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  جامعة الهاي
  نموذج تفويض

  
   -زيت دراغمة أفوض جامعة الهاي بتزويد نسخ من رسالتيأنا رافع احمد ابوال

  أطروحتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها.
  

  التوقيع: رافع دراغمه
  ٧/٥/٢٠١١التاريخ: 

  
I, Rafe Ahmad Daraghma, authorize the University of Lahay to supply 
copies of my thesis or dissertation to libraries or establishments or 
individuals on request. 
 
 
Signature 
Rafe Daraghma  
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  اإلهداء
  

  !إلى روح والدي رحمه اهللا
  

  اهللا في عمرها بالخير والبركات! الى والدتي مدّ 
  

  ي الذين شغلتني عنهم أعباء البحث!إلى زوجتي وأوالد
  

  العالقات العامة وكل الباحثين في هذا المجال!لعاملين في مجال إلى كل ا
  

  أقدم هذا العمل سائال اهللا التوفيق.
   

  الباحث
  رافع دراغمة
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  شكر وتقدير
  

شـــكر اهللا ســـبحانه وتعـــالى الـــذي حقـــق أمنيتـــي وأعـــانني علـــى كتابـــة هـــذا البحـــث فـــي مجـــال بدايـــة، أ

  العالقات العامة الذي أحبه كثيرا.

  

ولـم يبخـل علـي  ،الـدكتور نشـأت االقطـش الـذي اشـرف علـى هـذه الدراسـةسـتاذي لشكر موصول ألوا

  .طيلة كتابة هذه الرسالة بأي نصح وتوجيه وٕارشاد

  

علـى جهـدهم وتوجيهـاتهم. وأعضـاء لجنـة التحكـيم كما اشكر األسـاتذة الكـرام أعضـاء لجنـة المناقشـة 

ي الجامعـات الفلسـطينية الـثالث (النجـاح القائمين على دوائر العالقات العامة فـوال يفوتني أن اشكر 

ــــى تعــــاونهم معــــي، و  ــــل وبيرزيــــت واإلســــالمية) عل ــــي ســــاعدتني فــــي التحلي اآلنســــة ســــمر الزاغــــة الت

حسن ابوالرب، واألستاذ عمر حمد اللذين أسهما في إخراج هـذا البحـث  لدكتور، وشكري لاإلحصائي

  في إطاره اللغوي الصحيح، ودثاره العربي الجميل. 

  

ثالباح  
 رافع دراغمه
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  جداولقائمة ال

  
 الصفحة الموضــــوع الرقم

 ١٥٦ ٢٠٠٨طلبة الجامعات الفلسطينية الثالث للعام الجامعي  ١

 ١٥٧ توزيع االستبيانات وحالتها ٢

 ١٥٩ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ٣

  ١٥٩  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس في الجامعات الفلسطينية الثالث  ٤
 ١٦٠ الدراسة حسب الفئة العمرية  توزيع أفراد عينة ٥

 ١٦٠ في الجامعات الفلسطينية الثالثتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية  ٦

 ١٦١ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان اإلقامة ٧

 ١٦١ في الجامعات الفلسطينية الثالثتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان اإلقامة  ٨

 ١٦٢ ينة الدراسة حسب نوع الكليةتوزيع أفراد ع ٩

 ١٦٢ في الجامعات الفلسطينية الثالثتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع الكلية  ١٠

 ١٦٣ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السنة الدراسية ١١

 ١٦٣ في الجامعات الفلسطينية الثالثتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب السنة الدراسية  ١٢

 ١٦٤ علمية التي يحملها أفراد عينة الدراسةالدرجة ال ١٣

 ١٦٤ في الجامعات الفلسطينية الثالثالدرجة العلمية التي يحملها أفراد عينة الدراسة  ١٤

 ١٦٥ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي ١٥

 ١٦٥ في الجامعات الفلسطينية الثالثتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي  ١٦

 ١٦٦ توزيع فئة الخريجين من عينة الدراسة حسب سنة التخرج ١٧

 ١٦٦ في الجامعات الفلسطينية الثالثتوزيع فئة الخريجين من عينة الدراسة حسب سنة التخرج  ١٨

 ١٦٧ توزيع فئة الخريجين من عينة الدراسة حسب الحالة الوظيفية ١٩

 ١٦٧ في الجامعات الفلسطينية الثالثالحالة الوظيفية  توزيع فئة الخريجين من عينة الدراسة حسب ٢٠

 ١٦٨ نسبة الطلبة الذين كانوا يحلمون أو ال يحلمون بالدراسة بجامعات أخرى لكنهم لم يستطيعوا بسبب الظروف ٢١

 ١٦٨ الذين كانوا يحلمون أو ال يحلمون بالدراسة بجامعات أخرى موزعة على الجامعات الفلسطينية الثالث ٢٢

 ١٦٨ بلدان الجامعات التي كان يحلم الذين أجابوا ب(نعم) أن يدرسوا فيها ٢٣

 ١٦٩ الجامعات التي ينتمي إليها أفراد العينة والجامعات التي كانوا يحلمون للدراسة فيها ٢٤

 ١٧٠ رأي أفراد عينة الدراسة بجامعاتهم الحالية ٢٥

 ١٧٠ لجامعات الفلسطينية الثالثفي ارأي أفراد عينة الدراسة بجامعاتهم الحالية  ٢٦

 ١٧١ توزيع أفراد العينة حسب األسباب التي دفعتهم للدراسة في جامعاتهم ٢٧

 ١٧٤ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر الصحف ٢٨

 ١٧٥ طلبة الثانوية العامة عبر اإلذاعةتقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة ب ٢٩

 ١٧٧ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر التلفاز ٣٠

  )تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر (االنترنت ٣١
 

١٧٨  
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 الصفحة الموضــــوع الرقم

 ١٧٩ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع نشرات تعريفية بالجامعة على طلبة الثانوية ٣٢

تقــوم دائــرة العالقــات العامــة فــي جــامعتي بتوزيــع أقــراص مرنــة تعريفيــة بالجامعــة علــى طلبــة الثانويــة  ٣٣
 العامة

١٨٠ 

 ١٨١ ة الثانوية العامة في مدارسهمتقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بزيارة طلب ٣٤

 ١٨٣ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم زيارات لطلبة الثانوية العامة لزيارة الجامعة ٣٥

 ١٨٤ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم لقاءات  إرشادية لطلبة الثانوية العامة ٣٦

 ١٨٥ عتي طلبة الثانوية العامة االلتحاق بهاتنصح دائرة العالقات العامة في جام ٣٧

 ١٨٦ هل أقدمت أنت شخصيا على الدراسة بالجامعة بسبب تشجيع من دائرة العالقات العامة فيها ٣٨

 ١٨٧ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة ٣٩

 ١٨٨ القات العامة في جامعتيأعرف أين تقع دائرة الع ٤٠

 ١٨٩ أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي باالستفسار عن معلومة خاصة بالجامعة ٤١

 ١٩٠ يستقبلني موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش ٤٢

 ١٩١ أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد االلكتروني الخاصة بالجامعة ٤٣

 ١٩٢ أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت ٤٤

 ١٩٣ اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع  الجامعة الخاصة بطلبة الجامعة ٤٥

 ١٩٤ أزور الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتي ٤٦

 ١٩٥ اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل اإللكتروني ٤٧

 ١٩٦ ت للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدي اإللكترونيأتلقى دعوا ٤٨

 ١٩٧ أشارك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات  العامة في جامعتي ٤٩

 ١٩٨ يوجد لوحة إعالنات داخلية في جامعتي تشرف عليها العالقات العامة ٥٠

 ٢٠٠ الجامعة عبر وسائل اإلعالم المختلفة تنشر دائرة العالقات العامة في جامعتي إعالنات خاصة بطلبة ٥١

 ٢٠١ تنقل لنا دائرة العالقات العامة في جامعتي الصورة الحقيقية للجامعة ٥٢

 ٢٠٢ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري ٥٣

 ٢٠٣ للتواصل معنا تخدم دائرة العالقات العامة في جامعتي وسائل االتصال الحديثة ٥٤

 ٢٠٥ اعرف بأن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي ٥٥

 ٢٠٦ جعلتني دائرة العالقات العامة في الجامعة أحب جامعتي وافتخر بها ٥٦

 ٢٠٧ أسهمت دائرة العالقات العامة في خلق حافز لدي للعمل التطوعي ٥٧

 ٢٠٩ العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية والدوليةاعلم أن دائرة  ٥٨

 ٢١٠ اعلم أن دائرة العالقات العامة في الجامعة هي الجهة المخولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة ٥٩

 ٢١١ تنقل دائرة العالقات العامة في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة. ٦٠

 ٢١٢ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة ٦١

 ٢١٤ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر أسماء الخريجين عبر وسائل اإلعالم المختلفة ٦٢

 ٢١٥ تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة حفالت التخرج. ٦٣

  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بإعداد كتاب الخريجين السنوي ٦٤
 

٢١٦  
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 الصفحة الموضــــوع رقم 

 ٢١٧ تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين عبر وسائل مختلفة. ٦٥

ــم بــان دائــرة العالقــات العامــة فــي جــامعتي هــي الجهــة المســؤولة عــن تنظــيم ا ٦٦ لحفــالت والمعــارض اعل
 الخاصة بالجامعة.

٢١٩ 

 ٢٢٠ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية ٦٧

 ٢٢١ يتوفر لدى دائرة العالقات العامة قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين ٦٨

 ٢٢٣ ع الخريجين في حال توفر منح دراسية مناسبة لهمتتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي م ٦٩

 ٢٢٤ تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم ٧٠

 ٢٢٥ تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار ٧١

 ٢٢٦ أتحدث عن جامعتي دائما بإيجابية ٧٢

 ٢٢٧ بسوءأدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت  ٧٣

 ٢٢٩ أتمنى لجامعتي التطور العلمي واالزدهار دائما ٧٤

 ٢٣٠ تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخريجين ٧٥

العالقــة مــا بــين دور دوائــر العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث تجــاه اســتقطاب طلبــة  ٧٦
 حوثينالثانوية العامة وبين جنس المب

٢٣٢ 

العالقــة مــا بــين دور دوائــر العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث تجــاه اســتقطاب طلبــة  ٧٧
 الثانوية العامة حسب مكان إقامة المبحوثين

٢٣٤ 

 

العالقــة مــا بــين دور العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث فــي اســتقطاب طلبــة الثانويــة  ٧٨
 جامعة التي درس أو يدرس فيها أفراد العينةالعامة حسب ال

٢٣٦ 

العالقــة مــا بــين دور العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث تجــاه الطلبــة المســجلين فيهــا  ٧٩
 وجنسهم

٢٣٩ 

العالقـة مـا يبــين دور دوائـر العالقـات العامــة فـي الجامعــات الفلسـطينية الـثالث تجــاه الطلبـة المســجلين  ٨٠
 ان إقامتهمفيها ومك

٢٤١ 

العالقــة مــا بــين دور دوائــر العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث تجــاه الطلبــة المســجلين  ٨١
 فيها حسب معدل المبحوثين التراكمي

٢٤٣ 

العالقــة مــا بــين دوائــر العالقــات الفلســطينية فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث تجــاه الطلبــة المســجلين  ٨٢
 كلية المبحوثين فيها حسب نوع

٢٤٥ 

العالقــة مــا بــين دور العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث تجــاه خريجيهــا حســب جــنس  ٨٣
 المبحوثين

٢٤٧ 

العالقــة مــا بــين دور العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث تجــاه خريجيهــا حســب عمــر   ٨٤
  نالمبحوثي

٢٤٩  

قات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه خريجيها حسب سنة تخـرج العالقة ما بين دور العال  ٨٥
  المبحوثين

٢٥١  

العالقــة مــا بــين دور العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث تجــاه خريجيهــا حســب الحالــة  ٨٦
 الوظيفية للمبحوثين

٢٥٣ 
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  فهرس المالحق

  
  رقم الصفحة  موضوع الملحق  رقم الملحق

  ٢٧٥  لة للجنة التحكيمرسا  ١
  ٢٧٦  قائمة بأسماء السادة المحكمين على اإلستبانة  ٢
  ٢٧٧ استبانه البحث  ٣
  ٢٨٢  الهيكل التنظيمي لجامعة النجاح الوطنية وموقع العالقات العامة فيه  ٤
  ٢٨٣  الهيكل التنظيمي لجامعة بيرزيت وموقع العالقات العامة فيه  ٥
  ٢٨٤  سالمية وموقع العالقات العامة فيهالهيكل التنظيمي للجامعة اإل  ٦
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  الفصل األول 

  اإلطار العام للبحث:

 مشكلة الدراسة  

 أسئلة الدراسة  

 حدود الدراسة  

 هدف الدراسة  

 أهمية الدراسة  

 تعريف المصطلحات  
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  الفصل األول

  تحديد مشكلة الدراسة  

  مقدمة:

جماهيرهــا، فهــي النافــذة بالوصــل التــي تــربط الجامعــة  تعــد دائــرة العالقــات العامــة فــي الجامعــة حلقــة

التي تطل من خاللها العالقات العامة على جماهيرها الداخلية والخارجيـة، إلطالعهـم علـى أنشـطتها 

 .هـالللجامعـة، وصـورة مثاليـة بنـاء سـمعة طيبـة بهـدف وسائل اإلعالم المتعددة؛ من خالل وبرامجها 

هير على الجامعة في حال رغبتها في الحصول على أي معلومـة، وهي النافذة التي تطل منها الجما

) العالقـات العامـة نظامـا ٣: ٢٠٠١يعـّد أبوخـاطر (أو إجابة عن استفسار حول نشـاطاتها وبرامجها.

أساســـيا فـــي دعـــم جهـــود مؤسســـات التعلـــيم الجـــامعي إلحـــداث التغييـــر المنشـــود. ولعـــل هـــذا مـــا دفـــع 

امعــات بعــض الــدول المتقدمــة إليــالء العالقــات العامــة اهتمامــا المســئولين عــن التعلــيم العــالي فــي ج

ملحوظــا، ومنحهــا الســلطات والصــالحيات التــي تمكنهــا مــن القيــام ببرامجهــا وأنشــطتها؛ حتــى تــتمكن 

  من تسويقها لدى جماهيرها الداخلية والخارجية.

  

يجـب أن تهـتم  من أهم الجمـاهير التـير الطلبة في الجامعات و جمه ): إن٨٥: ١٩٨٥يقول عجوة (

بين طالبها ليكونوا خير سفراء لها أينمـا وجـدوا.  ةبه العالقات العامة من خالل بث الغيرة والمسؤولي

فـإّن  ها،ئالهـدف المنشـود مـن إنشـا ماللَِّبنة األساسـية التـي تهـتم بهـا الجامعـات؛ لكـونهوألن الطلبة هم 

سـتقطاب طلبـة جـدد لبرامجهـا، والحفـاظ الجامعات تسعى، من خـالل دوائـر العالقـات العامـة فيهـا، ال

أثنـاء المرحلــة الدراسـية الجامعيــة، مـن خــالل تقــديم المســجلين فيهـا فــي علـى عالقــة جيـدة مــع الطلبـة 

الخدمات المتنوعة لتعميق انتماء الطلبة لجـامعتهم، وجعلهـم يفتخـرون بهـا أينمـا تواجـدوا، سـواء أكـان 
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طهم فـي سـوق العمـل، فهـم خريجـو الجامعـة الـذين إمـا ذلك في أثنـاء دراسـتهم أم بعـد تخـرجهم وانخـرا

أن يكونوا سفراء خير لجـامعتهم وٕامـا أن يكونـوا عنصـر هـدم ومصـدر تشـويش للجامعـة التـي أمضـوا 

  بعضا من سني عمرهم.فيها 

  

فـــي األدوار التـــي تقـــوم بهـــا دوائـــر العالقـــات العامـــة فـــي الجامعـــات  ايعتقـــد الباحـــث أن هنـــاك قصـــور 

اســتقطاب طلبــة الثانويــة العامــة للجامعــات، وتجــاه جمــاهير الطلبــة المســجلين فيهــا،  الفلســطينية تجــاه

 وطلبتها الخريجين. 

 

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي تقوم به دوائر العالقـات العامـة فـي ثـالث جامعـات 

عة النجاح الوطنيـة ( الجامعة اإلسالمية في غزة، وجامعة بيرزيت في رام اهللا، وجامفلسطينية، هي: 

وأثره في جمهور الطلبة، وموازنة أدائها، بهدف الوصـول إلـى نتـائج تعـود بـالنفع عليهـا، في نابلس)، 

وعلــى العــاملين فــي دوائــر العالقــات العامــة فيهــا، وفــي طلبــة تلــك الجامعــات. كمــا ســعت كــذلك إلــى 

لسـطينية الـثالث تجـاه جمـاهير إيضاح الدور الـذي تقـوم بـه دوائـر العالقـات العامـة فـي الجامعـات الف

  الطلبة. 

   

، وتضـــمن مشـــكلة الدراســـة، وأســـئلتها، الفصـــل األولاشـــتملت الدراســـة علـــى خمســـة فصـــول، هـــي: 

لمراجعـــة  الفصـــل الثـــانيفـــي حـــين خصـــص  وحـــدودها، وهـــدفها، وأهميتهـــا، وتعريـــف المصـــطلحات.

هج الدراسـة، واشـتمل علـى فقـد خصـص لتوضـيح مـن الفصل الثالـثالدراسات واألدبيات السابقة. أّمـا 

نــــوع البحــــث، ومنهجــــه، وأداتــــه، وطريقــــة جمــــع المعلومــــات، ومجتمــــع الدراســــة والعينــــة، واإلحصــــاء 
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الفصــل ، فقــد عــرض نتــائج الدراســة.وجاء الفصــل الرابــعالمســتخدم، والســمات العامــة للعينــة. أمــا فــي 

   لعرض أهم النتائج والتوصيات. الخامس

  

  مشكلة الدراسة:

الجامعات الفلسطينية تجاه  به العالقات العامة فيراسة إلى معرفة الدور الذي تقوم تهدف هذه الد

  جمهور الطلبة، ومقارنته بين تلك الجامعات.وتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

في استقطاب بدورها المطلوب تقوم دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث . هل ١

  ؟الجدد وتشجيعهم لاللتحاق بها الطلبة

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول ما تقوم بها العالقات العامة في الجامعات ٢

الفلسطينية الثالث في استقطاب طلبة الثانوية العامة، وتشجيعهم لاللتحاق بها عندما ُيّقسم 

  فيها؟المبحوثون حسب الجنس، ومكان اإلقامة، والجامعة التي درس أو يدرس 

في بناء صورة ايجابية بدورها العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث هل تقوم دوائر . ٣

  لدى الطلبة في أثناء دراستهم الجامعية؟

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات طلبة الجامعات عن األدوار التي تقوم بها ٤

الثالث تجاه الطلبة المسجلين فيها، عندما يقسم  العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية

  والمعدل التراكمي؟، المبحوثين حسب الجنس، ومكان اإلقامة، والكلية

في الحفاظ على بدورها تقوم دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث . هل ٥

  ؟استهملتي تم بناؤها في أثناء در لدى الطلبة الخريجين االصورة االيجابية 



16 
 

.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الطلبة الخريجين عن األدوار التي تقوم بها ٦

العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه خريجيها، عندما يقسَّم المبحوثون حسب 

  الجنس، والعمر، وسنة التخرج، والحالة الوظيفية؟

  

  :الفرضيات

Ho1  ات داللة إحصائية حول ما تقوم بها العالقات العامة في الجامعات : ال توجد فروق ذ

الفلسطينية الثالث في استقطاب طلبة الثانوية العامة، وتشجيعهم لاللتحاق بها عندما يقسم 

  المبحوثون حسب الجنس، ومكان اإلقامة، والجامعة التي درس أو يدرس فيها.

Ho2ات طلبة الجامعات عن األدوار التي تقوم بها : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجاب

العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة المسجلين فيها عندما يقسم 

  والمعدل التراكمي.، المبحوثون حسب الجنس، ومكان اإلقامة، والكلية

Ho3دوار التي تقوم بها : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الطلبة الخريجين عن األ

العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه خريجيها، عندما يقسم المبحوثون حسب 

  الجنس، والعمر، وسنة التخرج، والحالة الوظيفية.
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  اإلطار النظري:

) (ال بد من إعالم ) التي تقول: ١ُبني اإلطار النظري لهذه الدراسة على نظرية (إيفي لي) 

) ناصحا مؤسسات التعليم Messenger(مسنجر ، ومقولة )  (Public be informedجمهورال

في أمريكا: ال تترك الناس يخمِّنون ما يحدث، بل قل لهم الحقيقة كما تراها، وتأكد من أنها الحقيقة 

و  ٢٣: ١٩٩٢فعال، ألن ذلك يبني الثقة في مؤسستك، ويجعلها مقبولة لدى جمهورها (البدر، 

): رجال العالقات العامة يجاهدون لبيع العالقات M Thompsonمايك تومبسون ومقولة ( .)١١٤

: ٢٠٠٢العامة للمؤسسات والمنظمات قبل أن يحاولوا بيع هذه المؤسسات إلى جماهيرها (السيد، 

بناء على النظرية السالفة الذكر، تفحص هذه الدراسة مدى قيام دوائر العالقات العامة في  ).٣٩

  عات الفلسطينية بتقديم المعلومات المناسبة للجمهور المستهدف في الوقت المناسب. الجام

  

  : اإلطار العملي

ُحدِّد اإلطار العملي لهذه الدراسة بتأثير المتغير المستقل، وهو نشاط دوائر العالقات العامة ودورها 

الثالث. كما يهتم اإلطار في الجامعات الفلسطينية على المتغير التابع، وهو آراء طلبة الجامعات 

العملي، أيضا، بتأثر السمات العامة للعينة، وهي الجنس، والعمر، والكلية، والسنة الدراسية، 

  والمعدل التراكمي، ومكان اإلقامة، والدرجة العلمية.

  

  حدود الدراسة ومجاالتها:
                                                 

النشـر وحـده ال يكفـي بـل يجـب أن يدعمـه ن ، ابوالعالقات العامة، الذي أدرك بـأIvy Led Better Leeايفي ليد بيتر لي )  ١
) وتـتلخص فلسـفته فـي  Public be informedعمل جيد يذاع للجمهور ليعرف عنه، فكان شعاره: (ال بد من إعالم الجمهور

اإلعـــالم بالصـــدق واألمانـــة والوضـــوح حتـــى لـــو أدى األمـــر إلـــى االعتـــراف بالخطـــأ الن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى كســـب ثقـــة الجمهـــور 
 ).٢٣: ١٩٩٢ر: (البد وتعاطفه
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زمانية، ومتغيرات التزم الباحث في هذه الدراسة في عدد من المحددات المكانية، والبشرية، وال

  الدراسة:

اختار الباحث الجامعة اإلسالمية، في غزة، مثاال على الجامعات  الحدود المكانية: -

الموجودة جنوب فلسطين، وجامعة بيرزيت، في رام اهللا، مثاال على الجامعات الموجودة في 

في وسط فلسطين، وجامعة النجاح الوطنية، في نابلس، مثاال على الجامعات الموجودة 

شمال فلسطين. ويعتقد الباحث بعدالة العينة، كونها موزعة توزيعا عادال من النواحي 

  الجغرافية والدينية والسياسية.

استهدفت هذه الدراسة جمهور الطلبة، وهو الركن األساسي في العملية  الحدود البشرية: -

ن في الجامعات؛ وُحدِّد مجتمع الدراسة بالطلبة المسجلي الدراسية في الجامعات الثالث،

قريبة بها، وبالطلبة الخريجين؛  اتوتربطهم عالق ة،رها الداخلييهاجممن أهم لكونهم 

لكونهم عايشوا الحياة فيها، وتأثروا بما تقدمه لهم من خدمات، إذ إّن آراء جماهير الطلبة 

واتجاهاتهم من شأنه أن يعطي تصورا واضحا عن الدور الذي تقوم به دوائر العالقات 

 عامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاههم.ال

طبقت هذه الدراسة ميدانيا على طلبة الجامعات الفلسطينية الثالث  الحدود الزمانية: -

)، والطلبة الخريجين كافة ٢٠٠٨/٢٠٠٩المسجلين فيها في الفصل الثاني للعام الدراسي (

  ).٢٠٠٠ا بعد العام ()، وخريجو م٢٠٠٠موزعين على مجموعتين: خريجو ما قبل العام (

يقتصر مجال موضوع الدراسة على دور دوائر العالقات العامة في  الحدود الموضوعية: -

 الجامعات الفلسطينية تجاه بناء عالقات مع مجتمع الطلبة.

حددت المتغيرات في الدراسة لجمهور طلبة الجامعات المسجلين على الفصل الثاني من  -

السنة و  ل الجنس، والعمر، ومكان اإلقامة، والكلية،) بعام٢٠٠٩-٢٠٠٨العام الدراسي (
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الدراسية، والدرجة العلمية، والمعدل التراكمي. وُحدِّدت لجمهور الطلبة الخريجين بعامل 

السنة الدراسية، والدرجة العلمية، والمعدل و  الجنس، والعمر، ومكان اإلقامة، والكلية،

  التراكمي، وسنة التخرج، والحالة الوظيفية.

  

  ف الدراسة:هد

تهدف هذه الدراسة إلى لوقوف على الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في كل من 

بهدف الوصول إلى  ؛الجامعات الفلسطينية الثالث، وأثره في جمهور الطلبة، ومقارنة أدائها

العامة  نتائج تعود بالنفع على الجامعات الفلسطينية الثالث، وعلى العاملين في دوائر العالقات

  فيها. ويمكن تلخيص األهداف بما يأتي:

إيضاح الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه  -

  جماهير الطلبة.

إيضاح الطريقة المناسبة التي تتأكد فيها دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية  -

 سالتها إلى جمهور الطلبة.الثالث من نجاح برامجها، ووصول ر 

الوصول إلى نتائج تقيمية واضحة للدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في الجامعات  -

 الفلسطينية الثالث تجاه جماهير الطلبة.

التعرف إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية لألدوار التي تقوم بها العالقات العامة في  -

 اه جماهير الطلبة.الجامعات الفلسطينية الثالث تج

التعرف إلى مدى إلمام جماهير الطلبة بالدور الذي تقوم به العالقات العامة في الجامعات  -

 الفلسطينية الثالث.
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التعرف إلى مدى رضا جماهير الطلبة عن الدور الذي تقوم به العالقات العامة في  -

 الجامعات الفلسطينية الثالث تجاهه.

جمهور الطلبة حول الدور الذي تقوم به دوائر العالقات تقديم رؤية علمية مقارنة بين  -

 العامة تجاههم في الجامعات الفلسطينية الثالث.

بيان مهام العالقات العامة ووظائفها في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه جماهير  -

  الطلبة.

  

  أهمية الدراسة: تفيد نتائج هذه الدراسة:

: تلقي هذه الدراسة الضوء على مدى امعات الفلسطينية الثالثأوال: دوائر العالقات العامة في الج 

فعالية الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة فيها في استقطاب طلبة الثانوية العامة، والدور 

الذي تقوم بها في بناء الصورة االيجابية لدى الطلبة المسجلين فيها، والدور الذي تقوم به في 

اليجابية لدى الطلبة الخريجين، والعمل على تقويم أدائها، أو حذف ما هو الحفاظ على الصورة ا

  غير فعال، أو إضافة ما هو مناسب لزيادة فعالية الدور.

  

: تلقي نتائج هذه الدراسة بظاللها على إدارات الجامعات ثانيا: إدارات الجامعات الفلسطينية الثالث

الذي تقوم به العالقات العامة فيها، إذ ستساعد،  للوقوف عن كثب على الدور ؛الفلسطينية الثالث

  من وجهة نظر الباحث، بتزويدها بتقييم واضح عن هذا األداء. 

: يتوقع ثالثا: دوائر العالقات العامة في الجامعات بشكل عام والجامعات الفلسطينية بشكل خاص

بشكل خاص، لالطالع  من نتائج هذه الدراسة أن تكون مفيدة للجامعات بشكل عام، والفلسطينية

  على دور العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث، واإلفادة من تجربتها في هذا المجال.
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: يعتقد الباحث أن هذه الدراسة ستكون مصدرا مهما رابعا: الباحثين في مجال العالقات العامة

الموضوع، إذ يشير الباحث، للمعلومات يستفيد منها الباحثون والمهتمون في مجاالت بحثهم في 

وحسب حدود معرفته، أن هذه الدراسة هي الوحيدة من نوعها التي تعالج هذا النوع من المواضيع، 

باإلضافة إلى قلة الدراسات التي تتحدث في مجاالت العالقات العامة ودورها مع جمهور طلبة 

  الجامعات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعريف المصطلحات:

ة من الوظائف اإلدارية المتمثلة بتقويم االتجاهات العامة لإلدارة نحو "وظيف العالقات العامة:

اآلخرين، فضال عن موقف اآلخرين من السياسات واألساليب التي تضعها اإلدارة، إذ إّن هذه 
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الوظيفة تستكمل وظائف اإلدارة الخاصة بالتخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة لبرامج العمل 

  . )١٩٣: ٢٠٠٨هور المستهدف" (يونس، الالزمة لتفهم الجم

  

عملية اتصال غير شخصي من خالل وسائل االتصاالت العامة، بواسطة معلنين اإلعالن: 

يدفعون ثمنا لتوصيل معلومات معينة إلى فئات من المستهلكين، إذ يفصح المعلن عن شخصه في 

  ).٤٨: ٢٠٠٥اإلعالن (ليري، 

  

طباعات الذاتية التي تتكون عند األفراد أو الجماعات إزاء النتاج النهائي لالن الصورة الذهنية:

شخص معين أو نظام ما، أو مهنة معينة، أو شعب أو جنس بعينه، أو منشأة أو مؤسسة أو 

منظمة محلية أو دولية، أو أي شيء آخر يمكن أن يكون له تأثير في حياة اإلنسان. وتتكون هذه 

غير المباشرة، وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد االنطباعات من خالل التجارب المباشرة و 

  ).٨٥ :٢٠٠٢عليوة، واتجاهاتهم وعقائدهم(

  

"انتقال المعلومات وتبادل األفكار، أو هي عملية تكوين األفكار وتوحيدها بين المرسل  :االتصال

لها،  والمستقبل، ويعتمد نجاحه على عوامل مختلفة، منها: طبيعة الرسالة، وتفسير المستهلكين

والبيئة التي يحصل فيها استالم الرسالة، وٕادراك المستهلك لمصدر الرسالة، والقناة التي تستخدم 

  ).١٤٦: ٢٠٠٦لنقلها" (العاصي، 

يتكون من شقين: "الرأي، ويعني التعبير اللفظي، أو الكتابي عن االتجاهات نحو  الرأي العام:

كلمة العام تشير إلى وجود جماعة معينة تجمعها ظاهرة، أو مشكلة يثار حولها الجدل والمناقشة. و 

: ١٩٩٦مصلحة مشتركة وعالقات ثابتة، مثل جمهور العاملين، أو جمهور الموردين" (جودة، 
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تجاه قضية أو مشكلة تحتمل الجدل  -صغيرة أو كبيرة -وهو تعبير جماعة من الناس" ).٦٥

 ).  ٩٠: ٢٠٠٥والنقاش" (ليري، 

  

تتطابق مع الواقع، وقد تُبنى الصورة النمطية من معلومات غير  صورة ال الصورة النمطية:

هي مجموعة من االفتراضات العامة عن جماعة معينة (صالح، و صحيحة، أو معلومات خاطئة،

وتعميمية، يشير إلى فئة من الناس ( سكان  تقيميهرأي ثابت ذو طبيعة وهي ")، ١٥٥: ٢٠٠٥

 لخ ) الذين يجـدهم متشابهين ضمــن اعتبار معين"أو جماعة معينة .. ا ،أو عنصـر ،محليين

(Duijker& Fredji, 1961:115) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
 

  مراجعة األدبيات والدراسات السابقة
  
  : الدراسات األدبية١
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  : تاريخ العالقات العامة١.١

  : تعريف العالقات العامة٢.١

 : مبادئ العالقات العامة ٣.١

 قات العامة: أخالقيات العال٤.١

 : وظائف العالقات العامة وأهدافها٥.١

  : العاملون في العالقات العامة٦.١

  : العالقات العامة وٕادارة المؤسسة٧.١

  : الصعوبات التي تواجه العالقات العامة٨.١

  : العالقات العامة في التعليم الجامعي٩.١

  الدراسات السابقة: ٢

  نية: العالقات العامة في الجامعات الفلسطي٣

  : العالقات العامة في جامعة النجاح الوطنية١.٣

  : العالقات العامة في بيرزيت٢.٣

  : العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية٣.٣

  : تاريخ العالقات العامة١-١
  
 ،ظــاهرة اجتماعيــة عفويــة مارســها قــادة الــرأيك ،القــدممنــذ  ،رفــت العالقــات العامــة بــين النــاسعُ 

 ،التفـاهم مـع اآلخـرين والقـدرة علـى اإلقنـاع والتـأثير، فمحـاوالت ،مهـارة التحـدثوالزعماء الـذين ملكـوا 
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وســـعة  ،قديمـــة قـــدم البشـــرية نفســـها، ولكـــن االخـــتالف فـــي الوســـائل المســـتخدمة ،آرائهـــم والتـــأثير فـــي

نـه مـن الصـعب ) إ٨: ٢٠٠٥يقـول أبوعيـاش (. النشاط في الزمن الحاضـر عنـه فـي األزمنـة القديمـة

والمعلومـات  ،دون عالقات اتصالية بين أفراده يتم مـن خاللهـا تبـادل البيانـاتما  اأن نتصور مجتمع

والرمزيـــة  ،وبشـــتى الطـــرق الشـــفهية والكتابيـــة ،واألحاســـيس ،والمشـــاعر ،واألفكـــار ،بـــاآلراء المتعلقـــة 

ن بــأ" :وهــذا مــا تؤكــده مقولــة ابــن خلــدونوالحركيــة، فالحيــاة قائمــة أصــال علــى االتصــال والتواصــل، 

  .  "نسان مدني بطبعهاإل

  

ن العالقات العامة بـدأت ه "العالقات العامة فن وٕابداع" أفي كتاب ) ٢٧: ٢٠٠١الجبوري (يرى  

مع بداية الجمهور حيث اقترن وجودها بنشأة المجتمعات والمؤسسـات اإلنسـانية واالجتماعيـة األولـى 

رحالت الصـيد والقـنص واالنضـمام إقنـاع الجمـاهير بـيلـة ثـم الدولـة، ولعـل مـن أشـكالها لألسرة ثـم للقب

إلــــى الغــــزوات والهجــــرات، مــــن خــــالل النقــــوش علــــى الواجهــــات والجــــدران وتوجيــــه رســــائل وأنبــــاء 

االنتصارات في زمـن األشـوريين والبـابليين مـثال وكـذلك اسـتعمال األرقـام الطينيـة والتماثيـل فـي وادي 

ويركـــز  توجيهـــات والمبـــادئ للقبيلـــة.وصـــيل الالرافـــدين. وقـــد لعـــب الشـــعر والشـــعراء دورا رئيســـيا فـــي ت

في ترسـيخ مفهـوم العالقـات العامـة رغـم اسـتخدام المصـطلح  )أيفي لي(دور  ىالجبوري في كتابه عل

فــي رســالته إلــى الكــونجرس األمريكــي فــي مطلــع القــرن الثــامن عشــر،  )تومــاس جيفرســون(مــن قبــل 

المؤسسـات   )أيفـي لـي(قـد نصـح ، و )١٨٨٢(لـه سـنة  )دورمان ايتـون(واستخدام المحامي األمريكي 

المــأثور: "إننــي  )أيفــي لــي(قــول (دورمــان) باالبتعــاد عــن الســرية وكشــف الحقــائق للجمــاهير، وذكــر 

 )أيفـي لـي(، ولعـل مـا قـام بـه ألسهم واألرباح إلى لغة إنسـانية"أحاول أن أترجم الدوالرات والسنتات وا

ع، بتغييــر صــورته التــي ارتســمت لــدى ، المليــون األمريكــي، الــذي عــرف بالجشــ)جــون روكفلــر(مــع 

لـدليل علـى دور العالقـات العامـة فـي إبـراز الجوانـب  ؛هـور إلـى إنسـان صـاحب عاطفـة وٕاحسـانالجم
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وعـــدم إخفـــاء  ،آخـــر علـــى أهميـــة التواصـــل مـــع الجمـــاهير ودليـــلٌ  ،االيجابيـــة فـــي المنظمـــة واألفـــراد

    المعلومات عنهم.

  

العامـة ولـدت بمـيالد أول مجموعـة منظمـة فكـرت  ن العالقاتإ :)٨: ٢٠٠٣( ) Black( ويقول

 جــدت منــذ نشــأت الحضــارات القديمــة. ويفســرفقــد و  ،وبمعنــى آخــر .بعمليــة االتصــال مــع الجمــاهير

)Black ( بأنـــه نـــاتج عـــن تعقيـــدات  ،تطـــور العالقـــات العامـــة علـــى المســـتويين النظـــري والعملـــي

ن ممــارس إ ،ويضــيفعشــر والعشرين. رن التاســعوتطــور الصــحافة الجماهيريــة فــي القــ ،المجتمعــات

ـــة الجمـــاهير ـــ ،العالقـــات العامـــة يعـــي تمامـــا بأنهـــا تهـــتم فـــي كســـب ثق ـــيس  ،ســـلوكهم أثير فـــيوالت ول

   بالتخلص من البضاعة عن الرفوف.

  

تــاريخ العالقــات العامــة كمهنــة يعــود  إلــى أن) ١٤: ١٩٩٤(  )Manzurو  White( ويــذهب

فـي العـام  ة، الـذي احتفـل بعيـد مـيالده المائـ )Edward Bernays(بـان  ، ويريـانللواليـات المتحـدة

) ١٩٢٣(يعــد كتابــه "الــرأي العــام" الــذي ألفــه فــي العــام  إذ ؛)، هــو مؤســس العالقــات العامــة١٩٩١(

وأهميـة اعتمـاد المؤسسـات  ،نمـو الـرأي العـام تاب في مجـال العالقـات العامـة، فقـد أوضـح فيـهأول ك

 وهــؤالء ،فكــل مؤسســة تحــوي علــى العنصــر البشــري العــام لهــا.ودعــم الــرأي  ،علــى العالقــات العامــة

ويروي الباحثـــــان جـــــذور ن كـــــانوا يعيشـــــون فـــــي الغابـــــات.حتـــــى وإ  ،البشـــــر يعتمـــــدون علـــــى أنفســـــهم

)Bernays( ـــــثـــــر فـــــي صـــــقل شخصـــــيته، كمـــــا بيَّ التاريخيـــــة والعائليـــــة التـــــي كـــــان لهـــــا أ اهتمـــــام ا ن

)Bernays(  ن العالقــــات إذ رأى أ ،العامــــة ن العالقــــاتحديثــــه عــــأثنــــاء فــــي بــــالنواحي االجتماعيــــة

لكســب ثقتــه  ،العامــة مهنــة يقــوم ممارســها بتقــديم النصــح للزبــائن نحــو توجهــات المؤسســات وأعمالهــا

   نحوها. 
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ن العلمـاء لـم يتفقـوا علـى تحديـد تـاريخ العالقـات العامـة، إال فيرى أ ،)١٩٦: ٢٠٠٤(رشوان  اأمّ 

 َس رِّ دُ  ، إذبمصــطلح العالقــات العامــة العشــرين شــهد اهتمامــالقــرن ا ا بيــنهم علــى أنأن هنــاك إجماعــ

نــه ال يمكــن ربــط : إ، ويضــيف رشــوان)Edward Bernaysادوارد بيرنــز (دراســة علميــة علــى يــد 

 ،ن اإلنســان كــائن اجتمــاعي بطبيعتــه، ألظهــور العالقــات العامــة بظهــور الصــحافة ووســائل اإلعــالم

رشـــوان االهتمـــام بالعالقـــات العامـــة فـــي العصـــر  زويع العـــيش بمعـــزل عـــن اآلخـــرين، ويعـــوال يســـتط

ووجــود االبتعــاد عــن االتصــال المباشــر بجماهيرهــا، وظهــور  ،الحــديث إلــى ظهــور المنشــآت الكبيــرة

شــبكة واســعة مــن وســائل اإلعــالم، وازديــاد قــوة الــرأي العــام، وبــروز الحاجــة إلــى التأييــد الجمــاهيري، 

ــ وأخيــراً  بســبب زيــادة وعــيهم  ،ائق والمعلومــات المتعلقــة بالمؤسســةزيــادة طلــب الجمــاهير لمعرفــة الحق

  الناتج عن انتشار التعليم والمعرفة.

  

لـــيس مؤســـس  )Bernays(ن فـــي القـــول إ) ٣٣: ١٩٩٣(وآخـــرون  Newsom)(ويختلـــف    

نـــه تعلـــم العالقــات العامـــة بينمــا كـــان يعمــل فـــي جمعيـــة عض النظريـــات تقــول إالعالقــات العامـــة، فــب

)George Creel( أثناء الحـرب في التي كانت تقدم المعلومات للواليات المتحدة معلومات العامة لل

بأنـــه ال يوجـــد شـــخص معـــين يمكـــن أن ينســـب إليـــه تأســـيس  )Newsom(العالميـــة األولـــى، ويؤكـــد 

هو أول من مـارس العالقـات  نهعلى أ )Ivy Lee(العالقات العامة رغم إشارة الواليات المتحدة إلى 

ن العالقات العامة تطـورت بشـكل ملحـوظ فـي الواليـات المتحـدة أسـرع مـن ك فيه أالعامة. ومما ال ش

افة إلـى قـوة وسـائل إضـ ،لمناخ االجتماعي والسياسـي واالقتصـاديلدول ويعزو ذلك إلى اغيرها من ا

وذلك ألنـه ال  ،ن مفهوم العالقات العامة ليس له مؤسس معروفأ )Newsom( اإلعالم، لذى يرى

  .  وٕانما يركز على السلوك ومؤثراتها ،أي العاميركز فقط على الر 
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هـــو أول مـــن اســـتخدم مصـــطلح  )Dorman Eaton(فيـــرى أن  )٣٨: ١٩٨١( ا  إمـــامأّمــ   

تحت عنوان: العالقات العامة وواجبات المهنـة  )١٨٨٢(العالقات العامة في خطابه الذي ألقاه سنة 

  القانونية. 

  

ـــه "االتصـــا٣٧: ٢٠٠٤يؤكـــد غريـــب (و  ـــ) فـــي كتاب ن ات العامـــة فـــي المجتمـــع المعاصـــر" أل والعالق

ن المصـطلح قـد ظهـر فيمـا بعـد : إهو أول من استخدم مصطلح العالقـات العامـة، ويضـيف )يتونإ(

فـــي األحاديــث التـــي ألقاهــا مـــديرو شــركات ســـكك الحديــد فـــي  )١٩١٣(وكـــذلك ســنة  )١٩٠٦(ســنة 

العامــــة التــــي تتصــــل بهــــا، وشــــاع حــــول الســــكك الحديديــــة ومشــــكالت العالقــــات  )بلتيمــــور واوهــــايو(

فـي حينهـا  سـخر منـه مـة"، إذعبـارة "مستشـار العالقـات العا )بيرنـز(استخدام المصطلح بعدما ابتـدع 

ن الفتــرة التــي : إن المصــطلح كــان يعنــي الســكرتير الصــحي. ويضــيف غريــبالكثيــرون عنــدما رأوا أ

عمـال األمريكيـة، كمـا وصـفته مجلـة سبقت الحرب الثانية بدأ فيها المصطلح راسـخا فـي لغـة إدارة األ

)Fortune(  في عددها الصادر في مارس)هو العام الـذي شـهد ثبـات  )١٩٣٨(ن العام بأ )١٩٣٩

كـان مـن النـادر أن يعقـد مـؤتمر دون أن يـذكر  ت العامـة فـي قلـوب جيـل بأكملـه، إذمصطلح العالقا

إدارة دون أن يتــداول بعمــق فيــه حــديث عــن العالقــات العامــة، ومــن النــادر أيضــا أن يجتمــع مجلــس 

االهتمـــام  حثـــت علـــى تطـــورات تاريخيـــة ةحـــول دور تلـــك اآللهـــة الجديـــدة. ويـــذكر غريـــب وجـــود ثالثـــ

والـتحكم  ،والمعـادن ،: سيطرة بعض اإلقطاعيين علـى األرضالتطور األولبالعالقات العامة، وهي: 

ال  أنوا يعتبــرون كــان لــذينمــن قبــل الجمــاهير ا بالعمــال والمصــانع، وهــذه  أوجــدت ردود فعــل رافضــة

 "سحقا للجمهـور". )Vanderbilt(ويتمثل موقفهم في أذهان الناس بما قاله  ،رادع لهم في التصرف

 ور الكلمـات والخطـب فـي التـأثير فـيكـان الحـرب العالميـة األولـى التـي أثبتـت دفقد  ،والتطور الثاني
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ـــالثالثينالزمـــة االقتصـــادية فـــي تمثـــل فـــي ا والتطـــور الثالـــثالجمـــاهير.  اإليمـــان  ات عنـــدما ضـــعفّي

    ن أي مشروع يجب أن يبيع نفسه للجمهور.ما دفع الناس باإليمان بأوهو  ،بمشروع االقتصاد الحر

  

التطـور التـاريخي ) ١١: ١٩٩٢( البدر ميقسِّ  وفي كتابه "أسس العالقات العامة وتطبيقاتها" 

وتشــمل النشـــاطات التـــي تعـــد بـــذورها  ،قديمـــةالعالقـــات العامـــة الللعالقــات العامـــة إلـــى ثالثـــة أقســام: 

يتمثـل  ،والقسـم الثـاني ية القرن التاسـع عشـر.منذ وجود اإلنسان على األرض حتى نها ممتدةاألولى 

مــن الــديانات وتشــمل األنشــطة التــي مورســت بــأوامر  ،فــي العالقــات العامــة فــي العصــور المتوســطة

يتمثـــل فـــي العالقـــات العامـــة فـــي العصـــور  ،ثوالقســـم الثالـــ هـــا اإلســـالم.خاتمكـــان التـــي الســـماوية 

وتمثل النشاط المنظم والعلم المنمط الذي ولد مع مطلـع القـرن العشـرين وتطـور ليصـل إلـى  ،الحديثة

رئـيس القبيلـة كـان يمـارس  نّ ، بـالقول إما هو عليه اآلن. ويضرب البدر مثاال على العصور القديمـة

كـان ينتهـز المناسـبات القبليـة  إذ ،اإلعالمي فـي القبيلـةتوجيه ما يمكن تسميته في عصرنا الحالي بال

ويشـــرح أفكـــاره ومبادئـــه التـــي يريـــد مـــن أفـــراد قبيلتـــه الســـير بموجبهـــا، وقـــد اســـتخدم  ،ليقـــدم توجيهاتـــه

ة الــرأي العــام فــي الســاحر والشــاعر والخطيــب والفــارس، ممــن لــديهم مهــارات التعبيــر والتــأثير، لتعبئــ

إال أن الفـــرق كـــان فـــي  ،شـــطة القديمـــة هـــي نـــواة العالقـــات العامـــة الحديثـــةالبـــدر األن القبيلـــة. ويعـــدُّ 

اليــوم تخاطــب أنشــطة العالقــات  ئــز الفــرد وٕاثــارة انفعاالتــه، فـي حــين هــيمخاطبـة األنشــطة قــديما لغرا

  . العامة العقل والوعي

  

ـــــ التطـــــور التـــــاريخي للعالقـــــات العامـــــة فـــــي كتابــــــه "إدارة ) ١٩٠: ٢٠٠٨(ص يـــــونس ويلخِّ

ن العالقات العامة وجدت بصور وأشكال فـي مختلـف العامة مفاهيم ومبادئ وسياسات" بأات  العالق

ـــ ،الزمـــت الحضـــارات، و الحقـــب التاريخيـــة آثـــار الحضـــارة رت عـــن لســـان حالهـــا، ومثـــال ذلـــك أن وعبَّ



30 
 

عرضــت فيهــا نشــرة  ،وجــود صــفائح مســمارية فــي العــراقكشــفت الســومرية فــي بــالد مــا بــين النهــرين 

وكيفيـــة حصـــد المحصـــول، ومكافحـــة  ،وكيفيـــة إروائهـــا ،تعلمـــه كيفيـــة بـــذر البـــذور ،الحتعليميـــة للفـــ

دوائــر الزراعــة هــذه ال تختلــف كثيــرا عــن النشــرات التــي تصــدرها  -وكمــا يقــول -الفئـران، وهــذه النشــرة

التــي كــان الفراعنــة يــة عنــد الفراعنــة فــي مصــر القديمــة هــي المــدونات اإلعالم األيــام. ومثــال آخــر

فـــي مـــداخل دور العبـــادة بهـــدف إبـــالغ الجمـــاهير بهـــا، وفـــي أثنـــا ورومـــا وجـــدت مـــدونات يضـــعونها 

 ،والحمامـات ،وسـاحات المعابـد ،حجرية يظهر عليها عبارات خاصة بضوابط ارتياد حلبات الرياضـة

تمثل أدلة إرشادية لعموم الجماهير، وهناك أيضا الكثير من المدونات المكتوبة علـى جـدران المبـاني 

مهمـــة فـــي العالقـــات العامـــة وممارســـتها ومنهجهـــا، ودليـــل ذلـــك الالفتـــة  يَ اريخ تعكـــس معـــانعبـــر التـــ

التعريفيـــة التـــي كتبـــت علـــى واجهـــة مبنـــى الشـــيوخ الرومـــاني تحـــت عنـــوان "مجلـــس الشـــيوخ والشـــعب 

  الروماني" بهدف تعريف العامة بالمكان. 

  

ــإ) ١٣: ٢٠٠١( عجــوة ت العامــة بــين النظريــة والتطبيــق" يقــولفــي كتابــه "العالقــاو  علــى ه ّن

، وهـذا ن العالقات العامة ظاهرة اجتماعية حتمية ارتـبط ظهورهـا بنشـأة المجتمعـات األولالرغم من أ

لــم تكــن تخضــع نــه مــن الثابــت أن ممارســة هــذه الوظيفــة فــي العصــور الماضــية م بــه، إال أأمــر مســلَّ 

وتفشـل  ،ت تـنجح أحيانـالـذا كانـ ،ألنها اعتمدت على المهارات الشخصـية لممارسـيها ؛للتقنين العلمي

، ، فلــم تكــن قــد عرفــت كوظيفـــة إداريــة تســعى إلــى تســويق أنشــطة المؤسســة وبرامجهـــاأحيانــا أخــرى

ــــأ ــــى هــــذه البــــرامج والخــــدمات بهــــدف كســــب ثقــــتهمكافــــة  نواعهمواطــــالع جماهيرهــــا ب ودعمهــــم  ،عل

  لما يعود بالنفع والفائدة لها. ،للمؤسسة
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مهنـة العالقـات العامـة ليسـت جديـدة، ن يريـان أ) ٣٧: ١٩٩٥( )Jonh &Lawra(إال أن    

فـــي كتابـــه " ) ٩: ٢٠٠٧(. وهـــذا مـــا أيـــده هـــالل فقـــد عرفـــت منـــذ فتـــرة طويلـــة ولكـــن بأشـــكال مختلفـــة

 ئان تكون العالقات العامة شيينفي أ إذ ت والمفاهيم الحديثة"مهارات إدارة العالقات العامة: االتجاها

ن الـنظم ، ويـدعم حديثـه بـالقول إتكون العالقات العامـة وظيفـة حديثـةوينفي كذلك أن  ا،وحديث اجديد

الحاكمـــة كانـــت تبـــذل الجهـــود المختلفـــة والمتعـــددة لـــتفهم الـــرأي العـــام والتعامـــل معـــه واالتصـــال بـــه، 

ة بان الجديـد فـي األمـر يتعلـق فـي وسـائل االتصـال التـي أتاحتهـا التكنولوجيـا الحديثـ ،ويضيف هالل

ســع بالجمــاهير، إضــافة إلــى االتــي مكنــتهم مــن االتصــال الســريع والو قــات العامــة للمشــتغلين فــي العال

ن إ :ويقـول أيضـا لعـاملين فـي المجـال.عنصر التخصص والخبرة الذي أسهم كثيرا فـي تطـوير أداء ا

االعتـراف بــالرأي العــام موجـود منــذ قــديم الزمـان، رغــم أن مصــطلح الـرأي  العــام بــدأ فـي أوائــل القــرن 

مــا يســمى بنشــاط العالقــات العامــة، فجــذور العالقــات  وصــاحب هــذا االعتــراف أنشــأ ،الثــامن عشــر

إال أن ظهورهـــا بـــدأ حـــين اســـتخدمت بعـــض الحكومـــات المركزيـــة الكبيـــرة فـــي أوروبـــا  ،العامـــة قديمـــة

، وتهيئـــة وتروجيهـــا فـــي عـــروض مقبولـــة للجمهـــور ،وأمريكيـــا بعـــض المحتـــرفين فـــي شـــرح سياســـاتها

ن العالقـــات العامـــة إلـــى أهـــالل  ويـــذهب ،وتعبئتـــه ســـبات الخطيـــرة واألزمـــاتالشـــعور العـــام فـــي المنا

ـــة، حتـــى أصـــبحت  ـــة والتربوي تعـــدت المجـــالين االقتصـــادي والسياســـي لتشـــمل المؤسســـات االجتماعي

العالقـــات العامـــة علمــــا اجتماعيـــا حــــديثا يعتمـــد علــــى الدراســـات النفســــية واالجتماعيـــة واإلحصــــائية 

  واالقتصادية والسياسية.   

  

ن العالقـات العامـة لـم للقـول إ )فرانكلين مـور(ا ربما دفع هذ نّ أ) ٣٩: ٢٠٠٢عليوة ( ويعتقد

ولـم يكـن لوجودهـا ضـرورة لكونهـا  ،ألنها لم تكن نابعة مـن اقتنـاع ،تنشا في المجتمعات نشأة منظمة

ة وقــد يحــدث نتيجــة لعــدم االعتــراف الكامــل مــن بعــض المؤسســات والمنظمــات بأهميــ وظيفــة ثانويــة،
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ن العالقـات العامــة ) يـرجح أ٧٥: ٢٠٠٦( )قيــراط(أن إال  العامـة أن تأخــذ طابعـا ارتجاليـا. العالقـات

ن : إذلــك بقولــه) ٣٦: ٢٠٠٥( )ليــري(وممارســة.  ويفســر  اوفنــ اأصــبحت فــي وقتنــا الحاضــر علمــ

اعهــا التب فــنتباعهــا األســلوب والمــنهج العلمــي فــي التحليــل والدراســة، وهــي ال علــمالعالقــات العامــة 

مـــن حيـــث مجـــال تطبيـــق النشـــاط.   وظيفـــة إداريـــة، وهـــي وتقييمهـــا نتـــائج هـــذه الدراســـةمهـــارة تحليـــل 

طبيــق) إلــى الــدور البــارز ) فــي كتابــه "العالقــات العامــة بــين النظريــة والت١٣: ٢٠٠١ويشــير عجــوة (

لمرحلــة تمهيــد وال ،أصــحاب األيــادي البيضــاء فــي إرســاء قواعــد مهنــة العالقــات العامــة الــذي قــام بــه

وبــول  ،وكــارل بــوير ،وادوارد بيرنــز ،أيفــي لــي(كــان للجهــود الكبيــرة التــي بــذلها  التقنــين العلمــي، إذ

ل النصـف األول مـن وغيـرهم مـن الـرواد األوائـل للعالقـات العامـة فـي الواليـات المتحـدة خـال )جاريت

فـي   ة التقنـين العلمـي،، والتمهيد لمرحلفي إرساء قواعد مهنة العالقات العامة هذا القرن دور واضح

 ،هــو رائــد العالقــات العامــة) Ivy Ledbetter Leeايفــي لــي ( نّ أ) ٦٢: ١٩٨١(يــرى إمــام حــين 

وواضـــع أسســـها ومبادئهـــا فـــي القـــرن العشـــرين الـــذي أوضـــح فـــي  ،منشـــئ العالقـــات العامـــة الحديثـــةو 

وال  ،ضـى تمامـان عهـد إهمالـه قـد انقوأ ،ن عصر استغفال الجمهور قد ولـى وذهـبأإعالن المبادئ 

  والفوز بتأييده والتفاهم معه.  ،وكسب وده ،وتزويده بالمعلومات ،بد من االعتراف بأهمية الجمهور

نجح في وضع أسـس وبـرامج للعالقـات العامـة  )ايفي لي(ن ) أ١٥: ٢٠٠٥( )ليري(ويعتبر 

إطــالع  ودعــا المؤسســات والمنظمــات إلــى ضــرورة )،١٩٠٣(الشــركات األمريكيــة منــذ العــام  ألغلــب

الجمــاهير علــى سياســاتها وبرامجهــا مــن خــالل العالقــات العامــة التــي تمثــل همــزة الوصــل بــين إدارة 

  بحيث تكون حريصة على تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين. ،المنشأة والجماهير

  

، المولــود فــي جورجيــا ) Ivy Ledbetter Lee(ن أ) ٣٧: ١٩٩٤( )Cutlip( ويؤكــد   

 مهنــة العالقــات العامــةرين الــذين ســاعدوا فــي تعريــف الــرواد المــؤثمــن ، )١٨٧٧تمــوز  ١٦(بتــاريخ 
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فـي كتابـه  )Cutlip(ويتحـدث  ة كانت تخجـل مـن والدتهـا لـه.ابنة الرابعة عشر  ،رغم أن أمه وبنائها،

)The Unseen Power: Public Relations. A History  (عــن رواد العالقــات  بإطنـاب

ت التــي وعـن المؤسســات والجمعيـا ،ورهــم فـي تــاريخ العالقـات العامــةالعامـة الـذين ال يمكــن تجاهـل د

 المجال.هذا قاموا بتأسيسها في 

   

بــأن فهــم جــذور العالقــات العامــة ) ٧٨: ١٩٧٨(  )Centerو   Cutlip(كــل مــن  ويعتقــد

ويبـين الباحثـان أن النظريـات اإلغريقيـة  ، ونقاط القوة والضعف فيهـا.هم في معرفة طبيعة أعمالهايس

رغـم أنهـا لـم تحـدد تعريفـا للـرأي العـام، كمـا تحـدثت الثقافـة الريفيـة فـي  ،حدثت عن أهميـة الجمـاهيرت

ويؤيد المؤلفـان مـا قالـه المؤرخـون حـول وجـود نشـرات  الرومانية عن أهمية الرأي العام. اإلمبراطورية

عــة المحاصــيل قبــل المــيالد ترشــد المــزارعين حــول كيفيــة زرا )١٨٠٠(زراعيــة فــي العــراق فــي الفتــرة 

ذي عمـل الـ )Ivy Lee(وتحـدث المؤلفـان عـن األمريكـي  ، وكذلك الـتخلص مـن القـوارض.وحصدها

وكــان ذلــك واضــحا فــي إعــالن  ،فــي إظهــار العالقــات العامــة وكــان لــه دور بــارز ،مراســال صــحفيا

  المبادئ الذي نشره في الصحف عن طبيعة عمل العالقات العامة. 

  

ل العالقـــــات العامـــــة للـــــوطن العربـــــي إلـــــى تـــــأخر دخـــــو  )٩٣: ١٩٩٨صـــــبع (أبـــــو إ ويعـــــزو

ن اإلدارة الحديثـة كانـت تعـد نمطـا وجـود مؤسسـات كبيـرة فـي تلـك األوقـات، وأل عـدمالى الستعمار و ا

كمـا كـان لتـأخر إنشـاء المعاهـد  ت من خالل الذين درسوا في الخـارج.جديدا على الحياة العربية دخل

دراك أهميـة العالقـات العامـة فـي تـأخر إ االتجـاهين دور يل ذبأهمية االتصاوعدم الوعي  ،التدريبية

ن العالقـات العامـة ويضـيف: إ عقـود الثالثـة األخيـرة،جاء االهتمام بها في الـوطن العربـي فـي ال التي

والذي اصـدر كتـاب (  ،ات على يد إبراهيم إمام الرائد في هذا المجاليّ عرفت في مصر منذ الخمسين
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وقـام بتـدريس العالقـات العامـة لطلبـة قسـم الصـحافة  )١٩٥٧(مـع) فـي العـام العالقات العامـة والمجت

كان كتابه مقدمة دخول علـم  إذ ،) ١٩٥٨-١٩٥٧(بجامعة القاهرة في الفصل الدراسي الثاني للعام 

  العالقات العامة إلى الوطن العربي .

  

ة واصـــبع فـــي كتابـــه ") مـــا يقولـــه أبـــو إ٥: ١٩٧٦عم إمـــام (ويـــد ات العام ال العالق التص

يقول: "ولم أكن أتصـور أن هـذا العلـم الـذي قدمتـه ألول مـرة سـوف يلقـى ذلـك االهتمـام  إذ )اإلنساني

الكبير الذي لقيه داخل الجامعة وخارجها، وسرعان مـا أنشـئت معاهـد لدراسـة هـذا العلـم فـي مصـلحة 

، كمـا اهتمـت بـه ومعهـد اإلرشـاد القـومي ،ومعهـد اإلعـالم االشـتراكي ،ومعهد اإلعـالم ،االستعالمات

 ،ووزارة الشـــباب ،ومؤسســـة الســـياحة والفنـــادق ،وهيئـــة اإلذاعـــة ،ووزارة التربيـــة والتعلـــيم ،وزارة الثقافـــة

ن أن المصـريي) ١٨٧: ٢٠٠٤(.  ويـرى رشـوان والهيئـاتوغيرهـا مـن الـوزارات  ،ووزارة الحكم المحلي

 خـالل الحـرب العالميـة الثانيــة، إذ قـد تنبهـوا ألهميـة اسـتخدام  وسـائل اإلعـالم التـي يسـتخدمها العـالم

أنشأت بعض الوزارات مكاتب لمناقشة األخبار التي تنشرها الصحف والرد عليهـا، وعقـد أول مـؤتمر 

وشــرح  ،وتحديــد أهــدافها ،بهــدف وضــع تعريــف لهــا )١٩٦٢(للعالقــات العامــة فــي مصــر فــي العــام 

  وتحديد وظائف القائمين على أنشطتها. ،الغرض منها

  

وازداد  ،تعبيــر العالقـات العامـة أصـبح شــائعا فيشـير إلـى أن) ٣١٣: ٢٠٠٦(اصـي أمـا الع 

ووصـل  )١٩٢١(فـي العـام  )أيفـي لـي(شيوعا على مر األيام منـذ أن اسـتحدثه أبـو العالقـات العامـة 

) إلى االكتفاء بالحرفين األولين مـن المصـطلح  Public Relationsشيوع تعبيره ( العالقات العامة 

)P.R.( ينتشر تعبير العالقات العامة بين األعمال العربيـة إلـى حـد االكتفـاء  مل العاصي في أنويأ

ت مـــا قالـــه يـــونس فـــي كتابـــه " العالقـــا) ٤: ١٩٨١(بـــالتعبير عنهـــا بـــالحرفين (ع.ع). ويؤيـــد غوشـــة 
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 عود وجودها إلى عهـد بعيـدالعالقات العامة ليست حديثة العهد، وي نّ : إالعامة في اإلدارة المعاصرة"

ـــاريخ الوســـيط والحـــديث  ،عرفتهـــا اإلمبراطوريـــات القديمـــة جـــدا، إذ ـــدول التـــي عاصـــرت فتـــرات الت وال

فرنســـي والمعاصـــر فـــي مختلـــف قـــارات العـــالم، ولعـــل طلـــب اإلمبراطـــور نـــابليون مســـاندة الجمهـــور ال

لـــدليل علـــى  العالقـــة الوطيـــدة التـــي كانـــت تـــربط الدولـــة وجمهورهـــا فـــي  لحمالتـــه العســـكرية المختلفـــة

وحتـى يومنـا هـذا (غوشـة،  ،علـى اخـتالف أزمانهـا ،األطر المختلفة للنظم السياسية عبر تاريخ األمم

٤: ١٩٨١ .(  

  

الجمعيــات التــي اهتمــت بالعالقــات العامــة كونهــا أصــبحت ) ١٨٥: ١٩٨٧(ويــذكر رشــوان 

قــات حقيقــة واقعــة، منهــا: المجلــس األمريكــي للعالقــات العامــة الــذي جــرى تحويلــه إلــى جمعيــة العال

، ومعهــد العالقــات العامــة البريطــاني فــي انجلتــرا عــام )١٩٤٧() فــي العــام PRSAالعامــة الدوليــة (

، وجمعيـة أخـرى للعالقـات العامـة )١٩٤٩(، وجمعية العالقـات العامـة فـي فرنسـا فـي العـام )١٩٤٨(

أول مركــــز للعالقــــات العامــــة عــــام  )، وفــــي بلجيكــــا ُأنشــــئ١٩٥٠(تكونــــت فــــي اســــتراليا فــــي العــــام 

، وأنشئ المركز )١٩٥٥() في العام IPRAت العالقات العامة الدولية (، وفي جنيف أنشئ)١٩٥٢(

 ،وهولنـدا ،وبلجيكـا ،على شكل اتحاد في كل مـن ألمانيـا )١٩٥٦(اإلداري للعالقات العامة في العام 

ا وصــفه ) مــ٣٢: ١٩٩٢ويــذكر البــدر (وأســبانيا.  ،وسويســرا ،واليونــان ،وايطاليــا ،وفرنســا ،وبريطانيــا

لنمـــو الســـريع للعالقـــات العامـــة وانتشـــارها الواســـع فـــي كتابـــه بعنـــوان " القـــادر لالـــدكتور حســـنين عبـــد 

بالقول: "العالقات العامة لون جديد من الفكـر  )١٩٥٩(أصول العالقات العامة" الذي ألفه في العام 

اســـتحدثه هـــؤالء  و علـــم جديـــداإلنســـاني جـــال فـــي عقـــول المفكـــرين األمريكـــان منـــذ ســـنوات قليلـــة، فهـــ

وجــاراهم فيــه أقــرانهم مــن العلمــاء األوروبيــين. وهــذا اللــون الجديــد مــن الثقافــة يشــبه الطفــل  ،نالمفكــرو 

وجــودة صــحته، ثــم يأخــذ فــي النمــو  ،وضــخامة أعضــائه ،الوليــد الــذي يبهــر العيــون بجمــال تقاطيعــه
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ل ذلك فـي أعـوام قالئـل، سريعا وهو ال يزال في المهد، ثم يحبو سريعا، ويشب عن الطرق سريعا، ك

وفتــوة. هكــذا نشــأ علــم العالقــات العامــة  ،وحيويــة اونشــاط ،حتــى نــراه فــي آخــر األمــر فتــى ممتلئــا قــوة

  ووضحت معالمه في نظر الباحثين.  ،فجأة

  

ن العالقـــات إ) ١٨: ١٩٩٦(يقـــول جـــودة " العالقـــات العامـــة: مفهـــوم وممارســـة"فـــي كتابـــه و 

ويشـير  مجتمـع.وسيلة لتحقيـق التفـاهم والتعـاون مـع أفـراد الاإلنسان ديمة قدم البشر، مارسها العامة ق

 نقش نشــراتهم علــى الحجــارة إلرشــاد) عــام قبــل المــيالد بــ١٨٠٠(ن قبــل حــوالي إلــى اهتمــام العــراقيي

الذين عرفوا بفن الخطابة والقـدرة  نواستخدمها اليونانيي ن حول وسائل البذر والحصاد والري،المزارعي

 ،سيســرو(اشــتهر مــن بــين خطبــائهم  ، إذاهير، وســار الرومــان علــى نفــس الخطــىعلــى إقنــاع الجمــ

ن أ )جــودة(بالزخــارف  والنقــوش. ويــرى  ، وعبــر قــدماء المصــريون عــن انتصــاراتهم)ومــارك انطونيــو

للواليات المتحدة األمريكية دورا بارزا في إنشاء العالقات العامة في العصـر الحـديث علـى يـد رائـدها 

)Ivy Lee( لـيس هـذا مكتبـا سـريا للصـحافة، "      ي نشر أفكاره ومبادئه عبـر الصـحف، ومنـه:الذ

فكــل أعمالنــا نقــوم بهــا فــي وضــح النهــار، إننــا نــزودكم باألخبــار، وهــذه ليســت وكالــة إعــالن... إن 

خططنـــا واضـــحة وهـــي تزويـــد الصـــحافة والجمهـــور بالمعلومـــات الصـــحيحة والشـــاملة عـــن الشـــركات 

ــــرر والمؤسســــات حــــول الموضــــو  ــــام،  )جــــودة(عات الهامــــة". ويب ســــبب اهتمــــام الشــــركات، هــــذه األي

ولهــا  ،ن المنظمـات كانـت قـديما صــغيرة وتعمـل بعـدد قليـل مـن المـوظفين: إبالعالقـات العامـة بـالقول

الــذي هــو غالبــا المــدير العــام وردين، وكــان بإمكــان صــاحب العمــل أعــداد محــدودة مــن العمــالء والمــ

  .كافة ومورديه ،وعمالئه ،موظفيهمع  المباشر للمنظمة، أن يقوم باالتصال
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علــم العالقــات علــم حــديث إذا مــا قــورن بعلــم  أنفيــذهب إلــى ) ٢٥: ٢٠٠٤( ) Seitel(اأّمــ

 في أوائـل القـرن الحـادي والعشـرين. ئة عامايحتفل بمرور م اد والمحاسبة والطب والقانون، إذاالقتص

مـــة اللتـــزام الجمـــاهير للعمـــل فـــي مجتمـــع حـــر ســـبب قـــوة ممارســـة  العالقـــات العا )Seitel(ويعـــزي 

، وازديـاد الصـراعات والمواجهـات وكبرهـا المؤسسـاتوتزايدت هـذه الممارسـة بسـبب نمـو وديمقراطي، 

كوســـــائل االتصـــــال  ،وحركـــــات التغيـــــر، وزيـــــادة وعـــــي الجمـــــاهير بـــــالتطورات التكنولوجيـــــة العالميـــــة

طـــوع الهائـــل الـــذي ن، والتن الحـــادي والعشـــريأي العـــام فـــي القـــر الجمـــاهيري المختلفـــة، وزيـــادة قـــوة الـــر 

ويؤكـــد  وتواصـــلهم. الجمـــاهيرليـــة ربـــط ماليـــين عم) العالميـــة التـــي ســـهلت االنترنـــت(شـــبكات  تشـــهده

)Seitel (  مــا عثــر عليــه علمــاء اآلثــار فــي العــراق فــي العــام)قبــل المــيالد بوجــود نشــرات  )١٨٠٠

وكـان اإلغريقيـون  والزراعـة وري المحاصـيل.رق الحصاد زراعية موجهة للمزارعين العراقيين حول ط

وسـائل  -وخاصة يوليوس قيصر -يختارون المتحدث اللبق الحتالل مواقع قيادية، واستخدم الرومان

خــالل وســائل  أثنائهــاوفــي الحــروب رأي الجمــاهير قبــل إلــى كســب  )قيصــر(عمــد  إقنــاع مختلفــة، إذ

يـد فـي إنشـاء العالقـات العامـة حـين أسسـت  ويضـيف أن الكنيسـة الكاثوليكيـة كـان لهـا نشر مختلفـة.

وفـي القـرن التاسـع  .الخـامس عشـر )جـورج(في عهد البابا  )١٦٠٠(كلية للدعاية واإلعالم في العام 

قـام  )١٨٢٩(، ففـي العـام  )Phineas T. Barnumو   Amos Kindall(عشـر بـرز كـل مـن 

وخـــالل أســـبوع  ،إدارتـــه كاتبـــا ومحـــررا فـــي )Kendall(باختيـــار ) Andrew Jackson(الـــرئيس 

بــــل وأصــــبح مســــاعدا فــــاعال للــــرئيس. وقــــد اشــــتهر   ،أصــــبح عضــــوا فــــاعال فــــي "مطــــبخ الحكومــــة"

)Barnum( اوشخصــ اكاتبــتضــليله" فــرغم المنتقــدين لــه إال إنــه عــرف  ن الجمهــور يمكــنبمقولتــه "إ 

العالقـات  أبوهو  )لي أيفي(ن أ )Seitel(باستخدامه لوسائل العالقات العامة الشفوية. ويرى  امتميز 

وكــذلك عــدم تأييــده  ،ن الجمهــور يمكــن تضــليله") "بــأبيــرنم(يــروي رفضــه لمقولــة  إذ ،العامــة الحديثــة
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ــ )Vanderbilt(لمقولــة  علــى الجمهــور"، وبــين قناعاتــه خــالل إعــالن المبــادئ الــذي أعلنــه  ة" اللعن

    .)١٩٠٦(الصحف في العام  عبر

  

كظــاهرة اجتماعيــة  التــاريخي للعالقــات العامــة بــدأ التطــورإلــى أن  ،ممــا ســبق ،ص الباحــثلــخوي

ه واتخذت هـذ ، وٕاقناعهم بأفكارهم.بهدف التواصل مع جماهيرهم ؛ها قيادات المجتمعتحتمية مارس

درجة المهنة اإلدارية في العصـور القديمـة رغـم وجـود بعـض الظاهرة أشكاال مختلفة لم تصل إلى 

لدراسات لبعض الحضـارات التاريخيـة. ان التي أظهرتها اوالكتابة على  الجدر  ،والنشرات ،المدونات

ن للواليـات المتحـدة األمريكيـة دورا بـارزا، ال يمكـن تجاهلـه، مـن خـالل روادهـا ومما ال شـك فيـه أ

ال مجـرد  اومهنـة وفنـ اواعتبارها علمـ ،الذين اهتموا بالعالقات العامة من حيث التعريف بمفهومها

ومـن ثـم انتشـر هـذا العلـم فـي  االرتجـال والمهـارة الشخصـية،ظاهرة اجتماعيـة تقـوم علـى أسـاس 

مـن بينهـا العربيـة،  ،ليصبح منهاجا أساسيا يدرس في العديد مـن الجامعـاتكافة أنحاء المعمورة 

هتمـام تمنح فيه شهادات علمية عالية، وهي مهنة إدارية يعمل فيها العديد مـن ذوي الخبـرات واال

قـات التـي كـان يواجههـا إلـى انـه ورغـم بعـض المعو الدراسـات تشـير  في المؤسسات المختلفـة، إذ

إال أن هذه اإلدارات أصبحت  ،ن في العالقات العامة من قبل اإلدارات العليا في المؤسساتالعاملو

 برامجهـانيابـة عنهـا فـي شـرح  ،تشجع وجود مثل هذه األجهزة ألهميتها في الـدور الـذي تقـوم بـه

  ل اإلعالم المختلفة. والدفاع عنها عبر وسائ وتفسيرها

  

  

  

  



39 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تعريف العالقات العامة١- ٢
 

  
ثابت ويدور حوله جدل كبير، غير  هذا المفهوم إن المتفحص لمفهوم العالقات العامة يجد أن

: ٢٠٠٩ن حصره في تعريف موحد جامع يعد ضربا من المستحيل. يقول جرادات والشامي (لذا فإ

ه ال يوجد تعريف جامع نّ : إت العامة بين النظرية والتطبيق") في كتابهما " أسس العالقا٢٥

ن العالقات العامة وظيفة مهمة للمؤسسة تعمل على توثيق القات العامة، إال أنهما يريان أللع

عالقتها مع الجمهور الداخلي والخارجي لخلق صورة طيبة في أذهان الجمهور وفق التعامل 

وسائل االتصال واإلعالم المتاحة، وهي التي تنقل بأمانة آراء اإلنساني واألخالقي السليم من خالل 

اتجاهين. وهذا ما أيده رشوان دارة المؤسسة، فهي عملية اتصال ذات إلى إ هورغباتالجمهور 

من حين قال: ) في كتابه "العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع" ١١١: ٢٠٠٤(
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 - حسب قوله -ألنها ؛انعا لمصطلحات العلوم االجتماعيةالصعب أن نضع تعريفا شامال جامعا م

لى القدرة على تحديد المفهومات والتصنيف الجيد حتى تصبح علوما ، وإ تفتقر إلى لغة علمية

 تعريف مصطلحاتها. تعارض في  تجد العلوم الطبيعية أيكسائر العلوم الطبيعية، في حين ال

استخدامه بين وشاع  ،في القرن التاسع عشر ن مصطلح العالقات العامة ظهرأ ،ويضيف رشوان

ما ألبسه  ، وهوموعة متنوعة وواسعة من النشاطاتستخدم لوصف مجنه يُ رجال األعمال، إال أ

هي جزء من نشاط أي مؤسسة وهي  ،كما يقول رشوان ،إال أن العالقات العامة غموضا وٕابهاما.

