرنة في برامجيا وأن .7
      ُتحدد البديؿ األمثؿ لمجموعة مف الخيارات اإلعالمية. .8
      توزع المياـ اليومية عمى كؿ موظؼ في العالقات العامة. .9
      ُتخطط إلقامة الميرجانات واألياـ الدراسية، والندوات. .10
      ُتخطط إلقامة حمالت اعالمية الستقطاب الطمبة. .11
 : وظيفة التنفيذ.ثالثاً 
      تعمؿ العالقات العامة عمى تحقيؽ اتصاؿ فعاؿ بيف المؤسسة وجماىيرىا. .1
      الى الجميور )الداخمي والخارجي(. الكمية/الجامعةتنقؿ رسائؿ مف ادارة  .2
      الكمية/الجامعة.تنقؿ رسائؿ مف الجميور) الداخمي والخارجي( الى ادارة  .3
      صيات االعتبارية إلى الميرجانات التي تقيميا.تدعو الشخ .4
      والعامميف بالمناسبات االجتماعية. الكمية/الجامعةُتينئ طمبة  .5
      ُتشاطر المجتمع المحمي مناسباتو االجتماعية والوطنية. .6
      تُتابع رد فعؿ الجميور عمى البرامج واألنشطة االتصالية. .7
      ى استجابة الجميور لمبرامج واألنشطة االتصالية.تتحقؽ مف مد .8
     تتواصؿ مع وسائؿ اإلعالـ مف أجؿ تغطية فعاليات وأنشطة  .9
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 .الكمية/الجامعة
      ُتشارؾ في فعاليات الجامعات والمؤسسات األخرى. .10

تستغؿ ميرجانات التخرج لمكشؼ عف الخدمات التي تقدميا لمطالب بعد  .11
      تخرجو.

      تستغؿ الميرجانات التي تقيميا في طرح خطط الكمية/الجامعة المستقبمية. .12
 

 

 رابعًا: وظيفة التنسيق.
      تنسؽ مع كافة المؤسسات التعميمية األخرى. .1
      تنسؽ مع المؤسسات اإلعالمية. .2
      والييئات المحمية. الكمية/الجامعةتنسؽ بيف  .3
      والنقابات المختمفة. الكمية/الجامعةد وجيات النظر بيف توحِ  .4
      ومؤسسات المجتمع المدني. الكمية/الجامعةتنسؽ بيف  .5

6. 
تعمؿ عمى جسر العالقة بيف المؤسسة والمؤسسات العامة والخاصة في 

 محافظات غزة مف خالؿ التشبيؾ والتنسيؽ.
     

      مع المؤسسات اإلعالمية. تؤّمف االتصاؿ اإلعالمي الالـز .7
      الكمية/الجامعة.تنسؽ الفعاليات واألنشطة داخؿ  .8
      .الكمية/الجامعةتحجز القاعات والمعدات الالزمة لمفعاليات التي تقيميا  .9

 خامسًا: وظيفة التقويم.
      تُقّوـ ما تحقؽ مف أىداؼ. .1
      .تتحقؽ مف كفاية خطط العالقات العامة .2
      تَُقّوـ البرامج واألنشطة اإلعالمية التي نفذتيا. .3
      تُقي ـ العالقات العامة األخطاء التي وقعت بيا. .4
      ُتحدد جوانب القصور في أدائيا لوظائفيا بشكؿ مستمر. .5
      تستفيد مف األخطاء السابقة في صياغة البرامج والخطط المستقبمية. .6
      عزز نقاط القوة في برامجيا وأنشطتيا.تُ  .7
      ُتعالج جوانب القصور والضعؼ في برامجيا وأنشطتيا. .8
      ُتعد التقارير حوؿ نتائج برامجيا وأنشطتيا. .9
      تقيس تكاليؼ البرامج واألنشطة التي تقدميا مقارنة بنتائجيا. .10

لألنشطة التي أقامتيا ُتصدر تقارير دورية "سنوية، فصمية"  .11
 .الكمية/الجامعة
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 األساليب والوسائل التي تستخدميا العالقات العامة م.
 درجة التوافر

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

1. 
تستخدـ سجالت مخصصة لتدويف البيانات والمعمومات التي تختص 

      بعمميا.