ن بالعالقات العامة يختلفون فيما إذا شتغليوالم نورغم هذا فإن المؤرخي رة وليست عمال وقتيا.مستم

ون كانت العالقات العامة فنا إجرائيا تكتيكيا ال يرقى إلى مرتبة العلم أم علما ينطبق عليه مضم

ن بعض الكتاب جسدوا مفهوم ، يقول رشوان إوفي النهاية العلم من حيث النظرية والمنهج.

  . ن+ األخبار الصادقة= عالقات عامة طيبة: األداء الحسبالمعادلة اآلتيةالعالقات العامة 

 

لعامة علم من العلوم االجتماعية العالقات ا )  مع رشوان على أنّ ٤٣: ٢٠٠٤فق غريب (ويت

ن المصطلح الذي يصلح باألمس قد أل ؛يها الجميع على مصطلحات محددةالتي يصعب أن يتفق ف

ع باألمس يتغير ويتبدل حتى لذي شاال يصلح اليوم بنفس الكفاءة، حسب رأيه، كما أن المفهوم ا

فالعلوم االجتماعية تتسم بالديناميكية والتغير السريع وعدم اليوم ومتطلباته. مع ظروف  يتوافق

ويصعب  ،الثبات واالستقرار، كما أن الكلمات المستخدمة في تعريف هذه العلوم مطاطة وواسعة

كما جاء  ،لتعريف اللغوي للعالقات العامةاستخدامها أو تطبيقها على أشياء بعينها. ويذكر غريب ا

بأنه "نشاط مؤسسات صناعية أو نقابة أو شركة أو صاحب مهنة أو  )،ويبستر(في قاموس 

وبفئات هذا  ،أو أي هيئة من الهيئات إلقامة عالقات سليمة مجدية بالجمهور العام ،حكومة

وذلك بغية التكيف وتفسير  ،موغيره نكالمستهلكين أو الموظفين والمساهمي ،الجمهور المتنوعة



41 
 

جمعها ثير من التعريفات ، إذ يصعب فهناك الك ،مهنيةالفنية و الناحية ا الالنشاط االجتماعي". وأمّ 

في تعريف واحد موحد، منها " فن الحصول  على رضا الجمهور وثقته وتأييده والوصول إلى ذلك 

بأنها " فن  )١٩٥٩(ري في العام وعرفها محمد الجوه طريق االتصال والتفسير الكافيين".عن 

: العالقات العامة مجموعة من ولخص غريب هذه التعريفات بأنّ  مسايرة الناس ومجاراتهم".

العمليات التطبيقية للعلوم االجتماعية، يمارسها متخصصون على مستوى مناسب من العلم والخبرة 

نها وبين جماهيرها الداخلية والخارجية، والمهارة، تستفيد منها المنظمات في إيجاد التفاهم والتكيف بي

 ةيستخدم فيها وسائل وأدوات اإلعالم استخداما علميا، بهدف تحقيق الفائدة المشتركة للمنظم

  والجماهير. 

عملية المخططة نه عرفها بالرة تعاريف العالقات العامة، إال أ) بكث٣: ٢٠٠٤( ) Seitel( قرُّ ويُ 

ن خالل العمل الصادق الذي يرتكز على القناعة المتبادلة بين الرأي العام م الهادفة للتأثير في

المؤسسة وجماهيرها، وهي المعلومات التي تقدمها المؤسسة للجماهير بهدف إقناعهم لتسخير 

) عدم وجود تعريف شامل وجامع ١٦: ٢٠٠٦ويعتبر قيراط (توجهاتهم وأعمالهم نحو المؤسسة. 

: ٢٠٠١ويبدو أن عجوة (ني منها مهنة العالقات العامة. من المشكالت التي تعا للعالقات العامة

ن مفهوم العالقات إ": يقول ، إذ) في كتابة " العالقات العامة بين النظرية والتطبيق" له رأي آخر١٤

، فطبيعة العالقات سية أو االقتصادية أو االجتماعيةالعامة ثابت ال يختلف باختالف األنظمة السيا

مراحل أساسية هي البحوث والتخطيط وتنفيذ البرامج  ن أربعتتكون مالعامة كعملية مستمرة 

سعى إلى الربح عنها في المؤسسة عجوة اختالف األهداف في المؤسسة التي ت يوال ينف ".والتقويم

ن العالقات العامة ليست ويؤكد عجوة بأ .اف المشتركة بينهاربحية رغم وجود بعض األهدالغير 

وٕانما هي الجهود المستمرة  ،سة تبدو في صورة مخالفة لصورتها الحقيقيةوسيلة دفاعية لجعل المؤس

: ألعمال التي تنال احترامه. وتوضيحا لذلك يقولمن جانب اإلدارة لكسب ثقة الجمهور من خالل ا
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يجعلها تأخذ الطابع االرتجالي،  نتيجة لعدم االعتراف الكامل، أحيانا، بأهمية العالقات العامةإنه 

 أكان إعالما أمتنشط أحيانا وتخبو أحيانا أخرى، وال يفهم من وظائفها سوى النشر سواء ما يجعلها 

دعاية، وهذه في الواقع ال تعدو كونها أدوات ووسائل تستخدمها العالقات العامة في نقل رسائلها 

  اإلعالمية والتأثيرية للجماهير. 

  

فالعالقات  ؛مة والعالقات اإلنسانيةقات العابين العال ان هناك فرق) بأ٧٩: ١٩٩٢يرى البدر (و 

في حين  ردي،ف داخلي والخارجي، بشكل جماعي العامة تبحث في عالقة المؤسسة بجمهورها ال

تبحث العالقات اإلنسانية في السلوك اإلنساني وعالقات الفرد المختلفة. ويتداخل العلمان في 

أساس والتعامل معه على  ،ٕانسانيتهوٕاشعاره بقيمته و  ،كونهما يبحثان في مجال فهم نفسية الفرد

من الصعوبة االتفاق على تعريف موحد يجمع عليه ممارسو  نّ : إذلك. ويخلص البدر بالقول

النشاط، ويمكن التغلب على هذه الصعوبة إذا عرفنا األنشطة التي يمارسها رجل العالقات العامة 

قات العامة ال يختلف في مفهوم العال ) إلى أن١٨٧: ٢٠٠٣ويذهب عجوة (في عمله اليومي. 

المنظمات المختلفة مهما تنوعت نشاطاتها أو الفلسفات السياسة التي تحركها، إال أن هذا 

االختالف قد ينعكس على الدور الذي تقوم به العالقات العامة في المنظمات المختلفة، والعالقات 

الحين وٕانما هي عمل فعلي العامة ليست كالما طيبا يقال أو عبارات معسولة تردد بين الحين و 

  تبدو نتائجه واضحة ملموسة تبدد كل شك وتهدم أي ادعاء ال يتفق مع الواقع. 

  

كل عمل يصدر عن المؤسسة هو شكل من أشكال  نّ ) إ٣: ١٩٨٤) (Cantor( ويقول   

االتصال الذي من شانه أن يلقي بظالله على جماهير مختلفة، والعالقات العامة ال توجد إال في 

ؤسسات المفتوحة التي يلعب فيها الجماهير أدوارهم بحرية، فالعالقات العامة هي ما تقوم به الم
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المؤسسة من سبل تواصل وٕايصال لما تنتجه من مواد أو ما تقدمه من خدمات من خالل إدارتها 

 خالل تعاملها مع المجتمع وقضاياه.لمصانعها ومكاتبها ومن خالل تعاملها مع موظفيها ومن 

على الوسائل  ة العالقات العامة لم تتغير منذ زمن ولكن التغير طرأمهم نّ ) إCantor( ويضيف

نجاز أعمالها، ففي الوقت الحاضر ال تعني خدمت أو تستخدم في الوقت الحاضر إلالتي است

العالقات العامة مجرد متحدث عن المؤسسة يعرض أخبارها وٕانما أصبحت تضم كل وسائل 

  اإلعالنات. االتصال ما عدا إنتاج

  

) العالقات العامة في كتابه "العالقات العامة الناجحة" ١٢: ١٩٩٨( )Austin(ف عرِّ يُ و    

والتفاهم المتبادل بين مؤسسة ما وتدعيمها حسن النية الهادف إلى إنشاء بأنها الجهد المدروس 

بين ن العالقات العامة هي حلقة الوصل ) أ٤: ١٩٩٣وآخرون ( )Newsom(ويرى  وزبائنها.

المؤسسة وتجاه الجماهير المؤسسة وجماهيرها، فموظف العالقات العامة يقوم بمسؤوليات تجاه 

تعريف  ويضيف بأن هم سياساتها وبرامجها.الذين يحتاجون لمعلومات عن المؤسسة لف المتعددة

ؤون الشو االتصال، و اإلعالن،  لتي تقوم بها والتي تتلخصتعريف األنشطة االعالقات العامة يحتاج 

العالقة مع المجتمع، و العالقات العامة المالية، و العالقات مع الحكومات، و ٕادارة القضايا، و العامة، 

علم والدعاية. ويخلص الى القول، إن العالقات العامة  اإلعالم، الترويج، العالقة مع  الصحافة،

سة، وتنفيذ برامج ارة المؤساجتماعي يقوم على تحليل االتجاهات والتنبؤ بالنتائج، وتقديم اإلرشاد إلد

  تقوم على خدمة المؤسسة وتلبي رغبات الجماهير. عمل مخططة 

  

فن االتصال اإلنساني الذي هي  العالقات العامة نّ إ) ٧: ١٩٩٨صبع (إ بوأ يضيفو    

سماها هندسة  همبعضمؤسسة أو أية منظمة وجمهورها، و متميزة بين ال يسعى إلى صناعة عالقات
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أصبحت علما يدرس في المعاهد والكليات الجامعية  العشرين إذية في مطلع القرن العالقات اإلنسان

هناك   نّ ) إ٨٠: ٢٠٠٦(ذلك بقوله يؤيده قيراط و   د موهبة الفرد وقدراته االتصالية.ولم تعد مجر 

كلية وجامعة في الواليات المتحدة األمريكية تدرس برنامج البكالوريوس في العالقات   )٢٠٠(

ن العالقات العامة جزء أساسي في ) بأ١٢: ١٩٩٤( )Mazurو  White(يؤكد كل من و العامة. 

إدارة أي مؤسسة، والمشكلة تكمن في مجاالت األعمال التي تغطيها، فهي المظلة العليا التي 

منها: تنسيق االتصال، وقضايا إدارية، وٕاعالنات اإلنتاج، والعالقات  ،تغطي مجاالت عمل واسعة

االتصاالت المالية، والتجمعات، والشؤون العامة، والعالقات مع اإلعالم، والشؤون مع المستثمر، و 

 كثيرة أخرى تدعم األعمال السابقة.المجتمعية، وٕادارة األزمات، وٕادارة األنشطة، والرعاية، وخدمات 

 على الرغم من انتشار مصطلح العالقات  العامة إال أن التطبيق ما يزال يساء فهمهيضيفان أنه و 

ن العالقات العامة "وظيفة من الوظائف اإلدارية المتمثلة ) بأ١٩٣ :٢٠٠٨ويرى يونس (وتطبيقه. 

ألساليب فضال عن موقف اآلخرين من السياسات وا ،بتقويم االتجاهات العامة لإلدارة نحو اآلخرين

تنظيم هذه  الوظيفة تستكمل وظائف اإلدارة الخاصة بالتخطيط وال نّ التي تضعها اإلدارة، إذ إ

  والتوجيه والرقابة لبرامج العمل الالزمة لتفهم الجمهور المستهدف". 

  

ن العالقات العامة إ :)١٩: ٢٠٠١يقول الجبوري (في كتابه " العالقات العامة فن وٕابداع"، 

تختص بالعالقات مع الجمهور، فهي فن معاملة الناس ومسايرتهم وكسبهم في المجاالت التي تهتم 

كون وفق برنامج مدروس ومخطط، والمسايرة هنا ال تعني االنقياد السلبي، وٕانما بها المنظمة، وت

تعني كسب تعاطف الجمهور إلى جانب المؤسسة بأسلوب التأثير الفعال المخطط والمبرمج 

والتحكم، فهي المحور الفعال وأداة التوصيل الرئيسية لبرامجها، وهي القناة التي تنفذ عبرها 

، وضميرها المنظمة ن العالقات العامة هي فكرإ :، ويخلص إلى لقولآراؤهمو  الجماهيراتجاهات 
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وهي حلقة الوصل بينها وبين الجمهور في آن و احد إليجاد جسور الثقة والود المتبادل بين 

  الطرفين بكل صدق وأمانة. 

  

ت العالقا نّ : إ) ذلك في كتابه "مدخل إلى العالقات العامة" بقوله٤٥: ٢٠٠٥ويؤكد ليري (

العامة تمثل ضمير المنشاة الستشعارها اتجاهات الرأي العام نحو كل قرار تصدره المنشأة من 

تعريف  )ليري( قابالت الشخصية أو البريد وغيرها.  ويوردمثل الم ،خالل وسائل استقصاء مختلفة

عالم يعرفها على أنها فن التأثير في الجماهير بوسائل اإل راهيم إمام للعالقات العامة الذيإب

يد لصالح شخصية أو قضية أو مؤسسة، كما يورد المختلفة بغاية تعبئة المشاعر وكسب التأي

أو الفن  ،فن معاملة الجمهور وكسب رضائهالعالقات العامة  أنيرى الذي تعريف محمود الجوهري 

  الذي يرسم الطريق للحصول على رضا الجماهير وتحقيق المصلحة العامة. 

  

) العالقات العامة في كتابها ٥: ١٩٧٨(  )Cutlip& Center(ف كل من عرِّ يُ و 

)Effective Public Relations (   بأنها العالقة مع الجمهور العام من خالل استخدام وسائل

اإلعالم واإلشهار الطالعهم بأعمالها وأنشطتها وسياساتها، وهي التأقلم مع البيئة المحيطة وترجمة 

اتجاهين بين المؤسسة  متميزة تساعد على إيجاد تواصل ذي داريةاألعمال للمجتمع، فهي وظيفة إ

وجماهيرها بهدف التفاهم والتعاون المشترك، وتساعد المؤسسة كذلك في اطالعها على رأي 

  الجماهير واالستجابة لحاجاته. 

  

 يذهبفي كتابه "الترويج والعالقات العامة: مدخل االتصاالت التسويقية المتكاملة" و    

العالقات العامة ال تقتصر بنشاطاتها على مجرد الرد على  ) إلى أن٣١٤: ٢٠٠٦(العاصي 
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وتسعى إلى كسب التأييد  ،بل هي نشاط متكامل وهادف يخضع للتخطيط والتقييم ،الشائعات

والقبول العام من جماهير المنظمة لسياساتها وقراراتها وتصرفاتها. ويعزي العاصي االختالف في 

إليها من زاوية ما يجب أن تكون  فهوم العالقات العامة إلى  نظرة فريقلمتحديد تعريف واضح 

ووضع لها تعريفا  ،متصورا المثالية وليس الواقع العالمي، وفريق آخر قام بممارستها فعال ،عليه

صفة الغموض، ما أضفى عليه وهو  ،اختصر التعريف فريقعكس خبرته ومحدودية وجهة نظره، و ي

يعرفها بأنها علم ف ،العاصي ا وكأنها تشمل النشاط اإلنساني بأجمعه. أّماتعريفه فيبالغ فريق رابع و 

وفن إنشاء وتدعيم عالقات طيبة تقوم على الفهم المتبادل بين منشأة وجماهيرها، من خالل نشاط 

ن لها. ويرى أوتأييده الرأي العام مخطط ومستمر في االتجاهين، بهدف التعريف بها، وكسب ثقة 

إلى الداخل من الخارج  ،: األولناتجاهي ة يمكن أن يحقق أهدافه إذا كان ذاعالقات العامنشاط ال

ونقلها وتقاليدها وحاجاتها الجماهير ة عادات ومعرف وتقييمها، اتجاهات الرأي العاممن خالل دراسة 

داخل إلى من ال ،واالتجاه الثاني سبان عند صياغتها ألهداف المنظمة.إلدارة المؤسسة لتأخذها بالح

   للجمهور بلغة سهلة بسيطة يفهمها ويتقبلها.وبرامجها المنظمة لخارج من خالل شرح سياسات ا

  

 فن مسايرة الناس ومجاراتهم، ويسوِّغ) العالقات العامة بأنها ١١: ٢٠٠٧يعّرف هالل (

كثيرة،  يَ الكلمتين تحمالن معان هاتين نّ : إاختالف الكثيرين في وجود تعريف جامع مانع لها بالقول

اهيتها، معظم التعريفات تضفي صفة العمومية وال تعطي القارئ إال فكرة ضئيلة عن م نّ إ إذ

ماعية، إال  أن العالقات هندسة بشرية أو هندسة اجت ن العالقات العامة تعدّ : إويضيف هالل

ل على أو هي الفن الذي يرسم الطريق للحصو  ،فن معاملة الجمهور وكسب رضاه العامة تبدو لديه

ات العامة ) في كتابه "العالق١٣٤: ١٩٨١يبين غوشة (و رضا الجماهير وتحقيق المصلحة العامة. 

 ،ن العالقات العامة علم قائم بذاته، وهي أخالق وفن له طابعه الخاصفي اإلدارة المعاصرة" أ
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القات العامة وأنماط رفيعة من الذوق الذي يتحلى به الفرد في تعامله مع اآلخرين قوال وعمال، فالع

للعاملين في مجالها  اعلى الهيكل التنظيمي للمنظمة اإلدارية وليست مجرد نشاط اليست مجرد اسم

  تنحصر في االستقباالت الرسمية وٕاقامة الحفالت وارتداء المالبس األنيقة. اوليست جهود

عالقات مع ) بأنها تهتم أساسا بال٤٩: ٢٠٠٣( )دليو(في تعريفه للعالقات العامة، يقول و     

ي القت قبوال متزايدا خالل خمسين عاما الت ةالجمهور، وهي إحدى مجاالت اإلدارة المؤسساتي

وكسب ثقة الجمهور لنجاح  ،هذا االهتمام إلى تعاظم أهمية الرأي العام )دليو(، ويعزي مضت

 ،ةت بمسئوليتها االجتماعينشاطات المؤسسة مهما كان نوع نشاطها، والى نمو شعور المؤسسا

فهي مجموعة من النشطات التي تقوم  كمتغير أساسي عند اتخاذ القرارات،خذ الرأي العام وضرورة أ

بهدف  ،بها المنظمة لخلق عالقات جيدة وطيدة وسليمة مع الجماهير المختلفة التي تتعامل معها

العامة بعض التعاريف الخاصة بالعالقات  )دليو(تفسير نفسها للمجتمع حتى تكسب رضاه. وينتقد 

يؤكد بأنها ليست نشاطا  كالتخطيط والتنفيذ والتقويم، إذ ،إلغفالها لألسس العلمية التي تقوم عليها

حصرها في مراحل ثالث: الدراسة،  همبعضا، بل يقتضي البرمجة والتخطيط، و عشوائيا ومؤقت

  التنفيذ والمتابعة والتقييم.  و ووضع الخطة، 

  

ل مهتم في العالقات العامة يستطيع أن يعرف العالقات أن كفيرى ) ٩٠: ١٩٩٢البدر (  اأمّ 

عند تعريفها: القصد، والتخطيط، وحسن التنفيذ،  ي العناصر اآلتيةالعامة كما يشاء على أن يراع

  والمصلحة العامة، واالتصال الثنائي القنوات، وكونها وظيفة إدارية. 

  

ها عملية تتكون من سلسلة من ) العالقات العامة بأن٧: ٢٠٠٣وآخرون ( ) Wilcox(يعرف و 

األنشطة والتغيرات واألعمال التي تؤدي إلى نتائج، ويرى المؤلفون أن أفضل طريقة لوصف 
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وقد  ،الشهيرة في تعريف العالقات العامة )مارستون(التعريف هي ما جاء في معادلة البروفيسور 

) RACEجمعها في الكلمة ( ،من المهتمين والدارسين ه المعادلة قبوال واسعا لدى كثيرالقت هذ

، والحرف المشكلة من خالل البحث ف الى) وهو التعر Research) يرمز إلى (Rفالحرف األول (

) Cويمثل ما يجب فعله تجاه المشكلة، والحرف الثالث ( ،)Action) ويرمز إلى  (Aالثاني (

) Eاألخير (ويمثل ما يجب فعله إلعالم الجمهور، والحرف  ،)Communicationويرمز إلى (

  .ذلك فيهم وما اثر ،ويعني التأكد من الوصول إلى الجماهير ،)Evaluationويرمز إلى (

  

، لوظيفة العالقات العامة شموالن أكثر التعريفات دقة و فإ ،)١٥: ٢٠٠٢( وفي رأي عليوه

وجمع المعلومات،  ،هي: البحث عملية مستمرة ومخططة تتميز بأربع مراحل رئيسه، هو أنها

ن "هذه هي العالقات العامة كما ينبغي أن تكو  :طيط، واالتصال، ثم التقويم، ويؤكد ذلك بقولهوالتخ

ن عدم االعتراف الكامل بأهمية العالقات العامة في بعض : بأويضيف من الناحية العلمية".

ى. وتخبو أحيانا أخر  ،تأخذ الطابع االرتجالي، فتنشط أحيانا )أحيانا(المؤسسات والمنظمات يجعلها 

 ،هاوتقويم ،الجماهيرقياس  تتضمن اتطبيقي اسلوكي ااجتماعي اعلمبوصفها والعالقات العامة 

لكسب رضا الجماهير وتفاهمها، ومساعدة اإلدارة في ها، وتنفيذالبرامج ، وتخطيط هاوتفسير اتجاهات

أهداف المنظمة  تحقيق التوازن بينبين المنظمة وجماهيرها، و لزيادة التفاهم والوفاق  ،تحديد أهدافها

  وأهداف الجماهير.

  

) العالقات العامة بأنها حلقة الوصل بين المنشاة وبيئتها ١٦: ١٩٩٦ف جودة (يعرِّ و 

ثقة  تالخارجية، حيث ال تستطيع المنشأة القيام باداء مهامها وأعمالها لتحقيق أهدافها إال إذا وجد

 ويعدّ ه العالقة بأنها مستمرة ومخططة. وتفاهم مشترك بين المنشأة وجماهيرها، وتتسم هذ ،متبادلة
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التي أصبحت تحظى باهتمام الحكومات والشركات الحديثة  جودة العالقات العامة من المواضيع

 .  نسبيا والمؤسسات

ن العالقات أ) ٢٧٥: ٢٠٠٢يرى مخامرة وآخرون (وفي كتابهم "المفاهيم اإلدارية الحديثة" 

عليها، فلكل  ةوجمهورها والمحافظ ةقات طيبة بين المنشأالعامة في ابسط معانيها تعني إقامة عال

كون عالقتها معه عالقة ود وتفاهم، كما أنها ويهمها أن ت ،منشاة جمهور يتأثر بنشاطها ويؤثر فيه

يوجد في كل مجتمع منشآت ومنظمات مختلفة  المنشأة والمجتمع المحيط بها، إذحلقة الوصل بين 

وال تتمكن هذه ولها صالت مع أفراد ذلك المجتمع.  ،معينةتقوم على تحقيق أهداف ووظائف 

وتحقيق أهدافها ما لم تكن هناك ثقة متبادلة بينها وبين جماهيرها،  ،المنظمات من القيام بأعمالها

وتقوم على أساس متين يضمن لها البقاء واالستمرار في كل  ،عن طريق التخطيط والعنايةوتأتي 

بأنه ال يوجد تعريف شامل ودقيق متعارف عليه للعالقات  :القولى إلاألحوال. ويخلص المؤلفون 

ركز الباحثون في تعاريفهم على عناصر دون أخرى وفقا للزاوية التي ينطلقون منها،  إذ العامة،

  ومهما تعددت التعاريف فال بد من وجود عنصر الجماهير وعمل المنشأة وقيم توجه هذا العمل.

     

ن مفهوم العالقات العامة ما يزال يعاني بعض التفسيرات الخاطئة أب) ٢٤: ٢٠٠٠يقول عجوة (

أو  ،ن العالقات العامة هي جهود مخططة يقوم بها الفردرى بأفي أجزاء من العالم حتى اآلن، وي

 ،وتحقيق التفاهم المتبادل من خالل االتصاالت المستمرة ،أو الدولة لكسب ثقة الجمهور ،المؤسسة

، المرغوبة لتلبية احتياجات الجمهور في إطار ما هو ممكن ومشروع، ويبين والسياسات واألفعال

دوافع االهتمام بالعالقات العامة بظهور األنظمة الديمقراطية، واإلنتاج الكبير الذي شهدته أيضا، 

مما أدى إلى ظهور مشكالت بين صاحب العمل والعاملين، وتطور وسائل  ،المؤسسات والمنظمات
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يري، واالنفجار السكاني الذي يؤدي إلى حدوث الكثير من المشكالت واألزمات االتصال الجماه

  تحتاج إلى حلول. التي 

وما  ،) العالقات العامة بأنها نتاج ما يقوم به الفرد أو المؤسسة٣: ٢٠٠٣( )Black(ف عرِّ يُ 

ناء السمعة ن عنك، وهي الجهود المخططة والمستمرة لبمجتمع، وما يقوله المجتمع واآلخرو يقوله لل

، وهي إدارة األنشطة اوٕايجاد التفاهم والدعم المتبادل بين المؤسسة وجمهروه ،والحفاظ عليها ،الطيبة

ألنشطة ن هذه ااستمراريتها، إذ إ والمحافظة على ،التي تعمل على إيجاد عالقة نفعية بين الطريفين

على أساس تحليل االتجاهات ، وهي فن وعلم اجتماع يقوم ونجاحها العالقةهي المسؤولة عن فشل 

بهدف تطبيق برامج مخططة من شأنها أن تخدم  ،والتنبؤ بنتائجها، واطالع اإلدارات عليها

  وتلبي حاجات الجماهير في نفس الوقت. ،المؤسسة

  

لطبيعة علم العالقات العامة الذي نظرًا  -القولإلى  ،مما سبق من تعريفات ،ص الباحثلخوي

ما قاله جرادات والشامي ورشوان إلى تأييد  -ة أكثر منه للعلوم الطبيعيةعيينتمي للعلوم االجتما

يميل قات العامة، فهو، أي الباحث صعوبة وجود تعريف واحد موحد للعال، ممن يرون وغيرهم

، إال أن فن وعلم ومهنةممن يعرفونها على أنها  ،إلى تعريف كل من العاصي وقيراط وغيرهم

النافذة التي تطل من خاللها  للعالقات العامة يتمثل في كونهاتعريفا جديدا الباحث يضيف 

بهدف التواصل وٕايصال  ؛طل الجماهير من خاللها على المؤسسة، وتالمؤسسة على جماهيرها

  المعلومة.
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 العالقات العامة  مبادئ: ١-٣

 

ة ) في كتابهما "أسس العالقات العامـة بـين النظريـ٧٥: ٢٠٠٩يستعرض جرادات والشامي (

نها وظيفة إدارية مسـتمرة ومخططـة تحتـاج إلـى ممارسـة إ :بالقول ،مبادئ العالقات العامة والتطبيق"

وهــي تقــوم بــين طــرفين  ، والتقيــيم.والتنســيق ،والتنظــيم ،والبحــث العلمــي ،العمليــة اإلداريــة كــالتخطيط

اعلــة، والعالقــات لمــا تتمتــع بــه مــن ديناميكيــة وحيويــة وقــوة ف ؛كالهمــا مــؤثر ومتــأثر فــي الوقــت نفســه

العامــة تشــمل جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة، وهنــاك أهميــة للعنصــر األخالقــي فــي ممارســة 

نشـــاط العالقـــات العامـــة، والمعرفـــة باألســـاليب النظريـــة والعمليـــة لتشـــكيل االتجاهـــات مـــن خـــالل فهـــم 

يجــب أن  إذ ،عليــاامــة مــن أوليــات اإلدارة الالســلوك البشــري، وكــذلك ضــرورة أن تكــون العالقــات الع

تتطابق نشاطاتها مع سياسات المؤسسة التي يجب أن تلتقي مع مصالح الجماهير، وأخيرا يجـب أن 

  ال نشاط دون جمهور .  مع الرأي العام إذ ،بشكل رئيس ،امةيرتبط نشاط العالقات الع

  

تمتلــك العالقــات العامــة  نّ ) أّن مــن الخطــأ أن تعتقــد المؤسســة أ١٠٣: ١٩٩٢ن البــدر (ويبــيِّ 

عصــا ســحرية تســتطيع مــن خاللهــا خلــق ســمعة طيبــة لهــا، فســمعة المؤسســة ال تعــد مســؤولية وحــدها 

العالقات العامة وحدها، بل هي مـن مسـؤولية جميـع العـاملين فـي المؤسسـة، فكـل فـرد فـي المؤسسـة 

يتحمـــل مســـؤولية أقوالـــه وأعمالـــه، وال يجـــوز للموظـــف أن يســـيء التصـــرف بحجـــة وجـــود مـــن ســـيقوم 

حتى وان لم يكن  ،صالح وهم العالقات العامة، فكل موظف في الشركة هو رجل عالقات عامةباإل

ــ ي جهــاز العالقــات العامــة فيهــا، إذعنصــرا فــ ى المؤسســة بأكملهــا مــن يمكــن للجمهــور أن يحكــم عل

  حد العاملين فيها.خالل تصرف أ
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بادئ األساسية م) ال٢٥: ٢٠٠٥( )ليري(أورد وفي كتابه " مدخل إلى العالقات العامة" 

تبدأ من داخل التي ن في العالقات العامة االسترشاد بها، وهي: العالقات العامة التي على المشتغلي

من غير الممكن أن تبدأ المنشأة بتحسين عالقاتها مع الجمهور الخارجي في الوقت  إذ ؛نشأةالم

واألمانة عند الصدق  اعاةمر و المنشأة وجمهورها الداخلي، وعدم التفاهم بين  ،الذي يسود التوتر

ن تتفق األقوال مع وأ ،ي الصدق ونقل الحقائق للجماهيريجب عليها تحر  إذ -ممارسة أنشطتها

فعلى العالقات العامة  -سياسة اإلفضاء (المصارحة) ال لتضمن كسب ثقة الجماهير، وتتبعاألعم

ئعات الضارة. والمبدأ الرابع اء كفيلة بإنهاء الشافسياسة اإلفض ؛أن ال تخفي الحقائق عن الجماهير

وهو من المبادئ األساسية للعالقات العامة، ومساهمة المنشأة في  ،سياسة البحث العلمي باعإتِّ 

ماهير، كبر مكسب مادي، ونشر الوعي بين الجوليس االكتفاء فقط بتحقيق أ، اهيررفاهية الجم

تتمتع بثقة الجماهير الداخلية  طويال دون أن وال يمكن ألي مؤسسة أن تحيا - وكسب ثقة الجمهور

 )ليري(حد أسس النجاح. وذكر لمؤسسات بعضها مع بعض والذي يعد أوالخارجية، وتعاون ا

التعهد  المبادئ واألسس التي وضعتها جمعية العالقات العامة األمريكية لممارسة هذه المهنة، وهي

الدقة في األعمال و لح العمالء، ن ال تتعارض أهداف العالقات العامة مع رفاهية المجتمع ومصابأ

االحتفاظ بأسرار العمالء السابقين والحاليين، عدم قبول أي عمل مباشر و والصدق والذوق السليم، 

التعاون مع زمالء المهنة إلحباط كل ما يسئ له، و أو غير مباشر لعميل إال إذا وافق الطرفان، 

  والفني للعالقات العامة. وأخيرا  دعم الجهود التي تهدف إلى رفع مستوى العلمي 

  
على فمهنة محترمة، تصبح  أنجل من أالعالقات العامة ن ) إ١١٠: ١٩٩٢يقول البدر (و 

ولن  ،جل المجتمعمسؤولية اجتماعية ووجودها من أ هاالعاملين فيها أن يضعوا في اعتبارهم أن

ئب منه في سبيل خذ بالصاتحترم الرأي وتأأي مؤسسة تتعالى على جمهورها، بل عليها أن  تنجح
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الوضوح في التعامل لكسب ثقة الجمهور ن تتحلى ببين مصلحة المؤسسة والجمهور، وأمة ءالموا

وال يجوز للمؤسسة أن تخفي برنامجا خيرا عن الجماهير، وعلى العاملين فيها  ،ومنع الشائعات

رم بقدر ما يتحلى حتهان المهنة أو تُ تُ  ، إذالتحلي باألخالق الشريفة كالصدق واألمانة واإلخالص

علم يستند إلى  ألنها ؛بها ممارسوها، وعلى العاملين في العالقات العامة التحلي باألمانة العلمية

عد يُ  قات العامة مسؤولية كل موظف، إذعلم االجتماع وعلم النفس. والعال وأساسها ،العلوم األخرى

يشكل رضاه قاعدة و  ت العامة،دئ األساسية للعالقااالهتمام برضا الجمهور الداخلي من المبا

وظيفة استشارية، رغم كما أنها  هور الخارجي،أساسية متينة يمكن من خاللها االنطالق إلى الجم

بمعنى أنها تدرس وتخطط وتنفذ وتتابع، إال أنها ترشد قادة  ،كونها في األصل وظيفة تنفيذية

  حسنة. المؤسسة إلى أفضل البدائل التي تعود على المؤسسة بالسمعة ال

  
: ٢٠٠٤غريب (وفي كتابه " االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر" يدعو 

: البدء بالحفاظ على عالقات بالمبادئ اآلتيةالعاملين في العالقات العامة إلى االسترشاد ) ٦١

الصدق واألمانة في نقل المعلومات للجماهير و تفاهم متبادل مع جمهور العاملين في المؤسسة، 

االبتعاد عن الدفاع عن المواقف السيئة و التحلي بالمهنية والقيم األخالقية في العمل، و لمختلفة، ا

نقل الحقائق كما هي بوضوح وصراحة لكسب ثقة و ثقة الجماهير بالمؤسسة،  ن ذلك يؤثر فيال

ع اون مالتعو وعدم التركيز فقط على الجانب المادي،  ،االهتمام برفاهية المجتمع وبنائهو الجمهور، 

تحمل و نهج البحث العلمي في إيجاد حلول للمشكالت،  المؤسسات األخرى لنجاح العمل، وٕاتّباع

  المسؤولية االجتماعية، واحترام رأي الجماهير والعمل على تلبية حاجاته وفق قدرات المنظمة. 

وصف دور العالقات العامة جل ) أنه من أ٤: ١٩٩٣آخرون (و  ) Nesom(ن ويبيِّ 

تعتمد على الحقائق وليس على التي العالقات العامة  يجب االستناد إلى عشرة مبادئ هي وأعمالها
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هو الذي الجمهور و تهتم بشؤون العامة وليس بالشؤون الشخصية، التي العالقات العامة و الخيال، 

يجب عدم الكذب عبر وسائل و ويجب العمل على اختيار البرامج التي تهمه،  ،محور االهتمام

موظف العالقات العامة يجب أن يكون و بشكل ضمني،  أم ،أكان ذلك بشكل واضحواء اإلعالم س

يجب كما فهمها،  حتى يحصلوتفسيرها المعلومات من نقل  لديه مهارات اتصال عالية تمكنه

يجب استخدام  ، كماوالتواصل معهم ،لفهم الجماهير بحاث العلمية لقياس الرأي العاماستخدام األ

االطالع على األعمال ذات و جتماع وعلم النفس والرأي العام واللغة االتصال، مهارات في علم اال

كنظريات علم النفس وعلم االجتماع والعلوم السياسية واالقتصادية  ،العالقة بعمل العالقات العامة

قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أزمات، وتفسيرها المشكالت التاريخ، العالقات العامة ملزمة بتوضيح و 

را، يقاس جهد العالقات العامة وفق معيار واحد وهو االنجاز الخلقي، فسمعة موظف العالقات وأخي

 العامة تنعكس على سمعة المؤسسة والعكس صحيح.

ن بناء سمعة أت العامة، فإن الباحث يرى راء العلماء والمتخصصين في العالقابعد عرض آو 

العامة وحدهم، فاألمر يتعدى ذلك ليضم كل طيبة لمؤسسة ما، ال يقع على العاملين في العالقات 

العاملين في المؤسسة، وهو بذلك يؤيد ما يقوله البدر وآخرون ممن يدعمون هذه الفكرة. 

إصالح ما يفسده اآلخرون في  العامة وأهدافها اإلصالح والبناء،صحيح أن من مبادئ العالقات 

لعالقات العامة لن تنجح إذا كانت وفي الوقت ذاته بناء السمعة الطيبة، إال أن ا ،المؤسسة

 ؛سة بلغت المرحلة الحرجة من مرضهامؤس أو الخدمة غير سليمة، ولن ُتشفي ،ةدالبضاعة فاس

نه أن من شأالتي يعملون فيها  والعاملين للمؤسسة دارةاإلوانتماء  ،فجودة الخدمة أو المنتج

  .المؤسسةكسب ثقة جماهير ويسهم في  ،يساعد العالقات العامة في عملها

 : أخالقيات العالقات العامة١-٤
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 وكشف الحقائق واألمانةن العالقات العامة تعتمد على الصدق ) إ٢٦: ١٩٩٦يقول جودة (

مهنة العالقات  أخالقياتالجمهور، ويرى بان هناك عوامل ساعدت في تطور موضوع  إلىالكاملة 

ت حماية البيئة من التلوث ظهور حركات الدفاع عن المستهلك، وظهور حركا العامة، وهي

ويشير جودة في كتابه "العالقات العامة: مفاهيم  .والكيماويات، وارتفاع مستوى التعليم والثقافة

 Public األمريكيةمبادئ الدستور األخالقي الذي وضعته جمعية العالقات العامة  إلىوممارسات" 

Relations Society of America (PRSA) يتعامل بطريقة عادلة  نأ، منها: على العضو

مع العمالء، ويكرس حياته المهنية لخدمة المصلحة العامة، ويلتزم بالحقيقة والدقة والذوق السليم، 

، ويحافظ أصحابهامتنافسة دون اخذ موافقة صريحة من  أو ،متعارضويلتزم بعدم تمثيل مصالح 

مضللة، وال يقوم  أوكاذبة  معلومات أليةالعمل، وال يقوم بالنشر المتعمد  أصحاب أسرارعلى 

فرد  أومنظمة  أيعضو آخر، ويتعهد العضو بقطع عالقاته مع  أليالسمعة المهنية  إلى باإلساءة

  تتعارض سلوكه مع بنود الدستور.

  

ن العالقات العامة تعتمد في نشاطها على الصدق ) أ٣٣: ٢٠٠٩جرادات والشامي ( ويؤكد   

ن الكاتبان بأوالفهم المتبادل بين المؤسسة وجمهورها، ويضيف والحقيقة واألمانة من خالل االتصال 

ألنه  ؛إخفاء الحقائق أو تزويرها لن يعود بالنفع على المؤسسة حتى لو أدى إلى نجاح مؤقت

حد ينكر دور الصدق في إقناع للمراوغة وتضليل الجماهير، فال أ سيكشف في النهاية، فال حاجة

بل يجب أن  ،على استخدام األساليب البالغية والكالم الفصيح الجماهير، فاإلقناع ال يعتمد فقط

ى ضرورة احترام رأي اليب العلمية الصحيحة في التأثير. ويركز الكاتبان كذلك عليعتمد على األس

وذلك من خالل األفعال  ،الفرد والجماهير، فعلى المؤسسة أن تضع صالح الجمهور في المقدمة

  الكلمات والشعارات الجوفاء. الحقيقية واألداء الجيد وليس 
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)  اهتماما لدستور ١٧: ٢٠٠٠أولى عجوة (وفي كتابه "األسس العلمية للعالقات العامة" 

الذي ) ١٩٨٣(حل محل دستور لي )١٩٨٨(جمعية العالقات العامة الذي تبنته الجمعية في العام 

وكرامته، مؤكدين على قيمة الفرد  أساسالمهنية على  مبادئهمالجمعية يضعون  أعضاءن يبين أ

 ممارسة العالقات العامة. أساسوالتي هي  ،حرية الخطابة وحرية االجتماع وحرية الصحافة أهمية

 أفرادبين مختلف  أفضلجل خدمة العمالء والزبائن فال بد من تحقيق اتصال وتفاهم وتعاون ومن أ

  العامة. تحقيق فرص العمل المتساوية في مهنة العالقات ، و المجتمع ومؤسساته

 

) إن العاملين في العالقات العامة يعملون من ٥٩: ٢٠٠٣وآخرون (  Wilcox(يقول و 

جل القيم الشخصية، ومن أ .الجماهير وأصحاب المؤسسات وأخالقيات المهنة جل تلبية رغباتأ

أن يقولوا الحقيقة ويوفوا بوعودهم ويخلصوا في عملهم ويلتزموا به، لذا يجب أن  فعلى العاملين

على قدر عال ن يكونوا ويظهروا انتماء كبيرا، وأ ،مسؤوليةمتعوا بشيء من االستقاللية وتحمل اليت

عن كل قضايا المؤسسة، ولديهم أهداف واضحة  من األمانة، ويحترموا أخالق المهنة، ويدافعوا

  ومدروسة.  

  

 األمريكيةلجمعية العالقات العامة  األخالقيبالرغم من صدور الدستور انه  ،يرى الباحثو 

من وجود العديد من الباحثين والعاملين في مجاالت العالقات ، و )١٩٤٧(في العام  تأسستالتي 

هناك قصورا واضحا في الدفاع عنها  أنالعالقات العامة ودستورها،  بأخالقالعامة الذين تغنوا 

ث يؤيد يمثلونها، ومن هنا فإن الباح بأنهمخاصة ممن يدعون بو  ،أخالقياتهاوالحفاظ على 

منظمة  ةلألبحاث والعالقات العامة ورئيس )رادا(عام شركة  ةومدير  ةرئيسويدعم ما قالته 

" في مقابلة الملقبة "بالمرأة الحديدية المصرية، لوال زقلمة ،)٢٠٠٦(العالقات العامة الدولية لعام 
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ي يحميها من شرع أب إلىن العالقات العامة تحتاج ) أ٢٠٠٧االلكترونية ( إيالفلها مع جريدة 

مهنة  بأنهاالدخالء والهواة. وعليه، يؤكد الباحث  بان العالقات العامة ليست كما يشاع عنها 

ومهنة  ،وعلم يدرس في المعاهد والجامعات ،من عرفه إالبل هي فن ال يجيده  ،همن ال مهنة ل

 ،بأخالقهاتحلى ن يوأ ،وأهدافهاماهيتها يعي تماما  أنوعلى من يقوم بها  ،وجذورها أصولهالها 

  ويدافع عنها كلما ذكرت بسوء. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : وظائف العالقات العامة وأهدافها١-٥
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حد رواد ، وهو أ Paul Carrrett)بول جاريت () ما قاله ٨٩: ٢٠٠٢يروي عليوة ( 

العالقات العامة  نإ"  ١٩٣١عام  األمريكيةالعالقات العامة ومسؤولها في شركة جنرال موتورز 

وٕانما هي الجهود  ،وسيلة دفاعية لجعل المؤسسة تبدو في صورة مختلفة لصورتها الحقيقية ليست

ويؤكد  .الل األعمال التي تحظى باحترامه"المستمرة من جانب اإلدارة لكسب ثقة الجمهور من خ

تعبر عن  ،تبذل لتكوين صورة طيبة في أذهان الجماهير أنالجهود التي يجب  أهميةهذا القول 

الفعلي للمؤسسة بال خداع وال تزييف، فالصورة المراد بلورتها يجب أن تستند إلى الحقيقة  الواقع

القات العامة في وهي مبادئ أساسية أجمعت عليها دساتير الع ،وتلتزم الصدق والصراحة والوضوح

العالقات العامة من خالل قصته مع رجل األعمال  أبو )ايفي لي( اوأكد عليه مختلف المجتمعات،

الذي تعرض مرارا للنقد واالتهام بالجشع والفظاظة، رغم انه كان رجل خير  )روكفلر(األمريكي 

، وركز على نقل نيحسن معاملته مع الصحفيي أن )أيفي لي(سخي بتبرعاته للجمعيات، فنصحه 

عليه ما ليس فيه، ونجح في تغيير صورته أمام الجماهير،  ضفِ ولم يُ  )لروكفلر(لحقيقية الصورة ا

ن يعلم الناس ما تفعله ، بل يجب أن تفعل الخيربذلك مبدأه القائل: ال يكفي أ )لي أيفي(أرسى و 

  من خير. 

  

ن طبيعة عمل العالقات العامة في أي مؤسسة تعتمد ) أ٥٥: ٢٠٠١خاطر ( بوويرى أ

ى من منشأة إلى أخر وأنشطتها العالقات العامة تختلف برامج  إذ وأنشطتها وجمهورها،على أهدافها 

وظائف العالقات العامة في ابوخاطر . ويرى ومخرجاتها وفعالياتها تبعا لطبيعة مدخالت كل منشأة

تخطيط و : توضيح الصورة العامة للجامعة أمام جماهيرها الداخلية والخارجية، معات بما يأتيالجا

ؤتمرات بما في ذلك الم ،والبرامج واألنشطة الخاصة بالجامعة ،هاوتنفيذ هاوتصميمالفعاليات 
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قياس الرأي العام وٕاجراء البحوث والتقييمات بشكل دوري للوقوف على و واللقاءات والمعارض، 

  صورة الجامعة الحقيقية بهدف إجراء مراجعة شاملة للمهام واألدوار التي تقوم بها.

   

العالقات العامة ووظائفها بما ) أهداف ٤١: ٢٠٠٩ص كل من جرادات والشامي (يلخِّ و 

اهتمام الجمهور بشؤون وطنهم عن طريق شرح األهداف واالتجاهات العامة للدولة،  : زيادةيأتي

تبصير الجماهير باألمور والمشاكل العامة المعاصرة، اطالع الجماهير على الخطط واألهداف و 

في تحقيقها، ودعم التعاون بين المؤسسة ومثيالتها المرتبطة بصالت  اوتبيان مسؤوليته ،التنموية

يق العالقة مع أجهزة اإلعالم المركزية ووكاالت اإلعالن والمجالت والصحف، ومتابعة عمل، وتوث

استقبال الوفود لشركات والمنظمات، وٕاعداد ما ينشر من شكاوى وانتقادات واقتراحات حول ا

إلظهار المؤسسة بالمستوى الالئق، وترجمة النشرات واألبحاث والمواضيع المهنية وتنظيمها 

الشركة، واالهتمام باألرشيف اإلعالمي، ومتابعة عقد االتفاقيات وأرشفتها بشكل  الخاصة بأنشطة

يسهل الوصول إليها ومتابعتها، واإلشراف على قيام المعارض والمتاحف والمؤتمرات، ورعاية 

الجماهير الداخلية للمؤسسة من خالل تقديم برامج ترفيهية ورياضية، ودعم العالقات بين اإلدارة 

فيها، وٕاجراء االحتفاالت الدينية والقومية والوطنية واألعياد بالتنسيق مع الجهات ذات  والعاملين

  الشأن .

   

ها أن تعيش دون عالقات ن األفراد والمنظمات يمكن) إ١٣: ١٩٩٨( )Austin(ويقول 

وسمعة  ،ن اعتماد عالقات عامة مدروسة يمكنها أن تؤدي إلى نتائج أفضلإال أنه يضيف أ ،عامة

فأي نسبة من العالقات العامة الجيدة ال يمكنها أن تخفي إنتاجا سيئا أو تحمي شركة ال  أحسن،

أخالقية، إذ ال يمكن للعالقات  العامة أن تشفي مؤسسة بلغت المرحلة األخيرة من مرضها، إال 
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 ن الشركة التي الة والحد من األضرار، ويؤكد أأنها تستطيع أن تساعد في ترويج الصورة االيجابي

تتواصل مع جماهيرها ستخسر أمام منافسيها الذين يستخدمون العالقات العامة ليضمنوا اتصاال 

  .كافة كبر على المستوياتعامة تسهم في تنفيذ العمل بنجاح أفعاال، فالعالقات ال

  

العامة أخذ يحظى بمكانة ن مفهوم العالقات ) أ٢٧٨: ٢٠٠٢( وآخرونمخامرة  ويعتقد

أو  منشآتهممديري  استراتجياتنجاح ن هذه المنشآت بأ إلدراكوذلك  ،اصرةفي المنشآت المع مهمة

دوائر  إنشاء إلىما دفع العديد منهم ة العالم الخارجي لهذه المنشآت، يتوقف على كيفية نظر  فشلها

وجود شركات  عن، ناهيك اإلدارةفي عضوية مجالس  مديريها وٕاشراك ،متخصصة للعالقات العامة

قيام بعض الجامعات بتدريس  إلى إضافةقات العامة تقدم خدماتها للمنشآت، متخصصة في العال

ن هناك عوامل فإ ،ات العامة في مناهجها. أما فيما يخص طبيعة عمل العالقات العامةمادة العالق

وهي حجم المنشأة، وطبيعة عملها، ونوعية جماهيرها، وفلسفة ووجهة القائمين  ،تؤثر فيه وتحدده

هتمام الالزم. اال إعطائهاورغبتهم في  ،وظيفة العالقات العامة ألهمية إدراكهمومدى  ،إدارتهاعلى 

تكون عفوية وتلقائية من خالل وجود  أنن العالقات العامة في المنشأة إما ويضيف المؤلفون أ

من خالل برنامج منظم  أو ،في هذه الوحدة اإلنتاجالمنشأة كوحدة قانونية مستقلة وتفاعل عناصر 

العام،  على موقع المؤسسة ومظهرهاتعتمد هذه البرامج و  وتنفيذه. إعدادهالمنشأة على  إدارة تقوم

كترتيب الزيارات  ،ةر مبتك أساليب إلى، واللجوء واإلعالنات، والمسؤولية االجتماعية، والعاملين فيها

  المعرض وتقديم الخدمات المتميزة.  وٕاقامة

هي : المساعدة في  ا،ت العامة وظائف ثالثن للعالقا) أ٤: ١٩٨٤( ) Cantor(يرى و  

القصيرة  أهدافهاسمعة المؤسسة وفي الحفاظ عليها، والعمل على بقاء المؤسسة لتحقيق  إيجاد

ومنتجاتها وفق البيئة التي تتوفر فيها  أرباحها إلدارةوالطويلة المدى، وتعزيز قدرة المؤسسة 
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من خالل االتصال والتواصل،  ،الثالث طرق تطبيق هذه الوظائف )Cantor(المؤسسة. ويفسر 

والمشاكل التي تواجهها وطرق الحل، ومن خالل تسويق منتجاتها  ،وتفسير مكانة المؤسسة

  به. ثروالتأ عالقاتها مع من يمكن التأثير فيهوخدماتها، وكذلك من خالل تعزيز 

  

ل لمجاا :هما ،وظائف العالقات العامة في مجالينفيحصر ) ٢٠٣: ٢٠٠٨يونس (أّما 

يتناول المجال األول تصحيح االنطباع الذهني السلبي لدى التصحيحي والمجال البنائي، إذ 

الجماهير تجاه المنظمة والذي ربما يكون قد تكون بسبب سلوك خاطئ أو معلومات خاطئة، ويركز 

ق عمل العالقات العامة هنا من خالل إعالم الجماهير بمعلومات جديدة صادقة توضح لهم الحقائ

لعامة هذا ات االتي تؤدي إلى إعادة االنطباع الجيد نحو المنظمة، ويستخدم العاملون في العالق

أو ربما تأجيج  رض إلى مواجهة سلبية من طرف معادٍ المجال في الدفاع عن المؤسسة عندما تتع

العامة الرأي العام دون سبب سوى النيل من الوضع القائم. ويوضح يونس المجال البنائي للعالقات 

والعمل على رفع مستوى الوالء واالندماج  ،بالدور الذي يسعى إلى تعزيز العالقة مع  الجماهير

من خالل تطبيق العاملين في العالقات العامة و بالمنظمة، من خالل بناء السمعة الجيدة للمنظمة 

المنظمة  لمدونات األخالق التي تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ التي تقوم عليها تصرفات

فقط  ؛وليس باألقوال ،وأفرادها تجاه اآلخرين، ويشير إلى أهمية كسب ثقة الجمهور بالقدوة الحسنة

  سلوك.اللكونها تجمع بين اإلعالم و 

  

ا، هي: البحث عن أربعن للعالقات العامة وظائف ) فيرى أ٥: ١٩٨٤( )Seitel( اأمّ 

هذه  وٕايصاللتلبية اهتمامات الجماهير،  الالزمة األعمال، وتحديد واتجاهاتها الجماهيرحاجات 

تقييم عملية التوصل للتأكد  وأخيرالكسب تفهم الجماهير للحصول على قبولها ودعمها،  األعمال
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يلزمها مصداقية عالية،  األعمالن هذه أ ) Seitel(ويضيف  .الرأيالتغير في  أحدثت أنهامن 

لحة المؤسسة والجماهير، واستمرار التواصل ما بين مص األعمالفي العمل، وتوازن في  واستمرارية

 األعمالالعالقات، وكذلك استمرارية البحث والتقييم لتحديد  إقامةالمتبادل بين الطرفين بهدف 

  والحاجات التي تحقق االنسجام للمؤسسة مع المجتمع المحيط. 

  

 وظائفهايحدد و  ،خمس نقاط) أهداف العالقات العامة ب٣٧: ٢٠٠١يلخص الجبوري (و 

تنحصر األهداف بإعالم الجماهير بسياسة المؤسسة وخدماتها ومنتجاتها  نقاط أخرى، إذ بخمس

وأفكاره ومتطلباته فين، ونقل رغبات الجمهور تعاون وتوثيق الصالت لخدمة الطر بهدف بناء ال

سسة إلدارة المؤسسة لدراستها والعمل على تلبيتها قدر اإلمكان، ومعرفة احتياجات العاملين في المؤ 

من النواحي الثقافية والترويحية، والعمل على مساعدتهم في حل مشاكلهم، وحث اإلدارة على 

مكافأتهم، والتعاون مع أقسام اإلدارة األخرى في إعداد المواد اإلعالمية والمطبوعات والنشرات 

ها في لتعريف الجمهور بأنشطة المؤسسة وأعمالها، وأخيرا توثيق االتصال بين المؤسسة ومثيالت

ائل االتصال المختلفة. أما أو بين من يربطها معهم عالقات تعاون من خالل استخدام وس ،العمل

فتنحصر في التنسيق والبحث والتخطيط واإلدارة واإلنتاج. ويبين  العالقات العامة الخمسوظائف 

في قياس  أهمية البحثاألخرى، ويرى  الجبري أهمية التنسيق بين المؤسسة وجماهيرها والمنظمات

اتجاهات الرأي العام نحو المؤسسة، وكذلك التخطيط الذي يقوم على أساس رسم سياسة العالقات 

ويقصد باإلدارة هنا تقديم الخدمات لإلدارات واألقسام التابعة  امة وٕاستراتيجيتاها وأهدافها.الع

لعالقات الطيبة معهم، وتدريبهم وبناء ا ،ومساعدتهم في انتقاء الموظفين المناسبين للعمل ،للمؤسسة

  ويرتكز اإلنتاج على اإلنتاج الثقافي والفني والتوعوي وتصميم الشعارات والهدايا والمواد اإلعالمية. 
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 فه لوظائف العالقات العامة الخمس) مع الجبوري في وص٣٤١: ٢٠٠٦ويتفق العاصي (

األساسي من العالقات العامة ن الهدف اج، إال انه يرى أبالبحث والتخطيط والتنسيق واإلدارة واإلنت

 كإيجاد ،هو الحصول على ثقة الرأي العام، وما دونه من األهداف يعد ثانويا داعما للهدف الرئيس

ن يكون باتجاهين: ويرى أن تحقيق الهدف الرئيس ال بد أ د بين المنشاة والجماهير.التفاهم والو 

: ٢٠٠٧باإلعالم . ويؤيد ذلك هالل (البحث وجمع المعلومات والحقائق، واالتجاه اآلخر يتمثل 

العالقات العامة"  إدارةالرئيسية للعالقات العامة في كتابه "مهارات  ) في ذكره للوظائف الخمس٣١

  وهي البحث والتخطيط والتنسيق واإلدارة واإلنتاج. 

  

ألخصائيي العالقات ) األهداف العامة للعالقات العامة ٩٧: ١٩٩٨ويرسم ابواصبع (

تنمية التفاهم المشترك والمتبادل بين و : دعم سياسات المؤسسة وتقبل الجمهور لها، ا يأتيالعامة بم

تقييم اتجاهات الجمهور والتنبؤ بها و تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة، و المؤسسة والجمهور، 

العمل كنظام تحذير مبكر يساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات، وتوسيع مجال و واالستجابة لها، 

فيما يخص وظائف جهاز العالقات العامة، أّما قبلها لدى جمهور واسع. ا وأسواقها وتخدماته

 ،في تحديده لمهام العالقات العامة بثالث وظائف تاريخية )ادوارد بيرنز(برأي  أبو إصبعيسترشد ف

  بعضهم ببعض.  وٕادماج ،وٕاقناعهم ،هي إعالم الناس

  

: توعية الجماهير امة بما يأتيأهداف العالقات الع )١٣٧: ٢٠٠٤ويلخص رشوان (

ٕاقامة العالقات الطيبة وزيادة و وٕاعالمهم بالسياسة العامة للمؤسسة وببرامجها ونشاطاتها وأهدافها، 

التفاهم المتبادل والتوافق واالنسجام بين جماهير المؤسسة الداخلية والخارجية وبين المؤسسة، 

رفع الكفاية اإلنتاجية بتوفير العامل المادي و ة، مساعدة الدوائر واألقسام األخرى التابعة للمؤسسو 
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 ،وزيادة المنفعة التي تعود على أصحاب الشركة وعمالها ومستهلكي منتجاتها ،والمعنوي

همين من خالل تأمين استثماراتهم فيها، إقامة عالقات ودية مع المسوالجماعات التي تعمل 

سعية واألسواق الجديدة، تلقي رغبات والمشروعات التو  ،والوقوف على احدث تطورات اإلنتاج

الصالت الطيبة بين المستهلكين والمؤسسة،  وٕانشاء، واحتياجاتهم ومقترحاتهم الجماهير والعمالء

أهمية تحديد  ،أيضا ،رشوان ،لدى العاملين. ويرى وأخيرا تنمية الشعور بالمسئولية االجتماعية

حددها بوظيفة البحث،  فردي في المنظمة، إذكنشاط  إليهاحتى ال ينظر  ،وظائف العالقات العامة

  والتخطيط، والتنفيذ، والتنسيق، والتقويم. 

  

) الوظائف ١٨: ٢٠٠١يذكر عجوة (في كتابه "العالقات العامة بين النظرية والتطبيق" و 

ها الجمعية األمريكية للعالقات العامة، وهي: كتابة التقارير والبيانات الصحفية تالثمانية التي حدد

لكتيبات والخطب، وتحرير النشرات وسائر المخاطبات الموجهة من اإلدارة إلى جماهير المؤسسة وا

االتصال بوسائل اإلعالم كافة، وتحسين صورة المؤسسة من األنشطة و الداخلية والخارجية، 

واللقاءات والمؤتمرات، ومواجهة الجماعات المختلفة والتحدث إليهم من خالل تخصيص متحدث 

، وتحديد االحتياجات والتقارير ومواد االتصال المتعددةؤسسة، وٕانتاج النشرات والكتيبات باسم الم

ن ي إعالء اسم المؤسسة. ويضيف أربع وظائف للباحثيْ واألهداف، واستخدام اإلعالنات اإلعالمية ف

راء وتمثيل المنظمة فيها، وٕاج ،المشاركة في المناسبات العامة هيو  )،كاتليب وسنتر(ن األمريكيي

البحوث والدراسات المتعلقة بآراء الجماهير، وتفسير سياسات المؤسسة وقراراتها للهيئات الحكومية، 

  وتدريب المتحدثين األكفاء للتعبير عن المؤسسة .
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ن الهدف األساسي من العالقات العامة هو تكوين صورة )  أ٢١: ٢٠٠٥( )ليري(ويرى  

ل في بناء اسم وسمعة وشهرة طيبة ثتميألهداف األخرى فطيبة ومحببة للمنشاة لدى الجمهور، أما ا

للمنشاة، وتحسين خدماتها المقدمة للجماهير، والحصول على رضا المجتمع واعتراف الرأي العام، 

وتقديم النصح للمنشأة في الحفاظ على التوازن بين مصالح المنشأة والجماهير، واستخدام األساليب 

زمات التي قد تتعرض لها المنشاة. قات العامة، ومواجهة األالالعلمية المتطورة في مجال الع

في حين يقول ويلخص وظائفها في التخطيط، وتقديم النصح لإلدارة، واالتصال، واإلدارة واإلنتاج. 

نها تنحصر في فإ ،ف فلسفة برامج العالقات العامةمهما تفرعت أهدا :)٣١: ١٩٨١غوشة (

اطات المنظمة أو الوزارة أو المصلحة أو الشركة أو تعريف الجماهير بنش :مصدرين، األول

ن نسبة اهتمام اإلدارة بالعالقات تسعى إلى كسب الجماهير، من هنا فإ. فاإلدارة ومنجزاتها الجامعة

بنشطات المنظمة  اوٕاقناعه ،العامة تعتمد على ما تحققه األخيرة من نجاحات في كسب الجماهير

  بما يتفق مع المصلحة العامة. وتثقيفه عية الجمهور هو تو  :وبرامجها. والمصدر الثاني

  

فال يجد فرقا بين أهداف العالقات العامة وأهداف المؤسسة  ،)٩١: ١٩٩٢ا البدر (أمّ 

: تقديم النصح للمؤسسة، العالقات العامة ووظائفها بما يأتيذاتها. ويلخص البدر أنشطة 

ة، وتنشيط التعاون بين الطبقات اإلدارية والمساهمة في صنع القرارات الخاصة في سياسة المؤسس

كتابة الخطب لكبار المسئولين في و في المؤسسة، وتحقيق التعاون بين المواطنين وٕادارة المؤسسة، 

التحدث إلى و المؤسسة، وتخطيط االجتماعات وتنفيذها، وتجهيز مواد للنشر بوسائل اإلعالم، 

كتابة المقاالت والترتيب لعقد و لمؤسسة، مندوبي الصحافة واإلذاعة والتلفزيون عن أنشطة ا

تخطيط الكتيبات و عمل الرحالت، و عمل البحوث المتعلقة بالرأي العام، و المؤتمرات الصحفية، 

والنشرات والملصقات والتقارير وتنفيذها، وتحرير النشرات الموجهة للجمهور الداخلي، توجيه لوحات 
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التي ستصور عن  ةفالم واألشرطة والشرائح الفيلمياإلعالنات ومراقبة ما ينشر فيها، التخطيط لأل

تصوير األنشطة وتوثيقها، اقتراح الجوائز والهدايا و المؤسسة، وتخطيط المعارض وتنفيذها، 

  واصطحاب الضيوف والعمل على راحتهم. ،الترحيب بالزوار ورعاية المناسباتو وتوزيعها، 

  

تعريف الجمهور  عامة تتمثل فيوظائف العالقات ال ن) أ٢٨: ١٩٩١يرى حسين وآخرون (

لمساعدته في كافة تزويد الجماهير بالمعلومات الصحيحة والصادقة و بالمنشأة وشرح سياستها، 

 ،استطالع الرأي العام لدى الجماهير الداخلية والخارجيةو تكوين رأيه على أساس من الحقائق، 

نشاة ضد أي هجوم يقع عليها نتيجة حماية المو ودراسة النتائج وتحليها وتزويد اإلدارة بالنتائج، 

يمكن تحقيق و  ات اإلدارية المختلفة في المنشاة.تشجيع االتصال بين المستويو األخبار الكاذبة، 

تحسين و االتصال مع أجهزة اإلعالم، و تحرير النشرات، و كتابة التقارير،  من خاللهذه األعمال 

تحديد االحتياجات، استخدام و نشرات، ٕانتاج الو مواجهة الجماعات المختلفة، و صورة المنشأة، 

  اإلعالنات اإلعالمية. 

  

امة في المنظمة في األمور اآلتية: عالقات الع) وظائف ال٦٤: ٢٠٠٤ويلخص غريب (

تخطيط سياسة العالقات العامة في و والرأي العام واستجابات الجماهير، وقياسها، االتجاهات بحث 

ٕاطالع اإلدارة و والهيئات لتحقيق التفاعل مع المجتمع، التنسيق بين المؤسسات و ، ورسمها المؤسسة

وبرامجها شرح سياسات المؤسسة و على اآلراء الفنية والمشاركة في وضع السياسة العامة للمؤسسة، 

ٕانتاج الوسائل اإلعالمية الخاصة بالمنظمة لنشر أخبارها و للجماهير الداخلية والخارجية، وخططها 

خدمة العاملين ورعايتهم في المجاالت و ة بين المؤسسة والجماهير، ٕاقامة عالقات وديو وبرامجها، 

  النفسية والصحية واالجتماعية. 
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) ٣٧: ٢٠٠٢يقول عليوة (وفي كتابه "تنمية مهارات العالقات العامة في ظروف المنافسة" 

ن التعقيدات التي صاحبت التطور البشري أدت إلى وجود مؤسسات ضخمة، سعت إلى ضرورة إ

المتمثلة باإلنتاج والتسويق والتمويل  ة خامسة تضاف إلى الوظائف األربعوظيفة أساسيوجود 

واألفراد، وهذه الوظيفة هي العالقات العامة التي ستتولى مهمة إقامة عالقات طيبة بين المؤسسة 

وتقوم العالقات  مجتمع وهيئاته ومنظماته المتعددة.وجماهيرها من خالل االتصال الفعال مع ال

سسة تستطيع من خالله المؤ  اايجابي اعامة على خلق صورة ذهنية مناسبة للمؤسسة تخلق مناخال

و الخدماتية بشكل فعال. والعالقات العامة الفعالة هي التي تقيم أن تمارس وظائفها اإلنتاجية أ

حة مع عالقات جيدة من الجماهير الداخلية والجماهير الخارجية، باعتبار أن العالقات العامة الناج

جمهورها الخارجي هي نتاج نجاحها مع جمهورها الداخلي. ويؤكد عليوة ضرورة االهتمام بوظيفة 

ال يجوز أن تترك األمور  ت السريعة التي يشهدها العصر، إذالعالقات العامة في ظل التغييرا

  . التي تحتاج إلى دراسة مستمرة وبحث دقيقظل المواقف االجتماعية المعقدة  في اتدفاصملل

  

) في كتابه "العالقات العامة: المشكالت والحلول" العالقات ٢٤: ٢٠٠٤ويعتبر الزهري (

 ،م في تزويد الجماهير بالحقائق، لكونها تقوم بدور مهالعامة أداة من أدوات االتصال الجماهيري

وحاجة المنشآت التي تعامل مع  ،وتمكنه من تكوين آراء منطقية سليمة حول المسائل المختلفة

األفراد والجماعات، وخاصة من تمارس أعماال لها ارتباط مباشر مع الجمهور. ومن وظائف 

ع أن تكون على علم مستمر واتصال دائم م على العالقات العامة اطالع اإلدارة العليا ومساعدتها

ات إذا لزم تتوخى الدقة في القرارات وتصحيح المسار ما يجعلها الجماهير الداخلية والخارجية، 

يعة ن أهداف العالقات العامة ال تختلف من منظمة ألخرى مهما اختلفت طبألمر. ويرى الزهري أا
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والثقة المتبادلة بين  ،ن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الفهم المشتركأل ،أنشطة هذه المنظمات

بما  المنظمة وبين أطراف التعامل الداخلي والخارجي لها. ويلخص الزهري أهداف العالقات العامة

وثقته الرأي العام ييد يلي: اإلعالم عن أهداف المنشأة وأوجه نشاطاتها، والعمل على كسب تأ

بإمداده بالمعلومات الصحيحة والحقائق عن منتجات المنشاة ومشروعاتها وخدماتها، وكسب ثقة 

ضارة جمهور المتعاملين وتعاونهم، وشرح سياسة المنشاة لجمهور العاملين، ومكافحة الشائعات ال

بالمنشأة، ونشر الوعي داخل المنشأة، ودعم العالقة بين المنشاة والمنشآت  األخرى، وشرح سياسة 

المنشأة لجمهور المتعاملين، ودعم الصلة مع أجهزة اإلعالم، وتقديم الخدمات للجمهور الداخلي 

دى إقبال أفراد : معالقات العامة في أعمالهم بما يأتيللمنشاة. ويمكن قياس نجاح العاملين في ال

المجتمع على العمل مع المؤسسة، واهتمامهم بزيارتها في المناسبات المختلفة، ومشاركة المؤسسة 

في تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع، ومدى إبراز وسائل اإلعالم المحلية لدور المؤسسة 

عية، ومدى إقبال وخدماتها، ومدى تمثيل المؤسسة في الهيئات والتنظيمات السياسية واالجتما

  الجماهير على سلع المؤسسة وخدماتها.

  

 األهدافتحقيق  إلىتسعى  إداريةن العالقات العامة وظيفة ) أ٢٠: ١٩٩٦يرى جودة (

: تحسين الصورة الذهنية للمنظمة لبناء سمعة جيدة، وتعزيز ثقة العاملين بالمنظمة، وزيادة اآلتية

جيدة مع الموردين، والحصول على تغذية عكسية عن عالقات  وٕاقامةثقة المساهمين بالمنظمة، 

للشركة.  واألفضل األنسب التخاذ التصرفات والقرار واإلرشادردود فعل الجماهير، وتقديم النصح 

للعالقات العامة  األساسيةالجمهور هي الغاية  أمامويضيف بان تحسين الصورة الذهنية للمنشأة 

والصدق من  األمانة أساس تقوم على ،للعالقات العامةتنفيذ برامج جيده  أساسالتي تبنى على 

تخدع بعض  أنتستطيع  :-كما يقول -ألنهخالل التفاهم المتبادل بين المنشأة وجمهورها، 
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ن أ كذلك تواصل خداعها لفترات طويلة. ويبين أنلكنك ال تستطيع  ،الجماهير بعض الوقت

 األحزابعلى مستوى  - في المجال السياسي :تطبق في المجاالت اآلتية أنالعالقات العامة يمكن 

على مستوى الشؤون  - المحلية اإلدارةن، ومجال الوزارات والدوائر الحكومية، ومجال يوالسياسي

على مستوى المؤسسات الخاصة وشركات  -البلدية والمجالس المحلية، ومجال القطاع الخاص

. كافة أشكالهالجمعيات التعاونية بمستوى ا على -المجال التعاوني وأخيراالمنتشرة،  األموال

 النشرات: التواصل مع الموظفين من خالل بما يأتيويلخص جودة وظائف العالقات العامة 

لدوائر الشركة، وطباعة  واإلرشادالداخلية وغيرها، وتقديم النصح  اإلعالناتوالكتيبات ولوحات 

السنوية الخاصة  التقارير ادٕاعدو النشرات والكتيبات وترتيب االجتماعات الخاصة بالشركة، 

المجالت وتوزيعها على الجماهير الداخلية والخارجية،  وٕانتاجالشركة، وتحرير  وأعمالبمنجزات 

عالقات جيدة معهم، استقبال  وٕاقامة اإلعالماالتصال بوسائل و وتنظيم االشتراك في المعارض، 

البحوث الالزمة الستطالع آراء  راءوٕاجللجماهير،  هدافهااو الوفود والزوار، وشرح سياسات الشركة 

االتصال مع الموردين والعمالء و ، وتنظيمها االحتفاالت والمناسباتترتيب و جماهير واتجاهاتهم، ال

الحكومة والمجتمع المحلي، ومتابعة اقتراحات الجماهير والشكاوى المقدمة والعمل على  واألجهزة

  حلها. 

    

العالقات العامة ) مسؤوليات ممارسي ٤٨: ١٩٧٨( Center)و   Cutlip(ص ويلخِّ 

: تكوين قاعدة بيانات مركزية عن الشركة تسهل عملية االتصال والتواصل بين ووظائفها بما يأتي

توعية الجماهير بسياسة المؤسسة وأعمالها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، و الشركة والجمهور، 

جمع  المعلومات الخاصة برأي و اهير، تنسيق األنشطة والفعاليات بشكل مؤثر على  الجمو 
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وٕادارتها برامج فاعلة تخطيط و وتزويد إدارة المؤسسة بالنتائج،  ،الجماهير في المؤسسة وتحليلها

  توازن بين أهداف المؤسسة وحاجات الجماهير. 

  

والمعيار  ،ن الضمان الرئيس لنجاح العالقات العامة) أ٢٥٤: ٢٠٠٠عجوة ( ويعتقد

فبهذا  ،ا يعتمد على تكامل دورة االتصال بين المنظمة وجماهيرها المتعددةالحقيقي العلمي له

د تعترض عملية ويتم التغلب على العقبات والصعوبات التي ق اإلنسانياالتصال يستمر التفاهم 

لعمل  األساسيةمن خالل المكونات  إاليتم  أنن التواصل ال يمكنه التفاهم المتبادلة. ويؤكد بأ

    المتمثلة في البحث، وجمع المعلومات، والتخطيط، واالتصال، والتقويم.ووظائفها ة العالقات العام

  

ن وظيفة العالقات العامة داعمة لوظيفة التسويق في ) أ٦: ١٩٩٤( )Cutlip(يرى 

بالخدمات، الن الترويج هي المهنة الرئيسية  أوالمؤسسات التي تزود الجماهير بالمنتجات 

  للعالقات العامة.

العالقات العامة الحكومية في كتابه "دراسات في  أهداف) ٧٦: ١٩٨٥ر عجوة (يبلِّ و  

الجديدة، تبديد  واإلصالحاتالجماهير بالتشريعات  إقناع: " بما يأتيواإلعالمالعالقات العامة 

الشكوك والقضاء على الالمباالة التي قد تصرف اهتمام الجماهير عن وظائف الحكومة المعقدة، 

تزويد الجماهير بمعلومات عن ابتكارات و نين بالخدمات والمشروعات المفيدة لهم، المواط ٕاعالمو 

والهيئات التشريعية،  نالتنفيذيينقل صورة صادقة للرأي العام عن المسؤولين و  الحكومة وانجازاتها،

العام وتهيئة الجماهير لتقبل بعض التضحيات الضرورية، توفير رصيد كاف من  اإلحساسبلورة و 

ورسم  ،الحكومة، التنبؤ بالمشكالت المتوقع حدوثها أجهزةجهاز من  أوهيئة  ألي والتأييدالثقة 

  حدوثها. أسباب إزالةوالعمل على  ،الخطط والبرامج لتالفي حدوث المشكالت
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العالقات العامة ووظائفها صحيح وال  أهدافن حول قاله الباحثون كل ما ويرى الباحث أ

في جملة واحدة وهي: بناء سمعة  وأهدافهاالعالقات العامة  نه يحصر وظائفأ إالشك فيه، 

 األهدافالباحث هذه الجملة مظلة عليا تتناثر تحتها كل  يعدّ  عليها، إذ للمنشأة والحفاظجيدة 

كلمة "بناء" وليس  بأهميةوالوظائف التي ذكرت والتي تسعى بمجملها لتحقيقها، ويرى الباحث 

لبناء السمعة  واألهدافيء، في حين تجتمع الوظائف جميل الشت يالن "التحسين" يعن ؛سين""تح

تجعل اسم المؤسسة مدويا في المجتمع ويحظى باحترامه كلما ذكر،  أنالتي من شأنها الجيدة 

ضرورة الحفاظ على استمرارية السمعة من سمعة طيبة. ويؤكد الباحث  لما تتمتع به المؤسسة

، والحذر من انهيار هذه وأهدافباحثون من وظائف الطيبة من خالل القيام بكل ما ذكره ال

يمكن  عديدةه سنوات ناء الضخم الذي استغرق بناؤ ليس غريبا، فالب األمرالسمعة بسرعة، وهذا 

  هدمه خالل دقائق معدودة.      

  : العاملون في العالقات العامة١-٦
  

ل على تحقيق أنه الشخص الذي يعمبرجل العالقات العامة ) ١٣: ٢٠٠٧(عّرف هالل يُ 

 ،المنفعة المتبادلة بين الناس وبين المنظمة التي يخدم فيها من خالل توطيد العالقات الطيبة بينهما

ن أ من هنا يرىو  معلومات الخاطئة لدى الرأي العام.وتصحيح ال ،عن طريق اإلعالم بالقدر الكافي

عمل على تحقيق وي ،على كل مؤسسة أن تحرص على توظيف رجل فني يدرس مشكالت المؤسسة

أغراضها، وينصح العامل فيها بان يقوم بعمله ويخبر اآلخرين عنه، وال يبالغ في إضفاء الثناء 

ما يحتاج إليه هو نقل الحقائق ببساطة عمن  إذ إن، ترام والتوقير في أعماله على نفسهواالح

المهارات ن : أويضيف هالل المنظمة وجهودها في سبيل أولئك الذين تعتز برأيهم الطيب،
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األساسية التي يجب أن يتمتع بها العاملون في العالقات العامة يمكن تلخيصها باالتي: مهارات 

االتصال، ومهارات االستماع واإلنصات، ومهارات التغذية العكسية، ومهارات التوعية ومهارات 

  اإلقناع. 

  

يتحلى  عليه أنن موظف العالقات العامة ) أ٢٢٥: ٢٠٠٩ين جرادات والشامي (ويب

، والشخصية : النشاط والحيوية، وحسن المظهر والمنطق والجاذبيةتيةاآلالشخصية بالصفات 

ن يتمتع بالشجاعة والقدرة على اإلقناع والذكاء والكياسة، وعليه كذلك أن يتمتع المستقرة والمتزنة، وأ

خصب البالخيال  )كذلك(يجب أن يتمتع امة والصدق والقدرة على التكيف، كما باالستق

ن رجل العالقات العامة يجب : إيقول الكاتبان وعن الصفات العلمية والموضوعية واإلحساس العام.

أن يكون حاصال على شهادة علمية من معهد أو كلية في إحدى مجاالت اإلدارة أو اللغات أو 

 اإلعالم أو السياحة أو المكتبات أو علم االجتماع، ويجب أن يكون لديه قدرة على القراءة

واستيعاب المعلومات واليقظة واالنتباه، إضافة إلى مهارة الكتابة والتعبير بهدف اإلقناع، وعليه 

ن يكون لديه خبرة صحفية ولو قليلة في مجاالت اب، وأكذلك أن يتمتع بأسلوب خطابي جذ

ويرى الكاتبان  الع والحس الفني.التحرير والتحقيقات الصحفية، ويجب كذلك أن يتمتع باالط

ن رجل العالقات العامة الناضج ات في رجل واحد، إال أنهم يرون أبة أن تجتمع هذه الصفصعو 

   .هو الذي تتشكل أخالقياته وخبراته وفقا لبعض المستويات والمعايير المحددة 

  

في نجاح  مان رجل العالقات العامة يؤدي دورا رئيسا ومه) أ٣٦٧: ٢٠٠٦ويرى العاصي (

أن نجاح جهاز العالقات العامة في أي منظمة يتوقف على حسن  ييعنما نشاط العالقات العامة، 

ومؤهالتهم اختيار األفراد العاملين فيه. ويصنف العاصي صفات المشتغلين في العالقات العامة 
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ضمن مجموعات أربع، هي: الصفات الشخصية، والمهارات االتصالية، واإلعداد العلمي، والنواحي 

اإلحساس و : الجاذبية، ن تتوفر فيه الصفات اآلتيةيرى أ ت الشخصيةللصفااألخالقية. وفي شرحه 

الموضوعية، و الحماس، و االهتمام باآلخرين، و االتزان، و الكياسة، و حب االستطالع، و العام، 

فال بد أن يتمتع رجل  المهارات االتصاليةالخيال الخصب، والنشاط. وعلى سبيل و االستمالة، و 

الحسن الفني. و التخاطب، و الكتابة، و االستماع، و : القراءة، تصال اآلتيةت العامة بمهارات االالعالقا

يرى العاصي بأهميته لكون المشتغل فالمتعلق بالمشتغل في العالقات العامة،  اإلعداد العلميأما 

فالمشتغل في العالقات العامة يكون قد حصل على درجة جامعية في  .آن واحدفي  اوٕاعالمي اإداري

اللغات،  قد تضمنت المواد المختلفة مثل،تكون دراسته تجارة أو اآلداب أو القانون، و الاإلعالم أو 

ٕادارة و االقتصاد، و القانون، و اإلدارة العامة، و الفلسفة، و علم االجتماع، و علم النفس، و الصحافة، و 

بادئ المو  نظري والتطبيقي، العالقات العامة،اإلحصاء الو التسويق واإلعالن، و وتنظيم المشروعات، 

مناهج البحث. فالمؤهل الجامعي مهم، إال انه ليس المتغير الحاكم الوحيد و التاريخ، و والتطبيق، 

ن فيها أن يتعمقوا في دراسة الرأي القات العامة، إذ يجب على العامليلمستوى األداء في مجال الع

، ينبغي أن خالقيةالنواحي األيه.  وفي تصال بالجماهير ووسائل التأثير فالعام وأبحاثه وطرق اال

يتحلى المشتغل في  العالقات العامة بصفات الصدق واألمانة والعدل والدقة والذوق السليم، وحفظ 

  أسرار العمل، والتعاون مع الزمالء دون استعالء في إنجاز المهام المطلوبة. 

  

منشأة ن في العالقات العامة األداة التي تستخدمها ال) العاملي٨١: ٢٠٠٥( )ليري(ويعتبر 

ن هناك شرطين يجب على العاملين فيها أن أهدافها وسياساتها، من هنا يرى أفي التعبير عن 

المواصفات الفطرية في الجاذبية، هما: مواصفات فطرية، مواصفات مكتسبة. وتتمثل يتمتعوا ب

واإلحساس العام في موجهة  ،والقدرة على اإلقناع والتفكير المنطقي، واإلحساس العاطفي
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المواصفات المكتسبة بالنواحي المظهرية من حيث ة البديهة. في حين تتمثل كالت، وسرعالمش

والدقة  ،اللسان، والنواحي السلوكية من حيث التمتع بروح المبادرة ةوطالق ،واللباقة ،المظهر الحسن

مية من وتطبيق القواعد الرسمية، والنواحي التعلي ،واالتزان في مواجهة األحداث ،في تنفيذ األعمال

واإللمام ببعض العلوم  ،والتعليم ،والقدرة على تنظيم العمل ،حيث اإللمام باللغات األجنبية

 ،ومهارات تحليل الرأي العام، والنواحي األخالقية من حيث تمتعه بالصفات الحميدة ،االجتماعية

  مثل الصدق والعدالة والنزاهة في التصرف.

  

بعض المواصفات في الكوادر العاملة في  ) بضرورة وجود١١٨: ١٩٩٢ويرى البدر ( 

لكون العالقات العامة عملية  ،واألخرى صفات اتصالية ،بعضها صفات شخصية ،العالقات العامة

قوة الشخصية، واللباقة، وحب  وتتمثل في ،الصفات الشخصيةهي:  ،وهذه الصفات ،اتصال

. أما ملذوق الفني، والتنظياالستطالع، والموضوعية، وخصوبة الخيال، والشجاعة األدبية، وا

، ومعرفة بداللة ةالبالغة اللغوية، والكتابة، ومعرفة الفنون الصحفي ، فتتمثل فيالصفات االتصالية

  األلفاظ، ومعرفة بالعلوم االجتماعية، ومعرفة بأصول البحث العلمي وأساليبه. 

  

: ٢٠٠٤يب (يقول غر وفي كتابه " االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر" 

ن أجهزة العالقات : إن نجاح أي جهاز يعتمد على مناسبة العاملين فيه للعمل، ويضيفإ) ١٦٧

وأخصائيي االتصاالت، أما في الوقت  نالعامة في الماضي كانت تقوم على عناصر من الصحفيي

أو  ،أو علم االجتماع ،ن فيها من مجاالت التسويق، إذ أصبح العاملو ت المصادردالحاضر فتعد

 بأمرين مهمين، األول، أو علم النفس أو اللغات وغيرها، وهذا دفع إلى ضرورة االهتمام ،االقتصاد

ضرورة وضع وصف مفصل لوظيفة العالقات العامة (طبيعة وواجبات الوظائف). والثاني: 
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هالت وخبرات متطلبات الوظيفة من صفات بدنية وشخصية وعقلية وميول وقدرات وتعليم ومؤ 

التحدث إلى الجماهير، ي لرجل العالقات العامة يتمثل بن الوصف الوظيفويرى غريب أوتدريب. 

والعمل كمستشار لإلدارة، وٕاعداد النشرات ومجلة المنظمة، وٕاعداد المؤتمرات الصحفية، والحفاظ 

على عالقات جيدة مع وسائل اإلعالم، والرد على الشكاوى وتلقي المقترحات. وأما بالنسبة 

التعليم : العالقات العامة، فيلخصها بما يأتيالوظيفية التي يجب توفرها في رجل للمتطلبات 

كتابة التقارير وطرق االتصاالت، كمن حيث معرفته باألساليب الفنية األساسية  والثقافة والتدريب

معرفة في العلوم االجتماعية مثل علم االجتماع وعلم قياس الرأي العام وتحليله، و  والقدرة على

فس والعلوم السياسية وغيرها، الدراسة الشاملة لجميع جوانب العالقات العامة ومجاالتها الن

 ،والثبات ،والرشد ،ويتمثل في الشجاعة ،الصفات الشخصيةوتطبيقاتها. المتطلب الثاني وهو 

وهو  ،والمتطلب الثالث، والنزاهة وغيرها. واألمانة ،والنقد ،والكياسة ،وقوة الشخصية ،واالتزان

والقدرة على اإلبداع واالبتكار  ،لصفات والميول والقدرات وتتمثل في عدم التحيز والموضوعيةا

 ،ة الوجهوبشاش ،فتتمثل في المظهر الحسن الصفات البدنيةوسعة الخيال والمرونة وغيرها. أما 

: ن رجل العالقات العامة يجب أن يتحلى بالمبادئ األخالقية التاليةوالجاذبية. ويضيف غريب أ

والذوق السليم والصدق  ،الدقة في العملو وحسن األداء دون استعالء،  ،تكريس الجهد في العمل

حفظ أسرار العمل والمنظمة التي يعمل بها، التعاون مع الزمالء في المنظمة و واألمانة والعدل، 

بكل ما  االهتمامو المحافظة على األموال العامة ومحاربة االنحراف، و الجمهور،  ةلرفع مستوى خدم

  يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى العمل من النواحي الفنية والعلمية والعملية.

  

 وأ ،ليس كل المؤسسات لديها اهتمام بالعالقات العامة) ١٢٢: ١٩٩٨يقول أبو إصبع (و 

تقوم بتوظيف أخصائيين دائمين فيها، فقد تكتفي المؤسسات الصغيرة باالستعانة والتعاون مع خبراء 
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 يزيد اهتمامها ال أن إدارات الشركات الكبرى بدألتنفيذ برامج محددة، إ ،ت العامةفي العالقا

يقوم  من اجل أن أبو إصبع:بالعالقات العامة وبدور رجل العالقات العامة فيها. ويضيف 

يجب أن يكون لديه قدرة عالية في استخدام وسائل  ،أخصائي العالقات العامة بدوره كامال

ية في الكتابة اللغوية ومعرفة بأسلوب الكتابة الصحفية، وقدرة على إجراء االتصال، وقدرة عال

البحوث العلمية واستخدام مناهج البحث المالئمة، ولديه إلمام بعلم االتصال وعلم النفس وعلم 

ن يكون ملما بالجوانب والمسؤوليات القانونية كي يستطيع فهم من يتعامل معهم، وأل ،االجتماع

، وعليه أن يتسم بالموضوعية، وأهدافها  لطبيعة عمل مؤسسته امجتمع، ومدركلشركته تجاه ال

لجماهير وكسب ودهم وثقتهم. ويذكر أبو إصبع السمات التعامل مع او لتحليل، الى قدرة عالو 

مقدرة و وامتالك الحس العام،  ،الضرورية الالزمة لنجاح رجل العالقات العامة، وهي الفصاحة

رباطة الجأش والمقدرة و التخيل، و وعية والمقدرة على الحكم والنقد البناء، الموضو تنظيمية عالية، 

ٕارادة في تحمل ضغط العمل، والمرونة والمقدرة على و على تحمل اآلالم، وعقل حي محب للبحث، 

التعامل مع المشكالت. وخبير العالقات العامة هو "مهندس اللطافة"، ولديه كياسة وذوق وابتسامة 

باقة، وذكاء عام، واتزان، وقدرة على إقامة عالقات طيبة مع القادة والمسئولين، وود ومحبة، ول

لشهادة العلمية فان شهادة بتكار والتفكير الخالق. وفيما يخص  اوالخلق القويم، والقدرة على اال

أدنى للدخول إلى مجال العالقات العامة، وان الشهادة الجامعية تؤهل  اً الثانوية العامة تعد حد

  ملها تقدما سريعا في المجال، والتدريب األكاديمي ليس ضمانا للنجاح في مهنة العالقات.حا

  

ن يتطلبها المشتغل في العالقات ن هناك ركنين أساسي) أ٥١: ٢٠٠١الجبوري ( ويعتقد

ة، وحب وتتضمن قوة الشخصية، واللياقة، والموضوعي ،العامة هما: القابليات والصفات الشخصية

الفني، والقدرة على المثابرة  قابلية التنظيم، والشجاعة، والحّس و  لخيال الخصب.االستطالع، وا
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ويتضمن اإللمام باللغة، والكتابة والخبرة  ،واالحتمال. أما الركن الثاني فهو اإلعداد العلمي

الصحفية، واإللمام بعلم النفس، وعلم االجتماع، واإللمام بأوليات االقتصاد واإلدارة، واإللمام 

حصاء وأصول البحث العلمي. فهناك متطلبات يجب أن تتوفر في رجل العالقات العامة تتمثل باإل

بالمتطلبات التأهيلية المكتسبة مثل الشهادة والخبرة ومواصفات شخصية ومواهب طبيعية كالذكاء 

ام والجاذبية والمواهب األخرى في اإلبداع وقوة اإلقناع والمرونة والصبر. ويؤكد على ضرورة التز 

بالصالح العام في السلوك الفردي والمهني، وااللتزام بالدقة وجمعياتها دوائر العالقات العامة 

والصدق والعدل ورفع مستوى المهنة والتمسك بدستورها، ويرى بان جمعية العالقات العامة 

       األمريكية تلتزم بذلك. 

ف على العنصر ة يتوق) بان نجاح العمل في العالقات العام٢٠: ٢٠٠٤يرى الزهري (و 

اقدر على فهم طبيعة  لمؤسسة ألنهالقلب الحساس والعصب الحساس ل البشري الذي يشكل

قوة تأثير كبيرة تعتمد عليهم اإلدارة العليا لكسب تأييد وٕاقناع الجماهير  ، ولهالمؤسسة وأهدافها

إذ ال كافة، مؤسسات يعد اإلقناع هدفا أساسيا تقوم عليه ال الخدمات التي تقدمها المؤسسة، إذب

بل ال بد من إقناع  الجماهير بها، ونجاح المؤسسة يتوقف على نجاح  ،يكفي إنتاج الخدمة

العاملين فيها. فموظف العالقات العامة هو الذي يعمل على تقديم المعلومات إلى األفراد وٕاضافتها 

بهدف تحسين الصورة العامة مواقفهم واتجاهاتهم،  ، ومحاولة التأثير فيإلى مداركهم وٕاقناعهم بها

ن الصورة العامة تعكس سلوك أل ؛قبال الجمهور عليها واستمرارهاللمنشاة التي تؤدي إلى زيادة إ

وتساعد بصفة أساسية على تسهيل قيام المنظمة بعملها في المجتمع   )،بصفة عامة(المنظمة 

  الذي تعيش فيه.
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يجب أن يمتلك طاقات اكبر من ن رجل العالقات العامة ) إ٥٦: ١٩٩٦يقول جودة (و 

 ،بدرجة اكبر بدرجة اكبر ومتأمال االطاقات التي يمتلكها الرجل العادي، ويجب أن يكون متيقظ

) أن يكون لديه إدراك كذلك(يتوجب عليه لتفكير في كل استنتاج يصل إليه، كما بحيث يعيد ا

العامة وهي:  ل العالقاتويبين جودة الخصائص العامة التي يجب أن يتمتع بها رج حسي سريع.

ن يكون اجتماعيا قادرا على إقامة العالقات مع الناس، ويتمتع باالستقرار األخالق الفاضلة، وأ

لديه جاذبية في المظهر والحديث، وسريع االستجابة وحسن التصرف، و النفسي والوجداني، 

والقراءة والمحادثة  وموضوعي ال يتحيز في سلوكه، ويمتلك مهارات اتصالية من مهارات الكتابة

واإلنصات، ويتوفر فيه مهارات اإلبداع واالبتكار، ولديه إلمام بالعلوم األخرى وبأسس البحث 

  .ومناهجه العلمي

 الشخصيةن ممارس العالقات العامة يتصف بالصفات ) أ٢٨: ٢٠٠٣( )Black(ويرى 

لديه رغم و ظم، منو مبتكر، و هادئ يتحمل ضغط العمل، و مرح وطموح، و : متصل جيد، اآلتية

ذو طاقة عالية، و عملي، و تركيز عال في العمل، و ثقة عالية، و دفء المعاملة، و طموح، و بالتعلم، 

: معرفة أسس العالقات بما يأتي المهنية والعمليةوتتمثل الصفات  .حازم وصلبو نزيه، و متحمس، و 

عالقات مع وسائل مهارات الكتابة والعرض، ومهارات الو مهارات التخطيط والتقييم، و العامة، 

مهارات التكنولوجيا والتواصل و مهارات التواصل مع الجماهير، و مهارات استشارية، و اإلعالم، 

ٕادارة و مهارات مالية، و قدرة على بناء السمعة، و مهارات إدارة األزمات والقضايا، و االلكتروني، 

معظم الصفات مهارات استراتيجيات األعمال، ومهارات تسويقية. ويضيف بان و المشاريع، 

في حين يمكنه أن يتعلم ويكتسب الصفات المهنية والعملية،  ،الشخصية تكون مولودة مع اإلنسان

وينصح الباحثين عن موظفين للعمل في العالقات العامة ضرورة اخذ الصفات المذكورة سابقا بعين 

  االعتبار. 
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عامة أن يكون ن على ممارس العالقات ال) أ١٠٦: ١٩٩٤( )Muzurو  White( ويعتقد

ولديه خبرة عملية، وقادرا على التحليل ومعالجة المشاكل التي تواجه الجماهير،  ،متعلما في المجال

ماهير وتقديم اإلرشاد لكليهما، والج ،ولديه مهارات استشارية لتوضيح العقبات التي تواجه الشركة

ديه المقدرة في إدارة المشاريع ن يتمتع بفعالية في تطبيق أعمال العالقات العامة األساسية، ولوأ

  التابعة للمؤسسة. 

  

ن غيره، وهذه الصفات تجعله يصلح للعمل ن لكل إنسان صفات تميزه مويرى الباحث أ

ومن هذه المجاالت ما يتطلب مواجهة الجماهير  .وال يصلح في مجال آخر ،في مجال معين

  محدده. والتحدث إليهم، ومثل هذه الوظيفة تتطلب صفات شخصية وعلمية

  

يرى الباحث بأهمية أن يتمتع العاملون في العالقات العامة بصفات مميزة، ومن هنا،  

اهير يرى بتفاوت هذه الصفات لدى العاملين فيها، ففي الوقت الذي تتطلب وظيفة مواجه الجمو 

نه باإلمكان االستعانة بموظف عالقات عامة حسن المظهر والجاذبية مثال ، فإوالتحدث إليهم 

تحديث موقع المؤسسة على االنترنت، بصفات اقل جاذبية ومظهر حسن، ويربط الباحث ذلك ل

الجماهير  ةبطبيعة العمل التي ال تتطلب من موظف العالقات العامة في إدخال البيانات مواجه

للعامل في الصفات العلمية والمؤهالت الدراسية  بأهميةوسائل اإلعالم. وال يشكك الباحث أو 

وتحول بينهما صفات  ،كل من يملك رغبة للعمل فيها أمامنه يقف حائرا العامة، إال أ العالقات

ولديه  ،يتصف بصفة منهامن حل لها، ويدعو كل  إيجاد أوها عب تعلمصشخصية خلقية ي

يعمل في مواقع تكون فرص مقابلة الجماهير فيها قليلة، ولعل من بين  أنالرغبة للعمل فيها 
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طول  علمها، على سبيل المثال ال الحصر،بها او ت التأثيرالتي يصعب هذه الصفات الخلقية 

  المختلفة. بأشكالها واإلعاقة ،القامة

  

  

  

  

  

  

  

 

  المؤسسة وٕادارة: العالقات العامة ١-٧
  
ن العالقات العامة نشاط حيوي من أنشطة اإلدارة، وال ) إ٨١: ١٩٩٨صبع (إ بول أيقو 

اإلنسانية، الرغم من حداثة هذا النوع من فروع المعرفة تستطيع أي مؤسسة االستغناء عنه. وعلى 

مؤثرا في نجاح  ان بدأ نشاط العالقات العامة يلقى عناية في المعاهد العلمية باعتباره نشاطإال أ

  المؤسسة في تعاملها مع جمهورها والبيئة المحيطة فيها. 

  

دوائر العالقات  ن اإلدارات الجامعية التي تشرف على) أ٢٧: ٢٠٠١أبو خاطر (يرى و 

العامة بشكل مباشر، تؤمن بأهمية وجود هذه الدوائر في جامعاتهم، بحيث يعمل فيها موظفون 

عدم بها دوائر العالقات العامة، ألن تقوم أنشطة ذلك من وغير بمهام ووظائف متعددة، مؤهلون 

، ويعرقل عمل فهم اإلدارات لطبيعة عمل العالقات العامة قد يحول دون تحقيق أهداف المؤسسة

  العالقات العامة نتيجة لتداخل أعمالها وتخصصاتها مع أعمال دوائر أخرى.
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عامة تتفاوت من دولة ن مسألة االعتراف بوجود عالقات ) أ١٧: ١٩٨١( غوشة ويعتقد

ن هذا االهتمام ينعكس على مكانة إدارة العالقات العامة، فتجدها في بعض الدول إلى أخرى، وأ

عها في وفي بعضها في مستوى اإلدارة الوسطى، وهناك من يض ،اإلدارة العلياتقع في  مستوى 

ن مكانة تتناسب مع أهميتها. ويرى غوشة أ دون وظائف اعنوانفتكون  ،مستوى اإلدارة الدنيا

االعتراف بأهمية العالقات  :هما ،العالقات العامة في الهيكل التنظيمي اإلداري يحدده عنصران

ن نسبة االعتراف بأهمية العالقات العامة وهنا يشير غوشة إلى أ -المنظمةها في العامة ودور 

كافة .  جنب مع التقدم الذي تحققه الدول في المجاالت إلىوتسير جنبا  ،واإلعالم تزداد تدريجيا

  وطبيعة أعمالها ونوع جمهورها.   ،حجم المنظمة اإلدارية ،والعنصر الثاني

  

قع جهاز العالقات العامة في الجامعة يجب أن يكون ن مو ) أ٢٧٨: ١٩٩٢البدر ( ويؤكد

الذي  )للروتين(تجنبا  ،وذلك لسرعة إنجاز المهام المطلوبة ،ومرتبطا مع مدير الجامعة مباشرةقريبا 

وعالقته المباشرة بوسائل اإلعالم، وحتى يبقى مصدر  ،المشاركة في صنع القرارو قد يعيق العمل 

قسم : هاز من اإلدارات واألقسام اآلتيةوعادة ما يتكون الج خارجية.لدى الجماهير الداخلية والثقة 

ويناط به األعمال الثقافية واألكاديمية، وتنسيق العالقة  ،العالقات بأعضاء هيئة التدريس والطالب

بين الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتنسيق العالقة بين الجامعة وطالبها باعتبارهم عنصرا 

يق العالقة بين الجامعة والجامعات األخرى، وتحويل الرسائل واالستفسارات إلى أساسيا فيها، وتوث

الجهات صاحبة الشأن في الجامعة، وترتيب زيارات الطلبة بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة، 

والتنسيق مع األقسام األخرى في الجامعة الستقبال الضيوف وٕاطالعهم على الجامعة، والقيام 

بالتعاون مع قسم (ويقوم  الطالب واألساتذة حول موضوع معين.معرفة رأي باستطالعات رأي ل

ويناط به  ،قسم الشؤون اإلعالمية واالستعالمات. هومشكالت بشرح خطوات التسجيل )التسجيل



82 
 

متابعة ما ينشر عن الجامعة والتعليم في الصحف العربية واألجنبية، وٕاصدار نشرات تعريفية 

الجامعة بأسعار رمزية، وٕانشاء مكتب دائم لالستعالمات يرد على  وٕاخبارية توزع على منتسبي

استفسارات الجماهير الداخلية والخارجية، واإلشراف على إعداد الكتيبات اإلعالمية وطبعها، 

هو قسم  ،ووضع قاعدة معلومات إخبارية يسهل العودة إليها بسرعة عند الحاجة. والقسم الثالث

، بما في ذلك اآلباء يتولى التواصل مع فئات الجماهيرو  يالعالقات مع الجمهور الخارج

اختيار و : عمل استقصاءات لمعرفة رأي الجمهور بالجامعة، به المهام اآلتية ن، ويناطوالخريجو 

ٕاقامة عالقات مع أولياء و عينات من الجماهير ودعوتهم إلى حفالت تعارف بهدف التواصل معهم، 

صلة الجامعة وثيقة  وتبقيارة الجامعة واإلطالع عليها، أمور الطلبة ودعوتهم بالتناوب لزي

بخريجيها على اعتبار أنهم يدينون بوالء خاص نحوها ويهمهم االلتصاق بها إذا ما اتيح لهم ذلك 

الجامعة  والتواصل مع خريجيبأسلوب كريم، إرسال النشرات اإلخبارية إلى أولياء أمور الطلبة، 

ومساعدتها  ،الذي ربما يعود بالنفع على الجامعةات المجتمع ن مناصب عليا في مؤسسممن يحتلو 

ويناط به دراسة أنشطة الجامعة وجمع   ،قسم اإلحصاء والتحليلمن الخروج من أالزمات. 

المعلومات عنها وتبويبها ليسهل على متخذي القرارات الوصول إليها بسرعة، وكذلك القيام بإجراء 

ويناط به اإلعداد  ،الحفالت واالستقباالتوقسم م الجامعة. االستقصاءات بالتنسيق مع بعض أقسا

كل عام بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل، واإلعداد  يتقيمها الجامعة ف لحفالت التخرج التي

لحفالت الجامعة التي تقيمها للضيوف، واإلعداد للمناسبات الثقافية والرياضية واالجتماعية والدينية 

ن مع عمادة شؤون الطلبة، واإلعداد إلقامة المعارض التي تقيمها الجامعة، التي تقيمها بالتعاو 

 ،وقسم العالقات الحكوميةوتولي استقبال الضيوف والزوار وٕاعداد برامج لزيارة  الكليات واألقسام. 

ويتولى مهام التنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة مع الجامعة، وعمل ملف لكل مؤسسة 

طها عالقة مع الجامعة، والتنسيق مع قسم الحفالت لدعوة بعض المسئولين لزيارة حكومية يرب
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الجامعة، وكذلك التنسيق إلقامة حفالت تعارف بين المسئولين في الجامعة والمسئولين في الوزارات 

المختلفة، وعمل دراسات إحصائية لخريجي الجامعة الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات 

والملفات والمعالجة الفنية  ،لمتابعة النسخ والتصوير ةقسم السكرتاريهو  ،لقسم األخيرالحكومية. وا

  للكلمات والرموز. 

  

تقوم العالقات العامة بوظيفتها كما ينبغي، أن  ) من أجل١٥٧: ٢٠٠٤يقول غريب (و 

 ر فيعليها أن تتخذ مكانة في الهيكل التنظيمي اإلداري يسمح لها دراسة العوامل التي تؤث

ويبين إجماع الباحثين على المكانة الطبيعية لجهاز العالقات  الجمهور والعمل على تحليلها.

وعلى مقربة من رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه وذلك  ،وهي بجانب رئاسة المنشأة ،العامة

وألهميتها في مشاركة اإلدارة في رسم السياسات وشرحها للجمهور.   ،لسرعة إنجاز المهام

ند مهام العالقات العامة ووظائفها إلى مختصين ليحاولوا رسم صورة إدارة المنظمة تس ن: إفويضي

: الوالء، ومساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات المؤثرة في ة عن المنظمة، وتتوقع منهم ما يأتيطيب

في  وشرح سياسات المنظمة، وتشجيع العاملين ،مصالح الجماهير، والمهارة والقدرة في التعبير

المنظمة لبذل أقصى الجهود في أداء خدمات المنظمة، والدفاع عن المنظمة ضد كل ما من شانه 

من إدارتها، فيمكن تلخيصه إلحاق الضرر بمصالح المنظمة. أما ما يتوقعه العاملون في المنظمة 

محددة  : موقع مناسب في الهيكل التنظيمي، القيادة االيجابية للعالقات العامة، سياسةبما يأتي

خطة محددة للعالقات العامة تتناول جميع السياسات والبرامج، و وواضحة لدعم العالقات العامة، 

تخصيص ميزانية لتغطية نفقات األنشطة و معرفة مستوى أداء العاملين في العالقات العامة، 

  والبحوث.
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ليا لعالقات العامة نشاطا اتصا) قد بات واضحا أن ل١٠٩: ١٩٩٨( أبو إصبعويؤكد  

ن من المفروض أن يكون الجهاز اإلداري القائم على العالقات العامة لديه إإداريا علميا، وعليه ف

القدرة على تحقيق األهداف المطلوبة منه من خالل األنشطة االتصالية واإلدارية والعلمية، بصرف 

ع مباشرة إلدارة تتبأنها  ومكتب،....)، وعليه أن يراعيجهاز، و قسم، و النظر عن تسميته( إدارة، 

نشاط اتصالي مسموح له حرية الحركة والمرونة في التواصل مع الجماهير  وانهاالمؤسسة العليا، 

تحتاج إلى أناس ذوي مهارات اتصالية وعالقات إنسانية  ن طبيعة عملهاة، وأالخارجية والداخلي

التي تقوم على نشطتها بسبب طبيعة أث والتخطيط من األقسام المهمة فيها متميزة، وان قسم البحو 

  اتجاهات الجماهير.   التنبؤ والتعرف إلى

   

ن هناك عوامل مؤثرة تساعد في تكوين أساسيات تنظيم ) أ٦٠: ٢٠٠١ويرى الجبوري (

وحجم  ،تخصصهانوعية نشاط المؤسسة األم و  ، وهيجهاز العالقات العامة وطبيعة عمله

سة ومستوى مؤهالتهم، ونوعية الجمهور المؤسسة، وعدد الموظفين والعاملين في تلك المؤس

ي الموجود في والمستوى المعيش ،المتعامل معه وحجمه، وحجم التقنيات ووسائل الدعاية واإلعالن

ن هذه األسباب تؤدي إلى اختالف الخرائط التنظيمية لدوائر العالقات إالجبوري: يقول ذلك البلد. 

  ومن بلد إلى آخر. ،العامة من مؤسسة إلى أخرى

  

وفي الدراسة التي قاموا بها بعنوان "إدارة العالقات العامة في األجهزة الحكومية في المملكة 

إلدارات ) أن هناك مسميات وظيفية متعددة ٦٩: ١٩٩١ن حسين وآخرون (يبيِّ العربية السعودية"، 

الشؤون و ، العالقات العامة واإلعالمو استخداما)،  األكثرالعالقات العامة، وهي: العالقات العامة (

العالقات العامة والشؤون و العالقات العامة واالتصال، و العالقات العامة واالستعالمات، و العامة، 
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العالقات العامة والتوعية و العالقات العامة والصناعة، و العالقات العامة والمراسم، و العامة، 

االتصاالت والعالقات و عية، اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات الجامو العالقات والتوجيه، و الصحية، 

الخدمات اإلعالمية والعالقات العامة، و مكتب المدير العام والعالقات العامة والمتابعة، و العامة، 

على نسبة)، ٤٨.٦: إدارة (تبت إداريا تحت المستويات اآلتيةوهذه المسميات ر  والخدمات المساندة.

  مكتب.  و شعبة، و وحدة، و قسم، و إدارة عامة، 

إدارة المؤسسة تتوقع من العاملين في ن ) أ٤٥: ١٩٧٨(  Center)و  Cutlip(يقول و 

بمجاالت  ن يساعدوها في القرارات المتعلقةمخلصين في عملهم، وأ ن يكونواأالعالقات العامة ب

وا العاملين ن يشجعأن يعملوا على توسيع فهم الجماهير لعمل المؤسسة، و عمل العالقات العامة، وأ

بأعمالهم خير قيام، وكسب تأييد األعضاء اآلخرين لصالح المؤسسة،  القيامفي المؤسسة على 

إدارة متفهمة وايجابية،   ن في العالقات العامة يتوقعون من اإلدارةويضيف المؤلفان بأن العاملي

 ،نجاز المهامرامج والسياسات، توفير ميزانية إلخطة واضحة للبو ، وسبله  دعم سياسات التواصلو 

  الرأي العام . ودعم أبحاث 

  

وينبغي أن  ،ها تبقى وظيفة إداريةتايمسم تن العالقات العامة مهما اختلفويرى الباحث أ

ك وتدر  ،تكون ضمن الهيكل التنظيمي اإلداري للمؤسسة، وعلى إدارة المؤسسة أن تؤمن بدورها

نجاز المهام ن تتبع لقمة الهرم مباشرة لسرعة إوينبغي كذلك أ أهدافها وطبيعة عملها وتساندها.

ويؤيد الباحث الذين ينادون  وهي بذلك تحظى بثقة الجماهير بها. ،والمشاركة في رسم سياساتها

ن عدم العالقات العامة وطبيعة عملها، أل بضرورة أن يكون قمة هرم المؤسسة على علم ودراية ب

 سلبا فيمما ينعكس  ،ن يعرقل عملهانه أمؤسسة لعمل العالقات العامة من شأفهم إدارة ال

ورغم هذا، ما زالت إدارة  أيده ويؤيده الكثير من الباحثين. ويحول دون تقدمها، وهذا ما ،عملها
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أو ربما لخوفها  ،لعدم تفهمها لعملها ،بعض المؤسسات تحول دون قيام العالقات العامة بعملها

  من خطف األضواء عنها. 

  

  

  
  

  : الصعوبات التي تواجه العالقات العامة١-٨
  

شركة رادا  ةرئيسوهي )، ٢٠٠٧(الشرقاوي، جريدة إيالف االلكترونية:  )لوال زقلمة(تقول 

، )٢٠٠٦(منظمة العالقات العامة الدولية لعام  ةورئيسومديرتها العامة  ،لألبحاث والعالقات العامة

ة والملقبة "بالمرأة الحديدية المصرية"، والحاصلة على جائزة الجمعية األمريكية للعالقات العام

)PRSA على الرغم من أن جائزة أطلس لإلنجازات الدولية الكبرى وهي  " )٢٠٠٧() في العام :"

نجم العالقات العامة بدا يزدهر ويطفو على السطح، إال أنها تعاني من بعض الدخالء عليها وهي 

ناك فجوة كبيرة بين ما ن هأ )زقلمة(وتضيف  منهم ومن الهواة. تبحث عن أب شرعي يحميها

هناك وما يزال  الفعلي.في الواقع  ات وبين ما ُيطبقحول العالقات العامة في أروقة الجامع رَّسُيد

له تخصصه  كالًّ ن إ ، إذحالة من اللبس بين كل من العالقات العامة واإلعالن والدعاية واإلعالم

اني من ن شركات العالقات العامة بشكل عام تعبأ )زقلمة(ترى وعن تحديات المهنة،  .ومعاييره

أن شركات العالقات العامة إلى ، مشيرة عالوة عن ارتفاع أجورهم  ،ندرة المتخصصين في المجال

 ،مع وكاالت اإلعالن التي تحاول تقديم مهمة العالقات العامة كجزء تكميلي اتخوض حربا ضروس

  .وليس أساسي لهذه المهنة
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مة إلى مجموعة من ا) حساسية العمل في العالقات الع٨٥: ٢٠٠٤ويرجع الزهري (

ن العامل لتها المباشرة برئيس المنظمة، وألنها تمثل عنوان المؤسسة، وبسبب ص: أاهمن ،األسباب

بسبب اتصالها المباشر مع الجمهور، ونتيجة لعدم التقيد يها يتعرض للعقاب ألقل األخطاء، ف

  لعامة يسئ للمؤسسة. ن أي خطا من العالقات اولكون الخطأ يتناقله الجميع، وأل بساعات العمل،

انتشار الدراسات العلمية في العالقات من رغم وعلى ال :)١٥: ٢٠٠١ويقول عجوة  (

العامة في العديد من دول العالم، إال أن الممارسة العلمية للمهنة ما زالت توجهها العديد من 

عض الدول، كما والذي ما يزال في بدايته في ب ،من بينها اإلعداد العلمي للعاملين بها ،الصعاب

المؤسسات يشل فاعلية أن سيطرة غير المتخصصين على أجهزة العالقات العامة في بعض 

وعدم فهم اإلدارة العليا في بعض المؤسسات  كان فيه بعض المتخصصين.الجهاز حتى لو 

استجابتها لدعم األنشطة التي تقوم عليها العالقات  يؤثر في ،العلمي للعالقات العامة للمفهوم

  لعامة. ا

  

يسيء  جمهور واسعكان مة كثيرا ما ن العالقات العاإ )Cantor ( )xvii: 1984( ويرى

ن قيادتها والعاملين فيها ال سؤولية عن سوء الفهم هذا، وذلك ألن المهنة تتحمل الم، ويرى أفهمها

تعد  إذ ال في المجتمعات الديمقراطية،ال تنمو إ ح طبيعة هذه المهنة للجمهور فهييقومون بتوضي

  السلطة الواحدة والديكتاتورية عدوا للعالقات العامة. 

  

) بان هناك أخطاء شائعة تحول دون تحقيق عالقات عامة ٢٤: ٢٠٠٧( هالل ويعتقد

منها: عدم التخطيط المسبق واالنتظار حتى اللحظة األخيرة، والكتابة الخاطئة للعالقات  ،جيدة

ل اإلعالم بشكل دوري ومنتظم، وعدم تجديد قائمة العامة واإلعالم، وعدم التنسيق مع وسائ
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مراسالت الهيئات اإلعالمية والمحلية والوطنية، وعدم التفاعل مع أي حدث أو قضية متعلقة 

بالعمل تناقلتها وسائل اإلعالم، وعدم التفاعل مع نشاطات المنظمة األخرى، وعدم االستعانة 

ن فيذها، وأخيرا عدم االهتمام برسم صورة المنظمة مبخبراء العالقات العامة في تخطيط البرامج وتن

  يجابية الخاصة بها.خالل النشر المستمر لألخبار اإل

أو  ،إما بالجمهور المتعامل ،) الصعوبات والمعوقات١٦٣: ٢٠٠٥( )ليري(ويحصر 

أو يتصل بالخبرة المهنية المتعلقة بالعاملين أو  ،والموجه إليه البرامج ،المستفيد من الخدمة

: األفكار الخاطئة حول العالقات العامة، المستخدمة. وقد حصرها بما يأتي واألساليببالوسائل 

والتغيير المستمر في العناصر الثقافية الخاصة بجماهير المؤسسة الداخلية والخارجية نتيجة 

تقييم صعوبة  )أيضا(لتعرضها للتقدم العلمي والتكنولوجي ووسائل االتصال الحديثة، ومن المعيقات 

في نجاح أو  التي  لها دور كبيرلخبرة المهنية ر اتأثير وسائل االتصال المختلفة، وأخيرا عدم توف

  فشل خطط العالقات العامة وبرامجها. 

  

تي ن تمارس العالقات العامة في المنظمات اإلدارية ال) أ١٣٦: ١٩٨١يرى غوشة (و 

مسئولين تهيئة األسباب والظروف يتوجب على ال ،من هنا تسمح بها قيم المجتمع وعاداته.

وال ينكر غوشة وجود بعض  البشرية المؤهلة للعمل في المجال.وتوفير الطواقم  ،اإلدارية

كوجود بعض العناصر من  ،الصعوبات التي تقف بوجه العاملين في ميدان العالقات العامة

أو من  ،شكيك في اإلدارةوربما يعود ذلك إلى الجهل أو الت ،الجمهور التي ال تتعاون مع اإلدارة

، هتمام اإلدارة بالجمهورمنطلق الالمباالة أو عدم الشعور بالمسؤولية. ويركز غوشة على أهمية ا

لو لم نفلح في إسعاد الموظفين إذ يقول:  ،حة، وال يهمل جمهور الموظفينها ضرورة مليعد إذ

د غوشة على أهمية تدريب العاملين ر علينا تحقيق أهدافنا المنشودة إلسعاد المواطنين. ويشدسيتعذَّ 
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إذ يجب إجراء  ،وذلك بسبب متطلبات عصر التكنولوجيا السريعة ،في مجال العالقات العامة

  تغييرات في برامج العالقات العامة لتتواكب مع بيئة العمل شئنا أم أبينا. 

  

ما إذا ) في كتابه " أسس العالقات العامة وتطبيقاتها" في١٠١: ١٩٩٢ويتساءل البدر (

التسمية ون ن معظم الدارسين للعالقات العامة يعدّ ن قوله إعلى الرغم مكانت المشكلة في التسمية، 

ن هناك بعض المؤسسات تحاول إيجاد تسميات مختلفة واضحة وتفي بالغرض، إال أنه يرى أ

بار للحفاظ على تفاهم مشترك مع جماهيرها، ومن بين هذه التسميات: الشؤون العامة، أو األخ

العامة، أو إدارة األخبار، كل هذا هروبا من مصلح العالقات العامة لما لحق به من سوء استخدام 

لعل ما عزز بحث  ،أدى إلى النزول من مكانة العالقات العامة كمهنة ذات احترام. ويضيف البدر

 بعض المؤسسات عن بديل للمسمى هو القانون األمريكي الذي منع صرف أموال الدولة على

أعمال النشر والدعاية، مما دفع بعض المراقبين اعتبار أنشطة العالقات العامة ضمن القوائم 

  الممنوعة. 

  

ن الصعوبات التي تعرقل عمل العالقات العامة في ) أ٢٢: ٢٠٠١يرى أبو خاطر (و 

عدم عدم تفهم اإلدارات الجامعية لدور العالقات العامة ومفهومها اإلجرائي، و  ، تتمثل فيالجامعات

وعدم امتالك  ،إعطائها العالجات األزمة للعالقات العامة حتى تحقق أهداف المؤسسة

والتفويض الالزم من قبل اإلدارة الجامعية في الجامعة، وعدم توفر اإلمكانات المادية  ،الصالحيات

  والتقنية المطلوبة، وعدم توفر الكادر البشري المتخصص.
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في الصعوبات والمشكالت التي تواجه  خاطر بوأ ) ما قاله١٩٩١ؤيد سمير وآخرون (وي

تداخل في الصالحيات واالختصاصات بين دوائر العالقات العامة والدوائر  ، وهيالعالقات العامة

 األخرى، ونقص في الكادر المؤهل، وعدم تقدير اإلدارات الجامعية لمهام العالقات العامة

  أنشطة العالقات العامة.  ، وكذلك نقص المخصصات الالزمة لتحقيق ووظائفها

المناهج الخاصة بتدريس  ن مصممي) إ٨٤: ١٩٩٣وآخرون ( )Newsom( يعتقدو 

يجب أن يقوم الذي ومن  ،سدرَّ ما يجب أن يُ فين عامة في الجامعات ما زالوا مختلفيالعالقات ال

آلخر ا همبعض، و نه ال يعرف المجال جيداإ :فبعضهم يقول العالقات العامة. على عملية تدريس

ها في تدريس العالقات يحاول أن يستفيد من طرق البحث العلمي المتبعة في الجامعات الستخدام

ن مناهج العالقات العامة تكون ويرى كثيرون أ على مكان تدريسها. هم لديه تحفظبعضالعامة، و 

يرى بضرورة فصلها والتخلص منها أو  همبعضالصحافة واالتصال الجماهيري، و  ضمن مناهج

ة قريبة من تخصص اقها بأقسام األعمال، إال أن مدارس األعمال ترى بأن العالقات العامإلح

لها تعريفا من يقوم على العالقات العامة ال يستطيع أن يجد أن  )Newsom(ويضيف  التسويق.

من األسباب الذي جعل العالقات العامة ال تجد دعما وتأييدا وتفهما،  واضحا، وربما هذا سبب

 ،تغيرا في األداء )ربما(ن هذه الصعوبات ناجمة عن التغيرات التي تحدث وتتطلب : إقولويختم ال

  وفي طبيعة ما سيتم تدريسه. 

    

عامة في على الرغم من تزايد االهتمام بوظيفة العالقات ال :)٣٧: ٢٠٠٢يقول عليوة ( و 

ادراكات المسئولين ي وف ،وت في درجات االهتمامزال هناك تفاينه ما المؤسسات المعاصرة، إال أ

ن عدم الفهم الدقيق إ :ومن دولة ألخرى. ويضيف عليوة ،لمفهومها الحقيقي من مؤسسة ألخرى

زة العالقات لمفهوم العالقات العامة ووظائفها وأنشطتها أدى إلى عدم التأييد والتفهم الكامل ألجه
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حال دون  ،لهذه األجهزة ما أدى إلى نقص في الموارد البشرية والمالية ،العامة في المؤسسات

ممارستها ألنشطتها بشكل صحيح. وربما يعود ذلك إلى أن العالقات العامة لم تنشأ نشأة منظمة، 

أخذت بها، وٕانما هي أي لم تكن نشأتها نابعة من اقتناع تام من جانب المؤسسات والمنظمات التي 

من علماء اإلدارة على أنها وظيفة  فالعالقات العامة كوظيفة إدارية ينظر لها كثير نشأة تقليدية،

 ،رغم أنها من اإلدارات المرغوب في وجودها. وفي مصر ،ثانوية ليس لوجودها ضرورة قصوى

أثبتت بعض البحوث عدم وضوح مفهوم وأهداف العالقات العامة وطبيعتها كمهنة ووظيفة من 

اني كوظيفة لها مفهومها وظائف اإلدارة الحديثة، ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلها تع

  وفلسفتها الواضحة.   

  

مصطلح  خلق صورة طيبة للمؤسسة، وقد القى تقوم العالقات العامة في األساس على

صورة المؤسسة اهتماما كبيرا من قبل رواد العالقات العامة، إال أن داللة هذا لمصطلح قد 

(عليوة،  )Bernaysدوارد بيرنز، إ(يقول له مهنة العالقات العامة، تعرضت للتشويه الذي تعرضت 

إن سبب التشويه عائد إلى كثرة استخدام  :حد رواد العالقات العامة الالمعينوهو أ ؛)٩٠: ٢٠٠٢

 لعامة قائمة على الخداع واألوهام.ن العالقات اا جعل القارئ أو المستمع يعتقد بأم ،المصطلح

عتمد لعالقات العامة التي هي في األساس توالحقيقة أن كثرة االهتمام بالكلمة يقلل قيمة مهنة ا

غلين فيها ويلحق الضرر تشنحراف في مهنة ما قد يسئ إلى المن االأي أعلى الحقائق المؤكدة. 

ام أو انضم ،بهم، إال أننا ال يمكن الحكم على مهنة معينة لمجرد انحراف عدد من المشتغلين بها

هاية األمل لمهنة العالقات العامة التي أصبحت ن يوهذا ال يعن بعض الغرباء أو الدخالء إليها،

ضرورة هذا العصر. وتعاني صورة مهنة العالقات العامة إلى تشويه وتفسيرات خاطئة في الواليات 

ن العالقات العامة ال تعني سوى المظهر الجميل يعتقد الكثيرون بأ ،ريكية. وفي مصرالمتحدة األم
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ت المختلفة لرجال اإلدارة، وتنظيم الزيارات، وٕاقامة وتقديم الخدما ،والشد على أيدي الضيوف

مؤهلين قد أساءوا لمهنة العالقات العامة، الغير ب الرحالت. وال شك أن العاملين الحفالت، وترتي

سوف ينعكس على قيامهم ألن ذلك  ؛لذا ال بد من االهتمام بتدريس العالقات العامة لرجال اإلدارة

هلين علميا لشغل وظائفها، وكل هذا سيؤدي إلى تغيير صورة العالقات بهذه الوظيفة واختيارهم للمؤ 

  وسيعيد للمهنة هيبتها ومكانتها.   ،العامة في أذهان الجماهير

  

ن في العالقات العامة يتعرضون للكثير فإن العاملي ،)٥٩: ٢٠٠٤ووفق ما يرى الزهري (

ومنها اإلدارية المتعلقة  ،اآلخرين لهممنها المهنية التي تتعلق بطبيعة المهنة ونظرة  ،من الضغوط

ومدى توافر  ،والمستوى التنظيمي لها داخل المؤسسة ،بنظرة اإلدارة العليا لدور العالقات العامة

وهناك أيضا الضغوط االجتماعية الناتجة عن تنشئة القائم باالتصال  المخصصات المالية لهم.

خ األسري  الذي يعيش فيه ومستواه االجتماعي، والمنا ،والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع

ن مثل هذه الضغوط الشخصية وأبعادها. ويرى الزهري أوالضغوط النفسية التي ترجع إلى السمات 

ويدعو الزهري اإلدارة العليا  ا، ويعطي انطباعا سيئا عنها.المؤسسة والمتعاملين معه تؤثر سلبا في

ن إإليجاد حلول لمثل هذه الضغوط، إذ يالء االهتمام إرة والعاملين في العالقات العامة إلى ضرو 

عدم وجود حلول لها سيحول دون تحقيق أهداف المؤسسة. ويلخص الزهري المشكالت التي 

مشكالت مهنية، تتمثل في تعدد المفاهيم  -: أواللها موظف العالقات العامة بما يأتييتعرض 

اإلعداد العلمي للقائم بالعالقات العامة، وعدم و مة، الفهم القاصر لدور العالقات العاو المستخدمة، 

وجود تنظيم مهني، وتنوع جمهور العالقات العامة، والتداخل مع اإلدارات األخرى، وصعوبة 

مشكالت إدارية، تتمثل في مدى فهم اإلدارة العليا لطبيعة عمل  -تطبيق األسلوب العلمي. ثانيا

مة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ونقص المخصصات العالقات العامة، ومكانة العالقات العا
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توافر التدريب للعاملين، وغياب التخطيط، وعدم توافر وسائل االتصال الحديثة،  مالمالية، وعد

مشكالت ضغوط اجتماعية، وتتمثل في  - وانعدام تقييم األداء، ومؤثرات بيئة العمل اإلدارية. ثالثا

اعية، والعادات والتقاليد، والتعصب القبلي، والوضع االجتماعي، البيئة االجتماعية، والتنشئة االجتم

مشكالت نفسية، وتتمثل في السمات الشخصية لموظف العالقات  -وظروف الحياة الحديثة. رابعا

العامة، ومدى تحقيق الرضا الوظيفي، ومدى تلبية الحاجات األساسية، والحالة النفسية واالستقرار 

  النفسي للعاملين فيها. 

  

ن الكثير من أ) ١٥: ٢٠٠٣يذكر عجوة (وفي كتابه "العالقات العامة والصورة الذهنية" 

بما فيها العالقات العامة تعاني من تشويه لصورة مهنة العالقات العامة، ويضرب  ،المجتمعات

ال تتعدى في نظرهم ين عن مهنة العالقات العامة تلك مثال على ما يعتقده الكثير من المصري

والشد على أيدي الضيوف، وتنظيم الزيارات والمؤتمرات. ويؤكد عجوة أهمية  ،لجميلالمظهر ا

إذا ما أساء لها  هنة تتأثرن المالعالقات العامة. وال يجد غرابة في أالتأهيل العلمي لممارسي مهنة 

فيها من المشتغلين  مهنة باإلعدام لمجرد انحراف عددٍ  أنه لم يحكم على أينه يقول منتسبوها، إال إ

  ها.إليأو المنضمين 

     

ن مستقبل العالقات العامة سيكون مشرقا أ) ٢٥٢: ١٩٩٤( )Mazurو   White(يرى و 

ولكن هذا اإلشراق ال يوصف به العديد من  ،نظرا ألهمية العالقات العامة المتزايدة في المؤسسات

عدم فهم بعض  الي، ويعزي الباحثان سبب ذلك إلىممارسي العالقات العامة في الزمن الح

ممارسي العالقات العامة للمؤسسة ومنتجاتها، وسوء اإلدارة المالية في العمل، وعدم استخدام 

وسائل االتصال الفعالة، وكثرة وجود الممارسين الجدد، وضعف التواصل مع الجماهير، ومحدودية 
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ويرى  منية قصيرة.ات ز التنقالت في فريق العمل خالل فتر  دامها على المستوى العالمي، وكثرةاستخ

أعمالها وعالقتها مع  ، والتأثير فين هذه العوامل تؤدي إلى اهتزاز سمعة المؤسسةالباحثان أ

  الجماهير. 

نه وبالرغم من أن أهمية العالقات العامة لم تعد : إ)٢٤: ١٩٩١يقول حسين وآخرون (و 

امة" ال يزال غامضا لدى بحاجة إلى تأكيد بعد التطور الذي حققته، إال أن مصطلح "العالقات الع

الكثير من الخبراء والممارسين، مما يؤدي إلى اختالف وظيفة العالقات العامة وتنظيمها وأهدافها 

ها ومسؤولياتها ونطاق من منشأة إلى أخرى، وما يزال هناك مفاهيم خاطئة حول ماهيتها وطبيعت

  ما يستدعي ضرورة وضع تعريفات شاملة وموحدة لها.اختصاصها، 

  

ما تحتاج  مالحظة نتائج عملها، إذ عادةالتي تواجها العالقات العامة  لعل من الصعوباتو 

 (الوقت، كما أن عمال واحدا ال يكفي إلبراز دورها، وهذا ما يؤكده نتائج عملها إلى بعض 

Austin( )ن نتائج برامج العالقات العامة ليست فورية، فاالتصاالت : إ) بالقول١٠٣: ١٩٩٨

والثقة المتبادلة بين المؤسسة والجماهير ال  اد،دعالمية تحتاج لبعض الوقت لتنمو وتز إلبالوسائل ا

التي تقطر، فالقطرة  )بالحنفية(العالقات العامة  )اوستن(يمكن بناؤها بين ليلة وضحاها، ويشبه 

  بينما تجمع هذه القطرات يترك عالمة بارزة .   ،الواحدة ال تخلف تأثيرا
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  : العالقات العامة في التعليم الجامعي١-٩
  

تتكون من عدة مؤسسة للتعليم العالي  ) الجامعة١٤٥: ٢٠٠٤( )فليه والزكي(يعتبر كل من 

 نح درجات جامعية في هذه الدراسات.وتخول حق م ،كليات تنظم دراسات في مختلف المجاالت

تهتم بصياغة و وينتظم بها طالب،  ،وهي مجموعة معاهد علمية ذات صفة قانونية تستخدم أساتذة

وتعمل على نشرها وتطويرها وتقدمها، وٕاعداد الطالب إعدادا يؤهلهم لتنمية  ،وتفسير المعرفة القائمة

وتقبل طالبها بعد استكمال  ،وتطوير مجتمعاتهم. وهي مؤسسات تعليمية تحتل قمة السلم التعليمي

وتهتم  .أو إجازتهم منها ،قة لقبولهم فيهاوعادة تضع شروطا دقي ،دراستهم في التعليم العام

الجامعات بوجه خاص بالمعرفة تحصيال وتواصال ونشرا وتطويرا وتطبيقا وخدمة للمجتمع ولها 

  وخدمة المجتمع". ،والبحث العلمي ،هي التعليم ،ثالث وظائف أساسية

  

مها فهم ن إدارة الجامعة يلز ) أ١: ٢٠٠٢( )Phongphat Anumatratchakit(من هنا، يرى 

اتجاهات وحاجات الجماهير حتى تستطيع أن تلبي أهدافها، فالبيئة الخارجية للجامعة التي تشكل 

جمة أهدافها، والعالقات العامة في الجامعات تقوم بعمل المستشار لإلدارة، أو وسيطا يساعد في تر 

ة الجامعات في مع مطالب وحاجات الجماهير. ولتجنب وقوع إدار  أهداف الجامعة الخاصة لتتواءم

وهذا ما تقوم  ،مشكلة، ينبغي على الجامعة أن تقدم المعلومات الصحيحة حول أهدافها ورسالتها ةأي

بهدف  ،جماهيربه العالقات العامة فيها من خالل فتح قنوات اتصال ثنائية ما بين اإلدارة وال

  بين الجامعة والعامة.التفاهم والتعاون 
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العالقات العامة في الجامعات وهو مبينا دور  ،ا التوجه) هذ٤: ٢٠٠١خاطر (أبو ويدعم 

: يظهر بوضوح في التواصل مع الجماهير الداخلية، وفي ربط الجامعة مع المجتمع. ويضيف دور

ن العالقات العامة أخذت على عاتقها، حسب الفكر اإلداري الحديث، العمل على تحقيق أهداف إ

من  دلة بينها وبين جماهيرها المتعددةعالية من الثقة المتباالجامعة الرئيسية وتعزيزها وبناء درجة 

في ووظائفها ن أهداف العالقات العامة أ )أيضا(خالل البرامج واألنشطة التي تقوم عليها. ويبين 

والمتمثلة بالنشرات واالتصاالت  ،أية جامعة يجب أن تنسجم مع وسائط اإلعالم المختلفة

  وكذلك عالقتها مع اإلدارة. ،ماهيروالعالقات مع الج ،اإلستراتيجية

  

دور العالقات العامة في دعم في بحثها بعنوان "  )١٩٩٨سعاد حسن بشارة (وتعتبر 

وظيفة العالقات ن أ " بمحافظة جدة زعبد العزيدراسة تطبيقية على جامعة الملك : فعالية الجامعات

بين عدة عوامل تسهم ال مهًما لجامعات، فهي تمثل عامالعامة من الوظائف األساسية والمهمة با

قات العامة دعم العاليحدث  إذماهيرها، وربطها بمجتمعاتها، في نجاحها، ولتحقيق تفاهمها مع ج

اتجاهات وسلوك جماهيرها، ويحقق تالحم تلك الجماهير  فيأثرا إيجابيًا  لفعالية الجامعات

  .واستجابتها للجهود المبذولة

  

ن العديد من الجامعات والكليات ) إ٢: ٢٠٠٢( Thomas Edward Grier) (يقول 

األمريكية تعامل الطلبة وأولياء أمورهم كزبائن، فأخذت هذه الجامعات تهتم بهم لتسويق خدمات 

وعليه تقوم  ،إدراك الطلبة لجامعاتهمأنشأت دوائر بحث لدراسة مدى وعي الجامعة بشكل أفضل، و 

خدام باألسف لعدم است) Thomas(. ويشعر بتصميم رسائل تسويقية تهدف جماهيرها الخارجية



97 
 

أداة تسويقية لرسم صورة عن الجامعة وأنشطتها لدى الجمهور الجماهير الداخلية للجامعة 

في تسويق هناك العديد من الدراسات التي أثبتت فعالية الجمهور الداخلي  نارجي، إذ إالخ

ألساس عنصر عالقات عامة ن مدير الجامعة أو الكلية هو في اإ )أيضا(المؤسسات. ويقول 

فمن الضروري  ،وعليه .دائما تحت مرأى عامة الجماهيررفض، لوقوعه  ، سواء قبل ذلك أمعلفا

مة وأهدافها وطبيعة عملها، ويرى أيضا أنه قد ال يكون هناك وفاق أن يكون ملما بالعالقات العا

ي أن يلتقي االثنان لوضع من الضرور  ، إال أنبين مسؤول العالقات العامة ومدير الجامعة دائم

 خطط لتطوير المؤسسة من خالل األنشطة التي تقوم بها العالقات العامة.

  

 ،ن الهدف األساسي من العالقات العامة في المؤسسات) أ١٧٦: ٢٠٠١وة (ويبين عج

التي هي جيدة لها ، وبناء السمعة الطيبة يقوم على بناء الصورة ال )مهما اختلف عملها وجمهورها(

، وهي وٕانما تعتمد على التأثير المتراكم ألنشطة المؤسسة وبرامجها ،ت وليدة اليوم أو األمسليس

يفضل جامعة دون  اأو أستاذ اوهي التي تجعل طالب ،في الجامعةكافة الجهود تحتاج لتضافر 

  .وهي التي تجعلها أيضا تتلقى دعم المؤسسات لها ،أخرى

  

ما في إعداد الطلبة مهدورا  معاهد تؤدين الجامعات وال) أ٨٢: ١٩٨١ويرى غوشة (

: تزويد هما وتهيئتهم خالل مرحلة التدريب التي تسبق التوظيف، وهذه األهمية لها جانبان أساسيان

الطلبة الذين درسوا  في اإلدارات المختلفة بالقدرات والطاقات البشرية المدربة، وللجامعات اثر كبير

يتأثر الطالب من وجوده في الجامعة التي  لمدرسية، إذر عن سنوات دراستهم االنظ بصرف ،فيها

تعمل على إعداده أكاديميا وثقافيا واجتماعيا. ويلخص غوشة وظائف الجامعات بتنشئة الطلبة، 

 - واختيار أعضاء الهيئة التدريسية وفق المؤهل والكفاءة العلمية، وٕارشاد الطلبة وتوعيتهم وتوجيههم
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ع اآلخرين واالحترام المتبادل، وتدريبهم للمحافظة على الممتلكات كتنمية روح الخدمة والتعاون م

واختيار أعضاء األسرة اإلدارية المؤهلة لخدمة  -واحترام والنظام وتحمل المسؤوليات ،العامة

ن الجامعات إ :يقول غوشة ،ارة العالقات العامةوعن إد لحة العامة والسير قدما بالجامعة.المص

مديرية  تلفة منهايرة لالهتمام بنشاط العالقات العامة تحت مسميات مخاتجهت في السنوات األخ

مديرية العالقات الثقافية و ٕادارة العالقات العامة، و دائرة العالقات العامة، و العالقات العامة، 

اهتماما من قبل حتى تجد  ،ويرى بأهمية وجودها في الهيكل التنظيمي الخاص بالجامعات ،والعامة

ن نشر اسم الجامعة وسمعتها لكسب تأييد الجمهور من خالل إعالمه بالمنجزات د بأالجميع. ويعتق

منها حصولها على الدعم المالي من قبل المؤسسات  ،واالحتياجات سيعود عليها بفوائد كثيرة

ا في وعقد الدورات وٕاشراكه ،والحكومات، والدعم العلمي عن طريق إمدادها بالخبراء والمستشارين

ويمكن التواصل مع الجماهير من خالل النشرات والمجالت اإلخبارية  الحلقات العلمية.المؤتمرات و 

مهور الجامعة وعلى الجمهور توزع على ج ، إذالتي تتضمن أخبار الجامعة ومتطلباتها واحتياجاتها

هم في تنمية شخصية قات العامة في الحرم الجامعي ُيسن وجود دائرة العالالعام. ويرى غوشة أ

ما من جمهور العالقات جزءا مه يشكل الطلبة لتعاون مع أدارة شؤون الطلبة، إذوذلك با ،بالطال

  العامة داخل الحرم الجامعي. 

  

ن العالقات العامة في الجامعات تهدف إلى توعية أ) ٢٠١: ١٩٩٨(صبع إ أبوويبين  

وتشجيع أولياء  ،وتحفيز الطالب لاللتحاق بها ،وتعريفهم بميزاتها وتخصصاتها ،الناس بالجامعة

وتعزيز انتماء  ،وتعزيز سمعة الجامعة ومكانتها في المجتمع ،األمور الختيار الجامعة ألبنائهم

ويشمل أساتذة الجامعة  مهور الداخلي،ويتمثل جمهور الجامعة بالج . منتسبي الجامعة لها

ن تكون تها، وأتهم، ويعززوا مكانتها وسمعوموظفيها وطالبها، وهم الذين يجب أن يمثلوا جامع
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الطالب الذين يتوقع أن  الجمهور الخارجي يتمثل في. و القتهم بالجامعة عالقة انتماء ومحبةع

وسيلتحقون بالجامعة، وأولياء أمورهم الذين سيؤثرون في اختيارات أبنائهم  ،المدارس يتخرجوا في

األخرى العربية لاللتحاق بالجامعة، والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالجامعة، والجامعات 

ن، والمجتمع المحلي الذي تعيش فيه الجامعةـ الثقافيين جنبية، ووسائل اإلعالم، والملحقيواأل

  والمؤسسات والشركات التي يتوقع أن يعمل بها خريجو الجامعة .

  

يتكون من و  الجمهور الداخلي، :) جمهور الجامعات إلى قسمين٢٧٢: ١٩٩٢م البدر (ويقسِّ 

صلة عمل أو غيره، وهؤالء هم: هيئة التدريس، بها الجامعة أو تربطه كل ما ينتسب إلى 

الجمهور و  والموظفون العاملون في الجامعة، وطالب الجامعة، وطالب الدورات التدريبية.

جمهور عيش في منطقة الجامعة، و ئاته التي تالجمهور العام بجميع ف وهو متنوع منه: الخارجي،

جمهور المهتمين باألمور التربوية ، و الهيئات والمصالح والشركاتالموظفين في مختلف الوزارات و 

جمهور المهتمين بالدراسات األكاديمية من داخل الجامعة ومن خارجها وفي ، و للبنين والبنات

المؤسسات األكاديمية من داخل الجامعة ومن خارجها بما فيها مجاالت الدراسة الجامعية والعليا، و 

جمهور المهنيين ز التدريب ذات الصبغة األكاديمية، و ات العلمية ومراكمن مراكز البحث والجمعي

اآلباء وأولياء األمور،  جمهورع ممن يحتكون بالجامعة بأي وسيلة، و والحرفيين والتجار والصنا

جمهور ن فيها، و هالت علمية منها والمتدربو ن على مؤ ، والحاصلو جمهور خريجي الجامعةو 

ووكاالت أنباء  ووكاالت إعالن )فزيون(تل، من إذاعة وصحافة والعاملين في مجاالت اإلعالم

  داخلية وخارجية.
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جمهور الطلبة الذي ومن بينهم  جمهور الجامعة كبير،) أن ١٢١: ١٩٨٥ويرى عجوة (   

ألنهم يمثلون  ؛الجماهير التي يجب أن تهتم بها العالقات العامة في التعليم العاليهذه يعد من أهم 

حكم االتجاهات العامة للمواطنين ب وتنعكس اتجاهاتهم في ،جاؤوا منها ي البيئة التيمرآة الجامعة ف

  تمثيلهم لجميع فئات المجتمع. 

  

ن مؤسسات : إت العامة وتطبيقاتها") في كتابه " أسس العالقا٢٦٦: ١٩٩٢يقول البدر (و 

العامة من القطاع  التعليم العالي تواجه مشاكل كثيرة تجعلها تلجأ أحيانا إلى خبراء العالقات

متمثل الخاص، وذلك لكونها تتعامل مع شرائح مختلفة من الجماهير، وهي، الجمهور الداخلي ال

ن في الجامعة، وطالب الجامعة في كلياتها المختلفة، وطالب هيئة التدريس، والموظفين العاملي في

بجميع (الجمهور العام  ت. والجمهور الخارجي المتمثل فيالدورات التدريبية في مختلف المجاال

جمهور الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الذي يعيش في منطقة الجامعة، و  )ئاتهف

جمهور المهتمين بالدراسات ، و جمهور المهتمين باألمور التربوية للبنين والبنات، و والشركات

المؤسسات ية والعليا، و مجاالت الدراسة الجامعاألكاديمية من داخل الجامعة ومن خارجها وفي 

ز األكاديمية من داخل الجامعة ومن خارجها بما فيها من مراكز البحث والجمعيات العلمية ومراك

جمهور المهنيين والحرفيين والتجار والصناع ممن يحتكون التدريب ذات الصبغة األكاديمية، و 

الحاصلين على الجامعة وجمهور خريجي ، جمهور اآلباء وأولياء األموريلة، و بالجامعة بأي وس

عالم، من إذاعة وصحافة جمهور العاملين في مجاالت اإلهالت علمية منها والمتدربين فيها، مؤ 

مشكالت التي تواجه . ومن بين هذه ال ووكاالت إعالن ووكاالت أنباء داخلية وخارجية وتلفاز

نوعية التدريس،  ا يؤثر فيحديا داخليا وخارجيا ممالحرية األكاديمية التي تواجه ت جامعات العالم

األداء األكاديمي، والتنافس على اختيار النوعية الجيدة من  مشكلة انخفاض الدخل الذي يؤثر فيو 
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المتقدمين من الطالب، والتدخل الخارجي في شؤون الجامعات من بعض الجهات الرقابية، وتدني 

ة بين منتسبي الجامعة والمثقفين اتساع الهو و مستوى الدراسة الجامعية نتيجة للتوسع في القبول، 

ول الطلبة.  من هنا، يرى والمجتمع، وأخيرا البحث عن التمويل وأثره في تدني المستوى العام لقب

ن مهمة العالقات العامة في الجامعات ليست سهلة وميسرة، كون الجامعة أشبه بالمجتمع البدر أ

افرة أحيانا. وقد رأت الجامعات في العالقات المعقد بسبب تركيبة البناء الجامعي المتداخلة والمتن

جامعة  وتعدالعامة وسيلة فعالة إلحداث التقارب بينها وبين من تخدمهم أو تتفاعل معهم.  