      ارير التي تجمعيا حوؿ الجماىير.تستخدـ سجالت خاصة بيا لمتق .2
      تستخدـ سجالت مختصة بالجماىير الداخمية ) االدارة العميا والموظفيف(. .3
      تقدـ تقارير وصفية تفصيمية ألنشطتيا وأعماليا وانجازاتيا. .4
      تستخدـ التقارير اإلحصائية والبيانات الكمية والكيفية. .5
      بصورة دورية مستمرة. تنشر تقاريرىا .6
      .الكمية/الجامعةتقدـ كتيبات تشمؿ كافة خدمات  .7
      تعتمد عمى األدوات التقنية في إطالؽ برامجيا "الحاسوب، االنترنت". .8
      (.smsتتواصؿ مع الطمبة مف خالؿ الرسائؿ القصيرة ) .9

10. 
ماعي )الفيسبوؾ، تويتر، تتصؿ بالجماىير مف خالؿ مواقع التواصؿ االجت

 نتموؽ، السكاي بي، الفايبر، الواتس أب(.
     

      تصدر مجالت دورية ضمف برامجيا االتصالية. .11

12. 
تستعيف بالموحات اإلعالنية الداخمية "داخؿ المؤسسة" في بناء برامجيا 

 االتصالية.
     

ة" في تنفيذ برامجيا تستعيف بالموحات اإلعالنية الخارجية "خارج المؤسس .13
 االتصالية.

     

      تقـو بإعداد الكتيبات اليادفة لتوعية الجماىير. .14

15. 
تعتمد عمى األماكف العامة "المنتزىات، األسواؽ، المؤسسات العامة، ....." 

      في تنفيذ خططيا االتصالية.

      مع الجماىير.تستخدـ النشرات االعالمية في خططيا وبرامجيا االتصالية  .16
      .الجامعيةتعتمد عمى اإلذاعات والفضائيات لمترويج لمبرامج  .17
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 برامج وأنشطة العالقات العامة م.
 درجة التوافر

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

      .الكمية/الجامعةتصميـ أنشطة وبرامج وقائية لتجنب االزمات داخؿ  .1
      تنظـ برامج تدريبية لموظفييا لمتعامؿ الجيد مع الجماىير. .2
      .الكمية/الجامعةتطرح برامج عالجية لممشكالت التي تواجييا وتواجو  .3
      وأىدافيا. الكمية/الجامعةتيتـ بالبرامج واألنشطة اإلخبارية حوؿ سياسات  .4

5. 
وآثار ىذه  الكمية/الجامعة ُتطمؽ برامج حوؿ المشكالت التي تعرضت ليا

      المشكالت.

تُقدـ برامج نوعية خاصة لرفع الروح المعنوية لمجماىير الداخمية)العامميف(  .6
      كالرحالت والمسابقات والتكريـ.

      .الكمية/الجامعةتنوع برامجيا بما يتفؽ مع سياسات وخدمات  .7
نجاتُ  .8       زاتيا.قدـ برامج تختص بتاريخ الجامعة وا 
      تصدر برامج وأنشطة إعالمية تيتـ بنشاطات المؤسسة المستقبمية. .9

10. 
تُقدـ الكمية/الجامعة برامج تتوافؽ مع الجميور الذي تخاطبو وفؽ تقارير 

 العالقات العامة.
     

11. 
تقـو بإصدار نشرات وبرامج خاصة لكي يدرؾ الجميور أىداؼ 

 .الكمية/الجامعة
     

      ُتعد برامج تمفزيونية كأسموب لالتصاؿ بالجماىير. .12
 

 المعوقات التي تعترض عمل العالقات العامة م.
 درجة التوافر

كبيرة 
 جداً 

 صغيرة متوسطة كبيرة
صغيرة 
 جداً 

1. 
طبيعة عمؿ العالقات العامة حيث أنيا تتعامؿ مع جميور مختمؼ مف 

 حيث الميوؿ والرغبات.
     

2. 
لييكؿ التنظيمي لمكمية/الجامعة مما يؤثر في أداء العالقات العامة ضعؼ ا
 لعمميا.