أنشأت مكتبا إعالميا عام  إذ ،اهتمت بأنشطة العالقات العامةاألمريكية أول جامعة  )ميتشجن(

ويحدد البدر وظائف العالقات   .تمويلهاالمسئولين  على دعمها و  ) بهدف التأثير في١٨٩٧(

: نقل المعلومات الصحيحة من الجامعة إلى الجمهور إلطالعهم لجامعات بما يأتيالعامة في ا

على طبيعة عملها ووظيفتها األساسية، وٕاشعار الجماهير بأهميتهم للجامعة وحاجة الجامعة لهم 

ة دور الجامعة في تأهيل الكفاءات التي في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، وتعريف الناس بأهمي

وتدريب العاملين لتحسين أدائهم، وٕامداد وسائل اإلعالم كافة، الميادين تمع في يتطلبها المج

ما يجري بداخلها، وتجميع المعلومات واألخبار الداخلية  ة بأنباء الجامعة بهدف التعرف إلىالمختلف

حث عنها، وأخيرا جمع المعلومات الالزمة عن الخاصة بالجامعة لتوصيلها للجماهير التي تب

لتثبيت ما هو صحيح  ،الجماهير واحتياجاتها ونقلها إلى اإلدارة العليا للجامعة لدراستها وتحليليها

   .وتصحيح ما هو خاطئ  ،منها

      
الفلسطينية لتحقيقها الجامعات يمكن أن نلخص األهداف التي تسعى أجهزة العالقات العامة في و 

  :) في بحثه على النحو اآلتي١١١-١٠٤: ٢٠٠١( ذكرها ابوخاطركما 
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بناء بهدف  ،تعريف المجتمع بكل شرائحه ومستوياته بالجامعة وأهدافها وبرامجها ومميزاتها -

  .رسم صورة ايجابية لدى جماهير المجتمعو  ،لهاسمعة طيبة 

  .طة ومع المجتمعمع المنشآت المثيلة ومع البيئة المحي وٕانسانيةبناء عالقات اجتماعية  -

وتعزيز  ،وتمكينهم من االفتخار واالعتزاز بها ،جامعةتعميق انتماء الجماهير الداخلية لل -

  وبإدارتها. جامعةثقتهم بال

  الجامعة.المتصلة بنشر األخبار والتقارير اإلعالمية  -

  وتغذيته بالمعلومات الجديدة. ياإللكتروناإلشراف على موقع الجامعة  -

  .من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة الجامعةالتعريف بأنشطة  -

  الدراسات والبحوث الميدانية واللقاءات.  إجراءمن خالل  تهاعلى صور  إدارة الجامعةإطالع  -

بالجامعة، وٕاقامة  توثيق جميع المعلومات واألنشطة والبيانات والصور واألفالم الخاصة -

  أرشيف وثائقي خاص بالجامعة.

  ة األكاديمية واالجتماعية والتدريبية.الترويج لبرامج الجامع -

  في تطوير عمل الجامعة وخدماتها للطلبة والمجتمع. سهاماال -

  .في تحسين موارد الجامعة سهاماال -

من خالل وسائل وتفسيرها  والسياسات الخاصة بالمنشأة واألنشطةالخطط والبرامج شرح  -

  اإلعالم المختلفة.

  العمل على رعاية ضيوف الجامعة. -

  والعالقات مع المؤسسات اإلعالمية.كافة البرامج واألنشطة اإلعالمية والدعائية على  اإلشراف -

  إنتاج البرامج والتقارير التسجيلية والوثائقية الخاصة بالجامعة. -

  معالجة أية شكاوي أو مشكالت أو تواجه الطلبة أو الجامعة. -
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  .العامةالطلبة الراغبين في العمل في مجال العالقات في تدريب  سهاماال -

بما يسهم  إقامة عالقات مع إدارات العالقات العامة في الجامعات والمؤسسات الفلسطينية -

  .في خدمة أغراض الجامعة

ن الجامعات تهدف من اهتمامها بالعالقات : فإ)٩٢: ١٩٨٥كما يقول عجوة (و  ،وباختصار

الجتماعية للطالب، واستقبال العامة إلى تنمية الثقافة العامة، والسمعة الطيبة، والرعاية الصحية وا

الوفود الطالبية الزائرة، وٕاعالم الطالب وتوعيتهم، وتنظيم حفالت التخرج، وربط الجامعة بالمجتمع 

المحلي، وتوطيد الصالت بوسائل اإلعالم، وتوطيد العالقات بجهات الدعم المختلفة، واستقبال 

لجامعات وسائل اتصال متعددة لتحقيق األساتذة األجانب. وتستخدم أجهزة العالقات العامة في ا

  لداخلية والخارجية.بهدف التواصل مع جماهيرها ا ،األهداف أعاله

  

لى ن وسائل االتصال العامة مع الجمهور يمكن تقسيمها إأ) ٢٦٨: ٢٠٠٤(ويرى رشوان  

 ،والمحاضرات ،واالجتماعات ،تتمثل في الخطب في المحافلو  ثالثة أقسام: الوسائل السمعية،

وأشرطة التسجيل عن المحاضرات وغيرها.  ،والبرامج اإلذاعية ،والمؤتمرات الهاتفية ،لندواتوا

 ،والصور الشفافة ،ةومن أهمها الصور الفوتوغرافي ،الوسائل البصرية ، ويتمثل فيوالقسم الثاني

مطبوعة والرسوم التوضيحية. والقسم الثالث يضم الوسائل ال ،واألفالم السينمائية ،والصور اليدوية

المكتوبة مثل الصحف والمجالت والنشرات والكتب والملصقات بأنواعها، ولوحة اإلعالنات، 

   .والالفتات، والخطابات، واإلعالنات المدفوعة والمراسالت

  

: الجامعات يناط بها المهام اآلتيةن العالقات العامة في ): إ٢٧٧: ١٩٩٢ويقول البدر (    

معرفة أعضاء و فة أهداف الجامعة وخططتها ووسائل تحقيقها، وتتلخص بمعر  ،الدراسة الداخلية
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معرفة ميزانية الجامعة وما تحتاج إليه من مال، و هيئة التدريس ومؤهالتهم وخبراتهم وميولهم، 

ومعرفة الجهاز اإلداري والفني فيها، وأخيرا معرفة تامة بالطالب ومستوياتهم االقتصادية 

وتتلخص  ،تخرجين وٕانجازاتهم في مجال عملهم. الدراسة الخارجيةومعرفة الم ،واالجتماعية والعلمية

 )كذلك(بتحديد الجمهور المراد التعامل معه تحديدا واضحا ليتم التعامل معه بسهولة. ويناط بها 

لمعرفة صورة الجامعة لدى الجمهور ويمكن ذلك من  ،مهمة تحليل الرأي العام بين آونة وأخرى

تحليل مستويات وسائل اإلعالم، ومتابعة الشائعات واألقاويل ومعرفة خالل إجراء االستفتاءات، و 

مصادرها. والعالقات العامة حلقة وصل مع المؤسسات العلمية داخل البلد وخارجها لفتح آفاق 

هم فكرة كاملة عن ط بها كذلك تكريم الزائرين وٕاعطاؤ التعاون في المجاالت العلمية المختلفة. وينا

زاتها وبرامجها، وكذلك متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية أهداف الجامعة ومنج

ومحاولة اجتذاب  وشكر المؤيِّ  ،وتثبيت المفاهيم الصائبة ،بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة

عارض. وتتابع العالقات العامة في الجامعات مهمة إبراز األنشطة الجامعية والمنجزات وتعريف مال

وجمع المعلومات ومتابعتها خلية والخارجية بها، وكذلك دراسة المشكالت والمقترحات جماهيرها الدا

التي من شأنها أن تساعد اإلدارة في إيجاد حلول ممكنة، وأخيرا مهمة االستعالمات وتزويد 

حتى تساعد في رسم االنطباع االيجابي لدى جماهير الجامعة  ؛الجماهير بالمعلومات الجامعية

    المختلفة.   

  

  

  

  

  



105 
 

  

  

  

  : الدراسات السابقة:٢
  

ة مـــن كليـــة ا) بحثـــا لنيـــل درجـــة الـــدكتور ٢٠٠٢( )Phongphat Anumatratchakit(أجـــرى 

األمريكيــة بعنــوان " مفــاهيم رؤســاء  )University of Pittsburgh(الدراســات العليــا فــي جامعــة 

فــي الجامعــة  هولياتومســؤ الجامعــات ومــوظفي العالقــات العامــة تجــاه عمــل موظــف العالقــات العامــة 

 ،هومهامـمسـؤوليات موظـف العالقـات العامـة  تعـرف إلـىى الإلـهـدفت الدراسـة  الخاصة في تايالند".

والمهــارات التــي يجــب أن تتــوفر فيــه مــن وجهــة نظــر كــل مــن رؤســاء الجامعــات ومــوظفي العالقــات 

بعـين رئـيس جامعـة وصـمم اسـتبانة ألر  ،اسـتخدم الباحـث فيهـا المـنهج الوصـفي التحليلـيوقـد العامة. 

  عالقات عامة في الجامعات الخاصة في تايالند لجمع البيانات. في ال اوأربعين موظف

     

توصـلت الدراســة إلـى مجموعــة مـن النتــائج مـن بينهــا: وجـود فــروق ذات دالالت إحصـائية بــين و 

المؤسسـة : عالقـة قات العامة في الموضوعات اآلتيـةمفاهيم رؤساء الجامعات ومفاهيم موظفي العال

المشــــاركة فــــي إدارة و تقــــديم النصــــح إلدارة الجامعــــة ولمــــوظفي الجامعــــة، و بــــالمجتمع وبالصــــحافة، 

األزمات وفي تطوير خطتها. وتوقـع رؤسـاء الجامعـات أن تقـدم العالقـات العامـة أنشـطة مهمـة أكثـر 

ت العامـة فـي أهميـة المهـارة لموظـف العالقـاولكنهـا ال تفعـل. اتفـق الفريقـان علـى  ،من الذي تقوم بـه

قـات العامـة أن تقـوم توقـع رؤسـاء الجامعـات مـن العالو  ،المجاالت الفنية واإلدارية والمهارات المهنية
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بينت الدراسة أن أكثر أنشطة العالقات العامـة فـي و كبر في مجال الخريجين ولكنها لم تفعل. بدور أ

  لكترونية.  ومتابعة بعض األنشطة والصحافة اإلالجامعات تتركز على المنشورات 

وأوصى الباحـث بوضـع تصـور لوصـف وظيفـي لمـوظفي العالقـات العامـة بنـاء علـى مفـاهيم رؤسـاء 

العالقات العامة يبين المسؤوليات والمهـارات واألنشـطة التـي يـؤدي تنفيـذها إلـى  يوموظف ،الجامعات

  عالقات عامة فاعلة. 

  

الدراســات العليــا بجامعــة  ة مــن كليــةا) بحثــا لنيــل درجــة الــدكتور ٢٠٠١خــاطر ( أبــوأجــرى و 

عين شمس بعنوان " تطوير إدارة العالقات العامة في التعليم الجـامعي الفلسـطيني فـي ضـوء األبعـاد 

تصــــور مقتــــرح لتطــــوير دوائــــر العالقــــات العامــــة فــــي لمعاصــــرة"، هــــدف البحــــث لوضــــع التنظيميــــة ا

اســتخدم الباحــث المــنهج و ، وتصــميمه الجامعــات الفلســطينية فــي ضــوء األبعــاد التنظيميــة المعاصــرة

الباحــــث اســــتبانة موجهــــة ألعضــــاء الهيئتــــين  ولجمــــع البيانــــات صــــمم ســــحي التحليلــــي.الوصــــفي الم

لمعرفـة اتجاهـاتهم نحـو عمـل دوائـر العالقـات العامـة  ؛اإلدارية واألكاديمية فـي الجامعـات الفلسـطينية

ــــادات العالقــــات ا عــــدّ فــــي جامعــــاتهم، وأ ــــة قي لعامــــة فــــي الجامعــــات كــــذلك اســــتمارة شخصــــية لمقابل

  الفلسطينية.

  

: وجـــود أهـــداف غيـــر واضـــحة وغيـــر محـــددة لعمـــل دوائـــر يـــأتي مـــاإلـــى توصـــلت الدراســـة و 

هنــاك قصــور فــي التنظــيم اإلداري فــي دوائــر العالقــات و العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية، 

قــوم بهــا دوائــر العالقــات تفاوتــت البــرامج واألنشــطة التــي تو الجامعــات الفلســطينية،  العامــة فــي بعــض

وجــود تــداخل و لالهتمــام والعنايــة التــي توليهــا تلــك الجامعــات،  العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية تبعــاً 

  في الصالحيات والمهام والوظائف والمسؤوليات بين إدارات العالقات العامة وٕادارات أخرى. 
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امـــة فـــي مؤسســـة الســـلطة م فـــي مـــؤتمر العالقـــات العدِّ ُقـــ ) بحثـــاً ١٩٩٨حمـــد حمـــاد (أجـــرى أ

الوطنية الفلسطينية في غزة بعنوان "العالقات العامة في مجال التعليم الجـامعي فـي السـلطة الوطنيـة 

دور العالقــات العامــة فــي مؤسســات التعلــيم الجــامعي فــي بنــاء  للتعــرف إلــى هــدفوقــد الفلســطينية"، 

متغيـرات وقـدرتها علـى بنـاء عالقـات صورة ايجابية عن اإلدارات الجامعية، وفي مواكبة التطورات وال

  استخدم الباحث أداة لجمع البيانات والمعلومات.و مع الجماهير. 

  

توصــلت الدراســة إلــى قلــة عــدد العــاملين فــي مجــال العالقــات العامــة فــي مختلــف الــوزارات، و 

يفــة مجــرد وظإذ تعــّدها  ؛بــدوائر العالقــات العامــة ال تعنــىمؤسســات التعلــيم العــالي فــي غــزة  كمــا أن

عــدم اهتمــام المســئولين فــي اســتحداث دوائــر عالقــات عامــة فــي مؤسســاتهم، ال توجــد و بيروقراطيــة، 

ومـا  ،مؤسسـات السـلطة الوطنيـة ة لعمل ووظائف العالقات العامـة فـيواضح تسياسات واستراتيجيا

  يجري مجرد جهود شخصية من قبل العاملين في الدوائر.

  

) مـــن قســـم اإلدارة العامــــة فـــي جامعـــة الملــــك ١٩٩٨ســـعاد حســــن بشـــارة ( أجـــرت الباحثـــةو 

عبـــدالعزيز فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية دراســـة بعنـــوان "دور العالقـــات العامـــة فـــي دعـــم فعاليـــات 

 ظة جدة"، هدفت الدراسـة للتعـرف إلـىالجامعات: دراسة تطبيقية على جامعة الملك عبدالعزيز بمحاف

 ،الــدعم فعاليتهــا وخــدماته زامعــة الملــك عبــد العزيــالــدور الــذي يقــوم بــه جهــاز العالقــات العامــة بج

، وســـلوكها الجمـــاهير الداخليـــة والخارجيـــة للجامعـــةســـها هـــذا الـــدور علـــى اتجاهـــات واآلثـــار التـــي يعك

لوضع تصور أو خطة عمـل تسـتهدف تطـوير جهـاز العالقـات العامـة فـي الجامعـة.  )كذلك(وهدفت 
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للجمهـــورين الـــداخلي  مت اســـتبانتين مـــوجهتينالتحليلـــي، وصـــم اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي

  والخارجي. 

جمــاهير الجامعــة مــن عــدم كفايــة المعلومــات  : معانــاةســة إلــى النتــائج اآلتيــةراوتوصــلت الد

وعدم توفر مصادر رسمية للحصول عليها، وعدم إعطاء األجهزة االتصالية بالجامعة أولويـة لكسـب 

اليـة العالقـات العامـة  فيهـا، كمـا أن العالقـات العامـة عدم رضا جماهير الجامعـة لفعو ثقة جمهورها، 

كبـر. وأوصـت ينتظـر منهـا دورا أ ورة سـليمة للجامعـة فـي المجتمـع الـذيفـي رسـم صـ اً لم تسـاعد كثيـر 

    الباحثة بضرورة زيادة فعالية كل من الجامعة وجهاز العالقات العامة فيها.

  

مقــدم لقســم التســويق فــي كليــة  لمشــروع تخــرج ) بحثــاً ٢٠٠٢حمــد جــاموس وآخــرون (أأجــرى 

دور العالقــات العامــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي تعزيــز االقتصــاد فــي جامعــة النجــاح بعنــوان " 

الــدور الــذي إلــى التعــرف  راســةهــدفت هــذه الد"، صــورة جامعــة النجــاح كمؤسســة تربويــة فــي المجتمــع

فـي صـورة النجـاح كمؤسسـة تربويـة  دائرة العالقات العامة في جامعـة النجـاح الوطنيـة لتحسـين تؤديه

ين الـــداخلي التفاعـــل الحاصـــل مـــن فئـــات الجمهـــور  مـــدى إلـــىالمجتمـــع وذلـــك عـــن طريـــق التعـــرف 

والخارجي تجاه األنشطة والفعاليات لدائرة العالقات العامة في ضوء تبني الدائرة لعـدة مفـاهيم تكـرس 

في سبيل رفع كفاءة األداء في دائـرة  اءةمحاولة لوضع توصيات بنّ األداء فيها، وجاءت هذه الدراسة 

، وقــاموا بتصــميم اســتبانه مــن شــقين ،. اســتخدم البــاحثون المــنهج الوصــفي الميــدانيالعالقــات العامــة

لجمهــــور  (طلبــــة واكــــاديمين وٕاداريــــين) وألآلخــــر موجــــه موجــــه لجمهــــور الجامعــــة الــــداخلي ،امحــــدهأ

  فة دورية).الجامعة الخارجي (مؤسسات ودوائر تتعامل مع الجامعة بص
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م بالــدور المطلــوب منهــا بشــكل فعــال أن دائــرة العالقــات العامــة لــم تقــ توصــلت الدراســة إلــىو 

العـــام  أهمهـــا أن الـــدائرة ال تقـــوم بقيـــاس الـــرأي ،و ذلـــك ألســـباب كثيـــرة ،فـــي تحســـين صـــورة الجامعـــة

افة إلـى اعتقـاد ال توجد نشـاطات بـارزة للـدائرة فـي الجامعـة ،إضـ ه، كما أنالداخلي في الجامعة دوريا

الكثيــرين مــن أفــراد العينــة بــان الــدائرة ال تنقــل لهــم الصــورة الحقيقيــة عــن الجامعــة، وعــدم وجــود جهــة 

  . محددة تتلقى الشكاوى منهم

 

مـن أهمهـا القيـام بمزيـد مـن حمـالت  ،وفي ضوء النتائج السابقة أوصـى البـاحثون بتوصـيات

هــــا، وخلــــق آليــــة لتطــــوير الكــــوادر البشــــرية المؤهلــــة التوعيــــة الثقافيــــة بماهيــــة العالقــــات العامــــة ودور 

وتكثيف البرامج التعليمية والتدريبية في هذا المجال، والتأكيد على تقويـة  ،لتخصص العالقات العامة

  .  الثقة المتبادلة بين الجامعة واألطراف المتعاملة معها

 

 (    جامعـة  ة منا) بحثا لنيل درجة الدكتور ٢٠٠١( )Thomas Edward Grier( وقدَّم

Minnesota( امعــــات: مفــــاهيم األمريكيــــة بعنــــوان: " أخالقيــــات مــــوظفي العالقــــات العامــــة فــــي الج

جامعـات عامـة  مـة فـي ثـالثموظفي العالقات العاتعرف إلى اتجاهات لاالدراسة وتطبيقات"، هدفت 

وحة وأسـلوب المقابالت المفت -، استخدم الباحث المنهج النوعي) وأنشطتهمMinnesota (في والية 

  المالحظة.

  

توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتــائج الخاصــة بالعالقــات العامــة الداخليــة فــي التعلــيم و 

دي لصـالح المؤسسـة فـي العالي، من أهمها: أن تكون اإلدارة جديرة بالثقـة ومخلصـة فـي عملهـا القيـا

ن للتعاون في العمـل علـى ن يمثل المسؤول ثقافة المؤسسة التعليمية التي تشجع الموظفيالمجتمع، وأ
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يجب على المؤسسة أن تشـجع ثقافـة التحفيـز والتشـجيع و كل المستويات بطريقة ودودة وذات معنى، 

علــى كــل مؤسســة أن يكــون لــديها ميثــاق أخالقــي يعكــس و لمكافــأة الموظــف النشــيط بطريقــة عادلــه، 

قـاء مـا رورة االلتثقافة المؤسسة مع الحرص على تطبيقه من قبل أعضائها، وأوصت كـذلك علـى ضـ

العالقـــات العامـــة لمتابعـــة االهتمـــام بقضـــايا أخالقيـــات مـــوظفي العالقـــات  بـــين اإلدارة العليـــا ومـــديري

  العامة. 

  

مـن ) بحثـا للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه ١٩٩٧( Tamara Louise Gillis ) (جـرت أو 

 التغيريةالقدرة  بعنوان " األمريكية )University of Pittsburgh(كلية الدراسات العليا في جامعة 

قــدرة  تعــرف إلــىالصــغيرة والجامعــات"، هــدف البحــث إلــى اللمــوظفي العالقــات العامــة فــي الكليــات 

احة، واإلسهام فـي ات المتعلى إحداث التغييرات وفق اإلمكانموظفي العالقات العامة في الجامعات 

  .ها االستبانة والمقابالت. أجرت الباحثة دراسة مسحية استخدمت فيصنع القرار في المؤسسة

  

توصلت الدراسة إلى أن مـوظفي العالقـات العامـة الـذين يعملـون ضـمن الطـاقم االستشـاري و 

هــذه المواقــع االستشــارية  تــؤدي داث التغييــر، إذلــرئيس الجامعــة أو الكليــة لــديهم قــدرة عاليــة علــى إحــ

العالقـات العامـة  عظـم مـوظفيإلـى أن موخلصـت الدراسـة  ر في المؤسسـة.في إدارة التغيي دورا مهما

وال يعــاملون علــى مســتوى  ،قــل مــن مســتوى االستشــاريفــي الجامعــات يجــري وضــعهم فــي مســتوى أ

ن مـــوظفي العالقـــات العامـــة لـــديهم القـــدرة علـــى إحـــداث وأكـــدت الدراســـة أ الهـــرم الـــوظيفي. مـــن عـــالٍ 

ها الــوظيفي ضــمن ســلم التعليميــة، إال أن هــذه القــدرة تتــأثر وفــق وضــع ةالتغييــر فــي مســيرة المؤسســ

المؤسســـة الهرمـــي . وأوصـــى الباحـــث بـــدعم مبـــدأ أهميـــة العالقـــات العامـــة فـــي إحـــداث التغييـــر فـــي 
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بضـرورة االهتمـام واالطـالع  صـالحيات الالزمـة، كمـا أوصـىوذلك مـن خـالل إعطـائهم ال ،المؤسسة

  على ما تقوم به العالقات العامة من أنشطة وأعمال. 

) بحثـا لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن كليـة ٢٠٠٠( )Brigitta R. Brunner(الباحثـة  وقـدَّمت

بعنوان " قياس إدراك طلبـة جامعـة فلوريـدا لعالقـتهم مـع الجامعـة  )فوريدا(الدراسات العليا في جامعة 

) لعالقـتهم فوريـدا(وصـف طلبـة  تعـرف إلـىإلـى الالدراسـة التنوع"، هـدفت والتزامها بالعالقات العامة و 

إدراك  التعــرف إلــى وعــي الطلبــة وٕادراكهــم اللتــزام جــامعتهم بــالتنوع، وكــذلك إلــى بجــامعتهم والتعــرف

المـنهج النـوعي المسـحي، الباحث اإلدارة لفهم الطلبة لعالقتهم مع الجامعة والتزامها بالتنوع. استخدم 

 )٦١٦(بلـغ عـدد الطلبـة  عـن اسـتبانة البحـث إذلفحـص اسـتعداد الطلبـة لإلجابـة  اً قبلي اً وأجرى اختبار 

  طالبا وطالبة.

  

: إدراك الطلبــة اللتــزام جــامعتهم بــالتنوع، أظهــرت الدراســة ى النتــائج اآلتيــةتوصــل البحــث إلــو 

لعرقي بين الطلبـة فقـد تباينـت ونظرا لالختالف ا االجتماعية بين الطلبة والجامعة. في العالقة اً تباعد

دراك إقـات العامـة فـي الجامعـة بـي العالنظهرت كذلك أهمية أن تعأهم حول تجربتهم الجامعية، و آراؤ 

في تلبية حاجـة ألهميته  ؛الطلبة لعالقتهم مع الجامعة والجهود التي تنتهجها الجامعة في إدارة التنوع

لطالب الجامعة الذي سيدخل سـوق العمـل بعـد تخرجـه وبين البحث أهمية النتائج  المجتمع المتزايدة.

  وثقافات متنوعة تختلف عن التي يحملونها.  عامال ليجد مجموعة من الناس من أعراق مختلفة

  

) بحثـــا لنيـــل درجـــة الماجســـتير مـــن ١٩٩٧( )Nicholas Kipkorir Lang'at(أجـــرى 

الكنديـة بعنـوان " اسـتراتيجيات العالقـات العامـة فـي الجامعـة:  )University of Alberta(جامعـة 

ت التـي تسـتخدمها العالقـات العامـة األعمـال واالسـتراتيجيا الدراسة التعرف إلـىحالة دراسية"، هدفت 
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في الجامعات في كندا لتحقيق أهدافها. وقد أجرى الباحث دراستين اسـتطالعيتين قبـل البـدء بالبحـث 

الــذي اســتخدم فيــه المــنهج النــوعي، وقــام بجمــع المعلومــات مــن خــالل المقــابالت والوثــائق المطبوعــة 

  .)االنترنت(ومواقع 

  

ـــى قيـــام مكتـــبو  ـــة عمـــل  توصـــلت الدراســـة إل األبحـــاث والعالقـــات الخارجيـــة بتصـــميم هيكلي

تضـــمنت العالقـــة مـــع الصـــحافة والمنشـــورات واســـتراتيجيات االتصـــال  القـــات العامـــة وبرامجهـــا إذالع

 ،تعزيــز ثــالث أولويــات للجامعــةعالقــة مــع المجتمــع وٕادارة القضــايا. وتهــدف هــذه األعمــال  إلــى وال

  تذة وعاملين مؤهلين، وجذب مصادر مميزة ومهمة. وهي: استقطاب طلبة مميزين، واستقطاب أسا

  

) بحثــا للحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن قســم ٢٠٠٧( )Crystal C. Wall(أجــرى و 

بعنوان " العائد والجـنس: تحليـل  )The University of South Alabama(االتصال في جامعة 

ــــي مؤسســــة  ــــات العامــــة ف  National Collegiate Athletic)جهــــود الصــــحافة والعالق

Association)   لكشـف عـن األسـباب الكامنـة دراسـته إلـى االقسم رقم واحد فـي الجامعـات"، هـدفت

ضـة النسـاء ورياضـة اوكـذلك بـين ري ،والرياضة التي ال تدر اإلرباح ،وراء الرياضة التي تدر اإلرباح

قطاعـات  للحصـول علـى معلومـات مـن ممارسـي العالقـات العامـة فـي ااسـتطالع الرجال، غـذ أجـرى

 بنـــدا جـــرى )٢٣(مكـــون مـــن  ةخـــالل اســـتبيان الرياضـــة فـــي مجموعـــة مـــن الجامعـــات والكليـــات، مـــن

  عبر البريد االلكتروني. اإرساله

  

لأللعــــاب  عامــــة والصــــحافة تعطــــي اهتمامــــا واضــــحاتوصــــلت الدراســــة إلــــى أن العالقــــات الو 

وبينــت كــذلك بأنهــا تهــتم  الرياضــية التــي تجلــب اإلربــاح للمؤسســة أكثــر مــن الرياضــة غيــر الربحيــة،
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وأشـار بعـض العـاملين فـي العالقـات العامـة  بالرياضة الذكرية.بالرياضة النسائية أكثر من اهتمامها 

إلـــى أن رياضـــة الرجـــال تحظـــى بتغطيـــة  )أيضـــا(وأشـــارت النتـــائج  الـــربح لمـــا تـــم تـــوظيفهم. الانـــه لـــو 

خاصــة فيمــا يتعلــق  ،لدراســاتجراء مزيــد مــن ارياضــة النســاء. وأوصــى الباحــث بــإصــحفية اكبــر مــن 

مـــن كـــال الجنســـين بالدعايـــة التـــي تســـتخدمها العالقـــات العامـــة فـــي تـــرويج أنـــواع  نبرؤيـــة الرياضـــيي

  الرياضة المختلفة. 

  

) بحثا للحصول على درجة الـدكتوراه مـن كليـة ٢٠٠٥( )Jami Allee VanCamp( وقدَّم

مريكيـة بعنـوان" كيـف تعـد جامعـات األ University of Oklahoma)(الدراسات العليا في جامعة 

الواليات المركزيـة الجنوبيـة الغربيـة التـي تمـنح درجـة البكـالوريوس فـي العالقـات العامـة خريجيهـا فـي 

  يــــة قيــــامكيف هــــا تقــــع ضــــمن مهنــــتهم"، هــــدف البحــــث إلــــى التعــــرف إلــــىإدارة أزمــــات االتصــــال لكون

ــــذين يدرســــون غربيــــة بإعــــداد الجنوبيــــة ال الجامعــــات فــــي الواليــــات المركزيــــة فــــي المنطقــــة الطلبــــة ال

التي تقع ضمن المواضـيع دارة االتصال وقت وقوع األزمات إلوتحضيرهم بكالوريوس عالقات عامة 

كـانوا ) طالبـا ١٢(وتعد من مهماتهم المستقبلية. طبقت الدراسة علـى سـتة مدرسـين و ،التي يدرسونها

إضــــافة إلــــى الوثـــائق التــــي تنتجهــــا  ،مصـــدر المعلومــــات األولي(مــــدرس وطـــالبين مــــن كــــل جامعـــة)

منهــــا وصــــف مســــاق االتصــــال فــــي إدارة األزمــــات، والخطــــة الدراســــية، والكتــــب المقــــررة،  ،الكليــــات

  والواجبات الصفية، والمالحظات الميدانية. 

  

كشــفت الدراســة علــى أن المــادة الخاصــة بــإدارة  االتصــال فــي األزمــات تكونــت مــن تســعة و 

ارة ٕادو دراســات حــاالت، و ة تضــمنت (الفتــرة التحضــيرية للتخصــص، مواضــيع رئيســي ةمواضــيع: أربعــ

ــــق، خطــــة العالقــــات العامــــة  اإلعــــالم، واألخالقيــــات)، وأربعــــة ــــة (العمــــل ضــــمن فري مواضــــيع ثانوي
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جمعيــة العالقــات العامــة األمريكيــة، وتمثيــل دور مــدير األزمــة)، والموضــوع المالحــظ و اإلســتراتيجية، 

خصـص بتخصـص فرعـي يضـاف لتخصصـه الرئيسـي. وقـد أوصـى اآلخر انه بإمكان الطالـب أن يت

الباحث بمراجعة محتويات برامج البكالوريوس الخاصة بإدارة االتصال فـي األزمـات، وكـذلك التركيـز 

تجـاه خريجـي ونقاباتهـا العالقات العامة المهنية ي يجب أن تقوم به مؤسسات على الدور القيادي الذ

    امة.درجة البكالوريوس في العالقات الع

  

) بحثـــا بعنـــوان "دور العالقـــات العامـــة فـــي المؤسســـات" قـــدم فـــي ٢٠٠٤( م رافـــع دراغمـــةقـــدَّ 

مــؤتمر "العالقــات العامــة فــي الــوطن العربــي فــي ظــل العولمــة: الواقــع الحــالي وآفــاق المســتقبل" الــذي 

اب . تحـدث فيـه عـن مفهـوم العالقـات العامـة وأسـب)٢٠٠٤(مـايو  )٦-٤(عقد في الشارقة فـي الفتـرة 

تطورهــــا، وأهــــدافها، وموقعهــــا فــــي الســــلم اإلداري للمؤسســــة، وأهميــــة بنــــاء الصــــورة الذهنيــــة الجيــــدة 

الصــور التــي يحملهــا اإلفــراد، وجمــاهير المؤسســة،  والطــرق التــي يمكــن أن نــؤثر بهــا فــيللمؤسســة 

مــة، والمهــام التــي تقــوم بهــا العالقــات العامــة فــي المؤسســات، وتحــدث كــذلك عــن رواد العالقــات العا

والشروط التي يجب أن تتوفر في موظف العالقات العامـة، ودسـتور العالقـات العامـة. وبـين أسـباب 

وعـدم إعطائهـا لصـالحيات  ،عرقلة العالقـات العامـة التـي تتمثـل فـي عـدم فهـم اإلدارة لطبيعـة عملهـا

هـا، وانخفــاض العمـل، وعـدم تـوفر التمويـل الـالزم ألنشـطتها، وعــدم إلمـام القـائمين عليهـا لطبيعـة عمل

مســتوى وعــي الجمــاهير لعملهــا، وعــدم االهتمــام بتــدريب العــاملين فــي المجــال. وشــمل البحــث كــذلك 

، والــرأي العــام االتصــال وأنواعــه وبعــض النصــائح للمتحــدثين، وعالقــة العالقــات العامــة مــع اإلعــالم

  ، واألزمات وكيفية الخروج منها.وطرق التأثير فيه
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م العالقـات العامـة دراسـتها لدرجـة الماجسـتير فـي قسـ أثنـاءفـي  ا) تقرير ٢٠١٠الزاغة ( كتبت

فـي التواصـل  اإلعـالمبعنـوان: دور دوائـر العالقـات العامـة فـي اسـتخدام وسـائل  )الهـاي(في جامعة 

توصلت فيه الي أن دائرة العالقـات العامـة فـي مع الجماهير الداخلية: جامعة النجاح الوطنية مثاال. 

االتصال المتاحة كافة: المسموعة والمرئية والمكتوبة في اإلعالنـات الخاصـة  النجاح تستخدم وسائل

كـــانوا طلبـــة أســـواء  ،فيهـــا وبالنشـــاطات والفعاليـــات والمـــؤتمرات بهـــدف التواصـــل مـــع جمـــاهير الطلبـــة

لكترونيـة خاصـة الطلبة الخريجين، وتستخدم كـذلك الوسـائل اال الثانوية العامة أم الطلبة المسجلين أم

نـــت لكونهـــا ســـريعة وغيـــر مكلفــة وناجحـــة فـــي إيصـــال المعلومـــة، وبيَّ  )االنترنـــت(لكترونـــي واإل البريــد

 وأوصـــتلكترونيـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا. العامـــة علـــى الوســـائل اإلعالميـــة اإلالدراســـة تركيـــز العالقـــات 

جمــــاهير الطلبــــة  إلــــىكافــــة لضــــمان وصــــول المعلومــــة  اإلعــــالمضــــرورة اســــتخدام وســــائل بالباحثــــة 

  قافاتهم ومكان إقامتهم.الختالف ث

    

) بحثـا للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه مـن ٢٠٠٥(  )Melanie Lefferts Stone(أجرى 

بعنـــوان " تغطيـــة  ) The University of Mississippi(كليـــة الدراســـات العليـــا فـــي جامعـــة 

ا"، هــدفت جامعــات ودور العالقــات العامــة فيهــ لتعلــيم العــالي: دراســة حالــة لــثالثالصــحافة الوطنيــة ل

ة خـالل جامعـات أمريكيـ بالتغطيـة اإلعالميـة لـثالثاإلعـالم الـوطني  يـة قيـامكيفإلى تعرف الالدراسة 

وسائل إعالمية كمصدر للمعلومات هي: الصحف  ، وقد جرى اختيار ثالث)٢٠٠٣-٢٠٠٢(الفترة 

خطـــط مؤسســـات إعالميـــة. وهـــدفت الدراســـة كـــذلك إلـــى دراســـة ال ، مثلتهـــا تســـعوالمجـــالت والتلفـــاز

واالســتراتيجيات التــي تســتخدمها العالقــات العامــة فــي الجامعــات الــثالث فــي عالقتهــا مــع الصــحافة. 

 ،ن الوســائل اإلعالميــة نشــرت أكثــر مــن ألــف مقالــة ووثيقــة وخبــر حــول المراكــزقــد وجــد الباحــث أو 

 ،والمنـاهج ،والتمويـل ،واإلسـكان ،والمشـاريع ،والبـرامج ،والسياسـات ،والمعـارض ،واألقسـاط ،واألقسـام
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والموظفين. وقد تكررت الجامعـات فـي إطـار المعلومـات  ،والطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،واألنشطة

التي تتحدث عن الكليات وأعضاء هيئة التدريس واإلدارة والطلبة. وبعد أن أجرى الباحث العديد مـن 

لدراســـة أن العالقـــات المقـــابالت واللقـــاءات مـــع ممارســـي العالقـــات العامـــة ووســـائل اإلعـــالم، بينـــت ا

ة الوطنيـة، ومـن بينهـا التواصـل العامة في الجامعـات تسـتخدم تقنيـات متعـددة لجـذب اهتمـام الصـحاف

إليصال األخبـار، مـع فـوارق بسـيطة فـي النشـاط بـين  )االنترنت(على  اإللكتروني عبر طرق متعددة

  جامعة وأخرى. 

  

جسـتير فـي قسـم العالقـات العامـة فـي ) بحثا أثناء دراستها لدرجـة الما٢٠١٠الزاغة ( أجرتو 

العــام وطــرق قياســه: طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة  بــالرأيجامعــة الهــاي بعنــوان: وعــي الجمــاهير 

العــام وطــرق قياســه  الــرأيالتعــرف علــى مــدى وعــي طلبــة جامعــة النجــاح بمفهــوم الــى مثــاال. هــدف 

وصـــفية مســـتخدمة المنهجـــين وقعـــت دراســـتها ضـــمن البحـــوث الوطـــرق كتابهـــا.   اإلســـتبانةوبمفهـــوم 

وطالبـة. توصـلت  ) طالـب٢٠٠وزعتهـا علـى ( اسـتبانهصـممت  لنتائج، إذالكمي والكيفي في تحليل ا

%)، ونسبة الذين يعرفون الهـدف مـن ٦٩نسبة الذين يعرفون المقصود بالرأي العام (أن  إلىالدراسة 

)، والـذين يعرفـون كيفيـة ٨٢.٢٥سـتبانة (%)، والذين يعرفـون المقصـود باإل٥٢.٩قياس الرأي العام (

%)، فـي حـين بلغـت ٨٢.٧( اإلسـتبانة عـن اإلجابـة%)، والذين ال يخشـون مـن ٥٦( اإلستبانةكتابة 

    %).٨٢.٢( اإلستبانةنسبة الذين يعتقدون بأهمية 

  

) بعنـوان (دور العالقـات  ٦٥) مقـاال فـي رسـالة النجـاح العـدد ( ٢٠٠٠( نشر رافع دراغمةو 

النجاح الوطنية"، تحدث فيه عن نشأت دائـرة العالقـات العامـة الـذي واكـب نشـأتها العامة في جامعة 

أهميــة الــدائرة تعــود لكونهــا نافــذة يســتطيع مــن خاللهــا  نّ إ :، وقــال)١٩٧٧(ت الجامعــة فــي العــام نشــأ
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كــل متســائل عــن معلومــة حــول الجامعــة أن يجــد جوابــا لــه لــديها، فهــي تســعى لتكــوين صــورة ذهنيــة 

ات العامـة فـي جامعـة ى الجماهير والحفاظ على سـمعتها. ولخـص أهـداف دائـرة العالقـطيبة عنها لد

تعميــق انتمــاء الطلبــة لجــامعتهم و ، بنــاء ســمعة طيبــة للجامعــة وفروعهــا ومكاتبهــا: النجــاح بمــا يــأتي

، تعزيــز ثقــة  الجمهــور الــداخلي (طــالب وعــاملين) بالجامعــةو ، وحملهــم علــى االفتخــار واالعتــزاز بهــا

علـى كسـب ثقـة الجمـاهير الخارجيـة بالجامعـة مـن خـالل تعميـق التفـاهم والتعـاون بينهمـا فـي العمل و 

عقــد المــؤتمرات الصــحفية ونشــر أخبــار الجامعــة الطــالع الجمــاهير بكــل مــا هــو و ، مجــاالت مختلفــة

 ٕاجراء الدراسات  والبحوث الميدانية إلعداد البيانات وجمـع المعلومـات لتقيـيم الصـورة الذهنيـةو ، جديد

ــــائج ــــة بالجامعــــة واطــــالع إدارة الجامعــــة بهــــذه النت ــــة المتعلق ــــدائرة الداخلي . وتحــــدث عــــن جمــــاهير ال

المـؤتمرات والنـدوات، و المطبوعـات والمنشـورات،  ، وهيوالخارجية وعن األعمال التي تقوم بها الدائرة

ة علــــى متابعــــة موقــــع الجامعــــو اســــتقبال ضــــيوف الجامعــــة، و المــــنح الدراســــية والزيــــارات العلميــــة، و 

ٕاعــداد أفــالم وثائقيــة خاصــة بالجامعــة، و متابعــة اتفاقيــات التعــاون، و لكترونــي، وبريــدها اإل )النترنــتا(

متابعة برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومتابعة التنسـيق مـع وسـائل اإلعـالم، والعمـل و 

ـــرد علـــى استفســـارات المـــراجعين، اإلشـــرا ف علـــى مكاتـــب االرتبـــاط التطـــوعي، واســـتالم الشـــكاوى وال

جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالجامعـــة والمنشـــورة عبـــر وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة، و التابعـــة للجامعـــة، 

ن دائـرة العالقـات العامـة حلـي والمؤسسـات التعليميـة. وقـال إوتنمية العالقات العامة مـع المجتمـع الم

إن مـا  :المـدير. وخـتم البحـث بـالقولوتضم أربعة مـوظفين إضـافة إلـى  ،تتبع لرئيس الجامعة مباشرة

حـب العمـل وروح الفريـق  ؤدييـ، و يميز العمل في دائرة العالقات العامة انـه يتسـم بالتجديـد والحيويـة

  .  جلهاأفي تحقيق األهداف التي وجدت من  الجماعي دورا كبيرا في نجاح الدائرة
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يــة العالقــات ) بحثــا بعنــوان "قيــاس فاعل٢٠٠١( )Walter K. Lindenmann(أجــرى و 

مـدى تـأثير  لتعـرف إلـىالألغذية وجمعية تعلـيم التغذيـة"، هـدفت الدراسـة  )Dole(العامة لدى شركة 

 ١٠٠٠تهم (طالب الصف الثالـث وأسـاتذ ة التي تعدها العالقات العامة فيالمرن )الكمبيوتر(أقراص 

ودور أكــل  ،مناســبةأهميــة التغذيــة الواليــات أمريكيــة، بهــدف تعلــيمهم  ) فــي ســتاأســتاذ ٤٠طالــب و

 يــــا فــــي الحصــــول علــــى صــــحة مناســــبة. وجــــرت الدراســــة علــــىخمــــس وجبــــات خضــــار وفواكــــه يوم

 محــــول وعــــيهم واتجاهــــاته ،) بنــــدا علــــى العينــــة١٨مــــرحلتين: األولــــى توزيــــع اســــتبانة مكونــــة مــــن (

بعـد ، والثانيـة توزيـع نفـس االسـتبانات علـى نفـس العينـة قبـل توزيـع القـرص المـرنبخصوص التغذيـة 

خمسـة  ة قبل توزيع االستبانة أجابوا عـنن الطلبة شهور. أظهرت النتائج أبأربع توزيع القرص المرن

  صحيحا بعد توزيع القرص المرن.  سؤاال )١٧(أسئلة صحيحة فقط، في حين أجابوا 

  

للحصـول علـى درجـة الماجسـتير  ببحـث) ٢٠٠٩احمد ( يالباحثة سمية عبد الراض وتقدَّمت

جامعــــة قنــــا بعنــــوان "دور التخطــــيط فــــي إدارة العالقــــات العامــــة بالمؤسســــات  مــــن كليــــة اآلداب فــــي

نشـآت السـياحية السياحية"، هدفت لتقييم مسـتوى ممارسـة التخطـيط فـي إدارة العالقـات العامـة فـي الم

ومــدى انتهــاج األســاليب العلميــة  ،واقــع التخطــيط بــإدارات العالقــات العامــة مــن خــالل التعــرف إلــى

أهـــم وتعـــرف  ،تنفيـــذ بـــرامج العالقـــات العامـــة خطـــيط المســـبق والدراســـة الشـــاملة فـــيالقائمـــة علـــى الت

 وقــد ،خدمت الباحثــة الدراســة الوصــفيةالمعيقــات التــي تحــول دون تبنــي خطــة للعالقــات العامــة. اســت

وكـــذلك  ،اعتمـــدت مـــنهج المســـح واألســـلوب المقـــارن مـــن خـــالل تصـــميم اســـتبانات لجمـــع المعلومـــات

بلة. وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من القائمين بأعمال العالقـات العامـة استخدام أسلوب المقا

ن تبــين أ ، إذن الواقــع مختلــف تمامــاأبــالباحثــة  ع خطــة ألنشــطتها، وأضــافتفــي المنشــآت تقــوم بوضــ

وليســت  ،البســيطة )الروتينيــة(العالقــات العامــة تعمــل فــي إطــار التطبيــق التقليــدي للمهــام التنفيذيــة و
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إلســتراتيجية فعليــة للعالقــات العامــة، لــم تــرق إدارة العالقــات العامــة للمســتوى المطلــوب للقيــام تطبيقــا 

وأشـــارت النتـــائج  .بـــالتخطيط االســـتراتيجي فـــي المنشـــأة والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي عمليـــة صـــنع القـــرار

تقــوم ء الفرصــة لإلبــداع واالبتكــار، و إلــى اســتخدام النظــام المركــزي فــي اإلدارة وعــدم إعطــا )أيضــا(

ويحـد مـن  ،اإلدارة بوضع الخطة لتحديـد األهـداف ممـا ال يتناسـب مـع طبيعـة عمـل العالقـات العامـة

ســرعتها فــي العمــل بســبب عــدم تخطيهــا لــإلدارة العليــا، وهــذا مــا يتعــارض مــع عمــل العالقــات العامــة 

    وسرعة اتخاذ قرارات. ،في السياحة التي يحتاج إلى سرعة حركة

  

) مـــن قســـم الصـــحافة واإلعـــالم فـــي جامعـــة اليرمـــوك بحثـــا ٢٠٠٢أجـــرى تحســـين منصـــور(و 

بعنوان "ممارسة العالقات العامة في مديرية األمن العام األردنية من وجهة نظر الجمهور الـداخلي"، 

ممارســة العالقــات العامــة فــي مديريــة األمــن العــام األردنيــة مــن وجهــة نظــر  إلــى التعــرف إلــىهــدفت 

انـــت هـــذه الممارســـات تختلـــف باختيـــار بعـــض المتغيـــرات الشخصـــية وفيمـــا إذا ك ،الجمهـــور الـــداخلي

مـــن عناصـــر الضـــباط وأفـــراد  اً عنصـــر  )١٨٥(والوظيفيـــة لعينـــة الدراســـة. تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

  الشرطة من جمهور المديرية الداخلي، واستخدم الباحث فيها عدة أساليب إحصائية.

  

األولويـة فـي تعطـى العالقـات العامـة : ، مـن أهمهـاتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائجو 

لــم تــؤثر  متغيــرات و  المرتبــة الثانيــة. مفــي حــين احتلــت البحــوث واالتصــال والتقيــي ،عملهــا للتخطــيط

الحالــة االجتماعيــة وعــدد ســنوات الخبــرة والرتبــة فــي ممارســة عمــل العالقــات العامــة، فــي حــين كــان 

المديريـة األداء، وتسـتخدم العالقـات العامـة فـي هناك تأثير لمتغيري العمـر والمسـتوى التعليمـي علـى 

  نموذجي النشر واإلعالم من نماذج "غرونك" األربعة. نموذجا يجمع بين سمات 
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ممارســــة العالقــــات العامــــة فــــي  ) دراســــة بعنــــوان "٢٠٠٥أجــــرى الــــدكتور محمــــد قيــــراط (و 

فـي واقـع "، بحثـت  المسـتقبل المعوقات التنظيمية، المشاكل الهيكلية وآفاق اإلمارات العربية المتحدة:

المســتقبل التــي تواجههــا هــذه  ممارســة العالقــات العامــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتحــديات

 -دراسـة  )٦٨(تحليليـة ل  ورائية المهنة في دولة ناشئة تنمو بوتيرة سريعة جدا، من خالل دراسة ما

منهجيــا، اســتعملت  العالقــات العامــة. فــي جامعــة الشــارقة، آليــة االتصــال، مســار -مشــروع تخــرج 

     مشاريع التخرج منهج المسح وأدوات المالحظة الميدانية، والمقابالت الشخصية.

  

أن هنــاك فهمــًا خاطئــًا للعالقــات العامــة أدى إلــى وجــود فجــوة إلــى نتــائج الدراســة توصــلت و  

لف إدارات العالقـات العامـة مـن مخت عانيت العالقات العامة. بيرة بين اإلدارة العليا للمنظمة وجهازك

فيمــا ات الماديــة. أمــا ونقــص فــي الميزانيــة واإلمكانــ نقــص فــي الكــادر البشــري المؤهــل والمتخصــص،

بّينــت النتــائج أنهــا محــدودة  فقــد ،لصــالحيات والمهــام التــي تعطــى ألجهــزة العالقــات العامــةيخــص ا

والدراســـات  م التخطـــيط االســـتراتيجيتقتصـــر علـــى المهـــام التنفيذيـــة والتشـــريفية فقـــط، وال وجـــود لمهـــا

    واألبحاث.

  

) بحثـا لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن قسـم اإلدارة ٢٠٠٨الباحـث فـؤاد علـى حسـين سـعدان ( وقدَّم

 –أدوار ونمـــاذج العالقـــات العامـــة فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة والمحاســـبة فـــي جامعـــة القـــاهرة بعنـــوان " 

هــدفت إلــى "، مــة فــي القطــاعين العــام والخــاصدراســة مســحية علــى عينــة مــن أجهــزة العالقــات العا

مــن خــالل وتحليلهــا بهــا ممارســة العالقــات العامــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة  جــريالكيفيــة التــي ترصــد 

والنمـاذج اإلضـافية األخـرى  )Grunig and Hunt(تطبيـق نمـاذج العالقـات العامــــة التـي أقترحهـا 

إلى جانب الكشف عن األدوار االتصالية التي يقـوم  يها في الدراسات الالحقة ،إلالتعرف  جرىالتي 
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التــي تــؤثر فــي كافــة المتغيــرات  ،بهــا مــديرو العالقــات العامــة فــي منظمــات القطــاعين العــام والخــاص

) مفـردة مـن ٨٠كيفية ممارسة النماذج واألدوار. واستخدمت الدراسة منهج المسح لعينـة مكونـة مـن (

  .منظمات القطاعين العام والخاص مديري أو مسئولي العالقات العامة في

  

في قيام مديري العالقات العامـة فـي  ةإحصائيً  اللةدذات وجود فروق توصلت الدراسة إلى و 

الجمهوريــــة اليمنيــــة بــــأداء األدوار المختلفــــة، فقــــد جــــاء الــــدور الفنــــي فــــي الترتيــــب األول مــــن حيــــث 

دور المـدير ، أمـا دور المـدير التنفيـذي الممارسة، فيما حل الدور التقليـدي فـي الترتيـب الثـاني، تـاله 

وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا فــي ممارســة أجهــزة الدراســة  تظهــر أ، و فقــد احتــل الترتيــب الرابــع واألخيــر

جــــاء نمــــوذج التــــأثير و  .صــــة بممارســــة العالقــــات العامــــةالعالقــــات العامــــة فــــي الــــيمن للنمــــاذج الخا

يليــه نمــوذج  ،افي فقــد حــل فــي الترتيــب الثــانيالشخصــي فــي الترتيــب األول، أمــا نمــوذج المتــرجم الثقــ

المعلومات العامة، في حين جاء النموذج المتوازن ثنائي االتجاه في الترتيب الرابـع، ومـن ثـم نمـوذج 

الوكالة الصحفية، تاله النموذج الالمتوازن ثنائي االتجاه الذي جاء في الترتيـب السـادس، فيمـا احتـل 

تبــين وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة متوســطة بــين وأخيــرا  .األخيــر نمــوذج الــدوافع المشــتركة الترتيــب

المـدير  –النماذج ثنائية االتجاه ونمـوذج الـدوافع المشـتركة مـن جهـة، وبـين األدوار اإلداريـة (المـدير 

    التنفيذي) من جهة أخرى.

لنيــل درجــة الماجســتير مــن جامعــة جنــوب الــوادي  ببحــث) ٢٠٠٨الباحــث وليــد ديــاب( وتقــدم

دراســــة تطبيقيــــة علــــى المؤسســــات االقتصــــادية  -أخالقيــــات العمــــل فــــي العالقــــات العامــــة  ن "بعنــــوا

لكشــف عــن أهميــة األخالقيــات المهنيــة ودورهــا فــي مؤسســات إلــى ا، هــدفت ”واالجتماعيــة فــي مصــر

 ،ت األخالقيـة للممارسـين للمهنـةوتحديد أبرز العوامـل والمـؤثرات فـي تشـكيل القـرارا ،العالقات العامة

أهـم الصـفات المهنيـة واألخالقيـة التـي يتحلـى بهـا العـاملون فـي العالقـات العامـة، والضـوابط ف وتعر 
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اإلدارة) والكشف عن مدى و  -المرءوسينو  -المجتمعو  -والمعايير األخالقية في التعامل مع (الزمالء

تتبـع دوافـع  ألعمـالهم، وكـذا ألدائهـمإدراك ممارس العالقات العامة للمسـئوليات والواجبـات األخالقيـة 

وتحديــــد الســــلبيات األخالقيــــة فــــي ممارســــات العــــاملين  ،عــــن االلتــــزام باألخالقيــــات المهنيــــةالخــــروج 

والتوصــل فـــي  ،وعوامــل ردعهــا، إضـــافًة إلــى عالقـــة الممارســين بمواثيــق الشـــرف واتجاهــاتهم نحوهـــا

لين فـــي النهايـــة إلـــى بعـــض التوصـــيات التـــي تســـاعد علـــى تأصـــيل األخالقيـــات المهنيـــة لـــدى العـــام

  .العالقات العامة

  

حاجـــة إلـــى وضـــع ب العربـــيالـــوطن  فـــيإلـــى أن مهنـــة العالقـــات العامـــة توصـــلت الدراســـة و 

تطـوير مفهـوم األخالقيـات المهنيـة ضوابط وأسس إجرائية لقواعد أخالقيات مهنـة العالقـات العامـة، و 

مـدونات أخالقيــة مــن تخصـص العالقـات العامــة، وقيـام الشـركات والمؤسســات بإصـدار  اً رئيسـي حقـال

والتوصل إلـى وضـع  ،تكون مرشًدا وموجًها لقرارات المديرية وسلوكيات العاملين في العالقات العامة

 ،واالهتمـــام بالـــدورات التدريبيـــة ،ميثـــاق شـــرف مـــنظم لمهنـــة العالقـــات العامـــة فـــي مؤسســـاتنا العربيـــة

ن مـــن صـــورتها. وقــــد وعمليـــات التـــدريس األخالقـــي الــــذي مـــن شـــأنه أن يطـــور أداء المهنــــة ويحســـ

المسـتوى  توصلت الدراسة إلى وضـع أول ميثـاق شـرف أخالقـي يحـدد آداب المهنـة وضـوابطها علـى

أخالقيـــات  ضـــغوًطا تـــؤثر فـــين معظـــم العـــاملين فـــي مجـــال العالقـــات العامـــة يواجهـــون العربـــي. إ

وال  ،الممارسة، فقد كشـفت أن نقـص المخصصـات الماليـة وضـغوط العمـل المسـتمر الـذي ال يتوقـف

يترك فرصًة للراحة، وعمل غير المتخصصـين مـن األسـباب المهمـة التـي تـدفع الممارسـين إلـى عـدم 

االلتــزام باألخالقيــات المهنيــة، وفــي هــذا الصــدد عرضــت الدراســة عــدًدا مــن المقترحــات لتعزيــز التــزام 

اع ممـــارس الممارســـين بأخالقيـــات المهنـــة وترقيـــة األداء المهنـــي. وتوصـــلت الدراســـة إلـــى درجـــة اقتنـــ

 ،العالقـــات العامـــة بأهميـــة وضـــع ضـــوابط أخالقيـــة وقـــيم مهنيـــة للعالقـــات العامـــة بدرجـــة كبيـــرة جـــدًّا
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ـــــي صـــــياغة السياســـــات واالســـــتراتيجيات  ـــــا ف ـــــى أن العالقـــــات العامـــــة تـــــؤدي دوًرا مهًم مؤكـــــدين عل

هـرت النتـائج إضـافًة إلـى أن لهـا تـأثيًرا علـى المنـاخ النفسـي للعـاملين. كمـا أظ ،بالمنظمات المعاصـرة

منهـــا التحـــدث مـــع زمـــالء المهنـــة  ،تعـــدد العوامـــل المـــؤثرة فـــي تشـــكيل القـــرارات األخالقيـــة للممارســـين

القــــيم التــــي  -األكثــــر خبــــرة، والعوامــــل الشخصــــية المرتبطــــة بالنشــــأة االجتماعيــــة كالخلفيــــة الثقافيــــة

    ثمَّ القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المهني. -األسرةو  -يعتنقها

  

) دراسة بعنوان " دور العالقات العامة في مؤسسات التعليم ٨٦: ١٩٨٥( جرى علي عجوةأ

اإلنسانية  العالي" نشرت في العدد األول من المجلة العلمية التي تصدرها كلية اآلداب والعلوم

إلى إجراء دراسة تحليلية للعالقات هدفت في المملكة العربية السعودية،  زبجامعة الملك عبد العزي

 مارسة هذه الوظيفة في هذا المجال.النموذج األمثل لم ، للتعرف إلىالعامة في مجال التعليم العالي

القات العامة في المجتمع رة والمتأثرة بنشاط العبالدراسة والتحليل الجماهير المؤثوتناول البحث 

يق االتصال وأوضح البحث دور كل من الطالب واإلدارة واألساتذة والخريجين في تعم الجامعي.

والهيئات  ،والشركات ،والجماعات المهنية ،ورجال األعمال ،والمجتمع المحلي ،بأولياء األمور

وألقى الباحث الضوء على إدارة  طيبة للجامعة في أذهان الجماهير. لرسم صورة ؛الحكومية

  العالقات العامة في الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي. 

  

ضرورة رفع إدارة العالقات العامة إلى  من أهمها: ،عدد من النتائجوتوصل الباحث إلى 

أهمية اختيار المسؤول األول فيها من بين المتفهمين لطبيعة هذه و أعلى المستويات اإلدارية، 

ضرورة أن يقوم رئيس الجامعة بعقد مؤتمرين و الوظيفة ودورها المتميز في مؤسسات التعليم العالي، 

والثاني في الربع األخير  ،ألول من العام الدراسييكون األول في الربع ا ،طلبةسنويا لألساتذة ولل
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المشكالت التي يواجهها الطلبة واألساتذة وتلقي االقتراحات المفيدة وتحديد  ، بهدف التعرف إلىمنه

لعميد انه يمكن اسب مع اتجاهات الجماهير المهتمة. كما بينت الدراسة سياسات الجامعة بما يتن

ضرورة أن يقوم كل أستاذ و بنفس العمل الذي يقوم به رئيس الجامعة،  لية أو المعهد أن يقوم الك

والعمل  ،اتجاهات الطلبة نحو المادة التي يقوم بتدريسها نهاية الفصل الدراسي بالتعرف إلى في

ما  إذا ن هذه النتائجويرى الباحث أ ت لتنعكس على أدائه في الفصل اآلتي.على دراسة المالحظا

طبقت فمن شانها أن تحقق التفاهم بين اإلدارة والطالب وأعضاء هيئة التدريس وتضمن مزيدا من 

  .  ة وبناء المجتمعفي خدم يااليجاب دورهاألداء الفعال في تحقيق أهداف التعليم العالي وتأكيد 

  

) مجموعة من األبحاث والدراسات عالجت ٣١: ١٩٩١سمير حسين وآخرون ( وعقد

ركزت على  )١٩٨١-١٩٧٥(أبحاث في مصر خالل الفترة  ةارة العالقات العامة: ثالثموضوع إد

تناولت نفس  )١٩٧٨(الجوانب اإلدارية والتنظيمية للعالقات العامة، ودراسة في العراق في العام 

حول إدارة العالقات  )١٩٧٩(النقاط اإلدارية والتنظيمية، ودراسة في السودان أجريت في العام 

وجوانبها التنظيمية وأساليب ممارستها، ودراسة في اإلمارات العربية المتحدة في العام العامة 

عن إدارة العالقات العامة، وقد أظهرت هذه الدراسات وجود عدة مشكالت تعاني منها  )١٩٨٤(

: عدم تقدير اإلدارة للدور الذي تقوم به العالقات العامة، وشيوع منهاأجهزة العالقات العامة، 

، واعتبار نشاط العالقات العامة ووظائفها  هيم خاطئة في المنشاة عن دور العالقات العامةمفا

ثانويا وليس إنتاجيا، وضعف ميزانية العالقات العامة وانخفاض مخصصاتها، ونقص المختصين 

في مجال العالقات العامة، وافتقار العالقات العامة لألساليب العلمية في التخطيط وتحديد 

ف، وتداخل االختصاصات بين إدارة العالقات العامة واإلدارات األخرى في المنشاة، وعدم األهدا
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تعاون اإلدارات األخرى مع العالقات العامة في تنفيذ أنشطتها، وصغر حجم إدارة العالقات العامة 

  في المنشأة مما يؤدي إلى التقليل من شأنها.  

  

العالقات العامة وقضايا الشباب في  ) دراسة بعنوان "١١٨: ١٩٨٥علي عجوة ( وكتب

 ةنشرت ضمن مجموعة أعمال ندوة اإلعالم والشباب التي نظمتها كلية اإلعالم بجامع مصر"

ب الصدع الذي تحديد دور العالقات العامة في رأ ، هدفت إلى)١٩٨٣( يالقاهرة في كانون ثان

شباب، وضرورة استعادة التوازن أحدثته مرحلة طغيان المادة في قيم المجتمع المصري بين قطاع ال

التي تنعكس بصورة كبيرة على الشباب الذي ه ومؤسساته المختلفة المفقود بين أفراد المجتمع وهيئات

يشعر بالقلق والحيرة حيال القيم المتصارعة في المجتمع. استخدم الباحث الدراسة الوصفية 

ن مجتمع الشباب أكثر من أهمها أ ،ائجأظهرت الدراسة جملة من النتو باستخدام المنهج التحليلي. 

 يتميز به من خاصية القلق والتوتر.لما  ،بالمشكالت من غيره من فئات المجتمع اً ر حساسية وتأث

ليرسم السياسات اإلعالمية في مجاالت  ؛بتشكيل مجلس أعلى لإلعالم والشباب وأوصى الباحث

وتخصيص جوائز تقديرية وتشجيعية واإلشراف على إصدار مجلة تعنى بقضايا الشباب،  ،الشباب

التي يؤكد الخبراء فعاليتها في إقامة جسور تصال الجماهيرية ألفضل البرامج الشبابية في وسائل اال

تشجيع إنشاء اإلذاعات المحلية والصحف و ومخاطبة مشاكله وقضاياه،  ،قوية للتفاهم مع الشباب

مام بالتربية الدينية في المدارس والجامعات االهتو ، ، وٕاتاحة الفرصة للشباب بالمشاركةاإلقليمية

لتثبيت القيم الوطنية واألمل في النفوس، واالهتمام بالبحوث والدراسات التي تتناول مشاكل الشباب 

  واتجاهاتهم.    
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) دراسة بعنوان "إدارة العالقات العامة في ١٩٧: ١٩٩١عقد سمير حسين وآخرون (و 

األول: مجموعة من  لسعودية" تم تطبيقها على مجتمعين،بية ااألجهزة الحكومية في المملكة العر 

)، ١٠٨الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية المركزية، بلغ عدد مفرداتها (

ووصل عدد  ،ضم مجموعة من المديريات والوكاالت والفروع والوحدات المحلية ،والمجتمع الثاني

 ،توصل الباحثون إلى نتائج وتوصيات كأداة قياس. ثون استبانة)، وصمم الباح٦٠٠إلى (مفرداته 

، وتوحيد كافة األجهزة الحكوميةإدارات عالقات عامة متخصصة بمن أهمها: ضرورة وجود 

وٕالغاء المسميات األخرى، وضرورة ارتباط  ،المسميات التنظيمية تحت مسمى "العالقات العامة"

 ،وضع سياسات محددة إلدارات العالقات العامةو ا للمنشاة، إدارة العالقات العامة باإلدارة العلي

وتحديد اختصاصاتها وأنشطتها، ودعم إدارات العالقات العامة بالكفاءات البشرية المتخصصة 

االهتمام و وضع ضوابط ومقاييس موضوعية الختيار العاملين في العالقات العامة، و والمؤهلة، 

العامة، وتخصيص الموازنات المالية الكافية إلدارات بتدريب العاملين في إدارات العالقات 

العالقات العامة لتمكينها من القيام بأعمالها، وٕاتاحة الفرصة لقيادات العالقات العامة لحضور 

اجتماعات اإلدارة العليا، وانتهاج األسلوب العلمي في تخطيط أنشطة العالقات العامة وتنفيذها 

العاملين في العالقات العامة أن يظهروا اهتماما كبيرا بكل مصادر ومتابعتها وقياس نتائجها. وعلى 

ن يسهموا في لتزموا بالصدق في عرض الحقائق، وأن يت وصناديق اآلراء واالقتراحات، وأالمعلوما

  تعريف الجماهير بالخدمات المتعددة التي تقدمها المنشأة.  

  

نوان "اتجاهات القيادات ) رسالة ماجستير بع٢٠٠٣سلطان بن عجمي الحمادي (قدم و 

اتجاهات  إلىتعرف الات العامة وسبل تطويرها"، هدفت إلى العليا في الجوازات نحو وظيفة العالق

القيادات العليا في الجوازات نحو أهمية وظيفة العالقات العامة في الجوازات. استخدم الباحث 
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. توصل البحث إلى النتائج )المنهج الوصفي التحليلي في بحثه، وطبق أداة البحث (االستبانة

: هناك اتجاهات ايجابية عالية لدى القيادات العليا في الجوازات نحو أهمية وظيفة العالقات اآلتية

العامة في الجوازات، كما أظهرت الدراسة وجود اتجاهات ايجابية كبيرة لدى القيادات العليا في 

ما يشير إلى العالقات العامة في الجوازات رة الجوازات نحو األنشطة والبرامج التي تقوم بها دائ

ا في يجابية قوية للقيادات العليهناك اتجاهات إو ، امة في الجوازاتالواقع الجيد لوظيفة العالقات الع

هناك اتجاهات و ، ووسائلها تطوير وظيفة العالقات العامة في الجوازاتالجوازات نحو أساليب 

يا في الجوازات نحو سبل تطوير العالقات العامة في ايجابية مرتفعة بوجه عام للقيادات العل

الجوازات، ووجود عالقات ذات داللة إحصائية بين بعض المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد 

ومتغيرات الدراسة فيما يخص اتجاهات القيادات العليا في الجوازات نحو وظيفة  ،مجتمع الدراسة

ة العمل، والرتبة العسكرية، وسنوات الخبرة في الوظيفة وهي: جه ،العالقات العامة وسبل تطويرها

عليها. وأوصى الباحث بضرورة اختيار العاملين في لدورات التدريبية التي ُحصل الحالية، ونوع ا

من حيث مؤهالتهم العلمية وخبراتهم العملية، وٕايجاد اتصال  ،العالقات العامة من بين المؤهلين

 العالقات العامة بها.   ةر ئداات العليا في الجوازات و القياد وتنسيق فعال بين ،مباش

  

أجرى د. محمد قيراط دراسة حول مفهوم العالقات العامة لدى العاملين في إدارات المدينة و 

 هدفت الدراسة إلى التعرف و ) ٢٥٧: ٢٠٠٦(قيراط،  )٢٠٠٢-٢٠٠١(الجامعية في الشارقة سنة 

القات العامة ماهية وظيفة الع ، والتعرف إلىلمنظمةة العالقات العامة في اكيفية ممارسة وظيف

لطرق والوسائل المتبعة لتطوير وظيفة العالقات العامة. شملت عينة الدراسة او  ،لدى المبحوثين

، واتبعت المنهج المسحي. استخدم العاملين في اإلدارات المختلفة في المدينة الجامعية في الشارقة

توصلت الدراسة إلى أن جميع وقد ال متنوعا. اسؤ  )٣٨(لت على أداة بحث اشتمالباحث االستبانة 
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لعالقات العامة تقوم بمدح ن ادراية بمصطلح العالقات العامة، وأ) على علم و ٨٠أفراد العينة (

وبينت  ة.من خالل وسائل اإلعالم المختلفوتلميعها صورة المنظمة للجمهور الداخلي والخارجي 

لكنهم  ،ي مجال العالقات العامة لديهم القابلية للعمل في هذا المجالن فأن العاملي )كذلك(الدراسة 

إلى الفهم الخاطئ  )أيضا(وأشارت النتائج  ساليب والممارسة الصحيحة للوظيفة.يفتقدون إلى األ

  لممارسة وظيفة العالقات العامة في مؤسسات التعليم العالي.

  

العالقات العامة في جامعة الشارقة" كما أجرى د. محمد قيراط دراسة أخرى بعنوان "واقع 

ة ) تناول فيها تحليل واقع العالقات العامة في جامع٢٥٨: ٢٠٠٦( قيراط، ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(سنة 

ة مجموعة من األسئلة تعلقت بنشأة العالقات العامة في جامع الشارقة، وقد أجابت الدراسة عن

لعامة في الجامعة، والمكانة الوظيفية التي هم الوظائف والمهام التي تقوم بها العالقات اوأ ،الشارقة

هج المسح والصعوبات التي تواجهها. استخدم في الدراسة من امة فيها،تحتلها العالقات الع

موظفين من إدارات العالقات العامة في  )١٠(تم توزيع استبانة على  والمقابالت الشخصية، إذ

ي جامعة الشارقة تتزايد أهميتها ومسؤولياتها الجامعة. وتوصلت الدراسة إلى أن العالقات العامة ف

إلى اقتصار إدارة العالقات العامة في الجامعة على  تلك النتائج كذلكأشارت كما من حين آلخر، 

وبينت كذلك غياب التخطيط االستراتيجي ووظيفة تدعيم صناعة  ،الوظائف التشريفية والتنفيذية

  القرار في الجامعة. 

  

دور العالقات العامة "دراسة بعنوان ) ٢٠٠٤( بن ماجد العجمي ن راكانقدم ماجد بو  

مفهوم العالقات  إلىالتعرف الدراسة إلى هدفت  "،بمصلحة الجمارك في الحد من تهريب المخدرات

(وذلك من خالل تبصير الجماهير بالغرض من م المنوطة بها في مصلحة الجمارك والمها ،العامة
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م عند التعرض لمثل هذه لذهنية السلبية التي قد تنشأ في أذهانهعمليات التفتيش تجنبا للصورة ا

والوقائية والتنفيذية والعالجية للعالقات العامة بمصلحة الجمارك  اإلرشاديةبيان األدوار  ،)اتالعملي

استخدم الباحث  المنهج الوصفي التحليلي عن طريق مدخل المسح  في الحد من تهريب المخدرات.

وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج من أداة لجمع البيانات، م االستبانة  كاالجتماعي باستخدا

على  اإلرشادية والكتيباتأن العاملين بالعالقات العامة في الجمارك يقومون بتوزيع النشرات أهمها: 

ويجرون الدراسات  ،والوقائية من تهريب المخدرات اإلرشاديةويشاركون بوضع الخطط  ،الجماهير

تضع العالقات العامة ، كما خطورة انتشار تهريب المخدرات لدرء اإلعالميةوالحمالت والبحوث 

السلبية ي تحسين الصورة فالطرق المتبعة  إلى باإلضافةخططا عالجية لمشكلة تهريب المخدرات 

دوار أالعينة حول  أفرادتباينا في اتجاهات  )أيضا( النتائج وأظهرت .لدى الجماهير عن الجمارك

هريب تالحد من  والوقائية والتنفيذية والعالجية بمصلحة الجمارك في اإلرشاديةات العامة العالق

  المخدرات.

 

تيبات تعرف الجمهور بالمشكلة وك ،بضرورة توزيع نشرات تعريفية وقد أوصى الباحث

 والقيام ،العالقات العامة للخطط االسترشادية إعدادضرورة ، وأوصى كذلك بوتحذر من العقوبة

التعاون مع رجال  أهميةوعقد الندوات والمحاضرات لحث الجمهور على  ،اإلعالميةحمالت بال

  للحد من تهريب المخدرات. هموأساليبوتعريفهم بطرق المهربين   ،الجمارك

 

دور العالقات العامة في تحقيق "دراسة بعنوان  )٢٠٠٣( راقي عفار الفرد العتيبي أجرىو 

بيان الدور  إلىالدراسة هدفت  ،"في جوازات منطقة مكة المكرمة أهدافها من وجهة نظر العاملين

الذي تقوم به العالقات العامة  بالجوازات ومعرفة ما يتلقاه العاملون من دراسات ودورات تدريبية  
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الصعوبات التي تعترض  إلىوالتوصل  ،والخارجيةمتخصصة لالتصال بالجماهير الداخلية 

يلي، وطبق أداة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلوقد ء عملها. أثناء أدافي العالقات العامة 

كان من بينها حصول عدد قليل من  ،وخلصت الدراسة بنتائج .على أفراد العينة )ةاالستبان(البحث 

أهمية توفر صفات معينة وبيان العاملين بالعالقات العامة على دورات متخصصة في هذا المجال، 

وضرورة الحفاظ على الصورة الذهنية الجيدة لدى الجماهير  ،قات العامةلدى العاملين في العال

  الخارجية بصفة خاصة، باإلضافة إلى أهمية تطوير وضع العالقات العامة في الجوازات.

 

العليا بالدور الذي تقوم به العالقات العامة  اإلدارةالدراسة  بتطوير وجهة نظر أوصت و 

وتزويدها بالكفاءات البشرية  هاومهامالعالقات العامة  إدارةواجبات  وتحديد ،وفقا لرسالتها وأهميتها

 بعضٍ  وٕايفاد ،وتطويرهم من خالل عقد دورات تدريبية متخصصة ،المتخصصة في هذا المجال

منها في تطوير عملها، والعمل على  واإلفادةمن النظم المتبعة  لإلفادةدورات خارجية  إلىمنهم 

االجتماعية والرياضة وغيرها،  األنشطةالداخلي عن طريق تنظيم عدد من زيادة االهتمام بالجمهور 

توفير المخصصات المالية الكافية لممارسة نشاطاتها على الوجه المطلوب، مع  إلى باإلضافة

العالقات العامة على ممارسة تقييم برامجها لقياس مدى فاعلية البرامج في  إدارةالحرص من 

 . األهدافتحقيق 

 

دور العالقات العامة في تفعيل "دراسة بعنوان  )٢٠٠٣(مد مصلح ضاوي العتيبي قدم محو 

ة بجمهور المستفيدين "دراسة ميدانية مقارنة على جمهور المستفيدين من خدمات معالقة المنظ

تحقيق أهداف كان من أهمها معرفة مدى إلمام  إلىجوازات الخرج والمزاحمية". سعت هذه الرسالة 

آراء المستفيدين نحو مدى  إلىوالتعرف  ،ومات عن الجوازات وخدماتها وسياساتهاالجمهور بالمعل
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 واإلجابة ،تجاه الجوازاوشكاواهم ن يجمهور المستفيد آراءحرص إدارة العالقات العامة على معرفة 

مسح آراء المعنيين  استفساراتهم. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خالل نع

مراجع من  )١٠٠(و "الخرج"من  امراجع )١٥٠(بقت الدراسة على عينة مكونة من ط إذبالدراسة، 

نتائج كان من أهمها أن إدارة العالقات العامة في كل من  إلى وقد توصلت الدراسة ."المزاحمية"

 إدارةتجاه  اهموشكاو المستفيدين  آراءعلى معرفة  )بدرجة عالية(المزاحمية والخرج حريصة و

  واالهتمام بكسب رضا الجماهير وثقتهم. ،عن استفساراتهم جابةواإل ،الجوازات

 

كان من بينها أن تعمل دائرة العالقات العامة بالجوازات  ،بتوصياتالباحث وقد خلص 

 ،ماتهاوتعرف بخد ،ت توضح مهامهااكافية وواضحة داخل مبنى الجواز  إرشاديةعلى وضع لوحات 

 ،هذا ريفية مع جمهور المستفيدين للتعريف بخدماتها.د لقاءات تعقعوأن تهتم دائرة الجوازات ب

االهتمام بعقد الندوات والمحاضرات التلفزيونية والجماهيرية مع جمهور المستفيدين  إلى باإلضافة

مع الحرص أن تولي إدارة  ،في التعريف بالخدمات )االنترنت(مع استخدام شبكة  خرواآلبين الحين 

وأن تعمل  ،آخرالتركيز على التعريف بالخدمات أكثر من أي شيء العالقات العامة كل االهتمام و 

إدارة العالقات العامة على تزويد المراجعين إلدارة الجوازات بنتائج الدراسات التي تجريها على 

أو في لوحة داخل  ،اإلعالمإما بنشرها في وسائل  ،كذل يجريويمكن أن  .ن من خدماتهاالمستفيدي

   طريق المطبوعات الخاصة بالجوازات.أو عن  ،مبنى الجوازات

 

إلدارة  اإلعالميةتقييم البرامج "دراسة بعنوان ب )٢٠٠٣(حبيبان بن شبيب القحطاني  قام

البرامج  إلىالتعرف  إلى. وقد سعت هذه الدراسة "العامة للمرور في المملكة العربية السعودية

القنوات التلفازية التي  إلىوالتعرف  ،مة للمرورالعا اإلدارةالمستخدمة (البرامج التلفازية) للتوعية في 
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هذه من ومدى استفادة الجمهور  ،والتي يتعرض لها الجمهور ،اإلعالميةتعرض فيها لمواد الحملة 

لعامة للمرور في نشر مواد التوعية ا (التلفازية) لإلدارة اإلعالمية وقياس فاعلية البرامج ،الحمالت

  المرورية.

 

غ عدد االستبانات بل إذ تها،وعينالمسح االجتماعي لمجتمع الدراسة  استخدم الباحث منهج

أن  باين. وقد أظهرت الدراسةتحليلها باستخدام التحليل الوصفي وتحليل الت جرىو  ،استبانة )٨٢١(

والتي تلمس الواقع هي األكثر َتذكرا من قبل  ،سواإلحساالتي تحمل من العواطف  اإلعالميةالمواد 

 إتباعفراد العينة من رسائل الحملة المرورية في التلفاز في مرضية ألاستفادة وهناك  أفراد العينة،

كما أظهرت النتائج أنه ال  .اربهم من هذه الحمالتواستفادة أصدقائهم وأق ،قواعد المرور الصحيحة

 أو مستوى التعرض ،بين أفراد العينة في تحديدهم لمستوى الفائدة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

أن هذه إلى الفئة العمرية أو المستوى الجامعي. وتشير النتائج  إلىيعزى  اإلعالميةللحمالت 

وضرورة استمرارية تنظيم الجهود عبر  ،تكثيف العمل بشكل أكبر إلىبحاجة  اإلعالميةالحمالت 

  االجتماعية. األوساط إلى اإلعالميةعبر القنوات  وٕايصاله ،األمنية اإلعالميةالقنوات 

 

 اً ومنهج اً علمبوصفه فقد أوصت الدراسة باألخذ بالتخطيط  ،ي ضوء هذه النتائجوف

خصوصا تلك التي لها عالقة  ،األمنيةلشؤونها  اإلعالميوبالتحديد التخطيط  ،ة األمينةللممارس

وابرازه  األمنيهذا الوعي  إلظهارالعمل على استنفار الجهود كما اوصت ببالمجتمع مباشرة. 

 لألجهزةة التركيز على المنهج العلمي في التخطيط وضرور  ،اإلعالمياالتصال  بوسائل امدعوم

لتجسيد  اإلعالميةالتركيز على الحمالت والرسائل و حولها،  هوتكوينفي تشكيل الرأي العام  األمنية

الحرص على دراسة معوقات الرسائل و ، السالمة بإجراءاتوااللتزام  ،مفهوم الوقاية  من الحوادث



133 
 

وقد أظهرت  .ريةللحمالت المرو  اإلعدادالمتخصصين في  اإلعالمواالستفادة من رجال  ،يةاإلعالم

 ،اإلعالميةلذا وجب مراعاة ذلك في الحمالت  ،تعرضا اإلعالمأن التلفاز أكثر وسائل  الدراسة

 أفرد العينة. فيكانت األكثر تذكرا وتأثيرا  اإلنسانيومراعاة أن الرسائل ذات البعد 

 

بعنوان "برامج العالقات العامة ومدى ماجستير ) دراسة ٢٠٠٤فالح الحشر (قدم حزام 

س دراسة مسحية على العاملين في إدارة العالقات العامة بالرئاسة العامة للحر  -تحقيقها ألهدافها

امة مدى وضوح أهداف برامج العالقات الع الدراسة إلى التعرف إلىهدفت  الوطني في الرياض.

تحقيق أهداف  وأثره في ،لبرامج العالقات العامةمدى التخطيط   والتعرف إلى في الحرس الوطني،

إدارة العالقات العامة، ومعرفة مدى تنفيذ العالقات العامة في الحرس الوطني للبرامج التي تحقق 

استخدم الباحث المنهج الوصفي  أهدافها،  والمعوقات التي تحول دون تحقيقها لهذه األهداف.

  االستبانة كأداة لجمع البيانات.تحليلي، و ال

  

وضوح أهداف برامج العالقات  : من أهمهاراسة إلى مجموعة من النتائج الد خلصتو    

وجود تخطيط بدرجة مرتفعة  لبرامج العالقات العامة من و العامة في الحرس الوطني بدرجة كبيرة، 

، وقد هوٕانجازات س الوطنيخالل الخطط قصيرة المدى التي تسعى إلى تبصير الجمهور بمهام الحر 

ظهور معوقات  ، معالعامة تحقق أهدافها بدرجة قويةتبين من هذه الدراسة أن برامج العالقات 

وكان على رأسها قلة  ،تحول دون تحقيق برامج العالقات العامة ألهدافها المنشودةبدرجة متوسطة 

  الخبرات العلمية والعملية في العالقات العامة.
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التهم من خالل مؤهفي العالقات العامة االهتمام بحسن اختيار العاملين ب وأوصت الدراسة

وقياس  ،العمل على وجود معايير دقيقة لتقويم برامج العالقات العامةالعلمية وخبراتهم العملية، و 

حث المسؤولين في الحرس الوطني على توفير المزيد من الدعم المادي والفني و األداء الفعلي لها، 

ٕاعطاء عناية أكبر بالتخطيط العلمي و للعالقات العامة لضمان النتائج المتوقعة منها، والبشري 

العمل و والتحديد الدقيق ألهداف برامج العالقات العامة في الحرس الوطني،   ،المدروسالواقعي 

س على توفير حوافز مادية ومعنوية للعاملين المجتهدين والمتميزين في إدارة العالقات العامة بالحر 

االهتمام بعقد الندوات والمحاضرات في مجال العالقات العامة و الوطني لرفع مستوى أداء العمل، 

   يقوم بها نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

) دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم ٢٠٠١) (Robert Thomas Lowryأجرى (و 

وان "دراسة كمية حول استخدام المؤسسات ) األمريكية بعنSouth Alabamaاالتصال في جامعة (

مؤسسات  رونية في الجامعات)، طبقت على ستِّ الصحفية المحلية لمواقع العالقات العامة االلكت

هدفت الدراسة و أيضا في الصفات.  ةجامعات محلية متشابه وست ،ة في الصفاتإعالمية متشابه

ألخبار للمؤسسات لتزويد ا اً مصدر عات قع العالقات العامة في الجامأهمية موا إلى التعرف إلى

وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن أربعة تساؤالت هي: هل هناك فائدة من مواقع  الصحفية المحلية.

العالقات العامة في الجامعات للصحافة؟ هل هناك تزايد في استخدام مواقع العالقات العامة في 

خدام الصحافة لمواقعها االلكترونية وبين الجامعات من قبل الصحافة؟، هل هناك عالقة بين است

استخدام مواقع العالقات العامة في الجامعات؟، هل هناك عالقة بين تغطية الصحافة ألخبار 

وقد  )،االنترنت(الجامعات المحلية وبين نوعية أخبار العالقات العامة في الجامعات المنشورة على 

  في التحليل. )بيرسون(ل ارتباط استخدم الباحث االستبانة كأداة للقياس، ومعام
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توصلت الدراسة إلى استخدام المؤسسات اإلعالمية الستة لمواقع العالقات العامة و 

اإلخبارية في الجامعات، وبينت النتائج أهمية المواقع االلكترونية في الجامعات للحصول على 

همية التواصل في نشر المطلوبة بشكل سريع، وأدت الدراسة إلى تذكير الجامعات بأ تالمعلوما

بينت الدراسة كذلك تفضيل المؤسسات  ).االنترنت(وبشكل مستمر على مواقع  ،األخبار الصحيحة

ليدية كالهاتف. وقد أوصى الباحث اإلعالمية في الحصول على األخبار من خالل الوسائل التق

  جراء دراسات موسعة من حيث المؤسسات اإلعالمية ومن حيث الجامعات. بإ

  

هجري) دراسة بعنوان "دور إدارات العالقات العامة  ١٤٢٤سمحي محمد القحطاني ( دوعق

الدور الذي تقوم به إدارة العالقات العامة لتعرف إلى الدراسة إلى افي التعامل مع األزمات"، هدفت 

ث استخدم الباح في التعامل مع األزمات والكوارث. بالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض

انة كأداة للبحث لجمع فيها المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة، وقد صمم الباحث استب

توزيعها على جميع موظفي إدارة العالقات العامة بالمديرية العامة للدفاع المدني  البيانات جرى

القواعد ) موظفا.توصلت الدراسة إلى نقص وجود األنظمة و ٤١والبالغ عددهم ( ،بمنطقة الرياض

الرسمية التي تحدد دور العالقات العامة في إدارة األزمات والكوارث، ووجود بعض الخطط 

تدني مستوى و االتصالية للطوارئ معدة مسبقا للتعامل مع المنتسبين للمنظمة في أوقات األزمات، 

ا قبل حصول الموظفين على دورات تدريبية في المجال، قيام العالقات العامة بدورها إلى حد م

لة بينت الدراسة وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات دال ،وبشكل عام في أثناء وقوعها.اندالع األزمة و 

إدارة العالقات العامة بالدفاع المدني قبل وقوع األزمات والكوارث  إحصائية بين الدور الذي تؤديه

، بمعنى انه كلما توافرت إلدارةات الفنية والتنظيمية لهذه اوبين مدى توافر اإلمكانوأثناءها وبعدها، 

قاموا بالدور المتوقع المدني  عات الفنية والتنظيمية لموظفي إدارة العالقات العامة  بالدفااإلمكان
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ضرورة وجود خطة وأثناءها وبعدها. وأوصى الباحث ب منهم بشكل أفضل قبل وقوع األزمات

هتمام بإجراء البحوث والدراسات واضحة إلدارة األزمات،  وتدريب العاملين في المجال، واال

ت الفنية الالزمة م لألنشطة، وتوافر اإلمكاناالمتعلقة بمراحل األزمات، وتوفير التمويل الالز 

  لالتصال. 

  

) دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم اإلعالم في ٢٠٠٦أجرى مفوض عواد العنزي (

جارية السعودية: دراسة في االتجاهات جامعة الملك سعود بعنوان "العالقات العامة في البنوك الت

واقع أجهزة العالقات العامة في  التعرف إلىإلى الدراسة اإلدارية وواقع الممارسة الفعلية"، هدفت 

استخدم واتجاه موظفي العالقات العامة والقيادات اإلدارية نحوها،  ،البنوك التجارية السعودية

معالجة البيانات  بانات لجمع البيانات، وجرتاست ثبتصميم ثال الباحث المنهج المسحي وقام

  ).SPSSبواسطة البرنامج اإلحصائي (

  

ك التجارية برز األنشطة التي تمارسها العالقات العامة في البنو توصلت الدراسة إلى أن أ

القيام بالنشاط اإلعالمي للبنك، والرد على ما ينشر في وسائل اإلعالم  في السعودية تتركز في

القيام بأعمال  شطة ممارسة تتركز فيقل األنالصحفي، وتنفيذ الملف الصحفي. وأ النشرالمختلفة، و 

التسهيالت، وٕاجراء البحوث والدراسات، واتخاذ قرارات السياسة المتبعة في االتصاالت خارج البنك. 

وهي:  ،ما عند االتصال بالجمهور العام للبنكاوسائل االتصال األكثر استخد )كذلك(نت الدراسة وبيَّ 

مع  . وفي االتصال)االنترنت(الصحف السعودية، والبريد العادي، واإلذاعة، والدوريات والنشرات، و

البريد العادي، والبريد االلكتروني، والهاتف، و االتصال الشخصي،  الجمهور الداخلي يتم استخدام

قات العامة في الهدف الذي تسعى إليه العال ) أنكذلك(نت الدراسة والمقابالت الشخصية. وبيَّ 
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البنوك يتلخص في التعريف بأهداف البنك وأوجه نشاطه، ودعم الصلة بأجهزة اإلعالم، وكسب ثقة 

، والرد على الشائعات الضارة بالبنك، ونشر الوعي بأهمية الخدمات وتعاونه  الجمهور الخارجي

تلفة، والقيام بتنظيم ، وتمثيل البنك في المناسبات االجتماعية المخومستوياته التي يقدمها البنك

المعارض التي يقيمها أو يشارك فيها البنك، والقيام بترتيب وٕاعداد الفعاليات والمناسبات التي يقيمها 

  البنك. 

  

هجري)، مدير قسم اإلحصاء والدراسات ١٤٢٥منشاوي ( أجرى العقيد محمد عبد اهللاو 

لجهاز األمني بين النظرية والتطبيق"، الجنائية في مكة المكرمة بحثا بعنوان "العالقات العامة في ا

العامة في المجال الحكومي، وأنواع  تتناول فيه تعريف العالقات العامة ونشأتها وتطورها، والعالقا

وتحدث  إدارات العالقات العامة وتدريبهم.في األجهزة الحكومية، وتخصص العاملين ب رالجماهي

، وتطبيقات العالقات العامة في المجال وخصائصه  عن صفات رجل العالقات العامة )كذلك(

  األمني، وتحدث كذلك عن العالقة التي تربط العالقات العامة واإلدارة العليا.

  

هم في االرتقاء بمستوى أداء عددا من االقتراحات التي تس وضع منشاوي ،هبحثوفي نهاية 

دورها الصحيح، العامة و  العليا بأهمية العالقاتالعالقات العامة، وهي: تصحيح مفاهيم اإلدارة 

يجب أن يكون  ذا ينطبق على العالقات العامة إذوه ،وضع الرجل المناسب في المكان المناسبو 

العمل على و تماما لدوره ودور العالقات العامة في مؤسسته،  اوواعي موظف العالقات العامة مؤهال

ى رفع مستواهم من خالل والحرص عل ،انتقاء الموظفين المؤهلين للعمل في العالقات العامة

 ؛وبشريا ،الدورات التدريبية، وضرورة أن تقوم اإلدارة العليا بدعم إدارات العالقات العامة ماديا

 ومحاسبتها عند كل تقصير. ،وظائفهالتتمكن من القيام ب
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"دور دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية في  يرى الباحث ان ما يميز هذه الدراسة

وبخاصة في ة في مجالها فريد -ووفق علمه -انهاغيرها  من اء عالقات مع مجتمع الطلبة"بن

إذ إن الدراسات التي تختص بهذا المجال قليلة إن لم تكن غير موجودة.  ؛الجامعات الفلسطينية

لدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في لوتنبع اهمية هذه الدراسة ايضا من بيانها 

وتسلط هذه الدراسة االضواء جيدا  .الفلسطينية في بناء عالقات مع مجتمع الطلبة الجامعات

احها او ضعفها في على طبيعة عمل العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية موضحة مدى نج

  ن الحديث عن اهمية الدراسة وميزاتها قد اشار اليه الباجث في الفصل االول. االداء، علما ا
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  : العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية٣
  
  ) www.najah.edu( : العالقات العامة في جامعة النجاح الوطنية٣-١
  

تضع على عاتقها مسؤولية في الجامعة التي  مهمةدائرة العالقات العامة من الدوائر ال دُّ عتُ 

ذلك من ، و من خالل عمل كل ما ينسجم مع هذا التوجهتها ر صور تطويو  ،بناء سمعة جيدة لها

والمشاريع والبرامج التي تخدم  ،نوعةتوتنظيم الفعاليات الم ،االتصالو  ،وسائل اإلعالمخالل 

  الجامعة ومجتمعها المحلي والدولي. 

مســتندة فــي عملهــا  )١٩٧٧(واكــب نشــأة الجامعــة تأســيس دائــرة العالقــات العامــة فــي العــام 

 ،على المسـتويات المحليـة ،ى منظومة من العالقات الواسعة قامت ببنائها خالل عشرات السنواتعل

ـــ ،والعربيـــة ل العقـــود خـــال فـــي المجتمـــع المحلـــي ابـــارز  ادور  أدىو  ،عملهـــاتطـــوير ة، أدى إلـــى والدولي

    .الماضية ةالثالث

  في جامعة النجاح أهداف دائرة العالقات العامة وفلسفتها

همزة لكونها برسالة الجامعة، وثقته  تنمية إيمان الجمهور إلىعالقات العامة تسعى دائرة ال

وحدات ممارستها لعملها عبر لداخلي والمحلي وذلك من خالل ها الوصل بين الجامعة ومجتمع

 ،والنشرات ،واإلصدارات ،لكترونيةوشبكة المعلومات اإل ،والتلفاز ،اعةواإلذ ،عديدة كالصحافة

سواء  ،المتنوعة واألنشطة ،وورش العمل ،والمحاضرات ،والمعارض ،والندوات ،وتنظيم المؤتمرات

والمشاركة في الفعاليات الثقافية واالجتماعية والعلمية والتعليمية على  ،الالمنهجية مالمنهجية أ
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 ،لخاصوتوطيد عالقات التعاون مع مؤسسات القطاع العام وا ،صعيد المجتمع المحلي والوطني

كما تعمل دائرة العالقات العامة على  ،من برامجها وتجاربها وخبراتها دةفالإل ،حليوالمجتمع الم

 مأثناء الدراسة أفي لطلبتها سواء  باإلضافة ،كافةمرافقها وكوادرها رسيخ العالقات بين الجامعة و ت

 بعد تخرجهم.

   

حاجــات  إلــىعــة النجــاح الوطنيــة علــى التعــرف تقــوم فلســفة دائــرة العالقــات العامــة فــي جام

ـــة الـــى تعزيـــز  هوتطلعاتـــالجمهـــور  ـــدائرة بـــالجهود المدروســـة والهادف ـــه وتأييـــده. وتـــؤمن ال وكســـب ثقت

التواصــل بــين الجامعــة ومحيطهــا، هــذه الجهــود القائمــة علــى أســس علميــة مــن الدراســة والتحليــل. إن 

  دائرة العالقات العامة تؤمن بأن فلسفتها فلسفة إدارية ذات طبيعة اجتماعية. 

   
  : تيةآلمكن تلخيص أهداف دائرة العالقات العامة في الجامعة في النقاط اوي

  . بناء سمعة طيبة للجامعة وفروعها ومكاتبها. ١

  وحملهم على االفتخار واالعتزاز بها.  ،. تعميق انتماء الطلبة لجامعتهم٢

  وعاملين) بالجامعة.  ا. تعزيز ثقة الجمهور الداخلي (طالب٣

قة الجماهير الخارجية بالجامعة من خالل تعميق التفاهم والتعاون بينهما في . العمل على كسب ث٤

   مجاالت مختلفة.

  

  وحدات الدائرة وأقسامها

  أوال: وحدة اإلعالم
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 لتعزيـز وذلـك ،للنشـاطات التـيُ تعقـد فـي الجامعـة اإلعالميـةبالتغطيـة  اإلعـالم وحـدة تقـوم

أخبــار الجامعــة فــي  بنشــرتقــوم و لفلســطينية، ا األراضــيمــع وســائل اإلعــالم العاملــة فــي  التواصــل

 باإلضـافةالمتنوعـة المواقـع الفلسـطينية  فـي لكترونيةالمقروءة والمسموعة والمرئية واإلوسائل اإلعالم 

عــن كليــات الجامعــة  اإلخباريــةالتقــارير  بإعــداد الوحــدة كمــا تقــوم .األجنبيــةوبعــض  ،العربيــة إلــى

إضـافة إلـى دعـوة وسـائل اإلعـالم  ،والالمنهجيـة المنهجيـة هاونشـاطات ،ومراكزهـا ومرافقهـا المختلفـة

بتصـوير  اإلعـالمكما تقوم وحـدة . والمؤتمرات الصحفية ،العمل اتوورش ندواتاللتغطية المؤتمرات و 

ويحـتفظ  ،ً المنشـورة فـي الصـحف الكترونيـا األخبار أرشفة إلى باإلضافة ،وأرشفتهاالفعاليات وتوثيقها 

    كتروني.لاإل الدائرة أرشيفبها في 

   

 يجريالمجلة المرئية " التلتكست" التي  )أيضا( اإلعالموحدة  إلىومن المهام الموكلة 

في االجتماعات تلتقط الصور التي  إلى باإلضافة ،األخبار التي تصدر عن الجامعةتغذيتها ب

 هاومرافق هاتواحتفاالندوات الجامعة في  وأاتها، وورشمؤتمرات العمل في  أو ،الرسمية في الجامعة

 أوللطلبة  وٕاعالناتهاها وتعاميمالجامعة محلي ينقل أخبار  ازتلف هي ،وهذه المجلة المختلفة.

أو غير ذلك مما  دوراتأو عن انعقاد مؤتمرات  اإلعالنلجمهور المحلي، كذلك ل أولخريجين ل

  .يتصل بالجامعة

  

مناطق خارج حدود  إلى إلضافةبا ،مناطق واسعة في مدينة نابلس )التلكست(ويغطي البث مجلة 

صوت إذاعة الجامعة المحلي يقوم حاليا ببث  ازأن تلف اً ، علمباستمرارتغذيته تجري المدينة، 

على الشاشة، وهذا  واإلعالنات ،والصور ،األخباروتظهر مرفقا بصور، جامعة النجاح الوطنية 
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ل التأكد من سالمة البث جأمن  ؛يوميا األقلالموقع يتطلب القيام بتحديثه مرة واحدة على 

  ما هو جديد.  وٕاضافة ،واألخبار

 

  

  في جامعة النجاح ثانيا: وحدة المطبوعات

دائرة العالقات العامة على التواصل مع المجتمع الداخلي والمحلي والخارجي من  تعمل

أنشطة التيُ تعنى بتعريف الجمهور على والمطبوعات التي تصدرها الدائرة المنشورات  خالل

الى  مهما من أعمال الدائرة التي تهدف اً وأصبحت هذه الوحدة جزء .وتطورها هاوأخبار  جامعةال

 رسالة النجاح عات الدورية التي تصدرها الدائرةمن المطبو و  .تعزيز التواصل مع جمهور الجامعة

كتاب واالنجليزية، و  العربية تيندليل الكليات باللغو واإلنجليزية،  العربية تينباللغ ،اإلخبارية

 العربية تينباللغ ،كتيب النجاح، و الخاص بطلبة الثانوية العامة دليل الطالب ،الخريجين السنوي

الثانوية خاصة بطلبة  ،نشرات تعريفية، و نجليزيةإلاو  تين العربيةباللغ تعريفية اتنشر و  واإلنجليزية، 

   .المدارسوطلبة  ،العامة

  وحدة تنظيم الفعالياتثالثا: 

التـــي تحتضـــنها ة المنهجيـــة والالمنهجيـــة يـــشـــطة الجامعنألتعنـــى الوحـــدة بتنظـــيم الفعاليـــات وأ

لتواصـــل فـــي تعزيـــز ا ،الجامعـــة ذي تقـــوم بـــهوانطالقـــا مـــن الـــدور المهـــم الـــ الجامعـــة بشـــكل مســـتمر.

مجموعــة مــن  ، وذلــك مــن خــالل استضــافة المجتمعيــة الشــراكة تعــززهــذه الوحــدة  فــإناالجتمــاعي، 

والتــي تلبــي حاجــة مختلــف شــرائح المجتمــع، ومــن مهــا وتنظيالفعاليــات المختلفــة والمتنوعــة والمتجــددة 

  بين هذه الفعاليات: 
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  المؤتمرات وورش العمل العلمية  -١

العمـــل المتنوعـــة فـــي مختلـــف  اتتقـــوم الوحـــدة بتنظـــيم العديـــد مـــن المـــؤتمرات العلميـــة وورشـــ

ه مـــن داخـــل الجامعـــة أو مـــن خارجهـــا، وتقـــوم الوحـــدة بشـــكل مســـتمر بعقـــد هـــذالمتنوعـــة،  المجـــاالت

والمســــيرة العلميــــة للبــــاحثين والعــــاملين فــــي المجــــاالت العلميــــة  ،المــــؤتمرات لــــدعم البحــــث العلمــــي

  ودعم التبادل األكاديمي والتعليمي بين المشاركين في هذه المؤتمرات.  ،واإلنسانية

  

  المعارض العلمية والفنية -٢

واحتضــــان  ةمعــــة ومرافقهــــا المتعــــددإقامــــة المعــــارض فــــي أروقــــة الجادأبــــت الوحــــدة علــــى 

المتميزين والفنانين المحليين والدوليين في زواياها ومكتباتهـا ومختبراتهـا فـي جميـع المجـاالت، وذلـك 

الذي يقـوم بـه صـرحنا التعليمـي علـى مسـتوى الجامعـات المهم نظرا للدور الثقافي والتعليمي والعلمي 

  العربية والفلسطينية وغيرها في العالم.

   

  الفعاليات الثقافية -٣

وأفـــالم وثائقيـــة وتعليميـــة  ،عـــروضمـــن  ،تعنـــى الوحـــدة بالفعاليـــات الثقافيـــة المتنوعـــة والرائـــدة

مـن وذلـك  ،ومهرجانات وحفالت موسيقية ،وعروض مسرحية وفنون شعبية ،بلغات مختلفة ،وعالمية

ت بتجهيـزاتتمتع مرافق الجامعة  إذ ،وجمهورها الواسع ،خالل مسارحها ومدرجاتها ومساحاتها الكبيرة

  األصدقاء والضيوف. تجذب و  ،ةالمدن الفلسطيني فنية متعددة،  تجذب الجمهور من أنحاء

   

  الزيارات والوفود -٤
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وتـــنظم لهـــم البرنـــامج الهـــادف والمالئـــم لزيـــارتهم  ،تســـتقبل أســـرة الجامعـــة الضـــيوف والـــزوار

كليــات الجامعــة  اســتقبالهم وضــيافتهم وتعــريفهم إلــى وذلــك لفــتح آفــاق التعــاون مــن خــالل ؛التعارفيــة

س فـــي المحافظـــات ار ومراكزهـــا العلميـــة وبرامجهـــا المختلفـــة المنهجيـــة والالمنهجيـــة، كمـــا تشـــكل المـــد

وذلـك  ؛الفلسطينية إحدى المؤسسات التعليمية المهمة التي تحظى باهتمـام خـاص مـن إدارة الجامعـة

كـل لعلميـة مـن خـالل تـوفير مرافقها وكلياتهـا ومراكزهـا ا ، والتعرف إلىلتشجيعهم على زيارة الجامعة

  من الناحية األكاديمية واالجتماعية.  ،بالحياة الجامعية يحتاجه الطالب من مواد تعريفية

   

  ):الفيديو كنفرنس( المؤتمرات المرئية -٥

 )الفيـديو كنفـرنس(ر تقنيـة تقوم الوحدة بشكل دوري بتنظيم العديـد مـن المـؤتمرات المرئيـة عبـ

 ،الهيئة التدريسية واألكاديميـة والطلبـة مـن جهـةن والتبادل بين رصة للتعاو جل إتاحة الفوذلك من أ ؛

طــر هــذه التقنيــة فــي فــتح أ ونظــرائهم مــن مختلــف المؤسســات والجامعــات فــي العــالم. وتــأتي أهميــة

وتبـــادل المعرفـــة واألفكـــار المتعلقـــة بالحيـــاة التعليميـــة والعلميـــة فـــي جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة  ،الحـــوار

وتفعيــــل دور الشــــباب الفلســــطيني بتشــــجيعه علــــى االنفتــــاح علــــى الثقافــــات  ،فلســــطينيةواألراضــــي ال

 ،وتكنولوجيا العصر الحديث، وكذلك تعريف العالم الخارجي مـن جـامعيين وطلبـة ومهتمـين ،األخرى

  .  بالجامعة من مؤسسات دولية وتعليمية أمريكية وأوروبية وعربية وغيرها

    

بتنظـــيم العديـــد مـــن  ،الـــدوائر المختصـــة والمراكـــز العلميـــةومـــن خـــالل  ،كـــذلك تقـــوم الجامعـــة

عالقــــات التعــــاون والعمــــل إرســــاء وذلــــك مــــن أجــــل  ؛الزيــــارات للمؤسســــات والوفــــود الزائــــرة للجامعــــة

  المشترك. 
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  وحدة المشاريع والبرامج: رابعا 

لتي استخراج النتائج او  ،وجمع المعطيات والمعلومات ،تعنى هذه الوحدة بالبحث والدراسة

وتحديد االستراتيجيات الهادفة الى القيام بتنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة  ،تساعد في عملية التخطيط

من خالل العديد من البرامج والتبادل الثقافي  ،والمجتمع المحلي ،الجامعة وطالبها أسرةتخدم 

  على المستوى المحلي والوطني والعربي والدولي.  ،والشبابي واألكاديمي

  ز هذه المشاريع:بر أومن 

  برنامج التبادل الشبابي الدولي (زاجل) -١

والقضــية الفلســطينية،  اإلســرائيليبقضــايا الصــراع العربــي  هيهــدف إلــى تنميــة وعــي الشــباب وتطــوير  

، هونشـــاطات وذلـــك مـــن خـــالل إتاحـــة الفرصـــة أمـــام الطلبـــة الغـــربيين للمشـــاركة فـــي فعاليـــات البرنـــامج

إلـى إقامـة جسـر مــن يسـعى برنـامج فالالثقـافتين الغربيــة والعربيـة.  تقريـب وجهـات النظـر بـين  بهـدف

ــادة الــوعي واالهتمــام بــالظروف التــي  ،التفــاهم والتقــارب بــين وجهتــي النظــر الغربيــة والفلســطينية وزي

كما يسعى من خالل هذا التفـاهم إلـى تعميـق الحـوار الثقـافي القـائم علـى  ،يعيشها الشعب الفلسطيني

  واحترام وجهة نظر اآلخر ومعتقداته وتقاليده.  ،ناالختالف والتباي

    :برنامج تنظيم الرحالت الدراسية -٢

تســيير مــن خــالل  المحلــي بــين الجامعــات الفلســطينيةالتبــادل الثقــافي والطالبــي  يهــدف إلــى

ثـر الفاعــل األمـن لهـا  لمـا ،سـطينيةالجامعـات الفل ٕالـىو المـدن الفلسـطينية  إلـىرحالت مـن الجامعـة الـ
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بـين الطلبـة فـي العديـد مـن المواضـيع التـيُ تعنـى بالحيـاة التعليميـة  األفكـارتبـادل ل لبة الجامعـةط في

وطـنهم  إلـىللتعـرف  نالفلسـطينيينقطـة انطـالق للطـالب اعتبارهـا وكـذلك  ،ةالفلسـطينيفي الجامعـات 

ـــل  ،تقتصـــر علـــى الجامعـــاتألنهـــا ال  ؛بشـــكل أكبـــر ثيـــة والترا األثريـــة األمـــاكنالعديـــد مـــن  شـــملتب

  .والمناطق الصناعية  في العديد من المدن الفلسطينية

  وع والمتطوعون:التط - ٣

 ، والمتطــوعين الــدوليين والعــرب.يقــوم علــى اســتقطاب المتطــوعين المحليــين مــن الطلبــة والمؤسســات

المشــــاركة فــــي تنظــــيم الفعاليــــات  ، منهــــان فــــي العديــــد مــــن االنشــــطة والفعاليــــاتو يشــــارك المتطوعــــ

التبـادل و لكترونية والتصـميم الجرافيكـي ومهـارات الحاسـوب، إلالمهام او جان االستقبال، والمؤتمرات ول

استقبال الـزوار مـن و الثقافي والمشاركة في ورش الحوار الفكرية مع الوفود الشبابية الدولية والمحلية، 

رة لطـــرح المبـــادو الترجمـــة، و ميـــة، المهـــام اإلعالو ، ومـــرافقتهم طلبـــة المـــدارس والجامعـــات والمؤسســـات

  فكار للمشاريع والبرامج واالنشطة الجديدة.األ
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  )/http://www.birzeit.edu( : العالقات العامة في جامعة بيرزيت٣-٢
  

 إذ، اهوأهـداف وٕادراك نشـاطات الجامعـة ،المعرفـة غنـاءدورًا فـاعًال فـي إالعالقـات العامـة مكتـب  ؤديي

  اإلقليمي والدولي. و على المستوى المحلي،  تهاومكانيلتزم في تعزيز صورة الجامعة 

  رسالة المكتب 

فـي تحقيـق رسـالة الجامعـة.  همت العامـة التـي تسـدعم خدمات االتصـال الداخليـة والخارجيـة والعالقـا

   يشتمل مكتب العالقات العامة على عدة مهام أهمها:و 

 مة. اإلعالم والعالقات العا  

  ــــة :تتضــــمنمطبوعــــات الجامعــــة و ــــر الســــنوي، و ، )البروشــــور( النشــــرة التعريفي ــــة و التقري مجل

  كترونية. لإلا اإلعالميةوالرسالة  ،الخريجين

  .توفير معلومات عامة عن الجامعة للجمهور والزوار والوفود  

 هإدارة الموقع اإللكتروني وتعديل محتويات  .  

 تعددةالتنسيق لنشاطات الجامعة الم.    

  .إنتاج الصور الفوتوغرافية لغايات التوثيق  
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 وحدة خدمات المهنة

ن يلمساعدة الطلبـة الخـريجين والمقبلـ بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي،هذه الوحدة ت ئنشأُ 

والخامسة) على إيجاد فرص التدريب والعمل المناسبة، كمـا  على التخرج (طلبة السنة الثالثة والرابعة

عمـادة شــؤون الطلبـة فــي الجامعـة علــى نشـر الــوعي لـدى طلبــة الســنتين  اون مــعتعمـل الوحــدة بالتعـ

  .على صعيد العمل أو التدريبطبيعة الخيارات المتاحة  األولى والثانية حول

ي حيــاتهم فــ األولــى الــدرجات ارتقــاءتســعى الوحــدة الــى مســاعدة الطلبــة و الخــريجين علــى 

واحتياجـات سـوق العمـل  اتهم،ورغبـ طمـوح الخـريجينو بمـا يتناسـب  ،موجهـةالمهنيـة بطريقـة سـليمة و 

االسـتفادة مـن عالقـات الجامعـة مـع  الفلسطيني، ومساعدة الخـريجين علـى التقـدم المهنـي عـن طريـق

  .سوق العمل والخريجين اآلخرين

الطلبـة  إلـىخـدمات ال وتقـديم ،مـواردالتقـوم وحـدة خـدمات المهنـة فـي جامعـة بيرزيـت بتـوفير 

االنــدماج فــي ســوق العمــل  وذلــك مــن أجــل تعزيــز فرصــتهم فــي ؛ين علــى التخــرجالخــريجين والمقبلــ

الحكوميــة، والقطــاع الخــاص ومؤسســات  المؤسســات ي عــن طريــق إشــغال الوظــائف فــيالفلســطين

   .المجتمع المدني في فلسطين

 منشورات الجامعة: 

ــاللغتين العربيــة واإلالتقريــر الســنوي   ،ثيقــة ملخصــات المشــاريعو و  األمــوال،وثيقــة تجنيــد و  نجليزيــة، ب

  نجليزية).كتيب المعاهد (باإلو  ،نجليزية)يب الكليات  (باإلكتو  ،نجليزية)الكتيب العام للجامعة (باإلو 
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  )http://www.iugaza.edu.ps ( : العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية٣-٣

ين الــداخلي التــي تطــل مــن خاللهــا علــى الجمهــور  العامــة نافــذة الجامعــة اإلســالمية تعــد دائــرة العالقــات

ــدائرة مــع نشــأة الجامعــة اإلســالمية، وتتبــع دائــرة العالقــات العامــة مكتــب نائــب  لخــارجي.وا تأسســت ال

 رئيس الجامعة للعالقات الخارجية وتكنولوجيا المعلومات، وتولي الدائرة أهمية كبيرة للتـرويج لخـدمات

، وتحــرص علــى الحفــاظ علــى ســمعة الجامعــة الطيبــة، وتوســيع آفــاق ومشــاريعها وٕانجازاتهــا  الجامعــة

  عالقاتها الداخلية والخارجية.

  دائرة العالقات العامة رؤية: 

الجامعــة مؤسســة  قائمــة علــى أنتنبثــق رؤيــة دائــرة العالقــات العامــة مــن رؤيــة الجامعــة اإلســالمية، وال

تســعى الجامعــة اإلســالمية للنهــوض بالمســتوى العلمــي والثقــافي  م العــالي.مســتقلة مــن مؤسســات التعلــي

والحضـــــاري، وتعمـــــل علـــــى مواكبـــــة االتجاهـــــات الحديثـــــة فـــــي التعلـــــيم العـــــالي، إلـــــى جانـــــب التطـــــور 

هم فــي خدمــة المجتمــع وبنائــه فــي إطــار مــن القــيم والتعــاليم نولــوجي، وتشــجيع البحــث العلمــي وتســالتك

 عالقات العامة توظف إمكاناتها البشرية والتقنية لتحقيق هذه الرؤية.اإلسالمية، ولذلك فإن ال

  العامة رسالة دائرة العالقات: 

الترويج للجامعة اإلسالمية من حيث خدماتها وٕانجازاتها ومشاريعها المسـتقبلية، والحفـاظ علـى السـمعة 

  الطيبة للجامعة، عبر عدد من البرامج ووسائل االتصال.

 العامة في الجامعة االسالمية قاتأهداف دائرة العال: 
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  التعريف بأهداف الجامعة ورسالتها وفلسفتها عبر برامج االتصال المتعددة. .١

 . توثيق عالقة الجامعة بالمؤسسات الوطنية والعربية واألجنبية.٢

  . قياس الرأي العام داخل المؤسسة وفي المجتمع الخارجي، ورصد اتجاهاته نحو الجامعة.٣

  .وفعالياتها خدمات إعالمية متنوعة تساعد في إنجاح أنشطة الجامعة. توفير ٤

  . متابعة موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت.٥

  .وتجهيزها إعداد إصدارات الجامعة .٦

  . توطيد العالقة مع المؤسسات اإلعالمية.٧

ات المــؤتمرات التــي تــدعم أنشــطة الجامعــة المتعــددة المنعقــدة فــي قاعــ )اللوجســتية(. تــوفير الخــدمات ٨

  وورشات العمل.

. االهتمـــام بتوطيـــد العالقـــات الطيبـــة مـــع جمهـــور العـــاملين فـــي الجامعـــة، والمحافظـــة علـــى عالقـــة ٩

  االنتماء للجامعة.

. االهتمــام بجمهــور الطلبــة، ومســاعدتهم فــي حــل قضــاياهم، وتكــيفهم مــع البيئــة الجامعيــة، وتعزيــز ١٠

  الشعور لديهم بالرابطة الجامعية.

  الدائرة من عدة أقسام:تتكون 

  العالقات الخارجيةأوال: 
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يتولى القسم التنسيق للزيارات الخارجية في الجامعة وضبط حركتها، ونسج عالقات جديدة، وتعزيز 

دي أعماله من خالل معلومات حول شبكة العالقات للجامعة، ويؤ  )ببنك(القائمة منها، واالحتفاظ 

 :تيةالمهام اآل

  امعة بالمؤسسات الوطنية والعربية واألجنبية.توثيق عالقة الج   -١

توطيد صلة الجامعة بالمجتمع، ودعوة شخصيات المجتمع االعتبارية لزيارة الجامعة    -٢

  واالطالع على أنشطتها.

  استقبال ضيوف الجامعة وزوارها، وتنظيم برامج زيارتهم إلى مرافق الجامعة المختلفة.   -٣

  المؤسسات والشخصيات في المناسبات المختلفة. تبادل الهدايا والتهاني مع   -٤

  

  اإلعالمقسم ثانيا: 

، والحفاظ على السمعة هاومشاريع هاوٕانجازات الترويج لخدمات الجامعة المستقبليةبيقوم  القسم 

الطيبة لها من خالل خطاب إعالمي واضح ومحدد، عبر العديد من البرامج والخدمات اإلعالمية 

  :تيةم أعماله من خالل المهام اآلدي قسم اإلعاليؤ  التي يقدمها القسم.

، والحفاظ على السمعة الطيبة لها من خالل الخطاب هاومشاريع الترويج لخدمات الجامعة - ١

  اإلعالمي.

  .هاوفعاليات توفير خدمة التغطية اإلعالمية ألنشطة الجامعة المختلفة - ٢

  امعة المختلفة.الكتابة الصحفية باللغتين العربية واإلنجليزية إلصدارات الج - ٣

  رفد موقع الجامعة باللغتين العربية واإلنجليزية بالمواد اإلعالمية واإلعالنية. - ٤

  استقراء تجارب الجامعات العربية واألجنبية إعالميًا واالستفادة منها. - ٥

  .توثيق العالقة مع المؤسسات اإلعالمية واإلعالميين - ٦
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  الوسائطثالثا: قسم 

 هاودوائر  هاوعمادات المطبوعة الصادرة عن كليات الجامعة يسند إلى القسم تصميم اإلصدارات

  :تيةآل، ويؤدي مهامه من خالل األعمال اهاومراكز 

  
  تصميم اإلصدارات المطبوعة الصادرة عن دائرة العالقات العامة. - ١

  
  .هاودوائر  هاوأقسام هاوعمادات تصميم اإلصدارات التي تخص كليات الجامعة - ٢

  
  .هاودوائر  هاوأقسام هاوعمادات والمرئية لكليات الجامعةمونتاج اإلصدارات المسموعة  - ٣

  المشاركة في تطوير تصميم موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت. - ٤

  
  األنشطةرابعا: قسم 

ويضبط جـدول عمـل القاعـات، كمـا يـوفر القسـم الخـدمات  ،يشرف القسم فنيًا على قاعات المؤتمرات

ت فــي الجامعــة، ويــوفر خــدمات التصــوير لألنشــطة، لألنشــطة، ويتــابع عمــل االســتعالما )اللوجســتية(

  :تيةآلويؤدي أعماله من خالل المهام ا

  
  توفير خدمة حجز قاعات المؤتمرات وورش العمل عبر برنامج محوسب.  - ١
  ، والتصوير الفوتوغرافي والرقمي.)الفيديو(توفير خدمتي تصوير   - ٢
  الجامعة.اإلشراف على مكتب االستعالمات والبريد، وبدالة   - ٣
  التي تخص قاعات المؤتمرات. )اللوجستية(تطوير الخدمات   - ٤
االهتمام بتوطيد العالقات الطيبة مع جمهور العاملين في الجامعة، والمحافظة على عالقة  - ٥

  "االنتماء" للجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة.
  

 ات خاصة.ٕاصدار و نشرات تعريفية، و يصدر عن الدائرة مجلة الجامعة، : اإلصدارات
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  دائرة شؤون الخريجين

حرصًا من دائرة شئون الخريجين على التواصل الفعال مع خريجي الجامعة أينما وجدوا 

قوم في الفترة ، تخبراتهم المتنوعة التي يملكونها فادة مننها في تعزيز العالقة معهم واإلم ورغبة

دف مساعدة بعضهم في الحصول به هاوتحسينالحالية بتطوير مستوى الخدمات المقدمة للخريجين 

 ،وٕاعالمهم بالتطورات التي تحدث بالجامعة ،وتوفير نافذة للتواصل مع الزمالء ،على فرصة عمل

 وبحث إمكانية االستفادة من خبراتهم التي حصلوا عليها من خالل عملهم.

 

تجميع ر مرحلة أولى في إطاتأتي هذه الخطوة  ،فلسطيني وتشتتهلخصوصية وضع الشعب ال انظر و 

 في لملمة الخريجين وربطهم بوطنهم. سهامالطاقات والجهود لإل

 

توجت هذه و  ،أن الجامعة قد خطت خطوات رائدة في مجال خدمة الخريجينوالجدير ذكره 

واحتضان  ،هموتأهيلهؤالء الخريجين التي تقوم بتدريب ت بتأسيس حاضنة لألعمال الصغيرة الخطوا

 الخاص. ملى البدء بإنشاء عملهع مومساعدته ،المتميزة مأفكاره

 

اءه في وهو بمثابة مشاركة بنّ  ،ونؤكد أن مشاركتكم في إنجاح هذه الفكرة يمثل جهدًا وعطاًء وطنياً 

 ولكم منا جزيل الشكر وعظيم االمتنان. هاوتحديثتطوير خدمات الجامعة 

 

مكنك التسجيل فورًا من من الخدمات التي تقدمها دائرة شئون الخريجين ، ي فادةباإلإذا كنت ترغب 

  :خالل

 

  مركز المؤتمرات
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 كبرأعقد فيه تُ إذ ة التي تطل بها على المجتمع، الواجهة المشرقة للجامع مركز المؤتمراتّد عيُ 

األنشطة الجامعية، مثل: المؤتمرات، واأليام الدراسية، واحتفاالت التخرج والمحاضرات، والندوات 

الجامعة اإلسالمية، وقد تشييدها وافتتاحها في جرى التي هو واحد من أحدث المباني الكبرى، و 

ى ويقع هذا المبنى عل .ن حيث جمال التصميم، ودقة األداءالمركز على أحدث طراز مصمم 

افتتاح المركز مع بدء احتفاالت تخريج الفوج الثالث جرى ) متر مربع، وقد ١٠٠٠مساحة (

 م.)٢٠٠٤يوليو  ٢٣(والعشرين بتاريخ 

   

  العامة للمركز: األهداف

 عقد األنشطة الجامعية بمستوى يليق بسمعة الجامعة ومكانتها. - ١

تستقطب و  ،تعميق صلة الجامعة بالمجتمع من خالل األنشطة المتنوعة التي تعقد في المركز - ٢

كالمؤتمرات والمحاضرات واأليام الدراسية  ،والجمهور ،ورجال الفكر ،والباحثين ،العلماء

 واالحتفاالت.

لفزيوني، تسهيل استخدام وسائل التقنية الحديثة في أنشطة المركز المختلفة، مثل: الربط الت - ٣

 بما يخدم أهداف الجامعة، والبحث العلمي. ،واإلضاءة المتحركة ،ونظام الصوت ،وأجهزة العرض

 إقامة المعارض المختلفة في صالة المعرض. - ٤

 ؤتمرات مركزًا ثقافيًا للجامعة.تطوير األنشطة وتنويعها، ليصبح مركز الم - ٥

من خالل المعرض الدائم  هاوحاضر إطالع الطلبة والعاملين والجمهور على ماضي الجامعة  - ٦

 .هاومراحل الذي يوثق بالصورة والكلمة تاريخ تطور الجامعة
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 مكونات مركز المؤتمرات:

 قاعة المؤتمرات الكبرى:  -١

لعلمية لتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني من حيث عقد هي قاعة مصممة وفق أحدث األساليب ا

 المؤتمرات واالحتفاالت الكبرى، وهي مزودة بأحدث وسائل التقنية الالزمة.

وما  ،مع مسرح ضخم ،) شخص١٠٠٠تتسع لـ ( إذاعة األولى واألضخم في فلسطين هذه الق دّ عتُ 

إضافة إلى أنظمة  ،إلداريةوبعض المكاتب ا ،وورش العمل ،وغرف ملحقة ،يلزم من غرف تحكم

 البث وأجهزة العرض واإلضاءة والتكييف.

 

 المعرض الجامعي: -٢

معرض حديث مصمم على أحدث طراز، يضم مجموعة من الوثائق والصور حول نشأة وهو 

الجامعة، ووثائق االعتراف بالجامعة، واتفاقيات التعاون مع الجامعات المحلية واإلقليمية، إضافة 

من الدروع والهدايا  اكبير  االشخصيات التي زارت الجامعة في السنوات األخيرة، وعدد إلى صور أهم

 والتحف الخاصة بالمناسبات المختلفة.

 

 قاعة الضيافة الكبرى: -٣

هي قاعة كبيرة معدة الستقبال كبار الضيوف والشخصيات التي تزور الجامعة، وتتسع لحوالي 

 مع جهاز عرض متطور.وسائل الراحة ، وهي مزودة با) شخص٥٠(

 

 المكاتب اإلدارية وورش العمل: -٤
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 العمل، وقاعات االجتماعات. اتيضم المركز عددًا من المكاتب اإلدارية، وورش

  

  األنشطة الرئيسية التي تعقد في المركز:

 والمحلي. المؤتمرات ذات الطابع الدولي واإلقليمي• 

 األيام الدراسية والمحاضرات والندوات.• 

 ، ومنها: احتفاالت التخرج.تعددةحتفاالت بالمناسبات الماال• 

  شؤون العالقات الخارجية

يرعــــى شــــئون العالقــــات الخارجيــــة مكتــــب نائــــب رئــــيس الجامعــــة للعالقــــات الخارجيــــة وتكنولوجيــــا 

   .المعلومات

  رسالة شؤون العالقات الخارجية  

ع العمـــادات والـــدوائر والمراكـــز بالتعـــاون مـــ ،تفعيـــل دور الجامعـــة فـــي مجـــال العالقـــات الخارجيـــة 

بهـدف تعزيـز مكانـة الجامعـة علـى المسـتوى المحلـي و اإلقليمـي والـدولي، وذلـك  ،المختلفة بالجامعـة

ايجــاد و مــن خــالل خلــق بــرامج شــراكة وتوأمــة مــع جامعــات عالميــة علــى المســتوى اإلقليمــي والــدولي، 

لمشـــاركة فـــي الفعاليـــات والمـــؤتمرات فـــرص تبـــادل زيـــارات أكاديميـــة للهيئـــة التدريســـية والطـــالب، وا

  الدولية. 

  :األهداف العامة لشئون العالقات الخارجية  

  :تيةالخارجية لتحقيق األهداف اآل تسعى شئون العالقات   
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  إضـــفاء البعـــد الـــدولي واإلقليمـــي للجامعـــة فـــي ظـــل المتغيـــرات العالميـــة نحـــو انفتـــاح التعلـــيم

  المية والدولية.وشبكات المعرفة العربية واإلس ،الجامعي

 ميــة الســعي لتعزيــز العالقــات األكاديميــة بــين هيئــات الجامعــة المختلفــة والمؤسســات األكادي

بما يحقـق حلـوًال متكاملـة لمختلـف الجهـات ،  ،المحلية منها أو اإلقليمية أو الدوليةوالبحثية، 

  ويسهم في تكامل الجهود نحو التنمية والمعرفة والبناء. 

 ق جديـــدة للتعـــاون بـــين أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة والمجتمـــع المحلـــي فـــي فـــتح آفـــا ســـهاماإل

  والدولي من خالل المشاريع واألبحاث المشتركة. 

 ـــة  ســـهاماإل ـــة و اإلســـالمية والدولي ـــين الجامعـــة ونظيراتهـــا العربي ـــات تعـــاون ب فـــي عقـــد اتفاقي

ديمي لتطــــوير الكــــادر األكــــاديمي فــــي الجامعــــة ، عــــالوة علــــى فــــتح قنــــوات للتعــــاون األكــــا

  والبحثي. 

 فــي إيجــاد صــيغة لــربط الجامعــة بقطــاع األعمــال والصــناعة بمــا يعــزز تطــوير هــذا  ســهاماإل

خاصـة فـي ظـل وجـود مدينـة العلـوم ب، وٕايجاد ديمومة للمشاريع المشـتركة ، و تهوتنميالقطاع 

 وواحة العلوم والتقنيـة التـي ستحتضـن القطاعـات الصـناعية والخدميـة ،الهندسية والتكنولوجيا

  المختلفة. 

 بمـا يسـهم فـي  ،تعزيز موارد الجامعة من خالل تعزيز العالقة بالمؤسسات والجهات المانحـة

  تطوير مرافق الجامعة. 
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  الفصل الثالث

  منهج الدراسة: 

 نوع البحث ومنهجه وأداته  

 طريقة جمع المعلومات  

 مجتمع الدراسة والعينة  

 اإلحصاء المستخدم  

 السمات العامة للعينة  
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  الفصل الثالث

  اإلطار المنهجي للدراسة

  

، كمـا يتطـرق لبنـاء وعينتها يتناول هذا الفصل منهج الدراسة، وحدودها، ويوضح مجتمع الدراسة

إتباعها للتحقق من صـدقها وثباتهـا، ويبـين كيفيـة تطبيـق الدراسـة  التي جرى أداة الدراسة واإلجراءات

  لتي تم استخدامها في معالجة بيانات الدراسة. ميدانيا، وأساليب المعالجة اإلحصائية ا

  

  نوع البحث ومنهجه وأداته: 

تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، ويعرف البحث الوصفي بأنه: "الطريقة المنظمة 

بهدف  ؛أو أوضاع معينة ،أو أحداث ،أو أفراد ،أو موقف ،لدراسة حقائق راهنة، متعلقة بظاهرة

  ،والعالقات التي تتصل بها ،التحقق من صحة حقائق قديمة وآثارها أو ،اكتشاف حقائق جديدة

). وضمن هذا النوع من البحوث قرر ٦٢: ٢٠٠٥وتفسيرها وكشف الجوانب التي تحكمها"(ربيع، 

ويعرف المنهج بأنه "السبيل الذي  والكيفي في تحليل نتائج الدراسة. الباحث استخدام المنهج الكمي

حث إلى الغرض الذي تهدف إليه دراسته أو بحثه، فهو الطريق المؤدي يمكن أن يتطرق فيه البا

إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة بواسطة مجموعة من القواعد العامة التي تمتهن عمل 

ويعرف  ).٢٣٨: ٢٠٠٤(فلية و الزكي، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معينة "  ،سير العقل

بأنه: " البحث الذي يصف حدثا أو أشخاصا أو ظاهرة وصفا علميا بغير المنهج الكيفي (النوعي) 
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). ويعرف المنهج الكمي بأنه:" البحث الذي ٢٠: ٢٠٠١استخدام األرقام بشكل أساسي"(عطية، 

ويركز على األعداد واألرقام والجداول والبيانات  ،يلتزم الموضوعية في قياس الظاهرة بشكل دقيق

  ). ١٥٩: ٢٠٠٢سميد، ال بو(عبيد وأالرقمية" 

  

المنهج الكمي بالدرجة األولى في تحليل نتائج الدراسة، وهو أحد المناهج  اعتمدت هذه الدراسة

والحصول على إحصائيات  ،بها نالتي تهتم بدراسة المشكالت العلمية من خالل مسح آراء المعنيي

مدلوالتها للوصول إلى النتائج  من أفراد العينة الذين يمثلون مجتمع الدراسة، وتحليلها والربط بين

التي تسهم في معرفة الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث 

  ومن ثم قدم الباحث تحليال كيفيا للنتائج.  لبة،تجاه جمهور الط

  

  :بناء أداة الدراسة (االستبانة)

إلجابة عنها، وبعد االطالع على على ضوء أهداف الدراسة والتساؤالت التي تسعى ل

األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة موجهة 

ي التي تستعمل على إحدى وسائل البحث العلمستبانة تّعد االلطلبة الجامعات الفلسطينية الثالث. 

أو  ،أو ميولهم ،بأحوال الناس تصلحصول على بيانات، أو معلومات تجل النطاق واسع من أ

أو الجمل الخبرية التي  ،وهي أداة تتضمن مجموعة من األسئلة ، ودوافعهم ومعتقداتهم،اتجاهاتهم

حسب أغراض البحث (عطوي،  جابة عنها بطريقة يحددها الباحثيطلب من المفحوص اإل

٩٩: ٢٠٠٠ .(  
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ة لإلجابة عن تساؤالتها وتحقيق أهدافها، جمع بيانات الدراسة الالزم ، جرىومن خالل اإلستبانة

  واشتملت على ما يأتي:

العمر، و الجنس، وهي متغيرات مستقلة، شملت البيانات األولية الشخصية:  متغيرات ديمغرافية:

الدرجة و السنة الجامعية، و نوع الكلية، و الجامعة التي درس أو يدرس فيها الطالب، و مكان اإلقامة، و 

  تراكمي.المعدل الو العلمية، 

وتكونت من  ،شملت البيانات األساسية للدراسةوهي متغيرات تابعة  متغيرات البحث األساسية:

  هي:  ،ثالثة محاور

: يقيس الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية المحور األول -

  ت الالزمة للبحث.) سؤاال غطت المعلوما١٢، وتضمن (تجاه طلبة الثانوية العامةالثالث 

: يقيس الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية المحور الثاني -

) سؤاال غطت المعلومات الالزمة ٢٢، وتضمن (تجاه الطلبة المسجلين فيهاالثالث 

 للبحث. 

لفلسطينية : يقيس الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في الجامعات االمحور الثالث -

) سؤاال غطت المعلومات ١٤، وتضمن (هذه الجامعات الطلبة خريجي تجاهالثالث 

 الالزمة للبحث. 

 

  :هاوصدق ثبات األداة

قام الباحث بعرض أداة الدراسة ( اإلستبانة) في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين 

ع و ؤهلين في مجال موضومن الم ،من ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت  البحث العلمي

الدراسة للحكم عليها. وطلب الباحث من المحكمين إبداء الرأي في مدى وضوح عبارات أداة 
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ومدى مناسبتها للمحور التي تنتمي إليه، ومدى ثباتها. في ضوء التوجيهات التي أبداها  ،البحث

 أكان بتعديل الصياغة أمالمحكمون سواء  المحكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت التي أشار إليها

أو إضافة عبارات جديدة.  ،حذف بعض العبارات بعد تحديد مواضيع االلتباس والضعف فيهاب

ود. نشأت علوي، مدير العالقات العامة في جامعة النجاح الوطنية،  نبيلد. : المحكمون هم

سم الصحافة في ، رئيس قدعبد الجوا دعبد الجواود. االقطش استاذ االعالم في جامعة بيرزيت، 

عميد كلية التربية الرياضية في الجامعة، ود. ، القدومي رعبد الناصالجامعة، واألستاذ الدكتور 

، محاضر في قسم أبو ضهير، رئيس قسم علم االجتماع في الجامعة، ود. فريد زنط أبوماهر 

د نائب ، محاضر في كلية التربية في الجامعة ومساعحبايبالصحافة في الجامعة، ود. علي 

ياسين، مدير مركز القياس والتقويم في الجامعة، ود.غسان  صالحالرئيس األكاديمي سابقا، ود. 

، ابوالربوأستاذ التربية في كلية التربية في الجامعة، ود. حسن  حجاويالحلو، عميد كلية هشام 

على  بناءً  عربية في جامعة القدس المفتوحة. وقد جرى تعديل االستمارةمحاضر في قسم اللغة ال

  المالحظات التي أبداها المحكمون.

  

إعادة "االستمارات من خالل  بعد تحكيم األداة من قبل عشرة باحثين، جرى التأكد من صدق

كما جرى قياس ثباتها من خالل ، ) طالبا٥٠بلغت ( على عينة من جمهور الدراسة "اختبار األداة

  . ن األداة ثابتة وصالحة للقياسأالتي تؤكد .) ٨٧)(Cronbach Alphaقيمة "ألفا" (

  

  

  

  طريقة جمع المعلومات: 
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من  تعدالتي (اإلستبانة) ومعامل ثبات أداة الدراسة  ،بعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي

عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة المكتوبة إلى  ،والمعلومات ،الطرق الفعالة لجمع البيانات

انيا على طلبة )، قام الباحث بتطبيقها ميد٨٥: ٢٠٠٥حليلها" (جبر، وجمع اإلجابات وت ،المبحوثين

  :من خالل الخطوات اآلتية (النجاح، وبيرزيت، واإلسالمية) ةجامعات فلسطيني ثالث

يفيد بارتباط الباحث بدرجة الدكتوراه في تعريف من الجامعة، الحصول على خطاب  -

  سهيل مهمة توزيع  االستبانات وجمعها.بهدف توجيهه للجهات المختصة لت ،العالقات العامة

 ،الحصول على موافقة الجهات المختصة لتطبيق الدراسة ميدانيا على أفراد عينة الدراسة -

 والمتمثلة بممثلي العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث.

، استبانة) ٨٠٠والبالغة ( ،قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة (االستبانة) على عينة الدراسة -

وقد  ) جامعة بيرزيت.٢٥٠) جامعة النجاح الوطنية، (٢٥٠) الجامعة اإلسالمية، (٣٠٠كاآلتي: (

 ،بتوزيع االستبانات على كل من طلبة جامعة النجاح ،وبمساعدة بعض الزمالء ،نفسهقام الباحث 

الحصار بسبب سياسة  ؛ونظرا لصعوبة الوصول إلى الجامعة اإلسالمية في غزة .وجامعة بيرزيت

مدير  ،رفيق حسين حمادالباحث مع السيد  ل االحتالل اإلسرائيلي، فقد اتفقالمفروض عليها من قب

ين في الجامعة اإلسالمية، على أن سكرتير دائرة الخريج ،محمد أحمد الكرددائرة الخريجين، والسيد 

ن وصولها بشكل لكتروني. وتأكد الباحث مالباحث بإرسال االستبانة لهم عبر البريد اإل يقوم

 وٕاعادتها عبر البريد ،وتوزيعها على طلبة الجامعة اإلسالمية ،طباعتها في غزة صحيح، وجرى

 ).DHLالسريع للباحث (

) الجامعة ٢٣٦) استبانة موزعة كاآلتي: (٦٤٨(الباحث  استعادة االستبانة: استعاد -

  ) جامعة بيرزيت.٢٠١) جامعة النجاح، (٢١١اإلسالمية، (

  سة والعينة:مجتمع الدرا
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: جميع الطلبة المسجلين في الجامعات الفلسطينية الثالث: يأتي) بما ٢حدد مجتمع الدراسة( 

) ٢٠٠٠٠)، وجامعة النجاح الوطنية (٧٠٠٠)، وجامعة بيرزيت (٢٠٠٠٠الجامعة اإلسالمية (

 ). وجميع١رقم ( اآلتي )٣، وفق الجدول()٢٠٠٩-٢٠٠٨(على الفصل الثاني من العام الدراسي 

الطلبة الخريجين من الجامعات الفلسطينية الثالث: الجامعة اإلسالمية، وجامعة بيرزيت، وجامعة 

 )٢٠٠٠(: خريجون قبل العام وقد اتفق على تقسيم الخريجين وفق الفئات اآلتية النجاح الوطنية.

 م. )٢٠٠٠(وخريجون بعد العام 

  .٢٠٠٨لجامعي ): طلبة الجامعات الفلسطينية الثالث للعام ا١جدول رقم(

عدد الطلبة الجدد في برامج الدبلوم   عدد الطلبة المسجلين  اسم الجامعة
  والبكالوريوس والماجستير

  عدد الطلبة الخريجون

  ٢٦٧٦  ٥٨١٠  ٢٠٠٠٠  جامعة النجاح الوطنية
  ١٥٦٢  ٢٠٦٤  ٧٠٠٠  جامعة بيرزيت

  ٣٣٢٩  ٤٨٥٥  ٢٠٠٠٠  الجامعة اإلسالمية
  ٧٥٦٧  ١٢٧٢٩  ٤٧٠٠٠  المجموع

  

غير  )٥() عمدية٤را لكبر حجم مجتمع الدراسة وانتشاره جغرافيا، اختار الباحث عينة(نظو 

 ،موضوع البحث ،التواجد لمدة يوم كامل أمام كل مبنى في الجامعات إذ تعمد الباحث ،عشوائية

  آمال أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي.  ،طالبا يغادر المبنى )٢٠(ومقابلة واحد من كل 

  

                                                 
نه "جميع المفردات التي تتوافر فيھا الخصائص المطلوب دراستھا، وتجمعھم صفة واحدة أو مع الدراسة: يعرف مجتمع الدراسة أمجت)  ٢

   ).٩٩: ٢٠٠٦صفات مشتركة" (اإلمام، 
  .الي الفلسطيني، رام اهللا، فلسطينلمؤسسات التعليم الع ٢٠٠٧/٢٠٠٨وزارة التربية والتعليم العالي. الدليل اإلحصائي السنوي )  ٣
تعــرف العينــة بأنهــا "مجموعــة جزئيــة مــن األفــراد أو العناصــر أو المركبــات أو النباتــات أو الحيوانــات أو المشــاهدات أو الظــواهر التــي )  ٤

ج دقيقـة يمكـن تعميمهـا تشكل مجتمـع الدراسـة األصـلي للبحـث، وال بـد مـن أن تتـوفر فيهـا الخصـائص العامـة لهـذا المجتمـع حتـى تـأتي بنتـائ
  ).٩٧: ٢٠٠٥بشكل مناسب" (جبر، 

  )٢٨: ٢٠٠٦) العينة العمدية او الغرضية: ھي العينة التي يتم سحبھا بطريقة غير عشوائية وحسب غرض الدراسة. (صبري،  ٥
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، وهي ) استمارة٦٤٨) استمارة على الجامعات الثالث، استخدم (٨٠٠وزع الباحث (

التي تم اإلجابة عن جميع أسئلتها. واستبعد االستمارات التي ثبت عدم جدية االستمارات الصالحة 

  أو جاءت ناقصة.  ،المبحوث فيها

  وحالتها. ت): توزيع االستبيانا٢جدول رقم(

  المتلفة أو الغير مستردة  الصالحةاالستبانات   االستبانات الموزعة  العينة

  ٣٩  ٢١١  ٢٥٠  جامعة النجاح الوطنية

  ٤٩  ٢٠١  ٢٥٠  جامعة بيرزيت

  ٦٤  ٢٣٦  ٣٠٠  الجامعة اإلسالمية

  ١٥٢  ٦٤٨  ٨٠٠  المجموع

  

 اإلعالمحسب بحوث  ±)04.استمارة ممثلة لجمهور الدراسة عند نسبة خطأ ( )٦٢٥( تعد  

)Michael Singletary, 1994: 68(. الباحث جمع )استمارة من الجامعات الثالث ٦٤٨ (

  اآلتية: )Slovanاستنادا إلى معادلة (

  

          N                   47000                  47000                
n = __________      =    __________  = __________= 625 

    1+ N (e) 2      47001 (.0016)           75.2016      

 n   =حجم العينة  

Nمجموع مجتمع الدراسة =  

e) /2 )04.= نسبة الخطأ  

  

تمثل الجامعة  اطق جغرافية مختلفة في فلسطين، إذالعينة لتمثل من تر اختي اختيار العينة:

اإلسالمية في غزة منطقة جنوب فلسطين، وتمثل جامعة بيرزيت في رام اهللا وسط فلسطين، في 
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لطابع الذي تمثله خذ بعين االعتبار تنوع اوطنية شمال فلسطين. كما ألحين تمثل جامعة النجاح ا

والطابع  ،والطابع العلماني لجامعة بيرزيت ،الطابع اإلسالمي للجامعة اإلسالمية عينة البحث، إذ

  الوطني لجامعة النجاح الوطنية.

  

اإلسرائيلي ظروف الحصار الصعبة التي يعانيها القطاع، والحرب التي شنها االحتالل رغم 

فترة التي أجريت فيها وهي ال )١٨/١/٢٠٠٩(و  )٢٧/١٢/٢٠٠٨(على غزة في الفترة الواقعة بين 

علما أن عدوانا ) استبانه لضمان استرداد العدد المناسب للدراسة،٣٠٠توزيع ( الدراسة، فقد جرى

ما  ،حياة كافةمناحي الالعدوان طال إسرائيليا حدث للقطاع بعد وصول االستبانة بعشرة أيام، و 

  جعل عملية جمع المعلومات تستغرق أكثر من شهرين.

  

  أساليب المعالجة اإلحصائية

 عت عبارات االستبانة، جرىبعد جمع بيانات الدراسة عن طريق إجابات عينة الدراسة 

 Statistical)ومعالجتها باستخدام البرنامج اإلحصائي  ،إدخال هذه البيانات للحاسب اآللي

Package for Social Sciences (SPSS) وقام أي الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،

 تكرارات والنسب المئوية للتعرف إلىج ال، منها واستخرابمجموعة من األساليب اإلحصائيةالباحث 

كما استخدم في الدراسة  عن جميع عبارات متغيرات الدراسة، استجابات أفراد عينة الدراسة

  ).Chi-Square Test(اإلحصاء المتقدم 

  

االنحراف و الوسط الحسابي، و استخدم الباحث اإلحصاء البسيط (التكرارات، والنسب المئوية، 

  المعياري) لتحديد درجة التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة لجميع المحاور. 
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  وهي: لتصنيف اإلجابات اميزان عَ ضِ ) الذي وُ ١٤٤: ٢٠٠١خاطر ( اعتمد الباحث على مقياس أبو

  %) فأكثر تتحقق بدرجة كبيرة جدا.٨٠( -

 %) تتحقق بدرجة كبيرة.٧٩.٩- ٧٠( -

 %) تتحقق بدرجة متوسطة.٦٩.٩- ٦٠( -

 %) تتحقق بدرجة ضعيفة.٥٩.٩- ٥٠( -

  %) تتحقق بدرجة ضعيفة جدا.٥٠(اقل من  -

  

  السمات العامة للعينة:

%)، وشكل ٥٢.٨( شكلت نسبة أفراد العينة من اإلناث أعلى نسبة وهي  جنس العينة: -أوال

  :اآلتي )٣%)، وفق الجدول رقم (٤٧.٢الذكور ما نسبته (

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس.٣جدول رقم(

  النسبة  العدد  الجنس

  %٤٧.٢  ٣٠٦  ذكر

  %٥٢.٨  ٣٤٢  أنثى

  

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس في الجامعات الفلسطينية الثالث٤جدول رقم (

لجنسا ذكر أنثى  

 تكرار نسبة تكرار نسبة

 جامعة النجاح ٩٨ ٤٦.٤ ١١٣ ٥٣.٦

 جامعة بيرزيت ٩١ ٤٥.٣ ١١٠ ٥٤.٧

 الجامعة اإلسالمية ١١٧ ٤٩.٦ ١١٩ ٥٠.٤
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) إلى ارتفاع نسبة اإلناث في فلسطين اللواتي يتـوجهن للتعلـيم فـي  ٤+٣( رقم تشير نتائج الجدولين 

 فـي كـل جامعـة مـن الجامعـات الـثالث. الحقيقيـة الموجـودة الجامعات، وهذه النسب قريبة من النسـب

الــذي بــدا يــولي المــرأة  يم الفتيــات فــي المجتمــع الفلســطينياالهتمــام بتعلــ ،أيضــا ،وتعكــس هــذه النســب

  اهتماما ملحوظا في مجاالت مختلفة.

  

ما أعلى ) عا٣٠- ٢٠شكلت نسبة أعمار أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم من (رابعا: عمر العينة: 

) ٥%)، وفق الجدول رقم (٢٣.٦%)، وشكلت الفئات األخرى ما نسبته (٧٦.٤بلغت ( ، إذنسبة

  :اآلتي

  ): توزيع فراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية.٥جدول رقم(

  النسبة  التكرار  الفئة العمرية

  ١٨.٨  ١٢٢  عاما ٢٠اقل من 

  ٧٦.٤  ٤٩٥  عاما ٣٠-٢٠من 

  ٤.٨  ٣١  عاما ٣٠أكثر من 

  

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية في الجامعات الفلسطينية الثالث٦دول رقم (ج

  الجامعة التي درست أو تدرس بها عاما ٢٠أقل من  عاما ٣٠-٢٠من  ٣٠أكثر من 

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح ٣٦ ١٧.١ ١٥٦ ٧٤ ١٩ ٩

 يرزيتجامعة ب ٧٣ ٣٦.٣ ١٢٣ ٦١.٢ ٥ ٢.٥

 الجامعة اإلسالمية  ١٣ ٥.٥ ٢١٦ ٩١.٥ ٧ ٣

  

انحصــار معظــم أعمــار أفــراد عينــة الدراســة فــي الفئــة العمريــة إلــى ) ٦+٥(رقــمتشــير نتــائج الجــدولين 

عامــا،  )١٩( ؛ ألن االلتحــاق بالجامعــة عــادة  يبــدأ فــي ســنعامــا)، وهــذا أمــر طبيعــي ٣٠-٢٠(مــن 
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 ،طبيعة الدراسة، وهـذا يشـير إلـى تنـوع عينـة الدراسـة سنوات حسب )٦-٤(ويستمر لفترة تتراوح بين 

ما يعني  ،إلى الرشد والبلوغ ،وتشير هذه الفئة العمرية أيضا ، وعدم حصرها في فئة معينة.وشمولها

  الوصول إلى نتائج دقيقة.