     

      قمة الكوادر المؤىمة لمعمؿ في العالقات العامة. .3
      ضعؼ اإلمكانات المادية المتاحة لمعالقات العامة. .4
      ضعؼ التعاوف التي تبديو المؤسسات اإلعالمية. .5
     التقاليد في المجتمع الفمسطيني تحوؿ دوف تحقيؽ بعض العادات و  .6
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 العالقات العامة ألىدافيا.
      استيانة االدارة العميا بأىمية ومكانة العالقات العامة. .7
      التقنية لمعالقات العامة. اإلمكاناتضعؼ  .8
      ضعؼ صالحيات دائرة العالقات العامة. .9

10. 
ع غزة أثر سمبًا عمى عمؿ دوائر العالقات العامة الواقع الحزبي في قطا
 في القطاع الحكومي.

     

      ضعؼ أنظمة التدريب المتوفرة لدوائر وموظفي العالقات العامة. .11
      غياب التخصص في عمؿ العالقات العامة. .12

 

 

 انتيت الفقرات

 شكرًا لحسن تعاونكم
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 صحيفة المقابمة(: 4ممحق رقم )

 

 

 ة فمسطيندول

 

 جامعة األقصى

 أكاديمية اإلدارة والسياسة

 

 ......... حفظو اهلل ،،،...............األخ األستاذ الكريـ/ ......

واقع العالقات العامة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في  " بعنوافتقوـ الباحثة بدراسة 
مااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة وذلؾ استك ،" محافظات غزة من وجية نظر العاممين

الماجستير في اإلدارة والقيادة، وقد اقتضت الدراسة إجراء مقابالت مع المسئوليف وأصحاب القرار 
وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة تأتي واقع العالقات العامة فييا،  إلي في مؤسسات التعميـ العالي لمتعرؼ

 .الالزمة لجمع البيانات الصحيفة ) صحيفة المقابمة(ىذه 

 برأيكم :

 ىي أبرز وأىـ األسباب لتدني مستوى واقع العالقات العامة في مؤسستكـ؟ ما -1

.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
......................................................................................... 
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 -التخطيط–" إف الوظائؼ األساسية لعمؿ العالقات العامة المتعارؼ عمييا ىي )البحث  -2
 التقويـ(" -التنسيؽ -التنفيذ

في أداء عمل العالقات  ي البحث والتخطيط عمى مستوى متدن  حصمت وظيفت: لماذا برأيكم
 العامة؟

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
......................................................................................... 

 

ظيرت في نتائج الدراسة التي قامت بيا الباحثة أف أىـ خمس معوقات تعترض عمؿ  -3
 العالقات العامة و ىي:

العالقات العامة من حيث تعامميا مع جميور مختمف من حيث الميول طبيعة عمل  - أ
 والرغبات.

 ضعف اإلمكانات المادية المتاحة لمعالقات العامة. - ب
 قمة الكوادر المؤىمة لمعمل في العالقات العامة. - ت
 ضعف أنظمة التدريب المتوفرة لدوائر وموظفو العالقات العامة. - ث
 ة العالقات العامة.استيانة اإلدارة العميا بأىمية ومكان - ج

 ىل يمكن لسيادتكم ذكر أسباب تمك المعوقات لكل نقطة من النقاط السالفة الذكر؟

..................................................................................... - أ
................................................................................... 

..................................................................................... - ب
................................................................................... 

..................................................................................... - ت
................................................................................... 

..................................................................................... - ث
................................................................................... 

 الباحثة/ شيناز عبد الكريم األغا
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 ذين قابمتيم الباحثة(: أسماء السادة ال5ممحق رقم )

 المسمى الوظيفي مـــاالس م.
 مساعد رئيس الجامعة لمشؤوف الثقافية والعالقات العامة أ. د. نعمات عموان .1

 جامعة األقصى
 ػػػػيد ػػػػعػمػ د. محمد صادق .2

 تكنولوجياالكمية الجامعية لمعموم وال
 رئيس قسـ العالقات العامة أ. عمي معمر .3

 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا
 رئيس قسـ العالقات العامة أ. محمد المصري .4

 كمية فمسطين التقنية
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 المقترح طار(: أسماء السادة محكمي اإل6ممحق رقم )

 المسمى الوظيفي مـــاالس م.
 ذ مشاركأستا د. أحمد أبو السعيد .1
 مشارك أستاذ  زىير عابدد.  .2
 أستاذ مساعد أحمد مغاريد.  .3
 مساعدأستاذ  أحمد حمادد.  .4
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 (: تسييل ميمة الباحثة "خطاب وزارة التربية والتعميم العالي لمجامعات"7ممحق رقم )

 