  

بلغت  ، إذشكلت نسبة أفراد العينة الذين يقيمون في المدينة أعلى نسبةخامسا: مكان اإلقامة: 

  :اآلتي) ٧%)، وفق الجدول رقم (٣٩.٧%)، وشكلت األماكن األخرى ما نسبته (٦٠.٣(

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان اإلقامة.٧جدول رقم(

  النسبة  التكرار  المكان

  ٦٠.٣  ٣٩١  مدينة

  ٢٩.٣  ١٩٠  قرية

  ١٠.٣  ٦٧  مخيم

  

  جامعات الفلسطينية الثالثفي ال توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان اإلقامة): ٨جدول رقم (

  مكان اإلقامة مدينة قرية مخيم

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح ١١٢ ٥٣.١ ٩٥ ٤٥ ٤ ١.٩

 جامعة بيرزيت ١٠٩ ٥٤.٢ ٨١ ٤٠.٣ ١١ ٥.٥

 الجامعة اإلسالمية ١٧0 ٧٢ ١٤ ٦ ٥٢ ٢٢

  

 عائد لكون هذه )ربما(ة، وهذا ) حصول المدينة على أعلى نسب٨+٧(رقم تشير نتائج الجدولين 

وال ننسى أن الكثير من طلبة الريف  الجامعات موجودة في مدن رئيسية معظم طلبتها من المدينة.
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نظرا لظروف االحتالل الصعبة التي تعيشها  ؛أثناء دراستهمفي والمخيمات يقيمون في المدينة 

  القرى والمخيمات الفلسطينية.

  
وهي  ،بة أفراد العينة الذين ينتمون للكليات العلمية أعلى نسبة: شكلت نسسادسا: نوع الكلية

  : اآلتي) ٩%)، وفق الجدول (٤٧.٨%)، وشكلت الكليات اإلنسانية ما نسبته (٥٢.٢(

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع الكلية.٩جدول (

  النسبة  التكرار  الكلية

  ٥٢.٢  ٣٣٨  علمية

  ٤٧.٨  ٣١٠  إنسانية

  

  : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع الكلية في الجامعات الفلسطينية الثالث)١٠جدول رقم (

 نوع الكلية كلية علمية كلية أدبية

 تكرار نسبة تكرار نسبة

 جامعة النجاح ٨٤ ٤٠ ١٢٧ ٦٠

 جامعة بيرزيت ٩٧ ٤٨.٣ ١٠٤ ٥١.٧

 الجامعة اإلسالمية ١٥٧ ٦٦.٥ ٧٩ ٣٣.٥

  

القتراب  ؛رغم كونها غير عشوائية ،عدالة توزيع العينةإلى ) ١٠+٩(رقم تشير نتائج الجدولين 

النسب بفارق بسيط لصالح الكليات العلمية، وربما هذا الفارق عائد لعدم تمييز بعض الطلبة لنوع 

  لتلقيهم العلوم فيها بمختلف أنواعه. ،العتقادهم بان جميع الكليات علمية ،الكلية
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%)، تلتها نسبة الطلبة ٤٢.٢لخريجين من أفراد العينة (شكلت نسبة اسابعا: السنة الجامعية: 

%)، وشكل بقية ١٨.٤بلغت نسبتهم ( ، إذهم في السنة الرابعة فأعلى، و المسجلين في الجامعة

  :اآلتي) ١١والثالثة، وفق الجدول رقم ( ،والثانية ،النسبة الطلبة المسجلون في السنوات األولى

  دراسة حسب السنة الدراسية.): توزيع أفراد عينة ال١١جدول رقم(

  النسبة  التكرار  السنة

  ١١.٤  ٧٤  أولى

  ١٢  ٧٨  ثانية

  ١٦  ١٠٤  ثالثة

  ١٨.٤  ١١٩  رابعة فأعلى

  ٤٢.٢  ٢٧٤  خريج

  

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السنة الدراسية في الجامعات الفلسطينية الثالث١٢جدول رقم (

الجامعيةالسنة  أولى ثانية ثالثة رابعة فأعلى خريج  

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 جامعة النجاح ١٤ ٦.٦ ٣١ ٣١ ٢٧ ١٢.٨ ٣٥ ١٦.٦ ١٠٤ ٤٩.٣

 جامعة بيرزيت ٤٩ ٢٤.٤ ٣٥ ١٧.٤ ٥٣ ٢٦.٤ ٢٨ ١٣.٩ ٣٦ ١٧.٩

 الجامعة اإلسالمية ١١ ٤.٧ ١٢ ٥.١ ٢٤ ١٠.٢ ٥٥ ٢٣.٣ ١٣٤ ٥٦.٧

  

والطلبة غير  ،عدالة توزيع العينة بين الطلبة الخريجينإلى ) ١٢+١١(رقمتشير نتائج الجدولين 

هذا البند  يكمن في أنولعل سبب ارتفاع نسبة سنة رابعة فأعلى  سبة.تقارب النت ، إذالخريجين

ن الكليات العلمية قد ؛ ألوسادسة للكليات العلمية، وهذا ليس مفاجئا ،وخامسة ،يضم سنة رابعة

بعد انتهاء السنة ن الكليات األدبية التي تمنح الطالب الدرجة العلمية حصلت على نسبة أعلى م

  قل.الرابعة، وربما أ
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%)، في حين ٩٣.٥بلغت (  نسبة إذ شكلت نسبة درجة البكالوريوس أعلىثامنا: الدرجة العلمية: 

  : اآلتي) ١٣%)، وفق الجدول رقم (٦.٥وهي ( ،قل نسبةأ بلغت درجات الدبلوم والماجستير

  

  ): الدرجة العلمية التي يحملها أفراد عينة الدراسة.١٣ول رقم(جد

  النسبة  التكرار  الدرجة

  ١.٥  ١٠  دبلوم

  ٩٣.٥  ٦٠٦  بكالوريوس

  ٥  ٣٢  ماجستير

  

  ): الدرجة العلمية التي يحملها أفراد عينة الدراسة موزعة على الجامعات الفلسطينية الثالث١٤جدول رقم (

  رجة الجامعيةالد دبلوم بكالوريوس ماجستير

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح ٩ ٤.٣ ١٩٠ ٩٠ ١٢ ٥.٧

 جامعة بيرزيت ١ .٥ ١٨٨ ٩٣.٥ ١٢ ٦

 الجامعة اإلسالمية ٠ ٠ ٢٢٨ ٩٦.٦ ٨ ٣.٤

  

ن هذه الجامعات تمنح ، إذ إ) طبيعة نوع الدرجة العلمية١٤+١٣يستخلص من الجدولين رقم (

سنوات حسب  )٦- ٤(منح درجة البكالوريوس من  سنون حلوية لها، وتتراو درجة البكالوريوس كأو 

  لتعطي إجابات صحيحة. وخبرتهاحقل الدراسة، وهذا يشير إلى نضج عينة الدراسة 
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بلغت  ؛ إذ%) أعلى نسبة٨٤.٩-%٧٥شكلت نسبة معدالت الطلبة من (تاسعا: المعدل التراكمي: 

قل نسبة حيث بلغت % فما فوق) أ٩٥ة من (معدالت الطلب%)، في حين شكلت نسبة ٤٩.٧(

  : اآلتي) ١٥.%)، وفق الجدول رقم (٩(

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي.١٥جدول (

  النسبة  التكرار  المعدل

  ١.٤  ٩  %٦٥اقل من 

  ٣٢.٦  ٢١١  %٧٤.٩- %٦٥من 

  ٤٩.٧  ٣٢٢  %٨٤.٩- %٧٥من 

  ١٥.٤  ١٠٠  %٩٤.٩- %٨٥من 

  .٩  ٦  % فما فوق٩٥من 

  

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي في الجامعات الفلسطينية الثالث١٦جدول رقم (

% فأعلى٩٥  ٩٤.٩- %٨٥%  ٨٤.٩- %٧٥%  ٧٤.٩- %٦٥% %٦٥أقل من    المعدل التراكمي 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

احجامعة النج ٤ ٢ ٩٣ ٤٤ ٩٣ ٤٤ ٢١ ١٠ ٠ ٠  

 جامعة بيرزيت ٤ 2 ٦٠ ٢٩.٩ ١١٤ ٥٦.٧ ٢١ ١٠.٤ ٢ ١

 الجامعة اإلسالمية ١ .٤ ٥٨ ٢٤.٦ ١١٥ ٤٨.٧ ٥٨ ٢٤.٦ ٤ ١.٧

  

فراد عينة مثل عة توزيع العالمات بشكل عام لدى أيستخلص من هذا الجدول بنسبه المختلفة طبي

على أداء  مؤشرٌ %) ٨٤.٩- %٧٥عينة الدراسة، إال أن حصول نصف عينة الدراسة على معدل (

  الجامعات الجيد.
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بلغت ، وقد أعلى نسبة )٢٠٠٠(بعد سنة  اسنة التخرج: شكلت نسبة الطلبة الذين تخرجو عاشرا: 

%) وفق الجدول رقم ٧.٧ما نسبته ( )٢٠٠٠(%)، وبلغت نسبة الذين تخرجوا قبل سنة ٩٢.٣(

  :اآلتي) ١٧(

  سنة التخرج.): توزيع فئة الخريجين من عينة الدراسة حسب ١٧جدول (

  النسبة  التكرار  السنة

  ٧.٧  ٢١  ٢٠٠٠قبل سنة 

  ٩٢.٣  ٢٥٣  ٢٠٠٠بعد سنة 

  

  ): توزيع فئة الخريجين من عينة الدراسة حسب سنة التخرج في الجامعات الفلسطينية الثالث١٨جدول رقم (

٢٠٠٠بعد سنة  ٢٠٠٠قبل سنة    
 سنة التخرج

 تكرار نسبة تكرار نسبة

النجاح جامعة ١٧ ٨.١ ٨٧ ٤١.٢  

 جامعة بيرزيت ٣ ١.٥ ٣٣ ١٦.٤

٤ ١٣٣ ٥٦.٤.  الجامعة اإلسالمية ١ 

  

بعد االنتفاضة  ا) أن معظم أفراد عينة الدراسة ممن تخرجو ١٨+١٧يستخلص من الجدولين رقم (

بسبب الحصار المفروض على المدن  ،في ارتفاع نسبة البطالة بينهم اً األولى، وهذا ربما كان سبب

 يل، إال أن هذه العينة يشهد لها بمعرفتها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ما يعنمن قبل االحتال

معرفتهم لألسئلة التي كانت تخص وسائل االتصال التي تستخدمها العالقات العامة في االتصال 

  معهم.
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بلغت ما  ، إذ: شكلت نسبة الخريجين الذين ال يعملون أعلى نسبة: الحالة الوظيفيةحادي عشر

  :اآلتي) ١٩%)، وفق الجدول رقم (٦٠.٢( نسبته

  

  ): توزيع فئة الخريجين من عينة الدراسة حسب الحالة الوظيفية.١٩جدول (

  النسبة  التكرار  الحالة

  ٢٥.٥  ٧٠  اعمل بتخصصي

  ١٤.٢  ٣٩  اعمل بغير تخصصي

  ٦٠.٢  ١٦٥  ال اعمل

  

  وظيفية في الجامعات الفلسطينية الثالث): توزيع فئة الخريجين من عينة الدراسة حسب الحالة ال٢٠جدول رقم (

 أعمل بتخصصي أعمل بغير تخصصي ال أعمل
 الحالة الوظيفية

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

)   ١٠٤عدد الخريجين ( - جامعة النجاح ٢١ ٢٠.٢ ١٢ ١١.٥ ٧١ ٦٨.٣  

   )٣٦عدد الخريجين ( - جامعة بيرزيت ١٧ ٤٧.٢ ٧ ١٩.٤ ١٢ ٣٣.٣

  )١٣٤عدد الخريجين ( -الجامعة اإلسالمية ٣٢ ٢٣.٩ ٢٠ ١٤.٩ ٨٣ ٦١.٩

  

ن الطلبة الخريجين، وهذا يدفعنا إلى ) ارتفاع نسبة البطالة بي٢٠+١٩يستخلص من الجدولين رقم (

ووزارة التربية والتعليم إلى ضرورة إجراء دراسات حول  ،ةتقديم توصية لكل من الجامعات الفلسطيني

ارة هنا إلى ضرورة تفعيل مراكز وال بد من اإلش ت الموجودة.، والتخصصاحاجة سوق العمل

حدات التوظيف الموجودة في الجامعات الثالث، وربما نلتمس لها عذرا لحداثة سنها، إال أن هذا وو 

  ال يعفيها من تفعيل دورها في محاولة تخفيف البطالة بين أوساط الخريجين.
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ن بلغت %)، في حي٤٨.٩سة في جامعات أخرى (نسبة الذين لم يحلموا بالدرا ت: بلغثاني عشر

ولكنهم لم يستطيعوا بسبب الظروف  ،لدراسة في جامعات أخرىنسبة الذين كانوا يحلمون با

  :) اآلتي٢١رقم (%)، وفق الجدول ٤٢.٤(

  الظروفبالدراسة بجامعات أخرى لكنهم لم يستطيعوا بسبب أو ال يحلمون الطلبة الذين كانوا يحلمون نسبة ): ٢١جدول ( 

  النسبة  التكرار  الحالة

  ٤٢.٤  ٢٧٥  نعم

  ٨.٦  ٥٦  ال ادري

  ٤٨.٩  ٣١٧  ال

  

  موزعة على الجامعات الفلسطينية الثالث بالدراسة بجامعات أخرىأو ال يحلمون الذين كانوا يحلمون ): ٢٢جدول رقم (

هل كنت تحلم بالدراسة بجامعة أخرى ولكنك لم  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تستطع بسبب الظروف

 جامعة النجاح ٩٧ ٤٦ ٢٤ ١١.٤ ٩٠ ٤٢.٧

 جامعة بيرزيت ٨٤ ٤١.٨ ٢٠ ١٠ ٩٧ ٤٨.٢

 الجامعة اإلسالمية ٩٤ ٣٩.٨ ١٢ ٥.١ ١٣٠ ٥٥.١

  

  ):  بلدان الجامعات التي كان يحلم الذين أجابوا ب(نعم) الدراسة فيها.٢٣جدول (

  النسبة  التكرار  الحالة

  ١٣.٨  ٣٨  محليةجامعات 

  ٤١.١  ١١٣  جامعات عربية

  ٣٨.٥  ١٠٦  جامعات دولية

  

  

  ): الجامعات التي ينتمي إليها أفراد العينة والجامعات التي كانوا يحلمون للدراسة فيها٢٤جدول رقم (
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إذا كان الجواب نعم.اذكر اسم  جامعات محلية جامعات عربية جامعات دولية

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة الجامعة

 جامعة النجاح ١٤ ٦.٦ ٤٧ ٢٢.٣ ٣٤ ١٦.١

 جامعة بيرزيت ١١ ٥.٥ ٣٠ ١٤.٩ ٣٧ ١٨.٤

 الجامعة اإلسالمية ١٣ ٥.٥ ٣٦ ١٥.٣ ٣٥ ١٤.٨

  

بالدراسة  في  ال يحلمونن نسبة الذين كانوا ) بأ٢٤( ) و٢٣( ) و٢٢يستخلص من الجداول ( 

ا يحلمون بالدراسة في غير جامعاتهم %) أعلى من نسبة الذين كانو ٤٨.٩غير جامعاتهم (

 ،%)٤٦بلغت ( ، إذوشكلت جامعة النجاح أعلى هذه النسب %)، إال أن هذه النسبة عالية.٤٢.٤(

بحواجز  ن جامعة النجاح التي حوصرتإلى طبيعة مدينة نابلس التي تحتض )ربما(ولعل هذا عائد 

أثناء قدومهم إلى في اقات للطلبة واإلع ،هاناتفترة طويلة، مما سبب الكثير من اإلعسكرية ل

جامعاتهم. والالفت لالنتباه ارتفاع نسبة الذين ال يحلمون بالدراسة في غير الجامعة اإلسالمية 

الجامعات في غزة، ولطبيعة نظامها  د لكون الجامعة اإلسالمية من كبرياتربما عائ، و %)٥٥.١(

  ن جامعتهم جيدة جدا.) بأ%٦٠.٦فراد العينة، إذ أشار (األكاديمي الذي يمتدحه أ

  

  

  

  

  

، وهي ن جامعتهم الحالية جيدة جدا أعلى نسبةالعينة الذين قالوا إ : بلغت نسبة أفرادثالث عشر

  :%)، وفق الجدول اآلتي٤٥.٤(
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  ): رأي أفراد عينة الدراسة بجامعاتهم الحالية.٢٥جدول (

  النسبة  التكرار  الحالة

  ٤٥.٤  ٢٩٤  جيدة جدا

  ٤٢.٩  ٢٧٨  جيدة

  ٥.٧  ٣٧  ر جيدةغي

  ٤.٣  ٢٨  اقل من المطلوب

  ١.٧  ١١  ال رأي

  

  ): رأي أفراد عينة الدراسة بجامعاتهم الحالية موزعة على الجامعات الفلسطينية الثالث٢٦جدول رقم (

ما رأيك بجامعتك  جيدة جدا جيدة غير جيدة أقل من المطلوب ال رأي

كرارت نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة الحالية  تكرار نسبة 

 جامعة النجاح ٧٤ ٣٥.١ ١٠٢ ٤٨.٣ ١٩ ٩ ١١ ٥.٢ ٥ ٢.٤

 جامعة بيرزيت ٧٧ ٣٨.٣ ٩٨ ٤٨.٨ ١٢ ٦ ١٠ ٥ ٤ ٢

 الجامعة اإلسالمية ١٤٣ ٦٠.٦ ٧٨ ٣٣.١ ٦ ٢.٥ ٧ ٣ ٢ .٨

  
  

) أن أكثر األسباب التي دفعت طلبة جامعة النجاح للتسجيل ٢٧يشير الجدول رقم ( رابع عشر:

%)، وأكثر األسباب التي دفعت طلبة ٥٠.٢بلغت النسبة ( إذ ،القرب الجغرافيامل فيها هو ع

%)، وهو نفس ٦٤.٢بلغت النسبة( ، إذسمعتها الجيدةجامعة بيرزيت للتسجيل فيها هو بسبب 

السمعة وهو  ،%) من طلبة الجامعة اإلسالمية للتسجيل فيها٩٠.٢السبب الذي دفع ما نسبته (

  .الجيدة

  

  توزيع أفراد العينة حسب األسباب التي دفعتهم للدراسة في جامعاتهم): ٢٧جدول (

  هل يمكن أن تذكر األسباب التي دفعتك للتسجيل بجامعتك

 اإلسالميةالجامعة  جامعة بيرزيت جامعة النجاح 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار



179 
 

 ٢٧.١ ٦٤ ٣٤.٣ ٦٩ ٥٠.٢ ١٠٦ القرب الجغرافي

 ١٢.٧ ٣٠ ١١.٩ ٢٤ ١٤.٧  ٣١ قريب أو صديق درس بها فتعرفت عليها من خاللهأخ أو  

 ٩.٧ ٢٣ ٤.٥ ٩ ١١.٤ ٢٤ كانت الخيار الوحيد أمامي بسبب معدل الثانوية  

 ٥.٩ ١٤ ٤.٥ ٩ ٦.٢ ١٣ كانت الخيار الوحيد بسبب اإلمكانات المادية 

 ٣٥.٢ ٨٣ ٣١.٨ ٦٤ ٣٧.٤ ٧٩ وجود التخصص الذي أرغب بدراسته فيها 

 ٤.٢ ١٠ ١.٥ ٣ ١.٤ ٣ تعرفت عليها من خالل نشاط قامت به الجامعة  

 ٩٠.٢ ٢١٣ ٦٤.٢ ١٢٩ ٢٤.١ ٥١ قررت التسجيل في الجامعة بسب سمعتها الجيدة

 ٧.٦ ١٨ ٥.٥ ١١ ٨.٥ ١٨ اشتراط األهل 

 ٧.٢ ١٧ ٦ ١٢ ١.٩ ٤ غير ذلك 
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  الفصل الرابع

  

  عرض النتائج وتحليلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  عرض وتحليل نتائج الدراسة



181 
 

  

من خالل هذا الفصل، قام الباحث بإلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج التي توصلت إليها 

لتوضيح دور العالقات العامة في  ؛ ) ٢الدراسة، من خالل تحليل االستمارة (انظر ملحق رقم 

، وتضمنت ثالثة محاور، هي: المحور الجامعات الفلسطينية في بناء عالقات مع مجتمع الطلبة

في استقطاب طلبة الثانوية العامة.  ةاألول، يبحث في الدور الذي تقوم به الجامعات الفلسطيني

في بناء صورة ايجابية لها لدى جمهور  ةوالمحور الثاني، يبحث عن دور الجامعات الفلسطيني

القات العامة في الجامعات الفلسطينية الطلبة المسجلين فيها. والمحور الثالث، يبحث في دور الع

  في الحفاظ على صورة إيجابية لدى طلبتها الخريجين.

  

  

  

  

  

  

  

  

في استقطاب طلبة الثانوية العالقات العامة في جامعتك ما دور المحور األول: 

  ) سؤاال، هي: ١٢العامة؟ وقد خصص له (
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صة بطلبة الثانوية العامة عبر : تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خا١ 

  الصحف.

اآلتي إّن أعلى نسبة حصلت عليها جامعة النجاح الوطنية، إذ قال ) ٢٨رقم (تشير نتائج الجدول 

إّن دائرة العالقات العامة في الجامعة تقوم بنشر إعالنات  - %)٦٢.٦أو( - ) طالبا وطالبة١٣٢(

) ١٢١عة بيرزيت، إذ بلغ عدد المؤيدين (خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر الصحف، تلتها جام

%)، في حين حصلت الجامعة اإلسالمية على أقل نسبة، إذ ٦٠.٢أي ما نسبته ( -طالبا وطالبة

  %).٤٧.٥) طالبا وطالبة، أي ما بنسبة (١١٢بلغ عدد المؤيدين (

  

  انوية العامة عبر الصحف) تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الث٢٨جدول رقم (

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  الثانوية العامة عبر الصحف

   جامعة النجاح الوطنية ١٣٢ ٦٢.٦ ٦٧ ٣١.٨ ٩ ٤.٣

 جامعة بيرزيت ١٢١ ٦٠.٢ ٦٩ ٣٤.٣ ١١ ٥.٥

 الجامعة اإلسالمية ١١٢ ٤٤.٥ ١٠٩ ٤٦.٢ ١٤ ٥.٩

  

تراوحت نتائج هذا السؤال ( حسب مقياس أبو خاطر) ما بين متوسطة في كل من النجاح 

وبيرزيت، وضعيفة جدا في اإلسالمية. وهنا، يرى الباحث بوجود قصوٍر من قبل دوائر العالقات 

ف التي تعد من الوسائل العامة في نشر اإلعالنات الخاصة بطلبة الثانوية العامة عبر الصح

اإلعالمية المهمة التي يعتمد عليها الجمهور، ويتابعها، وبخاصة في الفترة التي تسبق عملية 

تسجيل الطلبة وقبولهم في الجامعات. ويعلل الباحث هذا القصور بإّن الطالب ال يطالع الصحف 

العامة، أو ربما لمخالفة دوائر اليومية، أو ربما يوجد نقص في الميزانية المخصصة لدائرة العالقات 

العالقات العامة لألهداف التي وضعتها، ومن ضمنها التواصل مع الجماهير عبر وسائل اإلعالم 
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المختلفة. ويخشى الباحث أن تكون األسباب خارجة عن إرادة العالقات العامة، ومردها إلدارات 

نشر اإلعالنات عبر الصحف مكّلٌف  الجامعات التي ربما تفضل الوسائل الرخيصة الثمن، إذ يَعدّ 

  بعض الشيء. 

  

العامــة عبــر  جــامعتي بنشــر إعالنــات خاصــة بطلبــة الثانويــةتقــوم دائــرة العالقــات العامــة فــي : ٢

  اإلذاعة.

) التالي إّن أعلى نسبة حصلت عليها جامعة النجاح الوطنية حيث قال ٢يشير الجدول رقم (

دائرة العالقات العامة في جامعة النجاح الوطنية تقوم %): إّن ٦٣.٥أو ( -)  طالبا وطالبة١٣٤(

بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر اإلذاعة، تلتها الجامعة اإلسالمية؛ إذ بلغ عدد 

%)، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة؛ فقد بلغ ٤٦.٢ما نسبته ( -)١٠٩المؤيدين (

  %).١٨.٩ما نسبته (أي  -) طالبا وطالبة٣٨عدد المؤيدين (

  

 تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر اإلذاعة):  ٢٩جدول رقم (

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  الثانوية العامة عبر اإلذاعة.

 جامعة النجاح الوطنية ١٣٤  ٦٣.٥ ٦٤ ٣٠.٣ ١٠ ٤.٧

 جامعة بيرزيت ٣٨ ١٨.٩  ١١٩ ٥٩.٢ ٤٤ ٢١.٩

 الجامعة اإلسالمية  ١٠٩ ٤٦.٢ ١٠٤ ٤٤.١ ٢٢ ٩.٣

تقع نتائج هذا السؤال ما بين المتوسطة في النجاح، والضعيفة جدا في كل من اإلسالمية وبيرزيت. 

أعلى نسبة كما يعتقد بوجود إذاعة صوت النجاح فيها، والتي ويعلل الباحث حصول النجاح على 

شهدت انتشارا ومتابعة كبيرة من قبل الكثير من المستمعين من مدينة نابلس، إذ تنشر اإلذاعة 
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بشكل كبير ومتكرر اإلعالنات الخاصة بالجامعة. إال أن الباحث يبدي استغرابه من حصول 

ارنة مع النجاح، رغم وجود إذاعة خاصة فيها. أما حصول الجامعة اإلسالمية على نسبة قليلة مق

جامعة بيرزيت على هذه النسبة، فهو ربما عائد لعدم وجود إذاعة تابعة لها، إضافة إلى عدم 

اهتمامها بهذا الجانب اإلعالمي في نشر اإلعالنات الخاصة بطلبة الثانوية العامة. وهنا يحمل 

اإلسالمية التقصير في هذا الجانب، إذ تعد اإلذاعة من الباحث العالقات العامة في بيرزيت و 

الوسائل اإلعالمية الشائعة في العالم، والتي يمكن للجمهور أن يسمعها في كل مكان، وال تحتاج 

  منه إلى متابعة أو تفرغ. 

  

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر : ٣

  .التلفاز

) ٧١) اآلتي إلى أن أعلى نسبة حصلت عليها الجامعة اإلسالمية، إذ قال (٣٠يشير الجدول رقم (

%): إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بنشر ٣٠.١أي ما نسبته ( -طالبا وطالبة

 إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر التلفاز، تلتها جامعة النجاح الوطنية، إذ بلغ عدد

%)، في حين بلغت أقل نسبة لجامعة بيرزيت، إذ ٢٧أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٥٧المؤيدين (

  %).١٥.٤أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٣١بلغ عدد المؤيدين (

  

  

): تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر  ٣٠جدول رقم (

  التلفاز.

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة  نعم  أدريال ال
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  الثانوية العامة عبر التلفاز تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ٥٧ ٢٧ ١٢٣  ٥٨.٣ ٢٦  ١٢.٣

 جامعة بيرزيت ٣١  ١٥.٤ ٩٠  ٤٤.٨ ٨٠  ٣٩.٨

 الميةالجامعة اإلس ٧١  ٣٠.١ ١١٩  ٥٠.٤ ٤٣  ١٨.٢

  

نتائج هذا السؤال قصورا كبيرا في عمل العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث إذ  رتظه

الدرجة الضعيفة جدا لنتائجها. ويعزي الباحث ضعف هذه النتائج ربما لعدم إيمان الجامعات بقدرة 

تداح كثير من الدراسات هذه الوسيلة على التأثير، في ظل وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة، رغم ام

لتميزها من غيرها من وسائل اإلعالم، أو ربما لعدم تخصيص هذه الجامعات ميزانية لذلك. ورغم 

اعتقاد الباحث إّن ميل الجماهير، هذه األيام، لمشاهدة القنوات العالمية، إال أنه ينفي مسؤولية 

محطات المحلية، وتشير الكثير تقصير العالقات العامة في هذا المجال بنشر اإلعالنات عبر ال

  من الدراسات إلى انتشارها في المدن الفلسطينية.

  

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر : ٤

  (االنترنت).

) اآلتي إلى أن الجامعة اإلسالمية قد حصلت على أعلى نسبة، فقد قال ٣١يشير الجدول رقم (

إن دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية  -%)٧٠.٨أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة١٦٧(

تقوم بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر االنترنت، تلتها جامعة بيرزيت بفارق بسيط 

%)، في ٦٣.٢أي ما نسبته ( - ) طالبا وطالبة١٢٧عن جامعة النجاح، إذ بلغ عدد المؤيدين (

 - ) طالبا وطالبة١٣٣ين حصلت جامعة النجاح الوطنية على أقل نسبة إذ بلغ عدد المؤيدين (ح

  %). ٦٣أي ما نسبته (
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) تقــوم دائــرة العالقــات العامــة فــي جــامعتي بنشــر إعالنــات خاصــة بطلبــة الثانويــة العامــة عبــر ٣١جــدول رقــم (

  (االنترنت).

امعتي بنشر إعالنات خاصة تقوم دائرة العالقات العامة في ج نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  بطلبة الثانوية العامة عبر االنترنت

 جامعة النجاح الوطنية ١٣٣ ٦٣ ٦٠ ٢٨.٤ ١٤ ٦.٦

 جامعة بيرزيت ١٢٧ ٦٣.٢ ٥٥ ٢٧.٤ ١٩ ٩.٥

 الجامعة اإلسالمية ١٦٧ ٧٠.٨ ٥٨ ٢٤.٦ ١٠ ٤.٢

  

قع الكترونية على االنترنت، وهذه المواقع، وحسب علم توجد للجامعات الفلسطينية الثالث موا

الباحث، يجري االشتراك فيها مقابل رسوم سنوية ليست عاليه، ولهذا فإن عملية نشر اإلعالنات 

إذ تراوحت بين المتوسطة  -على (االنترنت) ليست مكلفة، إال أن عدم ارتفاع النسب بشكل ملحوظ

العالقات العامة في هذا الجانب، أو عدم قدرة العالقات العامة ربما عائد إلى تكاسل دور  - والعالية

  لتسويق هذه المواقع لطلبة الجامعات.

  

  

  

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع نشرات تعريفية بالجامعة على طلبة الثانوية : ٥

  العامة.

) طالبا ١٦٥مية، إذ قال () اآلتي الى تقارب النتائج بين النجاح واالسال٣٢يشير الجدول رقم (

%): إّن دائرة العالقات العامة في جامعة النجاح الوطنية تقوم بتوزيع ٧٨وطالبة، أي ما نسبته (
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نشرات تعريفية بالجامعة على طلبة الثانوية العامة، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ بلغ عدد المؤيدين 

ت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذ %)، في حين حصل٧٨أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة١٨٤(

  %). ٧٢.٦أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة١٤٦بلغ عدد المؤيدين (

  

  ) تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع نشرات تعريفية بالجامعة على طلبة الثانوية العامة.٣٢جدول رقم (

ع نشرات تعريفية تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزي نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  بالجامعة على طلبة الثانوية العامة.

 جامعة النجاح الوطنية ١٦٥ ٧٨.٢ ٣٤ ١٦.١ ٩ ٤.٣

 جامعة بيرزيت ١٤٦ ٧٢.٦ ٣٤ ١٦.٩ ١٨ ٩

 الجامعة اإلسالمية ١٨٤ ٧٨ ٤٢ ١٧.٨ ٦ ٢.٥

  

الدراسة. ويعدُّ الباحث النشرات التعريفية  يبين الجدول الدرجة العالية في إجابات أفراد عينة

بالمؤسسة من الوسائل اإلعالمية الواسعة االستخدام واالنتشار في المؤسسات بشكل عام. من هنا، 

يجب أن ال يستهان في إعدادها وتصميمها، إذ يمكن أن تطبع بأشكال وألوان مختلفة. ويدعو 

مية النشرات التعريفية، وقدرتها على جذب الباحث المهتمين إلجراء مزيد من البحوث حول أه

  الجماهير.

  

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع أقراص مرنة تعريفية بالجامعة على طلبة : ٦

  الثانوية العامة.

) اآلتي إلى أن أعلى نسبة حصلت عليها الجامعة اإلسالمية، إذ قال ٣٣يشير الجدول رقم (

إن دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية  -%)٤٢.٨نسبته ( أي ما -) طالب وطالبة١٠١(
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تقوم بتوزيع أقراص مرنة تعريفية بالجامعة على طلبة الثاوية العامة، تلتها جامعة بيرزيت، إذ بلغ 

%)، في حين حصلت جامعة النجاح ٣٠.٣أي ما نسبته ( -) طالب وطالبة٦١عدد المؤيدين (

  %).١٦.١أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٣٤بلغ عدد المؤيدين (الوطنية على أقل نسبة، إذ 

  

  ): تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع أقراص مرنة تعريفية بالجامعة على طلبة الثانوية العامة.٣٣جدول رقم (

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع أقراص مرنة تعريفية  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  ة على طلبة الثانوية العامةبالجامع

 جامعة النجاح الوطنية ٣٤ ١٦.١ ٩٨ ٤٦.٤ ٧٦ ٣٦

 جامعة بيرزيت ٦١ ٣٠.٣ ٦٣ ٣١.٣ ٧٥ ٣٧.٣

 الجامعة اإلسالمية ١٠١ ٤٢.٨ ٨٨ ٣٧.٣ ٤٣ ١٨.٢

  

إجابات أفراد عينة يظهر الجدول ضعفا كبيرا في استخدام الجامعات لهذه الوسيلة، كما تشير 

الدراسة. ويبدو من خالل الجدول غياب االهتمام بهذه الوسيلة اإلعالمية، وهي األقراص المرنة. 

ورغم حصول الجامعة اإلسالمية على أعلى نسبة، إال أن النسبة تبقى متدنية إذا ما قورنت بالفائدة 

ي يحملها األفراد، كما أشارت دراسة  التي تحققها األقراص المرنة في التأثير في الصورة الذهنية الت

)٢٠٠١) (Walter K. Lindenmann التي أثبت فيها فاعلية األقراص المرنة وفائدتها. وُيرجع (

الباحث أسباب عدم اهتمام العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية ربما ألكثر من سبب، منها: 

جميع المادة الخاصة بنشرها، وحاجتها لبعض ارتفاع تكاليفها إذا كانت من النوع الجيد، وصعوبة ت

التقنيات الفنية الالزمة وهذا يقود ربما إلى عدم توفر الخبرة لدى موظفي العالقات العامة بذلك، 

إضافة، احتمالية عالية إلصابتها بالتلف الناتج سوء التخزين أو عملية النقل. ويتساءل الباحث عن 
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وجية الهائلة التي تعد استخدام أقراص الكمبيوتر من بينها، إذ مدى مواكبة الجامعات للثورة التكنول

  ال يكاد يخلو منزل هذه األيام من وجود جهاز (كمبيوتر) فيه أو ربما جهازين.   

  

  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بزيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهم.: ٧

بة حصلت عليها جامعة النجاح الوطنية، إذ قال ) اآلتي إلى أن أعلى نس٣٤يشير الجدول رقم (

%): إن دائرة العالقات العامة في جامعة النجاح الوطنية ١٩أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٤٠(

) طالبا ١٩تقوم بزيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهم، تلتها جامعة بيرزيت، وبلغ عدد المؤيدين (

ين حصلت الجامعة اإلسالمية على أقل نسبة؛ إذ بلغ عدد %)، في ح٩.٥أي ما نسبته ( -وطالبة

  %).٩.٣أي ما نسبته (  -)٢٢المؤيدين (

  

  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بزيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهم.) ٣٤جدول رقم (

مة تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بزيارة طلبة الثانوية العا نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  في مدارسهم.

 جامعة النجاح الوطنية ٤٠ ١٩ ١٠٠ ٤٧.٤ ٦٨ ٣٢.٢

 جامعة بيرزيت ١٩ ٩.٥ ٧٢ ٣٥.٨ ١١٠ ٥٨.٧

 الجامعة اإلسالمية ٢٢ ٩.٣ ١٢٦ ٥٣.٤ ٨٥ ٣٦

  

امة يبين هذا الجدول الضعف الكبير جدا في النتائج. وهنا يحمل الباحث دوائر العالقات الع

التقصير الواضح في زيارة الطلبة في مدارسهم، إذ إن مثل هذه الزيارات غير مكلفة كثيرا، فطلبة 

المدارس هم جمهور الجامعات المستقبلي، وهم يستحقون كل اهتمام ومتابعة. ونظرا للتنافس بين 

عي من الجامعات الفلسطينية التي يعد عددها كبيرا، إذا ما قورنت بعدد السكان، فهذا يستد

العالقات العامة زيارة هذه المدارس في أماكنها؛ لتسويق جامعاتهم، إذ يتم توزيع النشرات، والهدايا، 



190 
 

وأقراص (الكمبيوتر) على طلبة المدارس، بهدف بناء الصورة الجيدة لديهم عن هذه الجامعات. 

ربما يحمل  ومن المعروف أيضا أن معظم هؤالء الطلبة م ممن ال يحمل صورة عن الجامعة، أو

صورة محايدة، وهذا يعني قدرة العالقات العامة على استقطابهم من خالل تزويدهم بالمعلومات 

الصادقة، ورسم صورة ايجابية جميلة لديهم تبقى مخزنة، ويحلمون بها بعد االنتهاء من مرحلة 

  الثانوية العامة.

  

  بة الثانوية العامة لزيارة الجامعة.تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم زيارات لطل: ٨

) ١٢٠) اآلتي إلى أن أعلى نسبة حصلت عليها جامعة بيرزيت، إذ قال (٣٥يشير الجدول رقم (

%): إن دائرة العالقات العامة في جامعة بيرزيت تقوم بتنظيم ٥٩.٧أي ما نسبته ( - طالبا وطالبة

جامعة النجاح الوطنية، فقد بلغ عدد المؤيدين زيارات لطلبة الثانوية العامة لزيارة الجامعة، تلتها 

%)، في حين حصلت الجامعة اإلسالمية على أقل ٥٧.٣أي ما نسته ( -) طالبا وطالبة١٢١(

  %). ٣٩أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٩٢نسبة، فبلغ عدد المؤيدين (

  

  

 ة الثانوية العامة لزيارة الجامعة.تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم زيارات لطلب): ٣٥جدول رقم (

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم زيارات لطلبة الثانوية  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  العامة لزيارة الجامعة

 جامعة النجاح الوطنية ١٢١ ٥٧.٣ ٥٣ ٢٥.١ ٣٤ ١٦.١

 تجامعة بيرزي ١٢٠ ٥٩.٧ ٥١ ٢٥.٤ ٣٠ ١٤.٩

 الجامعة اإلسالمية ٩٢ ٣٩ ١٠٥ ٤٤.٥ ٣٥ ١٤.٨
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تظهر نتائج هذا الجدول الضعف والضعف الكبير في إجابات الطلبة. ويرى الباحث أن اإلهمال لم 

يتوقف عند عدم زيارة المدارس، بل تعدى ذلك إلى تكاسل العالقات العامة في تنظيم زيارات طلبة 

بة التنقل بين المناطق الفلسطينية بسبب حواجز المدارس إلى الجامعة. ويعي الباحث صعو 

االحتالل، إال أن التقصير ال يزال قائما، إذ يبدو عدم االهتمام بمدارس المدينة التي ال تواجه 

معوقات كثيرة، وهذا واضح من ارتفاع نسبة أفراد العينة من مناطق المدن دون غيرها. غير أن هذا 

الدراسة؛ للتعرف إلى طبيعة العالقات التي تربط بين الجامعات البند ربما يحتاج لمزيد من البحث و 

  والمدارس التي يعتقد الباحث أّن المدارس ال تمانع في ذلك.

  

  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم لقاءات  إرشادية لطلبة الثانوية العامة.: ٩

) ١٣٧ى أعلى نسبة، إذ قال () األتي إلى أن  جامعة بيرزيت حصلت عل٣٦يشير الجدول رقم (

%): إن دائرة العالقات العامة في جامعة بيرزيت تقوم بتنظيم ٦٨.٢طالبا وطالبة، أي ما نسبته (

) طالبا ١١٨لقاءات إرشادية لطلبة الثانوية العامة، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ بلغ عدد المؤيدين (

نجاح الوطنية على أقل نسبة، في حين %)، في حين حصلت جامعة ال٥٠أي ما نسبته ( -وطالبة

  %). ٤٣.١أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٩١بلغ عدد المؤيدين (

  

  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم لقاءات  إرشادية لطلبة الثانوية العامة.): ٣٦جدول رقم (

إرشادية   تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم لقاءات نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  لطلبة الثانوية العامة.

 جامعة النجاح الوطنية ٩١ ٤٣.١ ٩٢ ٤٣.٦ ٢٤ ١١.٤

 جامعة بيرزيت ١٣٧ ٦٨.٢ ٣٨ ١٨.٩ ٢٣ ١١.٤

 الجامعة اإلسالمية ١١٨ ٥٠ ٨٩ ٣٧.٧ ٢٧ ١١.٤
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ة، إذ تشير النسبة إلى يبدو التقصير في هذا الجدول واضحا بخاصة لدى النجاح واإلسالمي

الضعف والضعف الشديد. وهذا التقصير يتمثل في أن الطلبة هم موجودون في المؤسسة، وبخاصة 

في فترات التسجيل، وال يتطلب ذلك جهدا لزيارتهم في مدارسهم، وال جهدا لتنظيم زيارات لهم 

ن ربما ال يعرفون كثيرا عن للجامعة، فالمطلوب فقط إعداد لقاء إرشادي لهؤالء الطلبة الجدد، والذي

الجامعات، وأنظمة الدراسة فيها، لدرجة أن كثيرا منهم يعاني في الفترة األولى، أو ربما ما بعدها 

من عدم معرفته لكيفية اختيار التخصص والتصرف، مما يوقعه بإشكاالت تجعله غير راض عن 

ة تخبط الطلبة في التحاقهم دور الجامعة تجاهه، وهنا يحمل الباحث العالقات العامة مسؤولي

  بالجامعة.

  

  تنصح دائرة العالقات العامة في جامعتي طلبة الثانوية العامة االلتحاق بها.: ١٠

) اآلتي إلى أن أعلى نسبة حصلت عليها الجامعة اإلسالمية، إذ قال ٣٧يشير الجدول رقم (

في الجامعة اإلسالمية  %): إن دائرة العالقات العامة٦٩.٥ما نسبته ( - ) طالبا وطالبة١٦٤(

تنصح طلبة الثانوية العامة بااللتحاق بها، تلتها جامعة النجاح الوطنية التي بلغ عدد المؤيدين فيها 

%)، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، ٦١.٦أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة١٣٠(

  ). %٥٤.٧أي ما نسبته ( - ) طالب وطالبة١١٠بلغ عدد المؤيدين فيها (

  

  ): تنصح دائرة العالقات العامة في جامعتي طلبة الثانوية العامة االلتحاق بها.٣٧جدول رقم (

تنصح دائرة العالقات العامة في جامعتي طلبة الثانوية العامة  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  االلتحاق بها.

 ةجامعة النجاح الوطني ١٣٠ ٦١.٦ ٦٣ ٣٠ ١٣ ٦.٢
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 جامعة بيرزيت ١١٠ ٥٤.٧ ٦٩ ٣٤.٣ ٢١ ١٠.٤

 الجامعة اإلسالمية ١٦٤ ٦٩.٥ ٥٧ ٢٤.٢ ١٠ ٤.٢

  

تراوحت نتائج هذا السؤال ما بين الضعيفة في بيرزيت، والمتوسطة في اإلسالمية والنجاح. ويرى 

أن الباحث أن نتائج هذا السؤال متناقضة مع النتائج السابقة؛ إذ كيف يمكن للعالقات العامة 

تنصح طلبة الثانوية العامة لاللتحاق بجامعاتها في الوقت الذي هناك تقصير واضح في زيارة 

  الطلبة في مدارسهم، وفي تنظيم زيارات لهم للجامعة، وفي إرشادهم قبل بدء دراستهم الجامعية؟

  

هل أقدمت أنت شخصيا على الدراسة بالجامعة بسبب تشجيع من دائرة العالقات العامة : ١١

  يها؟ف

) ٣٢) اآلتي إلى أن أعلى نسبة حصلت عليها الجامعة اإلسالمية، إذ قال (٣٨يشير الجدول رقم (

إنهم أقدموا شخصيا على االلتحاق بالجامعة اإلسالمية  -%)١٣.٦ما نسبته ( -طالبا وطالبة

لمؤيدين بسبب تشجيع من دائرة العالقات العامة فيها، تلتها جامعة النجاح الوطنية التي بلغ عدد ا

%)، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، ١٠أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٢١فيها (

  %).٧.٥أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة١٥إذ بلغ عدد المؤيدين (

  

  هل أقدمت أنت شخصيا على الدراسة بالجامعة بسبب تشجيع من دائرة العالقات العامة فيها؟) ٣٨جدول رقم (

هل أقدمت أنت شخصيا على الدراسة بالجامعة بسب تشجيع من  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  دائرة العالقات العامة فيها؟

 جامعة النجاح الوطنية ٢١ ١٠ ٦ ٢.٨ ١٨١ ٨٥.٨

 جامعة بيرزيت ١٥ ٧.٥ ١٦ ٨ ١٧٠ ٨٤.٦

 الجامعة اإلسالمية ٣٢ ١٣.٦ ٢٣ ٩.٧ ١٧٧ ٧٥
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الجدول الضعف الكبير جدا في أداء العالقات العامة، ويؤكد نتائج هذا السؤال  تظهر نتائج هذا

التحليل السابق الذي يبدو ضعف النتائج فيه واضحا. ويعتقد الباحث  أن معظم المسجلين في 

الجامعات الثالث قد التحقوا بها ألسباب أخرى غير تشجيع العالقات العامة لهم، وهي حسب ما 

دراسة: القرب الجغرافي لجامعة النجاح، فقد بلغت أعلى نسبة في األسباب وهي أوضحته نتائج ال

%)، ثم السمعة الجيدة لجامعة بيرزيت، إذ بلغت أعلى نسبة في األسباب، وهي ٥٠.٢(

%)، والسمعة الجيدة أيضا للجامعة اإلسالمية، إذ بلغت أعلى نسبة في األسباب، وهي ٦٤.٢(

التساؤل: أين ستلتقي بهم العالقات العامة لتشجعهم؟ فهي ال  %). ونعود مرة أخرى  إلى٩٠.٢(

  تزورهم وال تدعوهم لزيارتها، وال تقدم لهم اإلرشاد في أثناء تواجدهم بين مرافقها.

  

  

  : تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية.١٢

ى أن أعلى نسبة حصلت عليها الجامعة اإلسالمية، إذ قال ) اآلتي إل٣٩يشير الجدول رقم (

%): إن دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية ٤٥.٨أي ما نسبته ( -) طالب وطالبة١٠٨(

تقوم بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة، تلتها جامعة النجاح الوطنية التي 

%)، في حين حصلت جامعة ٣٤.٦أي ما نسبته ( - طالبا وطالبة )٧٣بلغ عدد المؤيدين فيها (

  %).٢٧.٩أي ما نسبته ( -)٥٦بيرزيت على أقل نسبة، وبلغ عدد المؤيدين (

  
  ) تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة.٣٩جدول رقم (

القات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه تقوم دائرة الع نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  استقطاب طلبة الثانوية العامة.
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 جامعة النجاح الوطنية ٧٣ ٣٤.٦ ٩٦ ٤٥.٥ ٣٩ ١٨.٥

 جامعة بيرزيت ٥٦ ٢٧.٩ ٩٩ ٤٩.٣ ٤٥ ٢٢.٤

 الجامعة اإلسالمية ١٠٨ ٤٥.٨ ١٠٨ ٤٥.٨ ١٧ ٧.٢

  

النتائج الضعيفة جدا التي يشير إليها هذا الجدول، تلخص نتائج مجموعة األسئلة  يرى الباحث أن

السابقة، إذ يشير إلى التقصير الواضح في الدور الذي تقوم العالقات العامة في الجامعات 

الفلسطينية في استقطاب طلبة الثانوية العامة، وهذا يتطلب مراجعة من قبل العالقات العامة؛ 

ا المجال، والعمل على تطويره وتحسينه، ألن طلبة الثانوية العامة هم جمهور لدورها في هذ

الجامعات الداخلّية المستقبلي الذي يجب أن تحرص العالقات العامة على بناء الصورة الجميلة 

  لديه، ومن ثم استقطابهم لمرافقها.

  

بناء صورة في دور العالقات العامة في جامعتك على الحفاظ ما هو المحور الثاني: 

  ) سؤاال.٢٢؟ وقد خصص له ( ايجابية لها لدى طلبتها المسجلين فيها

  

  أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي.: ١

) اآلتــي إلــى أن أعلــى نســبة حصــلت عليهــا جامعــة النجــاح الوطنيــة، إذ قــال  ١٣يشــير الجــدول رقــم (

فــون موقــع دائــرة العالقــات العامــة فيهــا، إنهــم يعر  -%)٨٥.٣أي مــا نســبته ( -) طالبــا وطالبــة١٨٠(

) طالبـا ١٩١تلتها الجامعة اإلسالمية التي بلغ عدد الذين يعرفون موقع دائرة العالقات العامـة فيهـا (

%)، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، بلغ عدد الـذين ٨٠.٩أي ما نسبته ( -وطالبة

  %).   ٧٥.٦أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة١٥٢يعرفون موقع دائرة العالقات العامة فيها (
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  أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي.) ٤٠جدول رقم (

  أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي. نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١٨٠ ٨٥.٣ ٨ ٣.٨ ٢٠ ٩.٥

 جامعة بيرزيت ١٥٢ ٧٥.٦ ١٣ ٦.٥ ٣١ ١٥.٤

 الجامعة اإلسالمية ١٩١ ٨٠.٩ ١٣ ٥.٥ ٢٨ ١١.٩

  

تشير نتائج هذا الجدول إلى الدرجة العالية جدا في النجاح واإلسـالمية، والعاليـة فـي بيرزيـت، ويبـدو 

مــن خــالل هــذا الجــدول أن النتــائج جيــدة، وهــي ربمــا تســجل لصــالح دوائــر العالقــات العامــة، إال أن 

  دها ال تكفي، وهذا ما ستوضحه الجداول اآلتية.المعرفة وح

: أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي باالستفسار عن معلومة خاصة ٢

  بالجامعة.

) اآلتـي إلـى أن جامعــة النجـاح الوطنيـة حصــلت علـى أعلـى نســبة، إذ ٤١تشـير نتـائج الجـدول رقــم (

إنهـــم يـــزورون دائـــرة العالقـــات العامـــة فـــي  -%)٥٥.٩أي مـــا نســـبته ( -) طالبـــا وطالبـــة١١٨قـــال (

الجامعــة فــي حــال رغبــتهم باالستفســار عــن معلومــة خاصــة بالجامعــة، تلتهــا الجامعــة اإلســالمية، إذ 

%): إنهـم يــزورون العالقـات العامـة فيهــا للحصـول علــى ٤٣.٦أي مــا نسـبته ( -) طـالب١٠٣قـال (

أي  -) طالبا وطالبـة٨٤قل نسبة، إذ  قال (المعلومات الخاصة بها، وحصلت جامعة بيرزيت على أ

%) إنهــــم يــــزورون دائــــرة العالقــــات العامــــة فــــي الجامعــــة فــــي حــــال رغبــــتهم فــــي ٤١.٨مــــا نســــبته (

  االستفسار عن معلومة خاصة بالجامعة.  

  

 ): أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي باالستفسار عن معلومة خاصة بالجامعة.٤١جدول رقم (

أزور دائرة العالقات العامة في جـامعتي فـي حـال رغبتـي باالستفسـار  نعم ال أدري ال
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  عن معلومة خاصة بالجامعة. تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١١٨ ٥٥.٩ ١٠ ٤.٧ ٨٢ ٣٨.٩

 جامعة بيرزيت ٨٤ ٤١.٨ ١٠ ٥ ١٠٣ ٥١.٢

 سالميةالجامعة اإل ١٠٣ ٤٣.٦ ٢٢ ٩.٣ ١٠٨ ٤٥.٨

  

. ويرى الباحث أن هـذا الجـدول مـرتبط جيظهر هذا الجدول الدرجة الضعيفة والضعيفة جدا في النتائ

مع الجدول السابق، ومـرتبط مـع الجـدول الـذي يليـه، فهـو يشـير إلـى وجـود تقصـير مـن قبـل الطلبـة، 

ن العالقات العامـة وهم جماهير الجامعات الداخلية، إال أن هذا التقصير ال يحمله الطلبة وحدهم؛ أل

) طالبا من جامعة بيرزيت يعرفون أين تقع دائرة العالقات ١٥٢مسؤولة عن التواصل معهم، فمثال (

) منهم من يقوم بزيارتهـا فـي حـال رغبـتهم باالستفسـار عـن معلومـة مـا، وهنـا ٨٤العامة فيها، وفقط (

أخـرى تمـنعهم، كعـدم تشـجيع  يبدو واضحا تقصير الطلبة في هذا الجانب، إال إذا كان هنـاك أسـباب

  العالقات العامة لهم لزيارتها.

  

  يستقبلني موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش.: ٣

) اآلتــي إلــى أن أعلــى نســبة حصــلت عليهــا جامعــة النجــاح الوطنيــة، فقــال ٤٢يشــير الجــدول رقــم (

مـــة فيهـــا يســـتقبلونهم إن مـــوظفي العالقـــات العا -%)٥٤.٥أي مـــا نســـبته ( -) طالبـــا وطالبـــة١١٥(

%): إن ٤٧أي مــا نســبته ( -) طالبــا وطالبــة١١١بوجــه بشــوش، تلتهــا الجامعــة اإلســالمية، إذ قــال (

موظفي العالقات العامة فيهـا يسـتقبلونهم بوجـه بشـوش، فـي حـين حصـلت جامعـة بيرزيـت علـى أقـل 

لعامة يسـتقبلونهم إن موظفي العالقات ا -%)٣٨.٣أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٧٧نسبة، فقال (

  بوجه بشوش.
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  ) يستقبلني موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش.٤٢جدول رقم (

  يستقبلني موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١١٥ ٥٤.٥ ٥٨ ٢٧.٥ ٣٥ ١٦.٦

 جامعة بيرزيت ٧٧ ٣٨.٣ ٦٤ ٣١.٨ ٥٨ ٢٨.٩

 الجامعة اإلسالمية ١١١ ٤٧ ٧١ ٣٠ ٤٩ ٢٠.٨

  

يظهر الجدول الضعف الكبير في النتائج. ويحمل الباحث جـزءا كبيـرا مـن التقصـير للطلبـة فـي عـدم 

ـــا ١١٨زيـــارة العالقـــات العامـــة، إذا كـــان الســـبب يعـــود إلـــى االســـتقبال، وذلـــك ألن مـــن بـــين ( ) طالب

عامـة فـي النجـاح (ثالثـة) مـنهم فقـط ال تسـتقبلهم العالقـات العامـة بوجـه بشـوش، يزورون العالقـات ال

وهـــذا األمـــر ربمـــا يكـــون طبيعيـــا؛ ألن مـــوظفي العالقـــات العامـــة ربمـــا يتـــأثرون لظـــرف مـــا قـــد يعكـــر 

) زائــرًا للعالقــات العامــة فــي بيرزيــت (ســبعة) مــنهم فقــط ال يســتقبلون بوجــه ٨٤صــفوهم. ومــن بــين (

اقـــت فـــي الجامعـــة اإلســـالمية، إذ يبـــدو أن كـــل مـــن يـــزور العالقـــات العامـــة فيهـــا بشـــوش، والنســـبة ف

يستقبل بوجه بشوش، وهذا ربما كان عائدا أو غير عائد للفصل في الجامعة بين الجنسـين، أو ربمـا 

  للطابع اإلسالمي الذي تقوم عليه الجامعة، وغالبية الطالب من هذا الطابع.

  

  قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بالجامعة. أضفت بريدي اإللكتروني إلى: ٤

) اآلتــي إلــى أن الجامعــة اإلســالمية قــد حصــلت علــى أعلــى نســبة، فقــد قــال ٤٣يشــير الجــدول رقــم (

%): إنهـــم قـــد أضـــافوا بريـــدهم اإللكترونـــي إلـــى قائمـــة ٥٦.٨أي مـــا نســـبته ( -) طالبـــا وطالبـــة١٣٤(

أي  -) طـالب١٠٧عـة النجـاح الوطنيـة، إذ قـال (البريد اإللكترونـي الخاصـة بالجامعـة، ثـم تلتهـا جام

إنهم أضـافوا بريـدهم اإللكترونـي لقائمـة البريـد اإللكترونـي الخاصـة بالجامعـة،  -%)٥٠.٧ما نسبته (
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 -%)٤٥.٨أي مـا نسـبته ( -) طالبـا وطالبـة٩٢في حـين بلغـت جامعـة بيرزيـت أقـل نسـبة، إذ قـال (

  الخاصة بالجامعة. إنهم أضافوا بريدهم لقائمة البريد اإللكتروني

  

  ) أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بالجامعة.٤٣جدول رقم (

أضــفت بريــدي اإللكترونــي إلــى قائمــة البريــد اإللكترونــي الخاصــة  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  بالجامعة.

 نيةجامعة النجاح الوط ١٠٧ ٥٠.٧ ٥ ٢.٤ ٩٧ ٤٦

 جامعة بيرزيت ٩٢ ٤٥.٨ ١٣ ٦.٥ ٩٣ ٤٦.٣

 الجامعة اإلسالمية ١٣٤ ٥٦.٨ ١٦ ٦.٨ ٨٣ ٣٥.٢

ويلحظ من النتائج أن نصـف العينـة (تقريبـا) لـم يضـيفوا بريـدهم اإللكترونـي لقائمـة البريـد اإللكترونـي 

بمـا يكـون الخاصة بالجامعـة التـي تسـتخدمها الجامعـة للتواصـل مـع الطلبـة، وال نعـرف مـا السـبب، فر 

لعدم معرفة الطلبة بهذه الخدمة، وهنا تتحمل العالقات العامة المسؤولية، وربمـا لعـدم امـتالك الطلبـة 

بريدًا الكترونيًا، وهذا ما ال يميل إليه الباحث، إذ تبين الدراسات امـتالك الطلبـة لبريـد الكترونـي علـى 

  )، وبخاصة أنه يقدم مجانًا.األقل، وهو بالطبع ما سهل الحصول عليه من مواقع (االنترنت

  

  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت.:  ٥

) ١٧٩) اآلتــي إلــى أن جامعــة بيرزيــت حصــلت علــى أعلــى نســبة، إذ قــال (٤٤يشــير الجــدول رقــم (

إنهـم يـزورون الموقـع اإللكترونـي الخـاص بجـامعتهم علـى  -%)٨٩.١أي ما نسـبته ( -طالبا وطالبة

إنهـم يــزورون  -%)٨٩أي مـا نسـبته ( -) طـالب٢١٠تلتهـا الجامعـة اإلسـالمية، إذ قــال ( االنترنـت،

الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتهم على االنترنت، وبلغت نسبة جامعة النجاح الوطنية أقل نسـبة، 
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إنهــم يــزورون الموقــع الخــاص بجــامعتهم  -%)٨٢.٥أي مــا نســبته ( -) طالبــا وطالبــة١٧٤إذ قــال (

  رنت. على االنت

  

  ) أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت.٤٤جدول رقم (

  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت. نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١٧٤ ٨٢.٥ ٦ ٢.٩ ٣٠ ١٤.٢

 جامعة بيرزيت ١٧٩ ٨٩.١ ٦ ٣ ١٣ ٦.٥

 الجامعة اإلسالمية ٢١٠ ٨٩ ٧ ٣ ١٦ ٦.٨

يرى الباحث أن نتـائج هـذا السـؤال تحققـت بدرجـة عاليـة جـدا، إذ يقـوم نسـبة عاليـة مـن الطلبـة بزيـارة 

مواقـــع (االنترنـــت) الخاصـــة بجامعـــاتهم، ويعتقـــد الباحـــث أن زيـــارة الطلبـــة للمواقـــع تعـــود بـــالنفع لكـــال 

ن هــذه المواقــع التــي تعــد صــحيفة المؤسســة العالميــة الطــرفين؛ الجامعــة والطلبــة. تســتفيد الجامعــة مــ

والمحلية في نشر إعالناتها وأخبارها، فهي بالتالي تكـون عرضـة للقـراءة مـن قبـل الـزوار الـذين شـّكل 

  الطلبة نسبة عالية منهم.  

  

  أقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع  الجامعة الخاصة بطلبة الجامعة.: ٦

ي إلـــى أن أعلـــى نســـبة حصـــلت عليهـــا الجامعـــة اإلســـالمية، إذ قـــال ) اآلتـــ٤٥يشـــير الجـــدول رقـــم (

إنهــم يقــرؤون اإلعالنــات المنشــورة علــى موقــع الجامعــة  -%)٨٨.٦أي مــا نســبته ( -) طــالب٢٠٩(

أي مـا نسـبته  -) طالبـا وطالبـة١٧٦الخاصة بطلبة الجامعة، تلتها جامعة النجـاح الوطنيـة، إذ قـال (

المنشــورة علــى موقــع الجامعــة الخاصــة بطلبــة الجامعــة، فــي  إنهــم يقــرؤون اإلعالنــات -%)٨٣.٤(
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ــــال ( ــــل نســــبة، إذ ق ــــى أق ــــة١٦٦حــــين حصــــلت جامعــــة بيرزيــــت عل ــــا وطالب أي مــــا نســــبته  -) طالب

  إنهم يقرؤون اإلعالنات المنشورة على موقع الجامعة الخاصة بطلبة الجامعة. -%)٨٢.٦(

  

  لجامعة الخاصة بطلبة الجامعة.) اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع  ا٤٥جدول رقم (

ــى موقــع  الجامعــة الخاصــة  نعم ال أدري ال ــات المنشــورة عل ــرأ اإلعالن اق

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  بطلبة الجامعة.

 جامعة النجاح الوطنية ١٧٦ ٨٣.٤ ٣ ١.٤ ٣٠ ١٤.٢

 جامعة بيرزيت ١٦٦ ٨٢.٦ ٧ ٣.٥ ٢٦ ١٢.٣

 اإلسالمية الجامعة ٢٠٩ ٨٨.٦ ١٤ ٥.٩ ١٢ ٥.١

  

ويــرى الباحــث أن مــن الطبيعــي أن تكــون نتيجــة هــذا الســؤال عاليــة جــدا؛ وذلــك الرتبــاط هــذا الســؤال 

بالســؤال الســابق، فالطلبــة يــزورون مواقــع جــامعتهم علــى (االنترنــت)، ويقــرؤون اإلعالنــات المنشــورة 

حقيقــة مواقــع رســمية عليهــا، وٕاذا لــم يكــن ذلــك صــحيحا، فلمــاذا يــزورون هــذه المواقــع التــي هــي فــي ال

  أكاديمية خالية من الترفيه واالستجمام؟

  

  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتي.: ٧

) اآلتي الى أن جامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى نسبة بفارق بسـيط ٤٦يشير الجدول رقم (

ـــا وطالبـــة١٧٨بينهـــا وبـــين الجامعـــة اإلســـالمية، إذ قـــال ( إنهـــم  -%)٨٤.٤نســـبته ( أي مـــا -) طالب

يــزورون الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالتســجيل فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة،وهو برنــامج زاجــل، تلتهــا 

إنهـــم يـــزورون  –%) ٨٤.٣أي مـــا نســـبته ( -) طالبـــا وطالبـــة١٩٩الجامعـــة اإلســـالمية، حيـــث قـــال (

يت على أقـل نسـبة الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتهم، في حين حصلت جامعة بيرز 
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قـالوا إنهـم يـزورون الموقـع اإللكترونـي  -%)٨٢.١أي مـا نسـبته ( -) طالبـا وطالبـة١٦٥حيث قـال (

  الخاص بالتسجيل في جامعتهم وهو برنامج رتاج. 

  

  ): أزور الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتي.٤٦جدول رقم (

  لتسجيل في جامعتي.أزور الموقع اإللكتروني الخاص با نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١٧٨ ٨٤.٤ ٤ ١.٩ ٢٧ ١٢.٨

 جامعة بيرزيت ١٦٥ ٨٢.١ ٩ ٤.٥ ٢٤ ١١.٩

 الجامعة اإلسالمية ١٩٩ ٨٤.٣ ٤ ١.٧ ٢٩ ١٢.٣

  

قعهم الخـاص يتساءل الباحث على الرغم من أن نتائج هذا السؤال عاليـة جـدا، عـن زيـارة الطلبـة لمـو 

بالتســجيل، فكــل طالــب ملــزم بزيــارة الموقــع الخــاص بــه مــن أجــل تســجيل المســاقات واالطــالع علــى 

بتســجيل المســاقات ملفــه الخــاص، فهنــاك نســبة مــن الطلبــة تبقــى مــن النســبة العامــة، فمــن الــذي يقــوم 

الث ال تتم إال من لهم؟ إذ ال بد من وجود أحد يقوم بذلك؛ ألن عملية تسجيل المساقات في الجامعات الث

خالل الموقـع اإللكترونـي الخـاص بالطالـب، وهنـا ربمـا يحمـل الباحـث الطالـب مسـؤولية هـذا الـنقص، إذ 

  %).١٠٠توقع الباحث أن تكون نسبة النتائج في هذا السؤال هي (

  

  اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل اإللكتروني.: ٨

) ١٩٥الجامعة اإلسالمية حصلت على أعلى نسبة، إذ قـال () اآلتي إلى أن ٤٧يشير الجدول رقم (

إنهــم يقــرؤون اإلعالنــات المنشــورة علــى موقــع التســجيل  -%)٨٢.٦أي مــا نســبته ( -طالبــا وطالبــة

) طالبــا ١٦٤اإللكترونــي، تلتهــا جامعــة النجــاح الوطنيــة بفــارق بســيط عــن جامعــة بيرزيــت، إذ قــال (

ـــــة ـــــ٧٧.٧أي مـــــا نســـــبته ( -وطالب ـــــع التســـــجيل %): إنهـــــم يق ـــــى موق ـــــات المنشـــــورة عل رؤون اإلعالن
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أي مــــا نســــبته  –) طالبــــا وطالبــــة ١٥٦اإللكترونــــي فــــي جامعــــة النجــــاح الوطنيــــة، فــــي حــــين قــــال (

  إنهم يقرؤون اإلعالنات المنشورة على موقع بيرزيت اإللكتروني للتسجيل.   -%)٧٧.٦(

  

  اإللكتروني.): اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل ٤٧جدول رقم (

  اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل اإللكتروني نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١٦٤ ٧٧.٧ ٥ ٢.٤ ٣٩ ١٨.٥

 جامعة بيرزيت ١٥٦ ٧٧.٦ ٨ ٤ ٣٠ ١٤.٩

 الجامعة اإلسالمية ١٩٥  ٨٢.٦ ١٥ ٦.٤ ٢٢ ٩.٣

  

ث بنشــر إعالنــات خاصــة بالطلبــة فقــط، وعلــى مــواقعهم الخاصــة، ألنهــا مهمــة تقــوم الجامعــات الــثال

ومفيــدة. وقــد تفاوتــت نتــائج هــذا الســؤال، مــا بــين الدرجــة العاليــة جــدا فــي الجامعــة اإلســالمية، وبــين 

الدرجة العالية في النجاح وبيرزيت. وهنا، يحمل الباحث الطلبة عدم قراءة اإلعالنات المنشورة علـى 

الخاصـــة، إال إذا كانـــت الجامعـــات ال تنشـــر اإلعالنـــات فـــي هـــذه المواقـــع، أو ربمـــا تكـــون مـــواقعهم 

  منشورة في أماكن غير جاذبة للقراءة، أو غير مكتوبة بشكل جيد.

  

  : أتلقى دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدي اإللكتروني.٩

لجامعة اإلسالمية، إذ قال ) اآلتي الى أن أعلى نسبة حصلت عليها ا٤٨يشير الجدول رقم (

إنهم يتلقون دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة  -%)٦٠.٢أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة١٤٢(

أي ما نسبته  -) طالبا وطالبة٩٦عبر البريد اإللكتروني، تلتها جامعة بيرزيت، إذ قال (

إللكتروني، في حين إنهم يتلقون دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر البريد ا -%)٤٧.٨(



204 
 

أي ما نسبته  -) طالبا وطالبة٨٠حصلت جامعة النجاح الوطنية على أقل نسبة، إذ قال (

  إنهم يتلقون دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدهم اإللكتروني. -%)٣٧.٩(

  

  ): أتلقى دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدي اإللكتروني.٤٨جدول رقم (

أتلقى دعـوات للمشـاركة فـي أنشـطة الجامعـة عبـر بريـدي  نعم ريال أد ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  اإللكتروني.

 جامعة النجاح الوطنية ٨٠ ٣٧.٩ ١٣ ٦.٢ ١١٦ ٥٥

 جامعة بيرزيت ٩٦ ٤٧.٨ ١١ ٥.٥ ٩٠ ٤٤.٨

 الجامعة اإلسالمية ١٤٢ ٦٠.٢ ١٨ ٧.٦ ٧٢ ٣٠.٥

  

ــائ -يــرى الباحــث أنــه ج هــذا الســؤال تراوحــت مــا بــين الدرجــة المتوســطة فــي اإلســالمية، ورغــم أن نت

إال أن مــن الطبيعــي أن تكــون هــذه النتـــائج  -والدرجــة الضــعيفة جــدا فــي كــل مــن النجـــاح وبيرزيــت

) المتعلــــق بإضــــافة الطلبــــة لبريــــدهم ١٦متدنيــــة؛ وذلــــك ألن هــــذا الســــؤال مــــرتبط مــــع الســــؤال رقــــم (

نــي الخاصــة بالجامعــة، إذ بينــت نتــائج الســؤال ضــعفا فــي ذلــك، إذ اإللكترونــي لقائمــة البريــد اإللكترو 

ـــــد اإللكترونـــــي، و ٥٠.٧أضـــــاف ( ـــــي لقائمـــــة البري ـــــراد عينـــــة النجـــــاح بريـــــدهم اإللكترون %) مـــــن أف

  %) من أفراد عينة اإلسالمية.٥٦.٨%) من أفراد عينة بيرزيت، و(٤٥.٨(

  

  لعامة في جامعتي.أشارك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات  ا: ١٠

) ٧٨) اآلتي إلى أن أعلى نسبة حصلت عليها الجامعة اإلسالمية، إذ قال (٤٩يشير الجدول رقم (

إنهم يشاركون في األنشطة التي تقوم عليها دائرة  -%)٣٣.١أي ما نسبته ( -طالبا وطالبة

أي ما  -البا وطالبة) ط٦٠العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية، تلتها جامعة بيرزيت، فقد قال (
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إنهم يشاركون في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات العامة في الجامعة،  -%)٢٩.٩نسبته (

أي ما نسبته  -) طالبا وطالبة٦١في حين حصلت جامعة النجاح الوطنية على أقل نسبة، إذ قال (

  العامة في جامعتهم. إنهم يشاركون في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات -%)٢٨.٩(

  ) أشارك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات  العامة في جامعتي.٤٩جدول رقم (

أشـــارك فـــي األنشـــطة التـــي تقـــوم عليهـــا دائـــرة العالقـــات  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  العامة في جامعتي.

 وطنيةجامعة النجاح ال ٦١ ٢٨.٩ ٩ ٤.٣ ١٣٨ ٦٥.٤

 جامعة بيرزيت ٦٠ ٢٩.٩ ١٨ ٩ ١١٨ ٥٨.٧

 الجامعة اإلسالمية ٧٨ ٣٣.١ ٢١ ٨.٩ ١٣١ ٥٥.٥

 ةكشفت نتائج هذا السؤال الضعف الكبير جدا في دعوة العالقات العامة في الجامعات الفلسطيني

عالقات الثالث لطلبتها للمشاركة في األنشطة التي تقوم بها الجامعات، وهنا يحمل الباحث دوائر ال

العامة مسؤولية هذا التقصير، سواء أكان ذلك في تنظيم األنشطة التي يمكن أن يشارك بها الطلبة 

أم في دعوتهم للمشاركة فيها في حال عقدت، وال ُيْعِف الباحث جمهور الطلبة الذي، ربما، ال يميل 

  للمشاركة في األنشطة لعدم وجود الدافعية لديهم من المسئولية.

  

  لوحة إعالنات داخلية في جامعتي تشرف عليها العالقات العامة.يوجد : ١١

) ١٥٧قال( إذ ،حصلت على أعلى نسبة الجامعة اإلسالمية ناآلتي إلى أ) ٥٠يشير الجدول رقم (

دائرة بوجود لوحة إعالنات داخلية تشرف عليها   -% )٦٦.٥أي ما نسبته ( –وطالبة طالبا

أي ما  –وطالبة طالبا) ١٢٦قال( ، إذجامعة النجاح الوطنية، تلتها العالقات العامة في جامعتهم

دائرة العالقات العامة في وجود لوحة إعالنات داخلية تشرف عليها ب  -% )٥٩.٧نسبته (

أي ما  –) طالبا وطالبة٩٩قال( ، ، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذجامعتهم
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تشرف عليها دائرة العالقات العامة في  د لوحة إعالنات داخليةو بوج  -% )٤٩.٢نسبته (

  .جامعتهم

  

  ) يوجد لوحة إعالنات داخلية في جامعتي تشرف عليها العالقات العامة.٥٠جدول رقم (

يوجـد لوحــة إعالنـات داخليــة فــي جـامعتي تشــرف عليهــا   نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  العالقات العامة.

 جامعة النجاح الوطنية ١٢٦ ٥٩.٧ ٦٩ ٣٢.٧ ١٤ ٦.٦

 جامعة بيرزيت ٩٩ ٤٩.٢ ٧٥ ٣٧.٣ ١٨ ٩

 الجامعة اإلسالمية ١٥٧ ٦٦.٥ ٦٣ ٢٦.٧ ١٠ ٤.٢

إذا كانت مواقع (االنترنت) تعد صحيفة المؤسسة العالمية، فإن اللوحات اإلعالنية الداخلية في 

خدام هذه الوسيلة من قبل المؤسسات تعد صحيفة المؤسسة الداخلية. ويرى الباحث الضعف في است

الجامعات بناء على نتائج هذا السؤال. وهنا يتساءل الباحث: هل يوجد هناك فعال لوحات إعالن 

تشرف عليها العالقات العامة؟ وٕاذا كان الجواب نعم، فهل هي موجودة في أماكن واضحة يسهل 

عليها أنها تابعة للعالقات وصول الطلبة إليها وقراءة ما فيها؟ أم هي موجودة، ولكن غير مكتوب 

العامة؟ وٕاذا كان هذا موجود فعال، فهنا يحمل الباحث العالقات العامة هذه المسؤولية، إذ يجب أن 

تكون هذه اللوحات تابعة للعالقات العامة، ومكتوبا عليها اسم العالقات العامة، إضافة إلى أنها 

  جودة فيها.يجب أن تكون مغلقة وتحدث بشكل متكرر للمعلومات المو 

  

تنشر دائرة العالقات العامة في جامعتي إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم : ١٢

  المختلفة.
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 ، إذأن جامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى نسبةاآلتي إلى ) ٥١يشير الجدول رقم (

تنشر  في جامعتهمن دائرة العالقات العامة إ - % )٥٦.٤أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١١٩قال(

 إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم المختلفة، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ

تنشر  ن دائرة العالقات العامة في جامعتهمإ - % )٤٠.١أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٩٥قال(

بيرزيت  إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم المختلفة، في حين حصلت جامعة

ن دائرة العالقات العامة إ -% )٢٩.٩أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٦٠قال( على أقل نسبة، إذ

  إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم المختلفة.في جامعتهم تنشر 

  

  

  اإلعالم المختلفة.): تنشر دائرة العالقات العامة في جامعتي إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل ٥١جدول رقم (

تنشر دائرة العالقات العامة في جامعتي إعالنات خاصة  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

 جامعة النجاح الوطنية ١١٩ ٥٦.٤ ٧٨ ٣٧ ١٣ ٦.٢

 جامعة بيرزيت ٦٠ ٢٩.٩ ٩٩ ٤٩.٣ ٣٥ ١٧.٤

 الجامعة اإلسالمية ٩٥ ٤٠.١ ١٠٨ ٤٥.٨ ٢٨ ١١.٩

  

يشهد العصر الذي نحيا فيه ثورة تكنولوجية هائلة، بما فيها وسائل اإلعالم، إذ توجد العديد من 

وسائل اإلعالم المختلفة التي يمكنها أن تصل إلى الجماهير في كل األوقات، وباستخدام معظم 

لباحث من نتائج هذا السؤال التي حواس الجماهير، وبخاصة حاسة السمع والبصر. ويستغرب ا

تراوحت ما بين الضعيف في جامعة النجاح، والضعيف جدا في كل من اإلسالمية وبيرزيت. 

ويتساءل الباحث عن الوسائل التي تستخدمها الجامعات الثالث في نشر اإلعالنات الخاصة 

لعالقات العامة لنشر بالطلبة. كما يتساءل البلحث كذلك ما إذا كانت الجامعات تخصص ميزانية ل
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هذه اإلعالنات، إذ يعد عدم تخصيص ميزانية لتغطية النفقات المتعلقة بأّنشطة العالقات العامة في 

المؤسسات عائقا كبيرا في تحقيق أعماله، مما يعيق تقدمها. إال أن الباحث ال يعفي العالقات 

ندا يتعلق بنفقات نشر العامة من المسؤولية هنا، في أن تكون قد وضعت ضمن ميزانيتها ب

  اإلعالنات، وبخاصة إذا كانت إدارة الجامعات ال تمانع بذلك.

  

  .) تنقل لنا دائرة العالقات العامة في جامعتي الصورة الحقيقية للجامعة: ١٣

) ١١٢قال( ، إذحصلت على أعلى نسبة سالميةجامعة اإلالأن اآلتي إلى ) ٥٢يشير الجدول رقم (

تنقل لهم الصورة  ن دائرة العالقات العامة في جامعتهمإ -% )٤٧.٥سبته (أي ما ن –طالبا وطالبة

% ٤٦أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٩٧قال( الحقيقية للجامعة، تلتها جامعة النجاح الوطنية، إذ

تنقل لهم الصورة الحقيقية للجامعة، في حين حصلت  ن دائرة العالقات العامة في جامعتهمإ -)

إّن دائرة  -% )٢٩.٩أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٦٠قال( أقل نسبة، إذ جامعة بيرزيت على

  الصورة الحقيقية للجامعة.العالقات العامة في جامعتهم تنقل لهم 

  

  ) تنقل لنا دائرة العالقات العامة في جامعتي الصورة الحقيقية للجامعة٥٢جدول رقم (

ي جامعتي الصورة تنقل لنا دائرة العالقات العامة ف نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  الحقيقية للجامعة

 جامعة النجاح الوطنية ٩٧ ٤٦ ٧٦ ٣٦ ٣٤ ١٦.١

 جامعة بيرزيت ٦٠ ٢٩.٩ ٨١ ٤٠.٣ ٥٣ ٢٦.٤

 الجامعة اإلسالمية ١١٢ ٤٧.٥ ٨٧ ٣٦.٩ ٣٥ ١٤.٨
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القات العامة في نقل الصورة يبدو من نتائج هذا السؤال الضعف الكبير جدا في تحقيق مسؤولية الع

الحقيقية للجامعة. وهنا يرجع الباحث ضعف النتائج إلى سياسة الجامعات القاضية في عدم نقل 

الصورة الحقيقية للطلبة خشية منها في معرفتهم للحقيقة. ويتساءل الباحث: لماذا ال تنقل العالقات 

ناك فعال ما يستدعي التضليل وعدم العامة صورة الجامعة الحقيقية للطلبة؟ ومم تخشى؟ وهل ه

وقد ذكر  توضيح األمور لجمهور كبير يقضي سنين طويلة في مؤسسة تعّد البيت الثاني للطالب؟

) أّن رأي الجمهور الداخلي للمؤسسة من ٤٣: ١٩٨١إمام في كتابه (العالقات العامة والمجتمع) (

فراء ناجحين لمؤسستهم، ال بد من أن أهم األمور تأثيرا في كيانها وسمعتها، ولكي نجعل منهم س

) يرى أّن العالقات ٢٥٨: ٢٠٠٦يحاطوا علما بأوجه أنشطة المؤسسة وأعمالها. إال أن قيراط (

العامة تركز على اإليجابي من األنشطة في إعالمها لجمهورها الداخلي وتخفي السلبي. وهنا يعلل 

رة الحقيقية لها، ربما يعود لكثرة الباحث عدم اطالع جمهور الطلبة في الجامعات على الصو 

  السلبيات فيها.  

  
  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري.: ١٤

 ، إذأن جامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى نسبةاآلتي إلى ) ٥٣يشير الجدول رقم (

تقوم  ائرة العالقات العامة في جامعتهمإّن د - % )٢٩.٤أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٦٢قال(

أي  –با وطالبةل) طا٥٤قال(بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ 

تقوم بقياس الرأي العام الداخلي  إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم -% )٢٢.٩ما نسبته (

أي ما  –) طالبا وطالبة٣٢قال( ل نسبة، فقدبشكل دوري، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أق

بقياس الرأي العام الداخلي بشكل إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم  -% )١٥.٩نسبته (

  دوري.
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 ) تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري.٥٣جدول رقم (

ات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام تقوم دائرة العالق نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  الداخلي بشكل دوري.

 جامعة النجاح الوطنية ٦٢ ٢٩.٦ ١٠٥ ٤٩.٨ ٤٢ ١٩.٩

 جامعة بيرزيت ٣٢ ١٥.٩ ١١٦ ٧٧.٧ ٤٩ ٢٤.٤

 الجامعة اإلسالمية ٥٤ ٢٢.٩ ١٣٣ ٥٦.٤ ٤٤ ١٨.٦

  

ة صورتها لدى الجماهير، ومن هنا يربط الباحث هذه تخشى المؤسسات، بشكل عام، من معرف

النتائج الضعيفة جدا بغياب وظيفة البحث في دوائر العالقات العامة التي أشارت إليها معظم 

الدراسات. وتساؤل الباحث هنا: هل تمنع إدارات الجامعات دوائر العالقات العامة في الجامعات 

ة وقياسه؟ أم أن األمر يعود لتقصير العالقات العامة فيها؟ الثالث من معرفة آراء جماهيرها الداخلي

أو ربما لعدم أهليتهم إلجراء مثل هذه البحوث التي تتطلب بعض المهارات المعينة؟ وهنا يؤكد 

الباحث أهمية وظيفة البحث في العالقات العامة التي تهدف إلى دراسة حاجات الجماهير، وصورة 

قل هذه النتائج إلدارة الجامعات لالستفادة منها، وٕاجراء ما يلزم من المؤسسة في عيون جماهيرها، لن

تعديل، أو حذف، أو إضافة، أو تعزيز؛ ألنه (كما هو معروف) يجري التقييم من أجل التقويم 

  واإلصالح.

  

  تستخدم دائرة العالقات العامة في جامعتي وسائل االتصال الحديثة للتواصل معنا.: ١٥

 ، إذأن جامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى نسبةاآلتي إلى ) ٥٤يشير الجدول رقم (

 إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم -% )٦٠.٧أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١٢٨قال(

 –الب) ط١٤٠قال( تستخدم وسائل االتصال الحديثة للتواصل معهم، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ
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تستخدم وسائل االتصال الحديثة  ئرة العالقات العامة في جامعتهمإّن دا -% )٥٩.٣أي ما نسبته (

أي  –) طالبا وطالبة١٠٨قال( للتواصل معهم، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، فقد

تستخدم وسائل االتصال الحديثة  ّن دائرة العالقات العامة في جامعتهمإ -% )٥٣.٧ما نسبته (

  للتواصل معهم.

  تستخدم دائرة العالقات العامة في جامعتي وسائل االتصال الحديثة للتواصل معنا.): ٥٤جدول رقم(

تســــتخدم دائــــرة العالقــــات العامــــة فــــي جــــامعتي وســــائل  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  االتصال الحديثة للتواصل معنا

 جامعة النجاح الوطنية ١٢٨ ٦٠.٧ ٥٤ ٢٥.٦ ٢٨ ١٣.٣

 جامعة بيرزيت ١٠٨ ٥٣.٧ ٥٦ ٢٧.٩ ٣٣ ١٦.٤

 الجامعة اإلسالمية ١٤٠ ٥٩.٣ ٦٩ ٢٩.٢ ٢٢ ٩.٣

يعود الباحث هنا إلى عصر التكنولوجي، وما يشهده العالم من ثورة هائلة في وسائل االتصال 

والتواصل، ويرى أّن نتائج هذا السؤال غير مرضية؛ فهي تراوحت ما بين المتوسطة والضعيفة. 

ا ألن هناك ضعفا وقصورا من قبل العالقات العامة في التواصل مع جمهور ونظر  -ويضيف إنه

فإن من الطبيعي أن ال يعرف هذا الجمهور إذا كانت العالقات العامة تستخدم  -الطلبة الداخلي

وسائل حديثة في االتصال أم ال. بعض الباحثين والمفسرين يتهم، أحيانا، الجماهير بأنها غير 

باحث التأكيد على وجود وسائل اتصال حديثة تدفع الجمهور إلى القراءة، كإرسال قارئة، وهنا يود ال

الرسائل من خالل أجهزة الهواتف النقالة على سبيل المثال، أو ربما ال تحبذ إدارات الجامعات هذه 

  الوسيلة؛ ألنها مكلفة الثمن.

  

  قتراحات والشكاوي.اعرف أّن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن تلقي اال: ١٦
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جامعة بيرزيت حصلت على أعلى نسبة بفارق بسيط عن  أن) اآلتي إلى ٥٥يشير الجدول رقم (

إنهم يعرفون أن دائرة  - % )٤٧.٨أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٩٦النجاح واإلسالمية، إذ قال(

، تلتها الجامعة العالقات العامة في جامعة بيرزيت هي المسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي

دائرة  يعرفون أن إنهم  -% )٤٧.٥أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١١٢قال( اإلسالمية، إذ

في جامعتهم هي المسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي، في حين حصلت العالقات العامة 

  -% )٤٧.٤أي ما نسبته ( –) طالب وطالبة١٠٠قال( فقد جامعة النجاح الوطنية على أقل نسبة، 

  في جامعتهم هي المسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي. دائرة العالقات العامة  يعرفون أن إنهم

  

  

  ): اعرف إّن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي.٥٥جدول رقم(

اعرف إّن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  لقي االقتراحات والشكاويت

 جامعة النجاح الوطنية ١٠٠ ٤٧.٤ ٦٢ ٢٩.٤ ٤٧ ٢٢.٣

 جامعة بيرزيت ٩٦ ٤٧.٨ ٧٢ ٣٥.٨ ٣٠ ١٤.٩

 الجامعة اإلسالمية ١١٢ ٤٧.٥ ٨٧ ٣٦.٩ ٣٤ ١٤.٤

  

ث أن هذه النتائج يمكن أن يبين الجدول أعاله أّن النتائج هي من الدرجة الضعيفة جدا. ويرى الباح

تشير إلى أمرين مهمين، األول: متعلق بالعالقات العامة، وهو عدم معرفة الطلبة لدور العالقات 

العامة في هذا الموضوع وهنا يشار إلى تقصير العالقات العامة أو ربما عدم استقبال العالقات 

د، ال يوجد لدى الطلبة مشاكل وهموم العامة لمقترحات الطلبة وشكواهم. واألمر الثاني: وهو مستبع

يتوجهون بها إلى العالقات العامة إليجاد حلول لها. ويشير الباحث هنا إلى أهمية وجود صندوق 
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االقتراحات والشكاوي في المؤسسات، ويمكن استبداله هذه األيام ببند مقترحات منشور على الموقع 

ذه المقترحات، وعدم إهمالها، بل والرد عليها، اإللكتروني. وهنا يجب التأكيد على أهمية قراءة ه

وكذلك إعالم الجماهير باالستجابة إذا ما تمت بناء على هذه االقتراحات حتى تزيد ثقة الجمهور 

  بها. 

  

  جعلتني دائرة العالقات العامة في الجامعة أحب جامعتي وافتخر بها.: ١٧

 ، إذنسبةسالمية حصلت على أعلى الجامعة اإلأن ) اآلتي إلى ٥٦تشير نتائج الجدول رقم (

إّن دائرة العالقات العامة في الجامعة   -% )٤٢.٨أي ما نسبته ( –) طالب وطالبة١٠١قال(

 –) طالبا وطالبة٧٨جعلتهم يحبون جامعتهم ويفتخرون بها، تلتها جامعة النجاح الوطنية، إذ قال(

عة جعلتهم يحبون جامعتهم ويفتخرون إّن دائرة العالقات العامة في الجام  -% )٣٧أي ما نسبته (

أي ما نسبته  –) طالبا وطالبة٥١بها،، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذ قال(

  إّن دائرة العالقات العامة في الجامعة جعلتهم يحبون جامعتهم ويفتخرون بها.  -% )٢٥.٤(

  

  ب جامعتي وافتخر بها.): جعلتني دائرة العالقات العامة في الجامعة أح٥٦جدول رقم (

جعلتني دائرة العالقات العامـة فـي الجامعـة أحـب جـامعتي  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة وافتخر بها.

 جامعة النجاح الوطنية ٧٨ ٣٧ ٥٩ ٢٨ ٧٢ ٣٤.١

 جامعة بيرزيت ٥١ ٢٥.٤ ٥٢ ٢٥.٩ ٩٤ ٤٦.٨

 ةالجامعة اإلسالمي ١٠١ ٤٢.٨ ٦٣ ٢٦.٧ ٦٩ ٢٩.٢
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ويرى الباحث أن هذا السؤال يمثل صلب هدف العالقات العامة، وهو أن تجعل الجماهير تحب 

المؤسسة وتفتخر بها. ويبدو أن دوائر العالقات العامة في الجامعات الثالث لم تنجح في تحقيقه؛ 

العامة  إذ تشير نتائج السؤال إلى الدرجة الضعيفة جدا، وهنا، يعتقد الباحث أّن دوائر العالقات

فشلت في تحقيق الهدف من وجودها، إذ إن من الصعب جدا أن يتخيل الباحث أن هؤالء الجماهير 

من الطلبة يمضون وقتا كبيرا يتراوح بين السنتين إلى ست سنوات، وفي آخر المطاف يخرجون من 

ون بها؟ إن المكان وال يحبونه وال يفتخرون به. فلماذا ال يحب جمهور الطلبة جامعاتهم وال يفتخر 

هذا السؤال بحاجة إلى مزيد من البحث؛ ألن الحب ال يأتي إال بعد الرضا والحصول على ما يريد. 

فما هي األشياء التي تجعل هؤالء الطلبة يحبونها ويفتخرون بها؟ أعتقد أّنه سؤال كبير يحتاج إلى 

) الذي يتحدث عن ٢٦إجابات من المؤسسة ومن جماهيرها. وربما تربطنا االجابة بالسؤال رقم (

أهمية قياس آراء الجماهير الداخلية للتعرف إلى احتياجاتهم. وبما أن نتيجة السؤال كانت ضعيفة، 

فمن المؤكد أن ال تعرف إدارات الجامعات حاجات الطلبة ومتطلباتهم، حتى يشعروا بالحب 

  واالفتخار تجاه مؤسساتهم. 

  

  فز لدي للعمل التطوعي.أسهمت دائرة العالقات العامة في خلق حا: ١٨

 ، إذنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٥٧يشير الجدول رقم (

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم أسهمت  - % )٤١.٧أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٨٨قال(

أي ما  –وطالبة ) طالبا٦٨في خلق حافز لديهم للعمل التطوعي، تلتها جامعة بيرزيت، إذ قال(

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم أسهمت في خلق حافز لديهم للعمل  -% )٣٣.٨نسبته (

أي ما  –) طالبا وطالبة٧٠قال( ، إذنسبةالتطوعي، في حين حصلت الجامعة اإلسالمية على أقل 
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هم للعمل إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم أسهمت في خلق حافز لدي -% )٢٩.٧نسبته (

  التطوعي.

  

  ) ساهمت دائرة العالقات العامة في خلق حافز لدي للعمل التطوعي.٥٧جدول رقم(

ساهمت دائرة العالقات العامة في خلـق حـافز لـدي للعمـل  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  التطوعي.

 جامعة النجاح ٨٨ ٤١.٧ ٣٦ ١٧.١ ٨٣ ٣٩.٣

 جامعة بيرزيت ٦٨ ٣٣.٨ ٤٥ ٢٢.٤ ٨٠ ٣٩.٨

 الجامعة اإلسالمية ٧٠ ٢٩.٧ ٦١ ٢٥.٨ ٩٦ ٤٠.٧

  

) لالستبانة من قبل الدكتور رئيس قسم علم االجتماع عندما عرضت ١٨جرى إضافة السؤال رقم (

عليه للتحكيم، ورأى الباحث بأهميته للدراسة، إذ ال يعقل لطالب جامعي أن يتخرج من جامعة 

تطوعي لالستفادة من خبرات اآلخرين التي تساعده في صقل شخصية، وليس لديه حافز للعمل ال

وٕاال سنعود إلى مربع التلقين في الدراسة من أجل الحصول على العالمة، وأعتقد أن هذا مخالف 

لألنظمة الجامعية المعمول بها، والتي تدعو إلى ضرورة أن يتخرج الطالب بشخصية قوية وجريئة، 

ليتمكن من االنخراط في سوق العمل. ويرى الباحث أّن نتائج هذا السؤال  ولديها التجارب والخبرات،

ضعيفة جدا، وهنا يحمل العالقات العامة مسؤولية التقصير في الموضوع، ألنها لم تشجع الطلبة 

على ذلك، وهذا بالطبع ال يعفي الطالب من المسؤولية التي توجبه البحث عن سبل التدريب 

  والتطوع وبناء الذات. 
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أعلم أّن دائرة العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية : ١٩

  والدولية.

قال  ، فقدنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٥٨يشير الجدول رقم (

ة في إنهم يعلمون أّن دائرة العالقات العام - %)٦٧.٣أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة١٤٢(

جامعتهم هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية، تلتها الجامعة 

إّن دائرة العالقات العامة  -%)٥١.٧أي ما نسبته ( -) طالب وطالبة١٠٤اإلسالمية، فقد قال (

في جامعتهم هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية، في حين حصلت 

  %).٥١,٧امعة بيرزيت على أقل نسبة بلغت (ج

  

  

  ): اعلم إّن دائرة العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية.٥٨جدول رقم (

ــات العامــة هــي المســؤولة عــن تنظــيم  نعم ال أدري ال ــرة العالق ــم إّن دائ اعل

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار بةنس العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية.

 جامعة النجاح ١٤٢  ٧٦.٣ ٤١ ١٩.٤ ٢٦ ١٢.٣

 جامعة بيرزيت ١٠٤ ٥١.٧ ٧٠ ٣٤.٨ ٢٣ ١١.٤

 الجامعة اإلسالمية ١٣٤ ٥٦.٨ ٨٥ ٣٦ ١٣ ٥.٥

  

من ضمن مسؤوليات العالقات العامة في المؤسسات أن تعمل على بناء عالقات تعاون وتفاهم مع 

لدولية، سواء التي تقوم بنفس العمل، أو يربطها بها مصلحة، ألن صورة المؤسسات المحلية وا

المؤسسة يجب أن تكون دائما مشرقة وجميلة بين الجماهير الخارجية، ألنه، كما أكد الكثير من 

الباحثين، إذا فشلت العالقات العامة في بناء عالقة جيدة مع جمهورها الداخلي، فلن تنجح في 
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لخارجي، وهذا ما أكدته نتائج السؤال التي تراوحت بين متوسطة وضعيفة. وبما بنائها مع الجمهور ا

) المتعلق بإرشاد الطلبة الجدد، ال تقوم ٩أن العالقات العامة، ومن خالل إجابات السؤال رقم (

بواجبها تجاه إرشاد الطلبة وتعريفهم بدورها في الجامعة، فمن المؤكد جهل الطلبة في هذا الجانب، 

ثل بعدم معرفتهم فيما إذا كانت دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بتنظيم عالقات مع والمتم

  المؤسسات الدولية والمحلية.

  

: أعلم أّن دائرة العالقات العامة في الجامعة هي الجهة المخولة للتحدث رسميا نيابة عن ٢٠

  الجامعة.

 ، فقدنسبةوطنية حصلت على أعلى جامعة النجاح ال أن) اآلتي إلى ٥٩يشير الجدول رقم (

إن دائرة العالقات العامة في جامعتهم هي  - % )٥٤.٥أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١١٥قال(

) طالبا ١١٤الجهة المخولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ قال(

في جامعتهم هي الجهة المخولة  إن دائرة العالقات العامة - % )٤٨.٣أي ما نسبته ( –وطالبة

) ٨٧للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، فقد قال(

إن دائرة العالقات العامة في جامعتهم هي الجهة  -% )٤٣.٣أي ما نسبته ( –طالبا وطالبة

  المخولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة.

  

 ئرة العالقات العامة في الجامعة هي الجهة المخولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة.): أعلم أن دا٥٩جدول رقم(

اعلــم إّن دائــرة العالقــات العامــة فــي الجامعــة هــي الجهــة  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة المخولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة.

 ح الوطنيةجامعة النجا ١١٥ ٥٤.٥ ٦٨ ٣٢.٢ ٢٧ ١٢.٨

 جامعة بيرزيت ٨٧ ٤٣.٣ ٨٢ ٤٠.٨ ٢٧ ١٣.٤
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 الجامعة اإلسالمية ١١٤ ٤٨.٣ ٩٧ ٤١.١ ٢٠ ٨.٥

  

يرى الباحث أن نتائج هذا السؤال ليست بعيده عن نتائج السؤال السابق، فالتقصير واضح من قبل 

وهذا واضح  العالقات العامة في تعريف جماهيرها الداخلي، خاصة جمهور الطلبة بطبيعة أعمالها،

  في نتائج هذا السؤال التي تراوحت ما بين ضعيف وضعيف جدا.

  

  تنقل دائرة العالقات العامة في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة.: ٢١

 ، إذنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٦٠يشير الجدول رقم (

إن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم  - % )٣٦.٥سبته (أي ما ن –) طالبا وطالبة٧٧قال(

أي ما  –) طالبا وطالبة٨٤بنقل آرائهم واقتراحاتهم إلدارة الجامعة، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ قال(

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بنقل آرائهم واقتراحاتهم إلدارة  -%)٣٥.٦نسبته (

أي ما  –) طالبا وطالبة٥٢حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، فقد قال(الجامعة، في حين 

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بنقل آرائهم واقتراحاتهم إلدارة  -%)٢٥.٩نسبته (

  الجامعة.

  

  ): تنقل دائرة العالقات العامة في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة.٦٠جدول رقم (

ـــة آراء الطلبـــة  نعم ال أدري ال ـــة فـــي الجامع ـــرة العالقـــات العام ـــل دائ تنق

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة.

 جامعة النجاح الوطنية ٧٧ ٣٦.٥ ٩٧ ٤٦ ٣٥ ١٦.٦

 جامعة بيرزيت ٥٢ ٢٥.٩ ١١٣ ٥٦.٢ ٣٣ ١٦.٤

 الجامعة اإلسالمية ٨٤ ٣٥.٦ ١١٧ ٤٩.٦ ٣٢ ١٣.٦
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تشير معظم األبحاث والدراسات إلى أن العالقات العامة تمثل حلقة وصل بين اإلدارة وبين 

الجماهير، بهدف تبادل المعلومات، وبناء الثقة بين الطرفين، والصول إلى حلول لبعض القضايا 

العالقة، وهذا واضح بما قام به (ايفي لي) (ابو العالقات العامة) حين اقنع مدير منجم الفحم 

لتحدث مع العمال في أثناء إضرابهم، وأوصل له مطالبهم للوصول إلى تسوية ورضا. وهنا يرى ل

) المتصل بمعرفة الطلبة أّن دوائر العالقات ٢٨الباحث أّن هذا السؤال مرتبط مع السؤال رقم (

 العامة هي المسؤولة عن تلقي الشكاوي والمقترحات التي أشارت إليها نتيجته السؤال إلى تقصير

واضح من قبل العالقات العامة، إال أن هذا ال يعني بأّنه ال يوجد تذمر أو شكاوى بين أوساط 

الطلبة الذين يصل أعدادهم إلى اآلالف. ويعتقد الباحث أن هذا السؤال من األسئلة المهمة المتعلقة 

ومقترحاتهم  باألهداف الهامة لدوائر العالقات العامة في المؤسسات، وهي نقل آراء جمهور الطلبة

إلدارة الجامعة، وال يجوز أن نتهم الطلبة دائما بأّن أفكارهم شاذة، وال يعتبر االستماع لهم إهانة أو 

بهذه اآلراء، حتى لو جاءت من أقل الجماهير شأنا  رإنقاصا من قيمة اإلدارة، وال يجوز أن نستهت

   وقدرا في المجتمع، ألن (وكما يقولون) الحضارة تبدأ من الكوخ.

  

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في : ٢٢

  الجامعة.

 ، فقدنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٦١يشير الجدول رقم (

تقوم  إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم - % )٤٧.٤أي ما نسبته ( –) طالب وطالبة١٠٠قال(

) ١١٠بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ قال(

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بالدور المطلوب  -% )٤٦.٦أي ما نسبته ( –طالب

، فقد منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة



220 
 

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم  - % )٣٦.٨أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٧٤قال(

  بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة. 

  
  ): تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة٦١جدول رقم(

تقــوم دائــرة العالقــات العامــة فــي جــامعتي بالــدور المطلــوب   نعم أدريال  ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة

 جامعة النجاح الوطنية ١٠٠ ٤٧.٤ ٧٠ ٣٣.٢ ٤٠ ١٩

 جامعة بيرزيت ٧٤ ٣٦.٨ ٨٤ ٤١.٨ ٤٠ ١٩.٩

 يةالجامعة اإلسالم ١١٠ ٤٦.٦ ٩٢ ٣٩ ٣٢ ١٣.٦

  

هذا السؤال يلخص جميع األسئلة المتعلقة بالمحور الخاص بالطلبة المسجلين في الجامعة، وتظهر 

النتائج في الجدول ضعيفة جدا. من هنا، يرى الباحث أّن العالقات العامة في الجامعات 

الفلسطينية الثالث أخفقت في دورها تجاه بناء عالقات جيدة مع جمهور طلبها، األمر الذي 

  تدعي منها ضرورة إعادة النظر في عملها تجاه الجماهير الداخلية، وخاصة جمهور الطلبة. يس

  

المحور الثالث: ما هو دور العالقات العامة في جامعتك في الحفاظ على الصورة 

  ) سؤاال.١٤الخريجين؟ وقد خصص له ( اإليجابية لدى طلبتها

  

  سماء الخريجين عبر وسائل اإلعالم المختلفة.تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر أ: ١

 ، إذنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٦٢يشير الجدول رقم (

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم  -% )٥٤أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١١٤قال(
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) طالب ١٠١ها جامعة بيرزيت، إذ قال(بنشر أسماء الخريجين عبر وسائل اإلعالم المختلفة، تلت

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بنشر أسماء  -% )٥٠.٢أي ما نسبته ( –وطالبة

الخريجين عبر وسائل اإلعالم المختلفة، في حين حصلت الجامعة اإلسالمية على أقل نسبة، فقد 

ت العامة في جامعتهم تقوم بنشر إّن دائرة العالقا - % )٤٤.٥أي ما نسبته ( –) طالب١٠٥قال(

  أسماء الخريجين عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

  

  

  

  ): تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر أسماء الخريجين عبر وسائل اإلعالم المختلفة.٦٢جدول رقم (

تقــوم دائــرة العالقــات العامــة فــي جــامعتي بنشــر أســماء  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  ل اإلعالم المختلفةالخريجين عبر وسائ

 جامعة النجاح الوطنية ١١٤ ٥٤ ٧٠ ٣٣.٢ ٢٤ ١١.٤

 جامعة بيرزيت ١٠١ ٥٠.٢ ٧٠ ٣٤.٨ ٢٨ ١٣.٩

 الجامعة اإلسالمية ١٠٥ ٤٤.٥ ٧٨ ٣٣.١ ٥٠ ٢١.٢

  

بهذه اللحظات. يعتبر التخرج ثمرة الدراسة في الجامعات، ألن جميع من يضم إلى الجامعة يحلم 

من هنا، تتفاخر الجامعات دوما كلما قامت بتخريج فوجا جديدا، وهذا التفاخر ينبغي أن ال ينحصر 

في أروقة الجامعات فقط، بل يجب أن يتعدى ذلك ليعلم به كل المجتمع، حتى يكون دافعا لهم 

ه الجماهير، لذا يجب إلرسال أبنائهم للدراسة الجامعية. وبما أن هؤالء الطلبة هم جزء مهم من هذ

عليهم أن يعرفوا أّن هذه الجامعات تخرج في كل عاما فوجا جديدا، ووسائل اإلعالم كثيرة لتحقيق 

هذا الهدف. وهنا يذكر الباحث أحد مبادئ (أيفي إلي) الذي يقول فيه: "ال يكفي أن تفعل الخير بل 
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معات بنشر أسماء من قطفوا يجب أن يعلم الناس فيه"، وهل هناك خبر أفضل من أن تقوم الجا

ثمار التخرج؟ ونظرا إلى نتائج هذا السؤال التي تشير إلى الضعف، والضعف الشديد، فإن الباحث 

مل العالقات العامة مسؤولية التقصير في هذا الجانب اإلعالمي، إذ إن العالقات العامة  ُيحِّ

تكلفة هو (االنترنت) والبريد  بإمكانها أن تفعل الكثير في هذا المجال، وربما أسهلها وأقلها

  واإللكتروني.

  

  

  

  تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة حفالت التخرج.: ٢

) ١٨٤قال( ، فقدنسبةالجامعة اإلسالمية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٦٣يشير الجدول رقم (

امعتهم تشارك بإقامة إّن دائرة العالقات العامة في ج -% )٧٨أي ما نسبته ( –طالبا وطالبة

أي ما نسبته  –) طالبا وطالبة١٦١حفالت التخرج، تلتها جامعة النجاح الوطنية، فقد قال(

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تشارك بإقامة حفالت التخرج، في حين  -% )٧٦.٣(

 - % )٦٩.٧أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١٤٠حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذ قال(

  إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تشارك بإقامة حفالت التخرج.

 

  ): تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة حفالت التخرج.٦٣جدول رقم (

تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة حفالت  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  التخرج.

 جامعة النجاح الوطنية ١٦١ ٧٦.٣ ٤٤ ٢٠.٩ ٣ ١.٤

 جامعة بيرزيت ١٤٠ ٦٩.٧ ٥١ ٢٥.٤ ٨ ٤
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 الجامعة اإلسالمية ١٨٤ ٧٨ ٤٤ ١٨.٦ ٤ ١.٧

  

تراوحت نتائج هذا السؤال ما بين متوسطة وكبيرة، ويفسر الباحث هذه االجابه بأن العالقات العامة 

د الطالب مفرا من الحصول عليها للمشاركة هي المسؤولة عن طباعة بطاقات التخرج التي ال يج

في حفل التخرج، أضف إلى ذلك مساعدة الصحافة في الدخول إلى الحرم الجامعي لتغطية الحفل، 

  إذ يالحظ الطلبة هذه التحركات.

  

  

  

  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بإعداد كتاب الخريجين السنوي.: ٣

 ، إذنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٦٤يشير الجدول رقم (

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم  -% )٨١أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١٧١قال(

أي ما نسبته  –) طالبا وطالبة١٢٤بإعداد كتاب الخريجين السنوي، تلتها جامعة بيرزيت، فقد قال(

جامعتهم تقوم بإعداد كتاب الخريجين السنوي، في حين إّن دائرة العالقات العامة في  -%)٦٢(

% ٥٢.٥أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١٢٤حصلت الجامعة اإلسالمية على أقل نسبة، فقد قال(

  إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بإعداد كتاب الخريجين السنوي. -)

  

  ي بإعداد كتاب الخريجين السنوي): تقوم دائرة العالقات العامة في جامعت٦٤جدول رقم(

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بإعداد كتاب  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  الخريجين السنوي.

 جامعة النجاح الوطنية ١٧١ ٨١ ٣٢ ١٥.٢ ٤ ١.٩
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 جامعة بيرزيت ١٢٤ ٦٢ ٦٤ ٣١.٨ ١٠ ٥

 سالميةالجامعة اإل ١٢٤ ٥٢.٥ ٩٢ ٣٩ ١٥ ٦.٤

  

تراوحت نتائج هذا السؤال ما بين العالية جدا في النجاح، وبين المتوسطة في بيرزيت، والضعيفة 

في اإلسالمية. ويعلل الباحث ارتفاع النسبة في جامعة النجاح لمعرفته التامة، وهو كان أحد 

على  نع كتاب الخريجيالعاملين في دائرة العالقات العامة فيها، بقيام دائرة العالقات العامة بتوزي

الطلبة. ويتساءل الباحث إذا كان من طبيعة عمل العالقات العامة طباعة كتب الخريجين 

وتوزيعها، فمن أين يستلم طلبة بيرزيت واإلسالمية كتب تخرجهم؟ إذا كانت اإلجابة من مكان 

لكثير آخر، فهذا يعني سحب بعض صالحيات العالقات العامة، وهذا األمر ليس غريبا في ا

المؤسسات، إذ تتداخل الكثير من أعمال العالقات العامة مع أعمال دوائر أخرى في المؤسسة، 

  ).٧: ٢٠٠١وهذا ما أشار إليه أبو خاطر في بحثه (

  

  تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين عبر وسائل مختلفة.: ٤

 ، فقدنسبةالوطنية حصلت على أعلى جامعة النجاح  أن) اآلتي إلى ٦٥يشير الجدول رقم (

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تتواصل  -% )٤٦.٤أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٩٨قال(

أي ما نسبته  –) طالب١٠٧مع الخريجين عبر وسائل مختلفة، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ قال(

صل مع الخريجين عبر وسائل مختلفة، إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تتوا -% )٤٥.٣(

% ٣٠أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٦٠في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، فقد قال(

  إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تتواصل مع الخريجين عبر وسائل متعددة. -)

  

 ن عبر وسائل مختلفة.): تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجي٦٥جدول رقم(
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تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  عبر وسائل مختلفة.

 جامعة النجاح الوطنية ٩٨ ٤٦.٤ ٧٧ ٣٦.٥ ٢٩ ١٣.٧

 جامعة بيرزيت ٦٠ ٣٠ ١١٨ ٥٨.٧ ٢٠ ١٠

 ميةالجامعة اإلسال ١٠٧ ٤٥.٣ ٩٢ ٣٩ ٣٣ ١٤

  

%) وجرى احتساب نسبة هذا ٤٢.٢)، أي ما نسبته (٢٧٤بلغ عدد الخريجين في هذه الدراسة (

). وتشير النتائج بالضعف الكبير جدا ٢٧٤فقط، أي من ( نالسؤال من مجموع عدد عينة الخريجي

%) بين معارض ومن ال يدري. وهنا ٥٧.٨في إجابات الطلبة الخريجين، إذ شكلت ما نسبته (

ّن من ال يدري بالتأكيد ال تتواصل معه العالقات العامة، ولو حصل لعلم بذلك التواصل. يتضح أ

وهنا تأتي أهمية متابعة الطالب الخريج بعد تخرجه، ونسمع بين الحين واآلخر أن طالبا تخرج في 

جامعة أجنبية ما، ما زال تصله منها مجلة إخبارية أو رسالة إلكترونية، وهذا يشير إلى تواصل 

الجامعة مع خريجيها الذين تتغنى دائما أنهم سفراؤها في كل مكان. لذلك يحمل الباحث العالقات 

العامة مسؤولية التقصير، إذ يفترض أن تكون جميع وسائل االتصال المتعلقة بالطلبة متوفرة لديهم، 

الجماهير  ولعل من أسهلها وأقلها تكلفة البريد اإللكتروني الذي نستطيع من خالله الوصول إلى

) المتعلقة بقيام الطلبة بإضافة بريدهم اإللكتروني إلى ١٦بسهولة. وٕاذا كانت إجابات السؤال رقم (

قائمة البريد اإللكتروني قد حملت جزءا من مسؤولية التقصير للطلبة، إال أن هذا ال يعفي العالقات 

يع أن تحصل على البريد العامة من تحمل المسؤولية الكبرى في هذا المجال، وذلك ألنها تستط

اإللكتروني من طلبات التسجيل الخاصة بالطالب، ومن موقعه اإللكتروني الخاص به، والذي يوجد 

فيه بند يطلب من الطالب أن يسجل بريده اإللكتروني، إضافة إلى المحاولة في ابتكار طرق جديدة 

لجامعات الفلسطينية في الحصول عليها، وربما من وحدات التوظيف التي بدأت مؤخرا في ا
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الثالث، والتي تحوي العناوين اإللكترونية لجميع الطلبة المسجلين فيها للحصول على وظائف، وهم 

) في المتغيرات الثابتة والمتعلق بالحالة الوظيفية، إذ أشار إلى ما ١١كثيرون كما أشار البند (

  %) من الطلبة الخريجين إلى أنهم ال يعملون.٦٠.٢نسبته (

  

  

أعلم أّن دائرة العالقات العامة في جامعتي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت : ٥

  والمعارض الخاصة بالجامعة.

 ، إذنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٦٦يشير الجدول رقم (

لعامة في إنهم يعلمون أن دائرة العالقات ا -% )٦٣.٥أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١٣٤قال(

جامعتهم هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض الخاصة بالجامعة، تلتها الجامعة 

إنهم يعلمون أن دائرة  - % )٦٢.٧أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١٤٨اإلسالمية، إذ قال(

العالقات العامة في جامعتهم هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض الخاصة 

أي ما  –) طالب وطالبة١٠٠عة، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذ قال(بالجام

إنهم يعلمون أن دائرة العالقات العامة في جامعتهم هي الجهة المسؤولة عن  - % )٤٩.٨نسبته (

  تنظيم الحفالت والمعارض الخاصة بالجامعة.

  

  ي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض الخاصة بالجامعة.): اعلم أّن دائرة العالقات العامة في جامعتي ه٦٦جدول رقم(

اعلم إّن دائرة العالقات العامة في جامعتي هي الجهة المسـؤولة عـن  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  تنظيم الحفالت والمعارض الخاصة بالجامعة.

 ةجامعة النجاح الوطني ١٣٤ ٦٣.٥ ٦٢ ٢٩.٤ ١٢ ٥.٧

 جامعة بيرزيت ١٠٠ ٤٩.٨ ٨٥ ٤٢.٣ ١٣ ٦.٥
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 الجامعة اإلسالمية ١٤٨ ٦٢.٧ ٦٧ ٢٨.٤ ١٧ ٧.٢

  

تراوحت نتائج هذا الجدول ما بين المتوسطة والضعيفة جدا، ويرى الباحث أن العالقات العامة إذا 

قوم كانت  ال تقوم بدورها في دعوة الطلبة المسجلين في الجامعة للمشاركة في األنشطة التي ت

) الذي أشارت فيه النتائج إلى الضعف الشديد جدا، ٢٢عليها الجامعة، كما أشار  السؤال رقم (

فكيف سيعلم الطلبة الخريجون أنها المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض؟ فمن المعروف أن 

يدة اإلنسان يحمل في ذاكرته الكثير من الصور، منها االيجابية ومنها السوداوية، ومنها المحا

وأخيرا الالصورة، فماذا نتوقع أن يحمل هؤالء الخريجون الذين لم يدعوا للمشاركة في األنشطة التي 

  تقوم عليها العالقات العامة من صور في هذا الجانب؟

  

  : ): تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية.٦

) ١١٥قال( ، فقدنسبةالجامعة اإلسالمية حصلت على أعلى  أنآلتي إلى ) ا٦٧يشير الجدول رقم (

إّن  دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بدعوة  -% )٤٨.٧أي ما نسبته ( –طالبا وطالبة

) طالبا ٩٧الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية، تلتها جامعة النجاح الوطنية، فقد قال(

إّن  دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بدعوة الخريجين  -% )٤٦أي ما نسبته ( –وطالبة

) ٦١للمشاركة في األنشطة الجامعية، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، فقد قال(

إّن  دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بدعوة  -% )٣٠.٣أي ما نسبته ( –طالبا وطالبة

  ة الجامعية.الخريجين للمشاركة في األنشط

  

  ): تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية.٦٧جدول رقم (
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تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  للمشاركة في األنشطة الجامعية.

 جامعة النجاح الوطنية ٩٧ ٤٦ ٨٥ ٤٠.٣ ٢٥ ١١.٨

 جامعة بيرزيت ٦١ ٣٠.٣ ١٠٧ ٥٣.٢ ٢٩ ١٤.٤

 الجامعة اإلسالمية ١١٥ ٤٨.٧ ٩٢ ٣٩ ٢٤ ١٠.٢

) المتعلق بالتواصل ٣٨يرى الباحث أّن نتائج هذا السؤال مرتبطة بشكل كبير بنتائج السؤال رقم (

العامة في هذا الجانب، فكيف  مع الطلبة الخريجين، إذ أظهرت نتائج السؤال قصور العالقات

سيشارك من ال تصله دعوى المشاركة في المشاركة في األنشطة التي تقوم عليها العالقات العامة 

في الجامعات؟ من هنا، جاءت نتائج هذا السؤال ضعيفة جدا، وتلقي بالمسؤولية على دوائر 

  العالقات العامة تجاه هذا التقصير.

  

  ات العامة قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين.يتوفر لدى دائرة العالق: ٧

 ، إذنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى أن ) اآلتي إلى ٦٨يشير الجدول رقم (

إّنه يتوفر لدى دائرة العالقات العامة في  -% )٤٢.٧أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٩٠قال(

الطلبة الخريجين، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ  جامعتهم قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع

إّنه يتوفر لدى دائرة العالقات العامة في  -% )٣٩.٨أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٩٤قال(

جامعتهم قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين، في حين حصلت جامعة بيرزيت 

إّنه يتوفر لدى دائرة  -% )٢٨.٩سبته (أي ما ن –) طالبا وطالبة٥٨على أقل نسبة، إذ قال(

  العالقات العامة في جامعتهم قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين.

  

  ): يتوفر لدى دائرة العالقات العامة قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين.٦٨جدول رقم (
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ة بيانات خاصة يتوفر لدى دائرة العالقات العامة قاعد نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  بالتواصل مع الطلبة الخريجين

 جامعة النجاح الوطنية ٩٠ ٤٢.٧ ٩٨ ٤٦.٤ ٢٠ ٩.٥

 جامعة بيرزيت ٥٨ ٢٨.٩ ١١٩ ٥٩.٢ ١٩ ٩.٥

 الجامعة اإلسالمية ٩٤ ٣٩.٨ ١١٩ ٥٠.٤ ١٩ ٨.١

) المتعلق بالتواصل مع ٣٨ال رقم (يعتقد الباحث، أيضا، أّن هذا السؤال مرتبط كثيرا بالسؤ 

الخريجين، فأفراد العينة، هنا، أشاروا إلى الضعف الكبير في هذا الجانب، العتقادهم أْن لو كان 

لدى العالقات العامة قاعدة بيانات خاصة بهم لتم التواصل معهم. وكما أشرت سابقا، فإن 

اصة بالطلبة من خالل التعاون مع العالقات العامة تستطيع أن تحصل على قواعد البيانات الخ

عمادات التسجيل ومراكز الحاسوب، وهنا يلقي الباحث باللوم على العالقات العامة؛ إلهمالها هذا 

الجانب، وكأن جمهور الخريجين لم يعد يعنيها في شي، أو ربما تتوقع منهم أن يكونوا سفراء خير 

جميله لها في أذهانهم، واستمرت في  لكونهم عاشوا فيها طويال دون أن تكون قد رسمت صوراً 

  متابعة هذه الصور لتبقى جميلة.

  

مناسبة  الخريجين في حال توفر منح دراسيةتتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع : ٨

  لهم.

 ، إذنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٦٩يشير الجدول رقم (

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تتواصل  -% )٥٥أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١١٦قال(

) طالبا ٩٩مع الخريجين في حال توفر منح دراسية مناسبة لهم، تلتها الجامعة اإلسالمية، إذ قال(

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تتواصل مع الخريجين  -% )٤١.٩أي ما نسبته ( –وطالبة

راسية مناسبة لهم، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذ في حال توفر منح د
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إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تتواصل  -% )٣٢.٨أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة٦٦قال(

  مع الخريجين في حال توفر منح دراسية مناسبة لهم.

  

 

  خريجين في حال توفر منح دراسية مناسبة لهم.): تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع ال٦٩جدول رقم (

تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  في حال توفر منح دراسية مناسبة لهم.

 جامعة النجاح الوطنية ١١٦ ٥٥ ٧٧ ٣٦.٥ ١٤  ٦.٦

 رزيتجامعة بي ٦٦ ٣٢.٨ ١٠٥ ٥٢.٢ ٢٧ ١٣.٤

 الجامعة اإلسالمية ٩٩ ٤١.٩ ١٠٥ ٤٤.٥ ٢٨ ١١.٩

  

تؤكد هذه األسئلة جميعها على أهمية التواصل مع جماهير المؤسسة التي تعد عصب عمل 

العالقات العامة. فمن المعروف حصول الجامعات على الكثير من المنح الدراسية من مؤسسات 

ن تذهب لطلبة الجامعة. يدرك الباحث تماما أّن محلية ودولية مختلفة، وأن هذه المنح من األولى أ

هناك شروطا للتقدم لهذه المنح، ومن أهمها المعدل التراكمي للجامعة، ولكن الدراسة وحسب السؤال 

%) من ٤٩.٧) من أسئلة المتغيرات الثابتة المتعلقة بمتغير المعدل، أظهرت أن ما نسبته (٩رقم (

%)، ويعتقد الباحث أن هذه النسبة ٨٤.٩-٧٥م في الفئة (أفراد عينة الدراسة ممن تقع معدالته

  جيدة وأّن مثل هذه المعدالت عادة ما تكون مقبولة في معظم المنح الدراسية. 

  

  تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم.: ٩

 ، فقدنسبةلوطنية حصلت على أعلى جامعة النجاح اأن ) اآلتي إلى ٧٠يشير الجدول رقم (

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم  -% )٥٣.٦أي ما نسبته ( –) طالبا وطالبة١١٣قال(
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) ١٠٢تتواصل مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم، تلتها الجامعة اإلسالمية، فقد قال(

عامة في جامعتهم تتواصل مع إّن دائرة العالقات ال -% )٤٣.٢أي ما نسبته ( –طالب وطالبة

الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذ 

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تتواصل  - %)٢٧.٩أي ما نسبته( -) طالبا وطالبة٥٦قال (

  مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم.

  

  صل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم.): تتوا٧٠جدول رقم (

تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  في حال توفر وظيفة مناسبة لهم.

 جامعة النجاح الوطنية ١١٣ ٥٣.٦ ٥٦ ٢٦.٥ ٣٦ ١٧.١

 جامعة بيرزيت ٥٦ ٢٧.٩ ١٠٦ ٥٢.٧ ٣٦ ١٧.٩

 الجامعة اإلسالمية ١٠٢ ٤٣.٢ ٩١ ٣٨.٦ ٣٩ ١٦.٥

  

تتراوح نتائج هذا السؤال ما بين الضعيفة في النجاح، والضعيفة جدا في بيرزيت واإلسالمية. ويعزي 

تشهدا  الباحث سبب االرتفاع البسيط في نسبة أفراد عينة النجاح إلى وحدة التوظيف فيها، والتي

نشاطا ملحوظا في التواصل مع الخريجين في سبيل توفير فرص عمل لهم، والتي تم تأسيها في 

). ويلقي الباحث باللوم على الجامعة اإلسالمية لوجود وحدة توظيف فيها منذ فترة ٢٠٠٦العام (

هذا  طويلة، أما جامعة بيرزيت فقد أسستها منذ عام، ويأمل الباحث أن يكون لها دور فاعل في

المجال. ومع هذا، يحمل الباحث الجامعات مسؤولية ضعف نتائج هذا السؤال، ألنه كما هو 

معروف، فإن الجامعات ُتعّد مصدرا رئيسيا لتزويد الشركات والمؤسسات الباحثة عن عمل بأسماء 

خريجيها، وبوسائل االتصال بهم. وهنا يؤكد الباحث على أهمية التعاون والتواصل مع الشركات 
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والمؤسسات؛ بهدف تسويق طلبتها، ال أن تنتظر فقط لتستقبل اتصاال من مؤسسة ما تعبر عن 

  حاجتها لخريج في مجال معين.

  

  .تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار: ١٠

) ١٣٤قال( ، فقدنسبةجامعة بيرزيت حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٧١يشير الجدول رقم (

إّن أخبار جامعتهم تصلهم دائما وباستمرار، تلتها الجامعة  -%)٦٦.٧أي ما نسبته( -طالبا وطالية

إّن أخبار جامعتهم تصلهم دائما  -%)٦٥.٧أي ما نسبته( - ) طالبا وطالبة١٥٥اإلسالمية، إذ قال(

 - ) طالبا وطالبة١٢٧وباستمرار، في حين حصلت جامعة النجاح الوطنية على أقل نسبة، فقد قال(

  أخبار جامعتهم تصلهم دائما وباستمرار.  إنّ  - %)٦٠.٢أي ما نسبته(

 

 ): تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار٧١جدول رقم(

  تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١٢٧ ٦٠.٢ ١٦ ٧.٦ ٦٥ ٣٠.٨

 زيتجامعة بير  ١٣٤ ٦٦.٧ ٢٧ ١٣.٤ ٣٧ ١٨.٤

 الجامعة اإلسالمية ١٥٥ ٦٥.٧ ٢٤ ١٠.٢ ٥٣ ٢٢.٥

  

أظهرت نتائج هذا السؤال الدرجة المتوسطة، ويعزي الباحث ذلك إلى لعمومية السؤال، إذ إن 

السؤال لم يذكر مصدر حصول الخريجين على األخبار، فربما يحصل الطلبة على أخبار جامعتهم 

كون لديهم أخ أو صديق أو قريب ال يزال في من مصادر أخرى غير العالقات العامة، كأن ي

) الذي ٣٨الجامعة. ويميل الباحث إلى ترجيح هذا التحليل، وذلك نظرا لنتائج السؤال السابق رقم (

  يدور حول تواصل العالقات العامة مع الخريجين، والذي أظهرت نتائجه ضعفا كبيرا.
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  أتحدث عن جامعتي دائما بإيجابية.: ١١

) ١٧٣قال( ، فقدنسبةالجامعة اإلسالمية حصلت على أعلى  أن) اآلتي إلى ٧٢قم (يشير الجدول ر 

إنهم يتحدثون عن جامعتهم دائما بإيجابية، تلتها جامعة  -%)٧٣.٣أي ما نسبته( -طالبا وطالبة

إنهم يتحدثون عن  - %)٦٢.٦أي ما نسبته( -) طالبا وطالبة١٣٢النجاح الوطنية، إذ قال(

) طالبا ١١٣ية، في حين حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذ قال (جامعتهم دائما بإيجاب

  إنهم يتحدثون عن جامعتهم دائما بإيجابية. -%)٥٦.٢أي ما نسبته( -وطالبة

  

  ): أتحدث عن جامعتي دائما بإيجابية٧٢جدول رقم (

  أتحدث عن جامعتي دائما بإيجابية. نعم ال أدري ال

 رتكرا نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١٣٢ ٦٢.٦ ٢٠ ٩.٥ ٥٥ ٢٦.١

 جامعة بيرزيت ١١٣ ٥٦.٢ ٢٥ ١٢.٤ ٦٠ ٢٩.٩

 الجامعة اإلسالمية ١٧٣ ٧٣.٣ ١٩ ٨.١ ٣٧ ١٥.٧

  

تظهر نتائج هذا السؤال تفاوتا بين الجامعات، فما بين الدرجة العالية في اإلسالمية، والمتوسطة في 

 يخفي الباحث مفاجأته من إجابات أفراد عينة الجامعة النجاح، والضعيفة في بيرزيت. وال

) من أسئلة ١٣اإلسالمية، إال أن إجابات نفس العينة أتثبت ذلك في إجابتها على السؤال رقم (

%) من أفراد عينة الجامعة اإلسالمية أّن رأيهم في ٦٠.٦المتغيرات الثابتة حين وصف ما نسبته (

السؤال أيضا تشكل محطة من المحطات األخيرة التي تسعى جامعتهم (جيدة جدا). وطبيعة هذا 
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العالقات العامة لتحقيقها، وهي أن تجعل جماهيرها يتحدثون بايجابية عنها، وهنا أشير إلى ما 

تحدث عنه بعض الباحثين عن إهمال العالقات العامة لجمهورها الداخلي في استخدامه كوسيلة 

: ٢٠٠٩و (بالتأكيد) سيؤدي إلى ما قاله جرادات والشامي (تسويقية ألعمال المؤسسة وخدماتها، وه

): إذا لم نستطع كسب ثقة جمهورنا الداخلي فسيؤدي ذلك إلى جمهور يمثل المؤسسة تمثيال ١٥٣

  سيئا بسبب عدم ثقته بالمؤسسة.

  

  أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء.: ١٢

) ١٧٦قال ( ، إذنسبةالمية حصلت على أعلى الجامعة اإلسأن ) اآلتي إلى ٧٣يشير الجدول رقم (

إنهم يدافعون عن جامعتهم بقوة إذا ما ذكرت بسوء، تلتها  -%)٧٤.٦أي ما نسبته( - طالبا وطالبة

إنهم يدافعون عن  -%)٧١.٦أي ما نسبته( - ) طالبا وطالبة١٥١جامعة النجاح الوطنية، إذ قال (

) ١٢٧معة بيرزيت على أقل نسبة، إذ قال (جامعتهم بقوة إذا ما ذكرت بسوء، في حين حصلت جا

  إنهم يدافعون عن جامعتهم بقوة إذا ما ذكرت بسوء. - %)٦٣.٢أي ما نسبته( -طالبا وطالبة

  

  ): أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء ٧٣جدول رقم(

  أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء نعم ال أدري ال    

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١٥١ ٧١.٦ ١٧ ٨.١ ٤٠ ١٩

 جامعة بيرزيت ١٢٧ ٦٣.٢ ٢٣ ١١.٤ ٤٨ ٢٣.٩

 الجامعة اإلسالمية ١٧٦ ٧٤.٦ ٢٣ ٩.٧ ٣٢ ١٣.٦
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يثمن الباحث في هذا السؤال إجابة أفراد العينة في دفاعهم عن جامعتهم إذا ما ذكرها أحد بسوء، 

ي أثناء جمع البيانات الخاصة بالبحث، حين طلب من إحدى وهنا، أذكر مثاال حدث مع الباحث ف

)، حين ٢٠٠٠خريجات جامعة بيرزيت أن تجيب عن االستبانة، وهي من خريجات قبل العام (

جاءت إليه وتطلب منه تفسيرا لبعض األسئلة، وقالت أحب جامعتي كثيرا، وأدافع عنها، وأريد أن 

يقول خبراء اإلعالم: إّن كثيرا من المؤسسات تكون إجابتي للسؤال واضحة وليست مضللة. و 

والشركات تلجأ لرجال التسويق للتحدث عن المؤسسة ومحاسن منتجاتها وخدماتها، وبالطبع تدفع 

هذه المؤسسات أجورا للمسوقين، ويضيف هؤالء الخبراء: إذا استطاعت العالقات العامة أن تجعل 

تدفع لهم أجرا تكون قد وصلت إلى مرحلة كبيرة الناس يتحدثون عن المؤسسة بايجابية، ودون أن 

من بناء الصورة اإليجابية، لدرجة تجعل الناس، ودون تكليف، أن يتحدثوا عن مؤسستك، ويدافعوا 

  عنها إذا ما ذكرت بسوء. 

   

  أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار.: ١٣

قال  ، فقدنسبةحصلت على أعلى  الجامعة اإلسالميةأن ) اآلتي إلى ٧٤يشير الجدول رقم (

إنهم يتمنون لجامعتهم دائما التطور العلمي  - %)٩١.١أي ما نسبته( - ) طالبا وطالبة٢١٥(

 -%)٨٩.٦أي ما نسبته( - ) طالبا وطالبة١٨٩واالزدهار، تلتها جامعة النجاح الوطنية، فقد قال (

حصلت جامعة بيرزيت على أقل إنهم يتمنون لجامعتهم دائما التطور العلمي واالزدهار، في حين 

إنهم يتمنون لجامعتهم دائما  - %)٨١.٦أي ما نسبته( -) طالبا وطالبة١٦٤نسبة، فقد قال (

  التطور العلمي واالزدهار.
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  ): أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار.٧٤جدول رقم ( 

  أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار. نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة

 جامعة النجاح الوطنية ١٨٩ ٨٩.٦ ١٤ ٦.٦ ٥ ٢.٤

 جامعة بيرزيت ١٦٤ ٨١.٦ ١٥ ٧.٥ ١٩ ٩.٥

 الجامعة اإلسالمية ٢١٥ ٩١.١ ١٠ ٤.٢ ٧ ٣

  

ونظرا للدور الذي تقوم به الجامعات في المجتمعات، والذي ال يمكن ألحد أن ينكره، فمن الطبيعي 

لمن تحب التطور واالزدهار، ويبدو واضحا لدى إجابات الطلبة التي بلغت تمنياتهم أن تتمنى 

الدرجة العليا، ألن يتغير الحال نحو التطور واالزدهار، والذي بدوره، وحسب تحليل الباحث، سيؤثر 

  بالضرورة في طبيعة أعمالها، بما فيهم دور العالقات العامة فيها. 

  

  .عامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخريجينتقوم دائرة العالقات ال: ١٤

 ، إذنسبةجامعة النجاح الوطنية حصلت على أعلى أن ) اآلتي إلى ٧٥يشير الجدول رقم (

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم  - % )٥٢.٦أي ما نسبته (–) طالبا وطالبة ١١١قال(

أي ما نسبته  –)  طالب١٠٣المية، إذ قال(بدورها تجاه الطلبة الخريجين، تلتها الجامعة اإلس

إّن دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بدورها تجاه الطلبة الخريجين، في حين  -% )٤٣.٦(

إّن  - %)٢٩.٩أي ما نسبته ( -) طالبا وطالبة٦٠حصلت جامعة بيرزيت على أقل نسبة، إذ قال (

  جاه الطلبة الخريجين.دائرة العالقات العامة في جامعتهم تقوم بدورها  ت
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  )تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخريجين٧٥جدول رقم (

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة  نعم ال أدري ال

 تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار نسبة  الخريجين.

 الوطنية جامعة النجاح ١١١ ٥٢.٦ ٦٦ ٣١.٣ ٣١ ١٤.٧

 جامعة بيرزيت ٦٠ ٢٩.٩ ١٠٩ ٥٤.٢ ٣٠ ١٤.٩

 الجامعة اإلسالمية ١٠٣ ٤٣.٦ ٩٤ ٣٩.٨ ٢٣ ٩.٧

  

في هذا السؤال األخير من أسئلة اإلستبانة، والذي يلخص دور العالقات العامة تجاه الطلبة 

العالقات  الخريجين، يعود الطلبة في إجاباتهم إلى الحقيقة التي تقول: إّن هناك تقصيرا في دور

العامة تجاه الطلبة الخريجين، إذ أظهرت النتائج ضعفا وضعفا كبيرا فيها، ويدعو الباحث دوائر 

الثالث إلى مراجعة دورها تجاه الخريجين الذين أظهرت  ةالعالقات العامة في الجامعات الفلسطيني

هتمام بهم ومعاملتهم نتائج السؤال الماضي أنهم يتمنون لها االزدهار والتقدم، وهذا يستدعي اال

  بالمثل.

    

هل يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية حـول مـا تقـوم بهـا العالقـات العامـة فـي الجامعـات رابعا: أ: 

، عنــدما يقســم اســتقطاب طلبــة الثانويــة العامــة وتشــجيعهم لاللتحــاق بهــاالفلســطينية الــثالث فــي 

  ؟الجنسالمبحوثون حسب 
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اآلتــي أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر )  ٧٦تبــين النتــائج فــي الجــدول رقــم ( 

) التـي تقـول: "تقـوم دائـرة ٥في إجابات عينة الدراسة في جميع العبارات ما عـدا العبـارة رقـم ( الجنس

العالقات العامة فـي جـامعتي بتوزيـع نشـرات تعريفيـة بالجامعـة علـى طلبـة الثانويـة العامـة"، إذ أبـدت 

بقيـــام دوائـــر العالقـــات العامـــة بتوزيـــع نشـــرات تعريفيـــة بالجامعـــة علـــى طلبـــة الطالبـــات معرفـــة أكثـــر 

) التـــي تقـــول: تقـــوم دائـــرة العالقـــات العامـــة فـــي جـــامعتي بالـــدور ١٢الثانويـــة العامـــة. والعبـــارة رقـــم (

المطلــوب منهــا تجــاه اســتقطاب طلبــة الثانويــة العامــة، وهنــا أيضــا، أبــدت الطالبــات رضــا أكبــر مــن 

في قيام دوائر العالقات العامة في الجامعات بالـدور المطلـوب منهـا تجـاه اسـتقطاب الطالب الذكور 

  طلبة الثانوية العامة، وبالتالي ترفض الفرضية جزئيا.
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) العالقة بين دور دوائر العالقات العامة في الجامعات تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة وبين جنس ٧٦جدول رقم ( 

  . المبحوثين

  الداللة .Chi-Square Value Sig  العبارة  الرقم

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ١

  العامة عبر الصحف. 

  ال داللة 288. 2.491

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ٢

  العامة عبر اإلذاعة. 

  ال داللة 163. 3.633

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ٣

  العامة عبر التلفاز.

  ال داللة 120. 4.248

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ٤

  العامة عبر االنترنت.

  ال داللة 433. 1.672

ة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع نشرات تعريفية بالجامعة على طلبة تقوم دائر   ٥

  الثانوية العامة.

11.144 .004 

** 

  يوجد داللة

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع أقراص مرنة تعريفية بالجامعة على   ٦

  طلبة الثانوية العامة.

  ال داللة 166. 3.597

  ال داللة 096. 4.691  عامة في جامعتي بزيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهم.تقوم دائرة العالقات ال  ٧

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم زيارات لطلبة الثانوية العامة لزيارة   ٨

  الجامعة.

  ال داللة 179. 3.445

الثانوية تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم لقاءات  إرشادية لطلبة   ٩

  العامة.

  ال داللة 114. 4.337

  ال داللة 736. 612.  تنصح دائرة العالقات العامة في جامعتي طلبة الثانوية العامة االلتحاق بها.  ١٠

هل أقدمت أنت شخصيا على الدراسة بالجامعة بسب تشجيع من دائرة العالقات   ١١

  العامة فيها؟

  ال داللة 329. 2.226

قات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة تقوم دائرة العال  ١٢

  الثانوية العامة.

12.605 .002 

** 

  يوجد داللة

Alpha=.04±        n=625 
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ــا تقــوم بهــا العالقــات العامــة فــي الجامعــات  ب: هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول م

ــم ة وتشــجيعهم لاللتحــاق بهــااســتقطاب طلبــة الثانويــة العامــالفلســطينية الــثالث فــي  ، عنــدما ُيقسِّ

  ؟مكان اإلقامةالمبحوثون حسب 

  

) اآلتــي أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر ٧٧تبــين النتــائج فــي الجــدول رقــم (

) التـي تقـول: "تقـوم ١في إجابات عينة الدراسة في جميع العبارات ما عدا العبارة رقـم ( مكان اإلقامة

قـات العامـة فــي جـامعتي بنشـر إعالنــات خاصـة بطلبـة الثانويــة العامـة عبـر الصــحف، إذ دائـرة العال

أظهــرت إجابــات طــالب الجامعــات مــن ســكان المــدن معرفــة أكبــر بالــدور الــذي تقــوم بــه العالقــات 

  العامة في استقطاب طلبة الثانوية العامة وتشجيعهم لاللتحاق بها، وبالتالي ترفض الفرضية جزئيا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) العالقة بين دور دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه استقطاب طلبة ٧٧جدول رقم ( 

  الثانوية العامة حسب مكان إقامة المبحوثين. 
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  الداللة .Chi-Square Value Sig  العبارة  الرقم

ثانوية تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة ال  ١

  العامة عبر الصحف. 

11.554 .021 

**  
  يوجد داللة

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ٢

  العامة عبر اإلذاعة. 

  ال داللة 309. 4.797

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ٣

  ز.العامة عبر التلفا

  ال داللة 444. 3.728

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ٤

  العامة عبر االنترنت.

  ال داللة 062. 8.973

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع نشرات تعريفية بالجامعة على   ٥

  طلبة الثانوية العامة.

  ال داللة 358. 4.375

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع أقراص مرنة تعريفية   ٦

  بالجامعة على طلبة الثانوية العامة.

  ال داللة 05.  9.604

  ال داللة 171. 6.401  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بزيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهم.  ٧

بتنظيم زيارات لطلبة الثانوية العامة  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي  ٨

  لزيارة الجامعة.

  ال داللة 179. 6.290

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم لقاءات  إرشادية لطلبة   ٩

  الثانوية العامة.

  ال داللة 850. 1.368

  ال داللة 584. 2.845  تنصح دائرة العالقات العامة في جامعتي طلبة الثانوية العامة االلتحاق بها.  ١٠

هل أقدمت أنت شخصيا على الدراسة بالجامعة بسب تشجيع من دائرة   ١١

  العالقات العامة فيها؟

  ال داللة 758. 1.881

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب   ١٢

  طلبة الثانوية العامة.

  ال داللة 223. 5.699

Alpha=.04±        n=625 
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ج: هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول مــا تقــوم بهــا العالقــات العامــة فــي الجامعــات 

ــم اســتقطاب طلبــة الثانويــة العامــة وتشــجيعهم لاللتحــاق بهــاالفلســطينية الــثالث فــي  ، عنــدما ُيقسِّ

  ؟الجامعة التي درس أو يدرس بها أفراد العينة المبحوثون حسب

  

) اآلتــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الجامعــة ٧٨رقــم ( تبــين النتــائج فــي الجــدول

) وجــود فــروق ذات داللــة Chi-Squareالتــي درس أو يــدرس فيهــا أفــراد العينــة، فقــد أظهــرت قيمــة (

 لصالح جامعـة النجـاحإحصائية في إجابات عينة الدراسة تعزى للجامعة التي درسوا أو يدرسون بها 

) التـــي تقـــول: تقـــوم دائـــرة العالقـــات العامـــة فـــي جـــامعتي بنشـــر ١لعبـــارة رقـــم (فـــي العبـــارات اآلتيـــة ا

تقـــوم دائـــرة ) التـــي تقـــول: ٢إعالنـــات خاصـــة بطلبـــة الثانويـــة العامـــة عبـــر الصـــحف. والعبـــارة رقـــم (

والعبـارة رقـم  العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر اإلذاعة.

ول: تقـوم دائـرة العالقـات العامـة فـي جـامعتي بزيـارة طلبـة الثانويـة العامـة فـي مدارسـهم. ) التي تقـ٧(

) التـي تقـول: تقـوم دائـرة العالقـات العامـة فـي جـامعتي بتنظـيم زيـارات لطلبـة الثانويـة ٨والعبارة رقـم (

  العامة لزيارة الجامعة.
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مة في الجامعات الفلسطينية الثالث في استقطاب طلبة ) يبين العالقة ما بين دور العالقات العا ٧٨جدول رقم (

  الثانوية العامة حسب الجامعة التي درس أو يدرس فيها أفراد العينة 

  الداللة .Chi-Square Value Sig  العبارة  الرقم

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ١

  العامة عبر الصحف. 

12.962 .011  
** 

  يوجد داللة

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ٢

  العامة عبر اإلذاعة. 

94.875 .000  
** 

  يوجد داللة

  يوجد داللة 000. 51.179  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر التلفاز.  ٣

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ٤

  العامة عبر االنترنت.

  ال داللة  172. 6.386

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع نشرات تعريفية بالجامعة على طلبة   ٥

  الثانوية العامة.

9.911 .042  
** 

  يوجد داللة

ت العامة في جامعتي بتوزيع أقراص مرنة تعريفية بالجامعة على تقوم دائرة العالقا  ٦

  طلبة الثانوية العامة.

49.589 .000  
**  

  يوجد داللة

  يوجد داللة 000. 32.509  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بزيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهم.  ٧

زيارات لطلبة الثانوية العامة لزيارة تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم   ٨

  الجامعة.

28.645 .000  
** 

  يوجد داللة

  يوجد داللة 000. 33.196  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم لقاءات إرشادية لطلبة الثانوية.  ٩

  يوجد داللة 007. 13.968  تنصح دائرة العالقات العامة في جامعتي طلبة الثانوية العامة االلتحاق بها.  ١٠

هل أقدمت أنت شخصيا على الدراسة بالجامعة بسب تشجيع من دائرة العالقات   ١١

  العامة فيها؟

13.937 .008  
** 

  يوجد داللة

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة   ١٢

  الثانوية العامة.

  يوجد داللة 000. 27.943

Alpha=.04±        n=625 

  

) وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي إجابـات عينـة الدراسـة تعـزى Chi-Squareوأظهرت قيمة  (

) ٣فـي العبـارات اآلتيـة: العبـارة رقـم ( لصالح الجامعة اإلسالميةللجامعة التي درسوا أو يدرسون بها 

بطلبــة الثانويــة العامــة التــي تقــول: تقــوم دائــرة العالقــات العامــة فــي جــامعتي بنشــر إعالنــات خاصــة 
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) التــي تقــول: تقــوم دائــرة العالقــات العامــة فــي جــامعتي بتوزيــع نشــرات ٥عبــر التلفاز.والعبــارة رقــم (

) التـــي تقـــول: تقـــوم دائـــرة العالقـــات ٦تعريفيـــة بالجامعـــة علـــى طلبـــة الثانويـــة العامـــة. والعبـــارة رقـــم ( 

علـى طلبـة الثانويـة العامـة. والعبـارة رقـم ( العامة في جامعتي بتوزيع أقراص مرنـة تعريفيـة بالجامعـة 

) التـــي تقـــول: تنصـــح دائـــرة العالقـــات العامـــة فـــي جـــامعتي طلبـــة الثانويـــة العامـــة االلتحـــاق بهـــا. ١٠

) التـي تقــول: هـل أقــدمت أنــت شخصـيا علــى الدراسـة بالجامعــة بسـب تشــجيع مــن ١١والعبـارة رقــم ( 

التـي تقـول: تقـوم دائـرة العالقـات العامـة فـي جـامعتي  )١٢دائرة العالقات العامة فيهـا؟ والعبـارة رقـم (

  بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة.

  

) وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي إجابـات الطلبـة تعـزى  (Chi-squareفي حين أظهرت قيمة 

) التـي تقـول: تقـوم ٩( فـي العبـارة رقـم  لصالح جامعة بيرزيـت  للجامعة التي درسوا أو يدرسون بها 

دائـرة العالقــات العامـة فــي جــامعتي بتنظـيم لقــاءات  إرشـادية لطلبــة الثانويــة العامـة، وبالتــالي تــرفض 

 الفرضية جزئيا.

  

  

  

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات طلبة الجامعات حول األدوار التي خامسا: أ: 

ينية الثالث تجاه الطلبة المسجلين فيها، عندما تقوم بها العالقات العامة في الجامعات الفلسط

  ؟الجنسن حسب وم المبحوثقسِّ يُ 
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) اآلتية أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ٧٩تبين النتائج في الجدول رقم (

) وجود فروق ذات داللة  Chi-Squareالجنس في إجابات عينة الدراسة، فقد أظهرت قيمة (

لصالح ور التي تقوم به العالقات العامة تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة إحصائية تعزى للد

) التي تقول: أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي ٢في العبارات اآلتية:  العبارة رقم ( اإلناث

) التي تقول: أزور الموقع ٥في حال رغبتي باالستفسار عن معلومة خاصة بالجامعة. والعبارة رقم (

) التي تقول: أزور الموقع اإللكتروني ٧تروني الخاص بجامعتي على االنترنت. والعبارة رقم (اإللك

) التي تقول: اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع ٨الخاص بالتسجيل في جامعتي. والعبارة رقم (

عتي ) التي تقول: تستخدم دائرة العالقات العامة في جام١٥التسجيل اإللكتروني. والعبارة رقم (

) التي تقول: تنقل دائرة العالقات العامة ٢١وسائل االتصال الحديثة للتواصل معنا. والعبارة رقم (

) التي تقول: تقوم دائرة ٢٢في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة. والعبارة رقم (

  الجامع. العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في

  

) التي تقول: أتلقى دعوات للمشاركة في أنشطة ٩وتساوت اإلناث مع الذكور في العبارة رقم (

  الجامعة عبر بريدي اإللكتروني، في حين فاقت اإلناث في عدم تلقيهم لدعوات المشاركة .

الث تجاه الطلبة المسجلين فيها ) يبين العالقة ما بين دور العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الث٧٩جدول رقم ( 

  وجنسهم 

  Chi-Square  العبارة  الرقم

Value 

Sig. الداللة  

  ال داللة 610. 998.  أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي.  ١

  داللةيوجد  031. 6.934  أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي باالستفسار عن معلومة خاصة بالجامعة.  ٢

  ال داللة 099. 4.617  يستقبلني موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش.  ٣

  يوجد داللة 000. 20.117  أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بالجامعة.  ٤

  يوجد داللة 007. 10.014  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت.  ٥
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  ال داللة  305. 2.375  رأ اإلعالنات المنشورة على موقع  الجامعة الخاصة بطلبة الجامعة.اق  ٦

  يوجد داللة 017. 8.146  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتي.  ٧

  يوجد داللة 009. 9.410  اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل اإللكتروني.  ٨

  يوجد داللة 028. 7.139  ة في أنشطة الجامعة عبر بريدي اإللكتروني.أتلقى دعوات للمشارك  ٩

  ال داللة 328. 2.232  أشارك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات  العامة في جامعتي.  ١٠

  ال داللة 347. 2.116  يوجد لوحة إعالنات داخلية في جامعتي تشرف عليها العالقات العامة.  ١١

  ال داللة 367. 2.005  العالقات العامة في جامعتي إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم المختلفة.تنشر دائرة   ١٢

  ال داللة 089. 4.830  تنقل لنا دائرة العالقات العامة في جامعتي الصورة الحقيقية للجامعة.  ١٣

  ال داللة 173. 3.514  ي بشكل دوري.تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخل  ١٤

  يوجد داللة 021. 7.743  تستخدم دائرة العالقات العامة في جامعتي وسائل االتصال الحديثة للتواصل معنا.  ١٥

  ال داللة 771. 521.  اعرف إّن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي.  ١٦

  ال داللة 951. 100.  قات العامة في الجامعة أحب جامعتي وافتخر بها.جعلتني دائرة العال  ١٧

  ال داللة 122. 4.206  ساهمت دائرة العالقات العامة في خلق حافز لدي للعمل التطوعي.  ١٨

  اللةال د 977. 047.  اعلم أّن دائرة العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية.  ١٩

  ال داللة 587. 1.064  اعلم أّن دائرة العالقات العامة في الجامعة هي الجهة المخولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة.  ٢٠

  يوجد داللة 022. 7.675  تنقل دائرة العالقات العامة في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة.   ٢١

  يوجد داللة 001. 14.276  ي جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة. تقوم دائرة العالقات العامة ف  ٢٢

Alpha=.04±        n=625 

  

) فروق ذات داللة إحصائية تعزى للدور التي تقوم به Chi-Squsreفي حين أظهرت قيمة (

) التي تقول: ٤عبارة رقم (في ال لصالح الذكور العالقات العامة تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة

أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بالجامعة، وبالتالي ترفض الفرضية 

  جزئيا.
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ب: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات طلبة الجامعات حول األدوار التي تقوم بها  

، عندما ُيقسِّم ه الطلبة المسجلين فيهاتجاالعالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث 

  ؟مكان اإلقامةالمبحوثون حسب 

  

) اآلتي عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى لمتغيـر مكـان ٨٠تبين النتائج في الجدول رقم (

اإلقامة، تعزى للدور الذي تقوم به دوائر العالقـات العامـة تجـاه الطلبـة المسـجلين فيهـا، وقـد أظهـرت 

) وجود فروق ذات داللة إحصائية  تعزى للدور التي تقوم بـه العالقـات العامـة Chi-Squareقيمة (

) التـي تقـول: أسـهمت دائـرة ١٨تجاه الطلبـة المسـجلين فـي الجامعـة لصـالح المدينـة فـي العبـارة رقـم (

 ) التـي تقـول: أعلـم أّن دائـرة١٩العالقات العامة في خلق حافز لدي للعمـل التطـوعي. والعبـارة رقـم (

العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية، وبالتـالي تـرفض 

  الفرضية جزئيا.

  

  

  

  

) يبين العالقة ما يبين دور دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة المسجلين فيها ومكان ٨٠جدول (

  إقامتهم

 Chi-Square  العبارة  الرقم

Value 

Sig. الداللة  

  ال داللة 830. 1.483  أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي.  ١

  ال داللة 087. 8.128  أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي باالستفسار عن معلومة خاصة بالجامعة.  ٢

  ال داللة 866. 1.270  .يستقبلني موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش  ٣

  ال داللة 108. 7.584  أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بالجامعة.  ٤



248 
 

  ال داللة 541. 3.100  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت.  ٥

  ال داللة  221. 5.720  اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع  الجامعة الخاصة بطلبة الجامعة.  ٦

  ال داللة 253. 5.350  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتي.  ٧

  ال داللة 107. 7.603  اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل اإللكتروني.  ٨

  ال داللة 097. 7.868  أتلقى دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدي اإللكتروني.  ٩

  ال داللة 402. 4.031  ك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات  العامة في جامعتي.أشار   ١٠

  ال داللة 398. 4.061  يوجد لوحة إعالنات داخلية في جامعتي تشرف عليها العالقات العامة.  ١١

  ال داللة 694. 2.229  المختلفة.تنشر دائرة العالقات العامة في جامعتي إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم   ١٢

  ال داللة 339. 4.529  تنقل لنا دائرة العالقات العامة في جامعتي الصورة الحقيقية للجامعة.  ١٣

  ال داللة 108. 7.583  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري.  ١٤

  ال داللة 168. 6.450  معتي وسائل االتصال الحديثة للتواصل معنا.تستخدم دائرة العالقات العامة في جا  ١٥

  ال داللة 679. 2.310  اعرف أّن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي.  ١٦

  ال داللة 455. 3.654  جعلتني دائرة العالقات العامة في الجامعة أحب جامعتي وافتخر بها.  ١٧

  يوجد داللة 012. 12.881  مت دائرة العالقات العامة في خلق حافز لدي للعمل التطوعي.أسه  ١٨

  يوجد داللة 014. 12.450  اعلم أّن دائرة العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية.  ١٩

  ال داللة 139. 6.947  ولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة.اعلم أّن دائرة العالقات العامة في الجامعة هي الجهة المخ  ٢٠

  ال داللة 745. 1.951  تنقل دائرة العالقات العامة في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة.   ٢١

  ال داللة 329. 4.617  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة.   ٢٢

Alpha=.04±        n=625 

  

ج: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات طلبة الجامعات حول األدوار التي تقوم بها 

، عندما ُيقسِّم تجاه الطلبة المسجلين فيهاالعالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث 

  ؟المعدل التراكميالمبحوثون حسب 

  

) التالي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للدور الذي تقوم  ٨١ئج في الجدول رقم (تبين النتا

به العالقات العامة تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة تعزى لمتغير المعدل التراكمي، فقد أظهرت 

) وجود فروق ذات داللة إحصائية للدور الذي تقوم به العالقات العامة تجاه Chi-Squareقيمة ( 
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في العبارات اآلتية: العبارة  )٨٤.٩%-٧٥لصالح فئة المعدل (%لطلبة المسجلين في الجامعة ا

) التي ٤) التي تقول: أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي. والعبارة رقم (١رقم (

) ٥(تقول: أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بالجامعة. والعبارة رقم 

) التي تقول: ٩التي تقول: أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت. والعبارة رقم (

وبالتالي ترفض الفرضية أتلقى دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدي اإللكتروني، 

  جزئيا.

  

  

  

  

  

  

  

  

جامعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة ) يبين العالقة ما بين دور دوائر العالقات العامة في ال٨١جدول رقم (

  معدل المبحوثين التراكمي بالمسجلين فيها حس

  الداللة .Chi-Square  Sig  العبارة  الرقم

  يوجد داللة 036. 16.507  أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي.  ١

  ال داللة 400. 8.353  معلومة خاصة بالجامعة. أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي باالستفسار عن  ٢

  ال داللة 309. 9.412  يستقبلني موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش.  ٣

  يوجد داللة 008. 20.599  أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بالجامعة.  ٤

  يوجد داللة 001. 26.387  النترنت.أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على ا  ٥

  ال داللة  210. 10.851  اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع  الجامعة الخاصة بطلبة الجامعة.  ٦

  ال داللة 111. 13.011  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتي.  ٧
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  ال داللة 327. 9.179  اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل اإللكتروني.  ٨

  يوجد داللة 005. 21.823  أتلقى دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدي اإللكتروني.  ٩

  ال داللة 881. 3.731  أشارك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات  العامة في جامعتي.  ١٠

  ال داللة 077. 14.177  يوجد لوحة إعالنات داخلية في جامعتي تشرف عليها العالقات العامة.  ١١

  ال داللة 073. 14.333  تنشر دائرة العالقات العامة في جامعتي إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم المختلفة.  ١٢

  ال داللة 566. 6.730  تنقل لنا دائرة العالقات العامة في جامعتي الصورة الحقيقية للجامعة.  ١٣

  ال داللة 362. 8.765  امة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري.تقوم دائرة العالقات الع  ١٤

  ال داللة 815. 4.442  تستخدم دائرة العالقات العامة في جامعتي وسائل االتصال الحديثة للتواصل معنا.  ١٥

  ال داللة 115. 12.916  اعرف إّن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي.  ١٦

  ال داللة 991. 1.606  جعلتني دائرة العالقات العامة في الجامعة أحب جامعتي وافتخر بها.  ١٧

  ال داللة 250. 10.216  ساهمت دائرة العالقات العامة في خلق حافز لدي للعمل التطوعي.  ١٨

  ال داللة 056. 15.170  لمؤسسات المحلية والدولية.اعلم أّن دائرة العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع ا  ١٩

  ال داللة 335. 9.082  اعلم أّن دائرة العالقات العامة في الجامعة هي الجهة المخولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة.  ٢٠

   داللةال 571. 6.689  تنقل دائرة العالقات العامة في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة.   ٢١

  ال داللة 674. 5.763  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة.   ٢٢

Alpha=.04±        n=625  

د: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية فـي إجابـات طلبـة الجامعـات حـول األدوار التـي تقـوم بهـا 

ــم تجــاه الطلبــة المســجلين فيهــاعــات الفلســطينية الــثالث العالقــات العامــة فــي الجام ، عنــدما يقسِّ

  ؟الكليةنوع المبحوثون حسب 

  

) اآلتي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول الدور الذي ٨٢تبين النتائج في الجدول رقم (

ية، فقد تقوم به دوائر العالقات العامة تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة تعزى لمتغير نوع الكل

) وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور الذي تقوم به دوائر Chi-Squareأظهرت قيمة (

في العبارات اآلتية:  للكليات اإلنسانيةالعالقات العامة تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة تعزى 

باالستفسار ) التي تقول: أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي ٢العبارة رقم (

) التي تقول: يستقبلني موظفو العالقات العامة في ٣عن معلومة خاصة بالجامعة. والعبارة رقم (
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) التي تقول: أشارك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة ١٠جامعتي بوجه بشوش.  والعبارة رقم (

القات العامة في ) التي تقول: تنشر دائرة الع١٢العالقات  العامة في جامعتي. والعبارة رقم (

) التي ١٤جامعتي إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم المختلفة. والعبارة رقم ( 

تقول: تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري. والعبارة رقم 

لعمل التطوعي. والعبارة رقم ) التي تقول: أسهمت دائرة العالقات العامة في خلق حافز لدي ل١٨(

) التي تقول: تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة ٢٢(

  وبالتالي ترفض الفرضية جزئيا.المسجلين في الجامعة، 

  

  

  

ا حسب نوع كلية ) العالقة بين دوائر العالقات العامة في الجامعات الثالث تجاه الطلبة المسجلين فيه٨٢جدول رقم (

  المبحوثين

  الداللة .Chi-Square  Sig  العبارة  الرقم

  ال داللة 166. 3.594  أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي.  ١

  يوجد داللة 016. 8.263  أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي باالستفسار عن معلومة خاصة بالجامعة.  ٢

  يوجد داللة 016. 8.331  موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش.يستقبلني   ٣

  ال داللة 760. 549.  أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بالجامعة.  ٤

  ال داللة 755. 563.  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت.  ٥

  ال داللة  343. 2.137  ى موقع  الجامعة الخاصة بطلبة الجامعة.اقرأ اإلعالنات المنشورة عل  ٦

  ال داللة 150. 3.798  أزور الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتي.  ٧

  ال داللة 163. 3.630  اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل اإللكتروني.  ٨

  ال داللة 538. 1.239  اإللكتروني. أتلقى دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدي  ٩

  يوجد داللة 005. 10.535  أشارك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات  العامة في جامعتي.  ١٠

  ال داللة 189. 3.327  يوجد لوحة إعالنات داخلية في جامعتي تشرف عليها العالقات العامة.  ١١

  يوجد داللة 021. 7.690عالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسائل اإلعالم تنشر دائرة العالقات العامة في جامعتي إ  ١٢
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  المختلفة.

  ال داللة 052. 5.919  تنقل لنا دائرة العالقات العامة في جامعتي الصورة الحقيقية للجامعة.  ١٣

  وجد داللةي 034. 6.747  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري.  ١٤

  ال داللة 357. 2.061  تستخدم دائرة العالقات العامة في جامعتي وسائل االتصال الحديثة للتواصل معنا.  ١٥

  ال داللة 672. 796.  اعرف إّن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن تلقي االقتراحات والشكاوي.  ١٦

  ال داللة 396. 1.852  جامعتي وافتخر بها. جعلتني دائرة العالقات العامة في الجامعة أحب  ١٧

  يوجد داللة 034. 6.740  ساهمت دائرة العالقات العامة في خلق حافز لدي للعمل التطوعي.  ١٨

  ال داللة 287. 2.493  اعلم أّن دائرة العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية.  ١٩

  ال داللة 334. 2.192  رة العالقات العامة في الجامعة هي الجهة المخولة للتحدث رسميا نيابة عن الجامعة.اعلم أّن دائ  ٢٠

  ال داللة 140. 3.931  تنقل دائرة العالقات العامة في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة.   ٢١

  يوجد داللة 017. 8.110  منها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة.  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب  ٢٢

Alpha=.04±        n=625 

  

سادسا: أ: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الطلبة الخريجين بين األدوار التي 

، عندما ُيقسِّم تجاه خريجيهاتقوم بها العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث 

  ؟الجنسلمبحوثون حسب ا

  

) اآلتي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول دور العالقات ٨٣تبين النتائج في الجدول رقم (

) وجود فروق Chi-Squareالعامة تجاه الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجنس، إذ أظهرت قيمة (

في  لصالح اإلناثزى ذات داللة إحصائية في دور العالقات العامة تجاه الطلبة الخريجين تع

) التي تقول: تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة ٢العبارات اآلتية: العبارة رقم (

) التي تقول: تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع ٤حفالت التخرج. والعبارة رقم (

دائرة العالقات العامة في ) التي تقول: أعلم أّن ٥الخريجين عبر وسائل مختلفة. والعبارة رقم (

) ٨جامعتي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض الخاصة بالجامعة. والعبارة رقم (
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التي تقول: تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر منح دراسية 

) ١٢ا بإيجابية. والعبارة رقم () التي تقول: أتحدث عن جامعتي دائم١١مناسبة لهم. والعبارة رقم (

) التي تقول: أتمنى ١٣التي تقول: أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء. والعبارة رقم (

) التي تقول: تقوم دائرة العالقات العامة ١٤لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار. والعبارة رقم (

  ي ترفض الفرضية جزئيا.وبالتالفي جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخريجين، 

  

  

  

  ) يبين العالقة ما بين دور العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه خريجيها حسب جنس المبحوثين٨٣جدول رقم (

 Chi-Square  العبارة  الرقم

Value 

Sig. الداللة  

  ال داللة 799. 450.  عالم المختلفة.تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر أسماء الخريجين عبر وسائل اإل  ١

  029. 7.107  تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة حفالت التخرج.  ٢
** 

  يوجد داللة

  ال داللة 338. 2.167  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بإعداد كتاب الخريجين السنوي.  ٣

  012. 8.800  الخريجين عبر وسائل مختلفة.تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع   ٤
** 

  يوجد داللة

اعلم أّن دائرة العالقات العامة في جامعتي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض   ٥

  الخاصة بالجامعة.

6.118 .047  
** 

  يوجد داللة

  ال داللة  584. 1.074  الجامعية. تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة  ٦

  ال داللة 385. 1.911  يتوفر لدى دائرة العالقات العامة قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين  ٧

  027. 7.198  تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر منح دراسية مناسبة لهم.  ٨
** 

  يوجد داللة

  ال داللة 175. 3.485  دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم.تتواصل   ٩

  ال داللة 128. 4.114  تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار.  ١٠

  016. 8.307  أتحدث عن جامعتي دائما بإيجابية.  ١١
** 

  يوجد داللة

  يوجد داللة  003. 11.348  .أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء  ١٢
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** 

  001. 14.892  أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار.  ١٣
** 

  يوجد داللة

  001. 13.923  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخريجين.  ١٤
** 

  يوجد داللة

Alpha=.04±        n=625 

  

  

  

ائية في إجابات الطلبة الخريجين بين األدوار التي تقوم بها هل هناك فروق ذات داللة إحصب: 

، عندما ُيقسِّم المبحوثون حسب تجاه خريجيهاالعالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث 

  ؟العمر

) اآلتي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور الذي  ٨٤تبين النتائج في الجدول رقم (

قات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة الخريجين تعزى لمتغير تقوم به دوائر العال

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول الدور الذي تقوم  Chi-Square)العمر، إذ أظهرت قيمة (

تعزى للفئة به دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة الخريجين 

) التي تقول: تقوم دائرة العالقات العامة ٣في العبارات اآلتية:  العبارة رقم ( )٣٠-٠٢العمرية (من 

) التي تقول: تتواصل دائرة العالقات ٤في جامعتي بإعداد كتاب الخريجين السنوي. والعبارة رقم (

ئرة ) التي تقول: أعلم أّن دا٥العامة في جامعتي مع الخريجين عبر وسائل متعددة. والعبارة رقم (

العالقات العامة في جامعتي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض الخاصة 

) التي تقول: تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين ٦بالجامعة. والعبارة رقم (

عامة ) التي تقول: يتوفر لدى دائرة العالقات ال٧للمشاركة في األنشطة الجامعية. والعبارة رقم (
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) التي تقول: تتواصل دائرة ٩قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين. والعبارة رقم ( 

) ١٣العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم. والعبارة رقم ( 

  ية جزئيا.وبالتالي ترفض الفرضالتي تقول: أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار، 

  

  

  

  ) العالقة بين دور العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه خريجيها حسب عمر المبحوثين٨٤جدول رقم (

 Chi-Square  العبارة  الرقم

Value 

Sig. الداللة  

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر أسماء الخريجين عبر وسائل اإلعالم   ١

  المختلفة.

  ال داللة 308. 4.801

  ال داللة 155. 6.665  تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة حفالت التخرج.  ٢

  013. 12.668  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بإعداد كتاب الخريجين السنوي.  ٣
** 

  يوجد داللة

  000. 24.034  مختلفة. تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين عبر وسائل  ٤
** 

  يوجد داللة

اعلم أّن دائرة العالقات العامة في جامعتي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت   ٥

  والمعارض الخاصة بالجامعة.

10.462 .033  
** 

  يوجد داللة

  001. 19.663  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية.  ٦
**  

  يوجد داللة

  017. 12.063  يتوفر لدى دائرة العالقات العامة قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين  ٧
** 

  يوجد داللة

تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر منح دراسية مناسبة   ٨

  لهم.

  ال داللة 109. 7.553

  003. 15.985  القات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم.تتواصل دائرة الع  ٩
** 

  يوجد داللة

  ال داللة 080. 8.337  تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار.  ١٠

  ال داللة 087. 8.142  أتحدث عن جامعتي دائما بإيجابية.  ١١

  ال داللة 057. 9.177  أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء.  ١٢
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  011. 13.078  أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار.  ١٣
** 

  يوجد داللة

  ال داللة 096. 7.878  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخريجين.  ١٤

Alpha=.04±        n=625  

  

  

الخريجين بين األدوار التي تقوم بها  ج: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الطلبة

، عندما يقسم المبحوثون حسب تجاه خريجيهاالعالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث 

  ؟سنة التخرج

  

) اآلتي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور الذي  ٨٥تبين النتائج في الجدول رقم ( 

امعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة الخريجين تعزى لمتغير تقوم به دوائر العالقات العامة في الج

) وجود فروق ذات داللة إحصائية حول الدور الذي Chi-Squareسنة التخرج، إذ أظهرت قيمة (

للتخرج تقوم به دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة الخريجين تعزى 

) التي تقول: تتواصل دائرة العالقات العامة في ٤اآلتية: العبارة رقم ( في العبارات ٢٠٠٠بعد سنة 

) التي تقول: تصلني أخبار جامعتي ١٠جامعتي مع الخريجين عبر وسائل مختلفة. والعبارة رقم (

  وبالتالي ترفض الفرضية جزئيا.دائما وباستمرار، 
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  عامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه خريجيها حسب سنة تخرج المبحوثين) يبين العالقة ما بين دور العالقات ال٨٥جدول رقم (

 Chi-Square  العبارة  الرقم

Value 

Sig. الداللة  

  ال داللة 904. 202.  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر أسماء الخريجين عبر وسائل اإلعالم المختلفة.  ١

  ال داللة 872. 274.  جامعتي بإقامة حفالت التخرج.تشارك دائرة العالقات العامة في   ٢

  ال داللة 054. 5.834  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بإعداد كتاب الخريجين السنوي.  ٣

  028. 7.154  تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين عبر وسائل مختلفة.  ٤
** 

يوجد 

  داللة

قات العامة في جامعتي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض اعلم أّن دائرة العال  ٥

  الخاصة بالجامعة.

  ال داللة 869. 281.

  ال داللة  107. 4.478  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية.  ٦

  ال داللة 157. 3.699  صة بالتواصل مع الطلبة الخريجينيتوفر لدى دائرة العالقات العامة قاعدة بيانات خا  ٧

  ال داللة 182. 3.404  تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر منح دراسية مناسبة لهم.  ٨

  ال داللة 211. 3.114.  تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم.  ٩

  021. 7.775  تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار.  ١٠
** 

يوجد 

  داللة

  ال داللة 376. 1.955  أتحدث عن جامعتي دائما بإيجابية.  ١١

  ال داللة 112. 4.378  أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء.  ١٢

  اللةال د 718. 663.  أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار.  ١٣

  ال داللة 918. 170.  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخريجين.  ١٤

Alpha=.04±        n=625 
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د: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الطلبة الخريجين بين األدوار التي تقوم بها 

، عندما ُيقسِّم المبحوثون حسب جاه خريجيهاتالعالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث 

  ؟الحالة الوظيفية

  

) اآلتي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور الذي تقوم ٨٦تبين النتائج في الجدول رقم (

به دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة الخريجين تعزى لمتغير 

) وجود فروق ذات داللة إحصائية حول الدور Chi-Squareأظهرت قيمة (الحالة الوظيفية، إذ 

الذي تقوم به دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه الطلبة الخريجين تعزى 

) التي تقول: تتواصل دائرة العالقات ٤في العبارات اآلتية: العبارة رقم ( ال أعملللحالة الوظيفية 

) التي تقول: أدافع عن ١٢جامعتي مع الخريجين عبر وسائل متعددة. والعبارة رقم (العامة في 

  جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء، وبالتالي ترفض الفرضية جزئيا
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) العالقــة بـــين دور العالقـــات العامــة فـــي الجامعـــات الفلســطينية تجـــاه خريجيهـــا حســب الحالـــة الوظيفيـــة ٨٦جــدول رقـــم (

  للمبحوثين

 Chi-Square  العبارة  قمالر 

Value 

Sig. الداللة  

  ال داللة 561. 2.983  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر أسماء الخريجين عبر وسائل اإلعالم المختلفة.  ١

  ال داللة 160. 6.582  تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة حفالت التخرج.  ٢

  ال داللة 435. 3.792  عامة في جامعتي بإعداد كتاب الخريجين السنوي.تقوم دائرة العالقات ال  ٣

  015. 12.387  تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين عبر وسائل مختلفة.  ٤
** 

يوجد 

  داللة

اعلم أّن دائرة العالقات العامة في جامعتي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض   ٥

  بالجامعة. الخاصة

  ال داللة 120. 7.322

  ال داللة  143. 6.876  تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية.  ٦

  ال داللة 213. 5.822  يتوفر لدى دائرة العالقات العامة قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة الخريجين  ٧

  ال داللة 337. 4.543  القات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر منح دراسية مناسبة لهم.تتواصل دائرة الع  ٨

  ال داللة 306. 4.824  تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة مناسبة لهم.  ٩

  ال داللة 124. 7.243  تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار.  ١٠

  ال داللة 534. 3.146  أتحدث عن جامعتي دائما بإيجابية.  ١١

  024. 11.215  أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء.  ١٢
** 

يوجد 

  داللة

  ال داللة 637. 2.543  أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار.  ١٣

  443. 3.735  يجين.تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخر   ١٤
** 

  ال داللة

Alpha=.04±        n=625 
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  الفصل الخامس

  أهم النتائج والتوصيات 

 أهم نتائج الدراسة  

 توصيات الدراسة  

 بحوث مقترحة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس
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  نتائج وتوصيات

  

ي بنـــاء فلســـطينية  فـــالهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة دور دوائـــر العالقـــات العامـــة فـــي الجامعـــات 

والمقارنــــة بــــين الجامعــــات  ،وذلــــك مــــن خــــالل إجــــراء دراســــة مســــحية ،عالقــــات مــــع مجتمــــع الطلبــــة

الفلســطينية الــثالث (النجــاح وبيرزيــت واإلســالمية). يعــرض هــذا الفصــل أهــم النتــائج التــي توصــلت 

ضــــوء تلــــك النتــــائج التــــي يمكــــن أن تســــاعد  أن تقتــــرح فــــيوالتوصــــيات التــــي يمكــــن  ،إليهــــا الدراســــة

  امعات الفلسطينية الثالث في تفعيل دورها تجاه مجتمع الطلبة. الج

    

احـث النتـائج وفـق مراتـب ثـالث، لتقييم نجاح دوائـر العالقـات العامـة فـي الجامعـات الـثالث، رتـب الب

  حسب اإلجابات، وكانت النتائج على النحو التالي:  )٦٢-١٥(لخص األسئلة من فقد 

  المرتبـة ) سؤاال،  وحصـلت علـى ٢٤في ( مرتبة األولىالأوال جامعة النجاح:  حصلت على

  ) أسئلة. ٨في ( المرتبة الثالثة) سؤاال، وحصلت على ١٦في ( الثانية

  ســـؤاال، وحصـــلت علـــى ١٩فـــي ( المرتبـــة األولـــىثانيــا: حصـــلت الجامعـــة اإلســـالمية علـــى (

 ) أسئلة. ٦في ( المرتبة الثالثة) سؤاال، وحصلت على ٢٣في ( المرتبة الثانية

 المرتبـة ) أسـئلة، وحصـلت علـى ٥فـي ( المرتبـة األولـىحصـلت علـى  ،ثالثا: جامعة بيرزيـت

 ) سؤاال. ٣٤في (المرتبة الثالثة ) أسئلة، وحصلت على ٩في ( الثانية

  

اظهرت النتائج في عدد من االسئلة ارتفاع نسبة مـن اجـاب ب (ال ادري)، كمـا يظهـر فـي عـدد 

) الـذي نصـه: "تقـوم دائـرة العالقـات العامـة فـي ٥٣ال رقـم (من االسئلة، وعلى سبيل المثال، سـؤ 

جــامعتي بقيــاس الــرأي العــام الــداخلي بشــكل دوري"، فقــد وصــلت نســبة مــن اجــاب ب (ال ادري) 
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) في اجابات طلبة الجامعة االسالمية. إن تكرار ارتفاع نسبة االجابـة ب (ال ادري) ٧٧.٧الى (

وراء هــذه االجابــات، وعليــه يوصــي الباحــث  فــي عــدد مــن االســئلة، يســتدعي تفحــص االســباب

بــاجراء دراســة موســعة لدراســة العالقــة التــي تــربط طلبــة الجامعــات بــدوائر العالقــات العامــة فيهــا 

للوقــوف عــن كثــب علــى اســباب عــدم درايــة الطلبــة بهــذه المعلومــات، والتــي ربمــا تعــزى الــى عــدم 

ة بطبيعـة اعمالهـا، او ان اختيـار الطلبـة قيام دوائر العالقات العامة في الجامعات بتعريف الطلب

االجابـــة "ال ادري" يهـــدف الـــى اظهـــار الحياديـــة وتجنـــب االحـــراج، او ربمـــا لحقيقـــة عـــدم معرفـــة 

  الطلبة باالجابة الصحيحة، وكل هذا يمكن ان تظهره دراسة متعمقة في المجال.   

  

  

  

  

  

  

  

 

فـي جامعـة النجـاح مـة تشير النتائج إلى وجود تقصير من قبل دائرة العالقات العا

 :وفق اآلتي الوطنية،

o هنـــاك تقصـــير فـــي المجـــاالت أوال: دورهـــا فـــي اســـتقطاب طلبـــة الثانويـــة العامـــة :

: نشــر إعالنــات خاصــة بطلبــة الثانويــة العامــة عبــر التلفــاز، وتوزيــع أقــراص اآلتيــة

فـي مرنـة تعريفيـة بالجامعـة علـى طلبـة الثانويـة العامـة، وزيـارة طلبـة الثانويـة العامـة 
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تشــجيع طلبــة الثانويـــة و مدارســهم، وتنظــيم لقــاءات إرشــادية لطلبــة الثانويــة العامــة، 

الـــدور المطلـــوب منهـــا تجـــاه اســـتقطاب طلبـــة الثانويـــة و العامـــة لاللتحـــاق بالجامعـــة، 

 العامة. 

o :هنـاك تقصـير  ثانيا: دورها في بنـاء صـورة ايجابيـة لـدى الطلبـة المسـجلين فيهـا

الجامعة عبر البريـد  الطلبة لدعوات للمشاركة في أنشطة: تلقي في المجاالت اآلتية

مشــاركة الطلبــة فــي األنشــطة التــي تقــوم عليهــا دائــرة العالقــات العامــة و لكترونــي، اإل

قيــاس الــرأي العــام الــداخلي بشــكل و نقــل الصــورة الحقيقيــة للجامعــة، و فــي الجامعــة، 

نقل و عمل التطوعي، تحفيز الطلبة للو حب الطالب لجامعته واالفتخار بها، و دوري، 

 دورها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة.و آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة، 

o :هنـاك تقصـير  ثالثا: دورها في الحفاظ على صورة ايجابية لدى الطلبة الخريجين

: التواصــــل مــــع الخــــريجين عبــــر الوســــائل المختلفــــة، دعــــوة فــــي المجــــاالت اآلتيــــة

ي األنشــطة الجامعيــة، تــوفر قاعــدة بيانــات خاصــة بالتواصــل الخــريجين للمشــاركة فــ

 مع الخريجين.

فــي الجامعــة مــن قبــل دائــرة العالقــات العامــة  اً تشــير النتــائج إلــى أن هنــاك تقصــير 

 :، وفق اآلتياإلسالمية

o هنـــاك تقصـــير فـــي المجـــاالت أوال: دورهـــا فـــي اســـتقطاب طلبـــة الثانويـــة العامـــة :

نشـر إعالنـات و لبة الثانوية العامة عبـر الصـحف، التالية: نشر إعالنات خاصة بط

نشـر إعالنـات خاصـة بطلبـة الثانويـة و خاصـة بطلبـة الثانويـة العامـة عبـر اإلذاعـة، 

العامـــة عبـــر التلفـــاز، وتوزيـــع أقـــراص مرنـــة تعريفيـــة بالجامعـــة علـــى طلبـــة الثانويـــة 

دية لطلبــة العامــة، وزيــارة طلبــة الثانويــة العامــة فــي مدارســهم، وتنظــيم لقــاءات إرشــا
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تشـجيع طلبـة الثانويـة العامـة لاللتحـاق بالجامعـة، الـدور المطلـوب و الثانوية العامة، 

 منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة.  

o هنـاك تقصـير ثانيا: : دورها في بناء صورة ايجابية لدى الطلبة المسجلين فيهـا :

م باالستفسار عن معلومات : زيارة الطلبة للدائرة في حال رغبتهفي المجاالت اآلتية

مشـــاركة الطلبـــة فـــي األنشـــطة و اســـتقبال الطلبـــة بوجـــه بشـــوش، و خاصـــة بالجامعـــة، 

نشـر إعالنـات خاصـة بطلبـة و التي تقوم عليها دائرة العالقـات العامـة فـي الجامعـة، 

نقـــل الصـــورة الحقيقيـــة للجامعـــة، قيـــاس و الجامعـــة عبـــر وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة، 

حـــب و مســـؤولية تلقـــي االقتراحـــات والشـــكاوي، و بشـــكل دوري،  الـــرأي العـــام الـــداخلي

تعريــف الطلبــة و  ز الطلبــة للعمــل التطــوعي،تحفيــو الطالــب لجامعتــه واالفتخــار بهــا، 

ـــــة للتحـــــدث رســـــميا نيابـــــة عـــــن الجامعـــــة،  نقـــــل آراء الطلبـــــة و بأنهـــــا الجهـــــة المخول

 عة.دورها تجاه الطلبة المسجلين في الجامو واقتراحاتهم إلدارة الجامعة، 

o :هنـاك تقصـير  ثالثا: دورها في الحفاظ على صورة ايجابية لدى الطلبة الخريجين

ــــة فــــي المجــــاالت ــــة، اآلتي ــــر وســــائل اإلعــــالم المختلف : نشــــر أســــماء الخــــريجين عب

دعــوة الخــريجين للمشــاركة فـــي و التواصــل مــع الخــريجين عبــر الوســـائل المختلفــة، و 

التواصـل و التواصل مع الخـريجين، توفر قاعدة بيانات خاصة بو األنشطة الجامعية، 

التواصـل مـع الخـريجين فـي و مع الخريجين في حال توفر منح دراسـية مناسـبة لهـم، 

  دورها تجاه الطلبة الخريجين.و حال توفر وظيفة مناسبة لهم، 

 

جامعــة مــن قبــل دائــرة العالقــات العامــة فــي  اتشــير النتــائج إلــى أن هنــاك تقصــير 

  :، وفق اآلتيبيرزيت
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o   :ــة العامــة:دو أوال ــة الثانوي هنــاك تقصــير فــي المجــاالت  رهــا فــي اســتقطاب طلب

نشـر إعالنــات و : نشـر إعالنــات خاصـة بطلبـة الثانويــة العامـة عبـر اإلذاعــة، تيـةاآل

خاصــة بطلبــة الثانويــة العامــة عبــر التلفــاز، وتوزيــع أقــراص مرنــة تعريفيــة بالجامعــة 

تنظـــيم و لعامـــة فـــي مدارســـهم، زيـــارة طلبـــة الثانويـــة او علـــى طلبـــة الثانويـــة العامـــة، 

تشـــجيع طلبـــة الثانويـــة العامـــة لاللتحـــاق و لقـــاءات إرشـــادية لطلبـــة الثانويـــة العامـــة، 

 الدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة.  و بالجامعة، 

 

o هنـاك تقصـير ثانيا: دورها في بنـاء صـورة ايجابيـة لـدى الطلبـة المسـجلين فيهـا :

: زيارة الطلبة للدائرة في حال رغبتهم باالستفسار عن معلومات ةفي المجاالت اآلتي

ٕاضافة البريد االلكتروني الخـاص و استقبال الطلبة بوجه بشوش، و خاصة بالجامعة، 

تلقي الطلبة لدعوات للمشاركة و بالطلبة لقائمة البريد االلكتروني الخاصة بالجامعة، 

ركة الطلبــة فــي األنشــطة التــي مشــاو فــي أنشــطة الجامعــة عبــر البريــد االلكترونــي، 

لوحـــة إعالنـــات داخليـــة تشـــرف و تقـــوم عليهـــا دائـــرة العالقـــات العامـــة فـــي الجامعـــة، 

نشر إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر وسـائل اإلعـالم و عليها العالقات العامة، 

قياس الرأي العام الداخلي بشـكل دوري، و نقل الصورة الحقيقية للجامعة، و المختلفة، 

حــــب الطالــــب لجامعتــــه واالفتخــــار بهــــا، و تلقــــي االقتراحــــات والشــــكاوي،  مســــؤوليةو 

ـــة للتحـــدث و تحفيـــز الطلبـــة للعمـــل التطـــوعي، و  تعريـــف الطلبـــة بأنهـــا الجهـــة المخول

دورهـــا و نقـــل آراء الطلبـــة واقتراحـــاتهم إلدارة الجامعـــة، و رســـميا نيابـــة عـــن الجامعـــة، 

 تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة. 
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o هنـاك تقصـير  ي الحفاظ على صورة ايجابية لدى الطلبة الخريجين:ثالثا: دورها ف

تعريـــف و : التواصـــل مـــع الخـــريجين عبـــر الوســـائل المختلفـــة، فـــي المجـــاالت اآلتيـــة

الخريجين بأنها الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفالت والمعارض الخاصـة بالجامعـة، 

بيانـــات خاصـــة  تـــوفر قاعـــدةو دعـــوة الخـــريجين للمشـــاركة فـــي األنشـــطة الجامعيـــة، و 

ـــوفر مـــنح دراســـية و بالتواصـــل مـــع الخـــريجين،  التواصـــل مـــع الخـــريجين فـــي حـــال ت

دورهــا و التواصــل مــع الخــريجين فــي حــال تــوفر وظيفــة مناســبة لهــم، و مناســبة لهــم، 

 تجاه الطلبة الخريجين.

  

  

  

  

الجامعـات مـن قبـل دوائـر العالقـات العامـة فـي  اً تشير النتائج إلى أن هناك تقصير 

 وفق اآلتي:   الثالث

o   :ــة العامــةأوال ــة الثانوي نشــر إعالنــات خاصــة بطلبــة  :دورهــا فــي اســتقطاب طلب

الثانويـــة العامـــة عبـــر التلفـــاز، وتوزيـــع أقـــراص مرنـــة تعريفيـــة بالجامعـــة علـــى طلبـــة 

تنظـيم لقـاءات إرشـادية و زيـارة طلبـة الثانويـة العامـة فـي مدارسـهم، و الثانويـة العامـة، 

الــدور و تشــجيع طلبــة الثانويــة العامــة لاللتحــاق بالجامعــة، و  لطلبــة الثانويــة العامــة،

 المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة.
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o مشـاركة الطلبـة ثانيا: دورها في بناء صورة ايجابية لدى الطلبـة المسـجلين فيهـا :

نقــل الصــورة و فــي األنشــطة التــي تقــوم عليهــا دائــرة العالقــات العامــة فــي الجامعــة، 

حـب الطالـب لجامعتـه و قياس الرأي العام الداخلي بشـكل دوري، و قية للجامعة، الحقي

نقـل آراء الطلبـة واقتراحـاتهم إلدارة و تحفيز الطلبة للعمل التطـوعي، و واالفتخار بها، 

 دورها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة. و الجامعة، 

 

o التواصـل مـع  جين:ثالثا: دورها في الحفاظ على صورة ايجابية لدى الطلبـة الخـري

دعـــــوة الخـــــريجين للمشـــــاركة فـــــي األنشـــــطة و الخـــــريجين عبـــــر الوســـــائل المختلفـــــة، 

  توفر قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الخريجين.و الجامعية، 

 

  

  

  توصيات الدراسة:

في ضـوء النتـائج التـي أسـفرت عنهـا الدراسـة، يقـدم الباحـث عـددا مـن التوصـيات التـي يأمـل أن تفيـد 

"دور دوائـر والمهتمين بموضـوع الدراسـة  ،والباحثين ،وطلبة الجامعات ،لسطينية الثالثالجامعات الف

  العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية في بناء عالقات مع مجتمع الطلبة"

 بمــا فيهــا التلفــاز لنشــر اإلعالنــات الخاصــة  ،ضــرورة اســتخدام وســائل اإلعــالم المختلفــة

  بطلبة الثانوية العامة.
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  وتوزيـــع  ،وتنظـــيم زيـــارات لهـــم فـــي الجامعـــة ،طلبـــة الثانويـــة العامـــة فـــي مدارســـهمزيـــارة

، )٢٠٠١( )Walter K. Lindenmann(أقـراص مرنـة علـيهم لفاعليتهـا وفـق دراسـة 

 واستقطابهم للجامعة. ،للقيام بالدور المطلوب منها في تشجيع طلبة الثانوية العامة

 الجامعيـــة، وتحفيـــزهم علـــى العمـــل  العمـــل علـــى مشـــاركة طلبـــة الجامعـــة فـــي األنشـــطة

 التطوعي، وكل ما من شأنه جعلهم يحبون الجامعة ويفتخرون بها.

  ضــرورة قيــاس الــرأي العــام الــداخلي ألهميتــه، والعمــل علــى نقــل أراء الطلبــة ومقترحــاتهم

 إلدارة الجامعة، ونقل صورة الجامعة الحقيقية لهم.

  ؛يجين فـــي دوائـــر العالقـــات العامـــةضـــرورة تـــوافر قاعـــدة بيانـــات خاصـــة بالطلبـــة الخـــر 

 ودعوتهم للمشاركة في األنشطة الجامعية. ،بهدف التواصل معهم

  
  
  
  
  
  
  

  بحوث مقترحة:

 .دور العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية في بناء عالقات مع مجتمع العاملين فيها 

 .العالقة بين طلبة الجامعات ودوائر العالقات العامة فيها 

 قة ما بين الجامعات والمدارسدراسة العال.  

 .عالقة العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية مع وسائل اإلعالم المختلفة 

 أهمية النشرات التعريفية في المؤسسات في جذب الجماهير 
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 .أثر استخدام األقراص المرنة في التأثير على صورة الفرد الذهنية 

 وأثره في بناء العالقات. انيالكترو  امدى اهتمام الطلبة بأن يملكوا بريد 

   وٕادارات الجامعات. ةالعالقة ما بين دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطيني 

  .دور العالقات العامة في الجامعات في بناء العالقات الدولية 

 .مدى تطبيق دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية أهدافها المرسومة والمعلنة 

 لالفتخار بالمؤسسة والدفاع عنها. لجمهورا دوافع 

 الــدور الــذي تقــوم بــه جامعــة أجنبيــة بالــدور التــي تقــوم بــه جامعــة  حالــة دراســية: موازنــة

  فلسطينية في متابعة الخريجين والتواصل معهم.

  

  

  

  

  

  

  المراجع العربية 
  أوال: الكتب:

 ) دار عمان: . العالقات العامة واالتصال اإلنساني). ١٩٩٨ابواصبع، صالح خليل

  .الشروق

 ) القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.٤. طالعالقات العامة والمجتمع). ١٩٨١إمام، إبراهيم ،  

 ) القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.فن العالقات العامة واإلعالم). ١٩٨٠إمام، إبراهيم ، 
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 ) قرير البحث العلمي: إعداد مشروع البحث وكتابة الت). ٢٠٠٦اإلمام، وفقى السيد

 . المنصورة: كلية التجارة، جامعة المنصورة.النهائي

 ) سلسـلة  -. ترجمـة مركـز التعريـب والبرمجـةةالعالقات العامة الناجحـ) ١٩٩٨اوستن، كلية

 تعلم خالل أسبوع. بيروت: الدار العربية للعلوم.

 ) دار . الرياض: أسس العالقات العامة وتطبيقاتها). ١٩٩٢البدر، حمود بن عبدالعزيز

  العلوم للطباعة والنشر.

  .مجلة  "رؤية حول كيفية تفعيل دور الجامعة في عملية التنمية الشاملة"بوكميش، لعلى

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤، الحقيقة، عدد خاص بالملتقى الدولي السابع، جامعة إدرار، الجزائر

 ) المنصورة: المكتبة غاية السائل في البحث العلمي وكتابة الرسائل). ٢٠٠٥جبر، احمد .

  العصرية.

 ) العالقات العامة فن وٕابداع: تطوير المؤسسة ). ٢٠٠١الجبوري، عبدالكريم راضي

  ودار التيسير. ربيروت: دار البحا .ونجاح اإلدارة

 ) أسس العالقات العامة بين النظرية ). ٢٠٠٩جرادات، عبدالناصر، ولبنان شامي

  . األردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.والتطبيق

 عمان: دار الهالل  .العالقات العامة: مفهوم وممارسات). ١٩٩٦ودة، محفوظ (ج

 ومؤسسة زهران للنشر والتوزيع. 

 ) إدارة العالقات العامة في ). ١٩٩١حسين، سمير محمد، خالد مرغالني، رشاد شارون

  الرياض: معهد اإلدارة العامة. .األجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية

  ،رة للنشر والتوزيعيسمدار ال . عمان:العالقات العامة). ١٩٩٨احمد ( جميلخضر.  
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 ) عالقات مع  -عالقات عامة -اتصال المؤسسة: إشهار). ٢٠٠٣دليو، فضيل

  القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. .الصحافة

 ) سرت، الجماهيرية الليبية: مكتبة طرق البحث التربوي). ٢٠٠٦ربيع، هادي مشعان .

  لعربي للنشر والتوزيع.المجمع ا

 ) ٤ط. العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع). ٢٠٠٤رشوان، حسين احمد ،

  اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.

 ) االسكندرية: المكتب ٤ط. العالقات العامة واالعالم). ١٩٨٧رشوان، حسين احمد ،

  الجامعي الحديث.

 ) القاهرة: دار نهضة ت العامة: المشكالت والحلولالعالقا). ٢٠٠٤زهري، محمد محفوظ .

  الشرق للطباعة والنشر والتوزيع.

  .جريدة إيالف االلكترونية، مهنة العالقات العامة تعاني من الدخالءالشرقاوي، محمد ، .

   www.elaph.com ، مقابلة مع لوال زقلمة٢٠٠٧نوفمبر ٢

 اإلحصاء في التربية ونظام ). ٢٠٠٦م (صبري، عزاSPSS عمان: عالم الكتب .

  الحديث.

 ) الكويت: مكتبة وسائل اإلعالم وصناعة الصورة الذهنية). ٢٠٠٥صالح، سليمان .

  الفالح للنشر والتوزيع.

 ) العالقات ). ٢٠٠٠صالح، عبدالمحي محمود، جالل الدين عبدالخالق، السيد رمضان

  . مصر: دار المعرفة الجامعية.دمة االجتماعيةالعامة واإلعالم في الخ

 ) الترويج والعالقات العامة: مدخل االتصاالت ). ٢٠٠٦العاصي، شريف احمد شريف

  اإلسكندرية: الدار الجامعية. .التسويقية المتكاملة
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 ) ،البحث العلمي: البحث النوعي والبحث ). ٢٠٠٢عبيد، ذوقان، وسهيلة ابو السميد

  لفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع.عمان: دار ا .الكمي

 مكتبة عالم الكتب :القاهرة . العالقات العامة والصورة الذهنية). ٢٠٠٣( علي ،عجوة.  

 ) القاهرة: مكتبة عالم العالقات العامة بين النظرية والتطبيق). ٢٠٠١عجوة، علي .
  الكتب.

 ) هرة: مكتبة عالم الكتب.، القا٤ط .األسس العلمية للعالقات العامة). ٢٠٠٠عجوة، علي  

 ) البنوك وشركات التأمين: العالقات العامة في المنشآت المالية). ١٩٩٥عجوة، علي. 

  .عالم الكتب القاهرة:

 ) القاهرة: مكتبة عالم الكتب.  .دراسات في العالقات العامة واإلعالم). ١٩٨٥عجوة، علي 

 ) أدواته، طرقه أساليب البحث العلمي: مفاهيمه، ). ٢٠٠٠عطوي، جودت عزت

  عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. .اإلحصائية

 ) القاهرة: دار النهضة  .إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه). ٢٠٠١عطية، طاهر مرسي

  العربية.

 )تنمية مهارات العالقات العامة في ظروف المنافسة. الطبعة الثانية، ٢٠٠٢عليوة، السيد .(

  شر والتوزيع.القاهرة: ايتراك للطباعة والن

 ) فلسطين: كلية االتصال اإلنساني من النظرية إلى التطبيق). ٢٠٠٥ابوعياش، نضال .

  فلسطين التقنية، العروب.

 ) االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر). ٢٠٠٤غريب، عبدالسميع غريب .

  االسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.

 ) عمان: مطبعة  .ة في اإلدارة المعاصرةالعالقات العام). ١٩٨١غوشة، زكي راتب

  التوفيق.
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  .٢٠٠٧/٢٠٠٨الدليل اإلحصائي السنوي فلسطين. وزارة التربية والتعليم العالي 

  ، رام اهللا.لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني

 معجم مصطلحات التربية: لفظا). ٢٠٠٤( الزكياحمد عبدالفتاح و  ،فيلة، فاروق عبده 

  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. . اإلسكندرية:واصطالحا

 ) الكويت: مكتبة . العالقات العامة في اإلمارات العربية المتحدة). ٢٠٠٦قيراط، محمد

  الفالح للنشر والتوزيع.

 ) الكويت: مكتبة الفالح للنشر  .مدخل إلى العالقات العامة). ٢٠٠٥ليري، صالح

  والتوزيع.

 المفاهيم اإلدارية ). ٢٠٠٢شيخ، زياد رمضان (مخامرة، محسن، اميمة دهان، سالم فؤاد ال

  ، عمان: مركز الكتب األردني.٦، طالحديثة

 ) مهارات إدارة العالقات العامة: االتجاهات ). ٢٠٠٧هالل، محمد عبدالغني حسن

  . مصر الجديدة: مركز تطوير االداء والتنمية، دار الكتب.الحديثة والمفاهيم

 ) عالقات العامة: مفاهيم ومبادئ وسياسات، مع إدارة ال). ٢٠٠٨يونس، طارق شريف

  . عمان: إثراء للنشر والتوزيع. للمعطى العربي واإلسالمي إشارة

 
 :ثانيا: أبحاث ودراسات 

 
 ) العالقات العامة بالمؤسسات  إدارةدور التخطيط في ) ٢٠٠٩احمد، سمية عبد الراض

   . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قنا، مصر.السياحية
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 دور العالقات العامة في دعم فعالية الجامعات:دراسة  )١٩٩٨رة، سعاد حسن (بشا

. بحث غير منشور، جامعة الملك تطبيقية على جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة

  عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.

 ) دور العالقات ). ٢٠٠٢ابوجاموس، احمد ورامي حسونة ومحمد فريد وعامر سماعنة

امة في جامعة النجاح الوطنية في تعزيز صورة الجامعة كمؤسسة تربوية في الع

  . بحث غير منشور، قسم التسويق، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.المجتمع

 ) العالقات العامة في مجال التعليم العالي في السلطة الوطنية ) ١٩٩٨حماد، احمد

العامة في مؤسسات السلطة  مقدم الى ندوة العالقاتغير منشور . بحث الفلسطينية

  الوطنية الفلسطينية، غزة.

  ،اتجاهات القيادات العليا في الجوازات نحو وظيفة ) ٢٠٠٣سلطان بن عجمي (الحمادي

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم العالقات العامة وسبل تطويرها

 األمنية، الرياض.

 ) رسالة لعالقات العامة ومدى تحقيقها ألهدافهابرامج ا) ٢٠٠٤الحشر، حزام فالح .

  ماجستير غير منشورة، جامعة األمير نايف األمنية، الرياض.

 ) تطوير إدارة العالقات العامة في التعليم الجامعي ) ٢٠٠١ابوخاطر، خالد محمد احمد

. رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة عين شمش، في ضوء االبعاد التنظيمية المعاصرة

  مصر.

 غير منشورة . ورقة عمل دور العالقات العامة في المؤسسات )٢٠٠٥( دراغمه، رافع

مقدمة في مؤتمر: العالقات العامة في الوطن العربي في ظل العولمة: الواقع الحالي وآفاق 

 الشارقة، الشارقة. المستقبل، جامعة
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 ) رسالة النجاح، دور العالقات العامة في جامعة النجاح الوطنية)  ٢٠٠١دراغمه، رافع .

  ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، شباط.٦٥عدد 

 ) دراسة  -أخالقيات العمل في العالقات العامة  )٢٠٠٨دياب، وليد خلف اهللا محمد

غير  ر، رسالة ماجستيتطبيقية على المؤسسات االقتصادية واالجتماعية في مصر
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)١ملحق رقم (  
 

 
 ٢٠٠٨-٨-19التاريخ: 

  
  السادة المحكمون
  تحية طيبة وبعد،

 الموضوع: استبانة أولية حول
 دور العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية في بناء عالقات مع مجتمع الطلبة

 
ثـالث جامعـات  دور العالقـات العامـة فـي دراسة ميدانية تستهدف التعرف إلى ينوي الباحث إجراء 

فـــي بنـــاء عالقـــات مـــع مجتمـــع  (الجامعـــة اإلســـالمية وجامعـــة بيرزيـــت وجامعـــة النجـــاح)فلســـطينية 
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وذلـــك اســـتكماال إلجـــراءات الحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراه فـــي  : دراســـة مســـحية مقارنـــة،الطلبـــة
  .قسم الصحافة واإلعالم في جامعة الهاي في هولنداالعالقات العامة من 

  
كـــم آرائوٕابـــداء  ،اكرا لكـــم لـــو تكـــرمتم بـــاإلطالع علـــى أقســـام االســـتبانة وفقراتهـــاســـيكون الباحـــث شـــ 

  الداعمة والمعززة لجهود الباحث الذي يعد باألخذ بها إلعداد االستبانة في شكلها النهائي.
 

 مع االحترام
      الباحث 

 رافع دراغمة
 

 
 
 

 
 

)٢ملحق رقم (  
 قائمة بأسماء السادة المحكمين على االستبانة

 
 الوظيفة االسم

  أستاذ االعالم في جامعة بيرزيت  د. نشأت االقطش
  مدير العالقات العامة في جامعة النجاح  د. نبيل علوي

  رئيس قسم الصحافة في جامعة النجاح  دعبد الجوا دد. عبد الجوا

  مدير مركز القياس والتقويم في جامعة النجاح  د. صالح ياسين

  يد كلية التربية في الجامعةعم  القدومي رأ.د. عبد الناص

  كلية التربية في الجامعة، ومساعد نائب الرئيس األكاديمي  د. علي حبايب

  رئيس قسم علم االجتماع في الجامعة  د. ماهر ابوزنط

  محاضر في قسم الصحافة الجامعة  د. فريد ابوظهير

  معةعميد كلية هشام حجاوي وأستاذ في كلية التربية في الجا  د. غسان الحلو

  محاضر في قسم اللغة العربية في الجامعة  د. حسن ابوالرب
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)٣ملحق رقم (  
 

 االستبانة
 

 
 

الرحمن الرحيم هللابسم   
 

  أخي الطالب/ أختي الطالبة
 

درجة الـدكتوراه فـي العالقـات العامـة فـي الجامعـة الهولنديـة متطلبات الستكمال  تهدف هذه االستبانة
وان: "دور دوائــر العالقــات العامــة فــي الجامعــات الفلســطينية فــي بنــاء عالقــات مــع بحــث بعنــلالحــرة، 

  مجتمع الطلبة" .
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برجـــاء: اإلجابـــة عـــن جميـــع األســـئلة بدقـــة وموضـــوعية، علمـــا أن جميـــع المعلومـــات ســـوف تســـتخدم 
  ألغراض البحث العلمي فقط.  

 
 واهللا من وراء القصد.

 
 

الباحث                                                
 رافع دراغمه

 
 
 
 
 
 
 
 

  ).وضع دائرة وفق ما ينطبق عليك الرجاءالبيانات الشخصية ( القسم األول:
  ) أنثى.٢(  )  ذكر            ١(  : الجنس .١
  عاما   ٣١) أكثر من ٣عاما    ( ٣٠ – ٢٠) من ٢عاما   ( ٢٠قل من ) أ١:    (العمر .٢
 ) مخيم   ٣(              ) قرية     ٢(      ) مدينة   ١:  ( مكان اإلقامة .٣

 الجامعة التي درست أو تدرس بها: .٤

  ) أخرى٤() الجامعة اإلسالمية   ٣(     ) جامعة بيرزيت   ٢) جامعة النجاح الوطنية     (١(         
      إنسانية) كلية ٢) كلية علمية   (١(  :    الكليةنوع  .٥

 ) خريج ٥(  ) رابعة فأعلى٤( ) ثالثة  ٣(     ) ثانية  ٢(       ) أولى   ١: (السنة الجامعية .٦

  ماجستير )٣(          )بكالوريوس   ٢(      ) دبلوم   ١: (الدرجة العلمية .٧
  المعدل التراكمي:  .٨
  % فأعلى٩٥) ٥% (٩٤.٩-%٨٥) ٤(   %٨٤.٩-%٧٥) ٣(    %٧٤.٩ - %٦٥) من ٢(   %٦٥) اقل من ١(      

  
  ر األسباب التي دفعتك للتسجيل بجامعتك ؟ (يمكن تحديد أكثر من سبب). هل يمكن أن تذك ٩    

  القرب الجغرافي  )١(
 أخ أو قريب أو صديق درس بها فتعرفت عليها من خالله )٢(

 كانت الخيار الوحيد أمامي بسبب معدل الثانوية  )٣(

 ات المادية كانت الخيار الوحيد بسبب اإلمكان )٤(

 رغب بدراسته فيهاوجود التخصص الذي أ )٥(

 ت عليها من خالل نشاط قامت به الجامعة تعرف )٦(
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 قررت التسجيل في الجامعة بسب سمعتها الجيدة )٧(

 اشتراط األهل )٨(

      ----------------- غير ذلك حدد: )٩(
  . هل كنت تحلم بالدراسة بجامعة أخرى ولكنك لم تستطع ذلك بسب الظروف؟ ١٠     

  ) نعم٣) ال ادري     (٢) ال      (١(
  ----------م بالدراسة بها ولم تستطع:الجواب نعم، اذكر اسم الجامعة أو الدولة التي كنت تحلإذا كان .١١    
  . ما رأيك بجامعتك الحالية ؟١٢     

    جيدة جدا  )١(
 جيدة  )٢(

 غير جيدة  )٣(

 قل من المطلوب جامعة أ )٤(

  ال رأي )٥(
  

 خاص بالخريجين فقط:

(بعد االنتفاضة  ٢٠٠٠) بعد سنة ٢(    ة)(قبل االنتفاضة الثاني  ٢٠٠٠) قبل سنة ١:   (سنة التخرج .١٣
  الثانية)
  عمل أ) ال ٣عمل بغير تخصصي    (أ )٢عمل بتخصصي    (أ )١: (الحالة الوظيفية .١٤

  
  القسم الثاني: 

  في المكان الذي يتفق مع رأيك الشخصي: X)الرجاء وضع إشارة (
  

  بة الثانوية العامة؟في استقطاب طلالعالقات العامة في جامعتك المحور االول: ما هو دور 
  ) ٣(  العبارة/السؤال  الرقم الرمز

  نعم
)٢     (

  ال أدري
)١(  
  ال

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ١٥  
  العامة عبر الصحف. 

      

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ١٦  
  امة عبر اإلذاعة. الع

      

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ١٧  
  العامة عبر التلفاز.

      

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية   ١٨  
  العامة عبر االنترنت.

      

عتي بتوزيع نشرات تعريفية بالجامعة على تقوم دائرة العالقات العامة في جام  ١٩  
  طلبة الثانوية العامة.

      

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتوزيع أقراص مرنة تعريفية بالجامعة   ٢٠  
  على طلبة الثانوية العامة.
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        تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بزيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهم.  ٢١  
تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم زيارات لطلبة الثانوية العامة   ٢٢  

  لزيارة الجامعة.
      

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بتنظيم لقاءات  إرشادية لطلبة الثانوية   ٢٣  
  العامة.

      

        ق بها.تنصح دائرة العالقات العامة في جامعتي طلبة الثانوية العامة االلتحا  ٢٤  
هل أقدمت أنت شخصيا على الدراسة بالجامعة بسب تشجيع من دائرة العالقات   ٢٥  

  العامة فيها؟
      

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه استقطاب   ٢٦  
  طلبة الثانوية العامة.

      

 
 
 
 

  
  
  

 لدى طلبتها هابناء صورة ايجابية لك في المحور الثاني: ما هو دور العالقات العامة في جامعت
  المسجلين فيها؟

  ) ٣(  العبارة/السؤال  الرقم الرمز
  نعم

)٢     (
  ال أدري

)١(  
  ال

        أعرف أين تقع دائرة العالقات العامة في جامعتي.  ٢٧  
أزور دائرة العالقات العامة في جامعتي في حال رغبتي باالستفسار عن معلومة   ٢٨  

  ة.خاصة بالجامع
      

        يستقبلني موظفو العالقات العامة في جامعتي بوجه بشوش.  ٢٩  
        أضفت بريدي اإللكتروني إلى قائمة البريد االلكتروني الخاصة بالجامعة.  ٣٠  
        أزور الموقع اإللكتروني الخاص بجامعتي على االنترنت.  ٣١  
        لبة الجامعة.اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع  الجامعة الخاصة بط  ٣٢  
        أزور الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في جامعتي.  ٣٣  
        اقرأ اإلعالنات المنشورة على موقع التسجيل اإللكتروني.  ٣٤  
        أتلقى دعوات للمشاركة في أنشطة الجامعة عبر بريدي اإللكتروني.  ٣٥  
        العامة في جامعتي.أشارك في األنشطة التي تقوم عليها دائرة العالقات    ٣٦  
        يوجد لوحة إعالنات داخلية في جامعتي تشرف عليها العالقات العامة.  ٣٧  
تنشر دائرة العالقات العامة في جامعتي إعالنات خاصة بطلبة الجامعة عبر   ٣٨  

  وسائل اإلعالم المختلفة.
      

        جامعة.تنقل لنا دائرة العالقات العامة في جامعتي الصورة الحقيقية لل  ٣٩  
        تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بقياس الرأي العام الداخلي بشكل دوري.  ٤٠  



286 
 

تستخدم دائرة العالقات العامة في جامعتي وسائل االتصال الحديثة للتواصل   ٤١  
  معنا.

      

اعرف أن دائرة العالقات العامة في جامعتي مسئولة عن تلقي االقتراحات   ٤٢  
  والشكاوي.

      

        جعلتني دائرة العالقات العامة في الجامعة أحب جامعتي وافتخر بها.  ٤٣  
        أسهمت دائرة العالقات العامة في خلق حافز لدي للعمل التطوعي. ٤٤  
اعلم أن دائرة العالقات العامة هي المسؤولة عن تنظيم العالقات مع المؤسسات   ٤٥  

  المحلية والدولية.
      

ة العالقات العامة في الجامعة هي الجهة المخولة للتحدث رسميا اعلم أن دائر   ٤٦  
  نيابة عن الجامعة.

      

        تنقل دائرة العالقات العامة في الجامعة آراء الطلبة واقتراحاتهم إلدارة الجامعة.   ٤٧  
تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بالدور المطلوب منها تجاه الطلبة   ٤٨  

  امعة. المسجلين في الج
      

  
  

لدى طلبتها دور العالقات العامة في جامعتك في الحفاظ على الصورة اإليجابية هو ما المحور الثالث: 
  الخريجين؟

  ) ٣(  العبارة/السؤال  الرقم الرمز
  نعم

)٢     (
  ال أدري

)١(  
  ال

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بنشر أسماء الخريجين عبر وسائل   ٤٩  
  المختلفة. اإلعالم

      

        تشارك دائرة العالقات العامة في جامعتي بإقامة حفالت التخرج.  ٥٠  
        تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بإعداد كتاب الخريجين السنوي.  ٥١  
        تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين عبر وسائل مختلفة.  ٥٢  
قات العامة في جامعتي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم اعلم أن دائرة العال  ٥٣  

  الحفالت والمعارض الخاصة بالجامعة.
      

تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة   ٥٤  
  الجامعية.

      

يتوفر لدى دائرة العالقات العامة قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع الطلبة   55  
  نالخريجي

      

تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر منح   56  
  دراسية مناسبة لهم.

      

تتواصل دائرة العالقات العامة في جامعتي مع الخريجين في حال توفر وظيفة   57  
  مناسبة لهم.

      

        تصلني أخبار جامعتي دائما وباستمرار.  58  
        ما بإيجابية.أتحدث عن جامعتي دائ  59  
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        أدافع عن جامعتي بقوة إذا ما ذكرت بسوء.  60  
        أتمنى لجامعتي دائما التطور العلمي واالزدهار.  61  
        تقوم دائرة العالقات العامة في جامعتي بدورها تجاه الطلبة الخريجين.  62  
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عامة في الهيكل اإلداري لجامعة النجاح الوطنية) موقع دائرة العالقات ال٤ملحق (  
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جامعة بيرزيتل قع مكتب العالقات العامة في الهيكل اإلداريمو ) ٥ملحق (   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكتب رئيس 
 الجـامعة

شؤون األكاديميةمكتب نائب الرئيس لل  

 مكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

 مكتب التخطيط والتطوير

 وحدة تنمية الموارد

 مكتب نائب الرئيس للشؤون المجتمعية

 مكتب إدارة عقود ومنح البحوث

 المراقب العام

 مكتب العالقات العامة
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) موقع العالقات العامة في الهيكل اإلداري للجامعة اإلسالمية٦ملحق (  
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دور دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية في بناء عالقة مع مجتمع 
  الطلبة: دراسة مسحية مقارنة

  
  إعداد

  رافع احمد توفيق ابوالزيت
  

  المشرف
  الدكتور نشأت االقطش

  
  ملخص الدراسة

  
فــي كــل مــن هــدفت هــذه الدراســة إلــى  الوقــوف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه دوائــر العالقــات العامــة 

ـــره  ـــثالث (النجـــاح وبيرزيـــت واإلســـالمية) وأث ـــة، وموازنـــة الجامعـــات الفلســـطينية ال فـــي جمهـــور الطلب

وعلى العاملين في دوائـر العالقـات العامـة فيهـا  ،بهدف الوصول إلى نتائج تعود بالنفع عليها ؛أدائها

فـــي الجامعـــات  وطلبتهـــا. كمـــا ســـعت إلـــى  إيضـــاح الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه دوائـــر العالقـــات العامـــة

الفلسطينية الثالث تجاه جماهير الطلبـة، وٕايضـاح الطريقـة المناسـبة التـي تتأكـد فيهـا دوائـر العالقـات 

ووصــول رســالتها إلــى جمهــور الطلبــة،  ،العامـة فــي الجامعــات الفلســطينية الــثالث مــن نجـاح برامجهــا

العامـــة فـــي الجامعـــات  والوصـــول إلـــى نتـــائج تقيميـــه واضـــحة للـــدور الـــذي تقـــوم بـــه دوائـــر العالقـــات

الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائية لـألدوار التـي  تجاه جماهير الطلبة، والتعرف إلـى الفلسطينية الثالث

مـدى  ث تجاه جماهير الطلبـة، والتعـرف إلـىتقوم بها العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية الثال

ت الفلســـطينية الـــثالث، مـــة فـــي الجامعـــاإلمـــام جمـــاهير الطلبـــة بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه العالقـــات العا

مــدى رضــا جمــاهير الطلبــة عــن الــدور الــذي تقــوم بــه العالقــات العامــة فــي الجامعــات  والتعــرف إلــى
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الفلسطينية الثالث تجاهه، وتقديم رؤية علميـة مقارنـة بـين جمهـور الطلبـة حـول الـدور الـذي تقـوم بـه 

نية الـــثالث، وبيـــان مهـــام العالقـــات العامـــة دوائـــر العالقـــات العامـــة تجـــاههم فـــي الجامعـــات الفلســـطي

  في الجامعات الفلسطينية الثالث تجاه جماهير الطلبة. هاووظائف

  

ن هنــاك مشــكلة عالقــة مــا بــين إدارات بــأ فــي المجــال، درس فيــه وعمــل، فقــد رأى وألن الباحــث مهــتم

لــدفاع عنهــا بعــد الجامعــات وجمهــور الطلبــة، وهــذه العالقــة تــؤول إلــى عــدم حــب الطلبــة لجامعــاتهم وا

هـذه الدراسـة إلـى  في الوقـت الـذي تعتبـر الجامعـات خريجيهـا سـفراء خيـر لهـا. وتعـود أهميـة ،التخرج

كل من دوائـر العالقـات العامـة فـي الجامعـات الفلسـطينية الـثالث وٕاداراتهـا، ودوائـر العالقـات العامـة 

  العالقات العامة. ن في مجالالباحثيوالفلسطينية بشكل خاص، و  ،في الجامعات بشكل عام

  

ال غطتـه ثالثــة ا) سـؤ ٤٨) متغيـرا ثابتـا، و(١٤) سـؤاال: (٦٢بانة مكونـة مـن (اسـت قـام الباحـث بإعـداد

أثبتـت صـدقها.  المتخصصـين، إذ محاور، وقد تم تحكيم االستبانة من قبل مجموعة من األكاديميين

ة علـــى ) موزعـــ٦٤٨ث منهـــا () اســـتبانة علـــى أفـــراد العينـــة، اســـتعاد الباحـــ٨٠٠وقـــام بعـــدها بتوزيـــع (

) جامعـــــة بيرزيـــــت، والجامعـــــة اإلســـــالمية ٢٠١) جامعـــــة النجـــــاح الوطنيـــــة، (٢١١: (النحـــــو اآلتـــــي

)٢٣٦.(  

  

قام الباحث بتفريغ البيانات  ، إذأغراض الدراسة لمناسبته استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

تكرارات والمعدالت للحصول على ) وتحليلها، واستخدم كذلك الSPSSعلى البرنامج اإلحصائي (

   النسب.
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  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 

دورها في استقطاب طلبة الثانوية أوال: تقصير دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية في 

نشر إعالنات خاصة بطلبة الثانوية العامة عبر التلفاز، وتوزيع  :اآلتيةفي المواضيع  العامة

زيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهم، و مرنة تعريفية بالجامعة على طلبة الثانوية العامة، أقراص 

تشجيع طلبة الثانوية العامة لاللتحاق بالجامعة، و تنظيم لقاءات إرشادية لطلبة الثانوية العامة، 

  الدور المطلوب منها تجاه استقطاب طلبة الثانوية العامة. و 

  

في دورها في بناء صورة ايجابية  ةلعالقات العامة في الجامعات الفلسطينيثانيا: تقصير دوائر ا

: مشاركة الطلبة في األنشطة التي تقوم عليها دائرة لمسجلين فيها في المواضيع اآلتيةلدى الطلبة ا

قياس الرأي العام الداخلي بشكل و نقل الصورة الحقيقية للجامعة، و العالقات العامة في الجامعة، 

نقل آراء الطلبة و تحفيز الطلبة للعمل التطوعي، و حب الطالب لجامعته واالفتخار بها، و دوري، 

  دورها تجاه الطلبة المسجلين في الجامعة. و واقتراحاتهم إلدارة الجامعة، 

  

ثالثا: تقصير دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية في دورها في الحفاظ على صورة 

: التواصل مع الخريجين عبر الوسائل المختلفة، في المواضيع اآلتيةخريجين ايجابية لدى الطلبة ال

توفر قاعدة بيانات خاصة بالتواصل مع و دعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية، و 

  الخريجين.

  

بما فيها التلفاز لنشر اإلعالنات  ،ضرورة استخدام وسائل اإلعالم المختلفةوأوصت الدراسة إلى 

وتنظيم زيارات لهم في  ،بطلبة الثانوية العامة، وزيارة طلبة الثانوية العامة في مدارسهمالخاصة 
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الجامعة، وتوزيع أقراص مرنة عليهم لفاعليتها للقيام بالدور المطلوب منها في تشجيع طلبة الثانوية 

تحفيزهم العامة واستقطابهم للجامعة. العمل على مشاركة طلبة الجامعة في األنشطة الجامعية، و 

ضرورة قياس الرأي  على العمل التطوعي، وكل ما من شأنه جعلهم يحبون الجامعة ويفتخرون بها.

راء الطلبة ومقترحاتهم إلدارة الجامعة، ونقل صورة ، والعمل على نقل آالعام الداخلي ألهميته

العالقات  ضرورة توافر قاعدة بيانات خاصة بالطلبة الخريجين في دوائر الجامعة الحقيقة لهم.

  العامة بهدف التواصل معهم ودعوتهم للمشاركة في األنشطة الجامعية.

  

  اشتملت الدراسة على خمسة فصول، هي:

  الفصل األول: (اإلطار العام للبحث)

  ، وتعريف المصطلحات.وأهميتها، وأسئلتها، وحدودها، وهدفهاتضمن مشكلة الدراسة،  

  

  (اإلطار النظري)الفصل الثاني:  

العاملون و ، هاأخالقياتو ، هاوأهداف ها،ظائفو ، و هامبادئو ، وتاريخهاعريف العالقات العامة، تضمن ت

العالقات العامة وٕادارة المؤسسة، و الصعوبات التي تواجهها العالقات العامة، و العالقات العامة،  يف

جامعة العالقات العامة في و لعامة في التعليم الجامعي، والعالقات ا دراسات وبحوث سابقة،و 

  العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية.و العالقات العامة في جامعة بيرزيت، و النجاح الوطنية، 

  

  

  الفصل الثالث: (منهج الدراسة)
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اإلحصاء و مجتمع الدراسة والعينة، و طريقة جمع المعلومات، و تضمن نوع البحث ومنهجه وأداته، 

  السمات العامة للعينة.و المستخدم، 

  

  ع: (عرض النتائج وتحليلها)الفصل الراب

  تضمن المتغيرات الديموغرافية للدراسة، والمتغيرات األساسية للدراسة.

  

  هم النتائج والتوصيات)الفصل الخامس: (أ

  مقترحة. ابحوثو ، وتوصياتهاتضمن اهم نتائج الدراسة، 


