
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

أ/ رامی جمال - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية اإلعالم بجامعة األزهر

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة الورقية

العدد اخلامس  واخلمسون - اجلزء  األول-  صفر 1442هـ - أكتوبر 2020 م

أ. د/ محمد املحرصاوي- رئيس جامعة األزهر.

أ. د/  غامن السعيد- عميد كلية اإلعالم ، جامعة األزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 نائب رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العالقات العامة واإلعالن، ومدير وحدة اجلودة بالكلية مدير التحرير:

سكرتارية  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة- عميد كلية اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  

  املراسالت:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق لغوي:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



7

27

101

181

249

333

371

محتويات العدد

   اإلعالم واللغة اإلخبارية: يف إطار نظرية األُطر اخلبريَّة   
 أ.د.خالد صالح الدين حسن علي

  العالقة بني ممارسي العالقات العامة والصحفيني »دراسة تطبيقية على 
املنظمات احلكومية واملؤسسات اإلعالمية السعودية«  

   أ.م.د. عبد الرحمن بن نامي املطيري

   تكاملية الوسائل لنشر املحتوى يف الصحف املصرية: دراسة ميدانية 
على عينة من القائمني باالتصال يف ضوء نظرية التحول الرقمي                             
  أ.م. د.  محمود رمضان أحمد عبد اللطيف

    أطـــر معاجلـــة العالقـــات املصريـــة األفريقيـــة يف مواقـــع القنـــوات اإلخباريـــة 
التليفزيونيـــة املصريـــة                            أ.م.د. ميـــرال مصطفـــى عبـــد الفتـــاح

    اجتاهات الصحفيني نحو قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 
175 لسنة 2018 واملمارسات الصحفية املتصلة بها

أ.م.د. ميرال صبري العشري 

     مدى إشراك دوائر العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية يف اإلدارة 
االستراتيجية: دراسة مقارنة بني جامعتي النجاح الوطنية، وفلسطني 
التقنية »خضوري«                                        د. معني فتحي محمود الكوع 
حليمة إيهاب أحمد أبو صاحلية

   تقييم فاعلية أساليب التسويق التأثيري عبر مواقع التواصل االجتماعي 
لدى الشباب اجلامعي »دراسة كيفية«    د. محمد مصطفى رفعت محرم



405

481

529

589

     التجربــة الترفيهيــة عبــر منصــات خدمــة الفيديــو الرقميــة العربيــة: 
دراســة تطبيقيــة يف ضــوء نظريــة الثــراء اإلعالمــي                                                                              

د.  أماني رضا عبد املقصود مصطفى 

     التماس الشباب اجلامعي للمعلوماِت عن رؤية 2030 للمملكة 
العربيــة الســعودية مــن وســائل اإلعــالم التقليديــة والرقميــة 
وعالقتــه مبســتوى إدراكهــم لهــا           د. غــادة مصطفــى البطريــق

     تعــرض طــالب أقســام اإلعــالم التربــوي ملعوقــات التدريــب امليدانــي 
وعالقتــه بفاعليــة الــذات اإلبداعيــة لديهــم    د. زينهــم حســن علــي

    مشاركة اجلمهور يف تقنيات الهندسة االجتماعية عبر موقع فيس 
بوك وعالقتها باخلصوصية والتعويض النفسي لديهم 

د. حسام فايز عبد احلي







The Extent to which Public Relations Departments in Pales-
tinian Universities are involved in Strategic Management:
A Comparative Study between An-Najah National Univer-

sity and Palestine Technical University

مدى إشراك دوائر العالقات العامة يف اجلامعات 
الفلسطينية يف اإلدارة االستراتيجية:

 دراسة مقارنة بني جامعتي النجاح الوطنية، وفلسطني التقنية »خضوري«

د. معني فتحي محمود الكوع  - أستاذ مساعد بقسم العالقات العامة واالتصال، 
   moeen.koa@hotmail.com  -جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني

حليمة إيهاب أحمد أبو صاحلية -   باحثة بقسم العالقات العامة واالتصال، جامعة 
haleemaihab@gmail.com -النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني



مدى إشراك دوائر العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية يف اإلدارة االستراتيجية

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 334

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى إشــراك وإســهام دوائــر العالقــات العامــة يف جامعتــي )النجــاح الوطنيــة، 
وفلســطن التقنيــة »خضــوري«( يف اإلدارة االســتراتيجية لكلتــا اجلامعتــن، ومــدى متكينهــا يف اإلدارة العليــا. ولتحقيــق هــذا 
الهــدف، اســتخدمت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي مــن خــالل االســتبانة كأداة رئيســة، والتــي مت تطبيقهــا علــى جميــع 
العاملــن يف دوائــر العالقــات العامــة يف اجلامعتــن املذكورتــن، والبالــغ عددهــم 30 مــن مــدراء وموظفــن، موزعــن كالتالــي )19( 
موظًفــا وموظفــة يف دائــرة العالقــات العامــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يف نابلــس، و)11( يف جامعــة فلســطن التقنيــة »خضــوري« 
املقــر الرئيــس يف محافظــة طولكــرم. مت اختيــار املســح الشــامل لضمــان متثيــل جميــع اجلمهــور نظــًرا لصغــره. وقــد بينــت نتائــج 
الدراســة أن درجــة إشــراك العالقــات العامــة يف اإلدارة االســتراتيجية ومتكينهــا يف اإلتــالف املهيمــن أو عالقــة اإلبــالغ املباشــر 
مــع اإلدارة العليــا يف جامعتــي )النجــاح وفلســطن التقنيــة »خضــوري«(، كانــت أكبــر لصالــح جامعــة النجــاح الوطنيــة، وبينــت أيًضــا 
أن درجــة اســتجابة أفــراد مجتمــع الدراســة لبعــد إشــراك العالقــات العامــة يف اإلدارة االســتراتيجية لكلتــا اجلامعتــن كانــت بــن 
املتوســطة والكبيــرة، وكانــت االســتجابة علــى الدرجــة الكليــة كبيــرة، وأن اســتجابة أفــراد مجتمــع الدراســة لبعــد متكــن العالقــات 
العامــة يف االئتــالف املهيمــن أو عالقــة اإلبــالغ املباشــر مــع اإلدارة العليــا فيهمــا بــن املتوســطة والكبيــرة، وكانــت االســتجابة علــى 

الدرجــة الكليــة كبيــرة. 

الكلمــات املفتاحيــة: العالقــات العامــة، اإلدارة االســتراتيجية، التخطيــط االســتراتيجي، نظريــة التميــز، اجلامعــات الفلســطينية، 
االئتــالف املهيمن.

The study aims at identifying the extent to which public relations departments at An-
Najah National University and Palestine Technical University «Khadouri» are involved 
in the strategic management process and the extent to which these departments of both 
universities are enabled in the senior management. To achieve this goal a quantitative 
approach was employed using a questionnaire designed for data collection from a census 
of PR practitioners from all levels working in the PR departments of An-Najah National 
University and Palestine Technical University “Khadouri” (N=30; 19 from An-Najah and 11 
from Khadouri). Of the study population, 100% of the subjects completed and returned the 
questionnaire. The questionnaire was designed particularly and comprehensively to answer 
the main two questions of the study; (1) To what extent are public relations departments 
at An-Najah National University and Palestine Technical University empowered in senior 
management? (2) To what extent do the public relations departments at An-Najah National 
University and Palestine Technical University contribute to strategic management? 

The results of the study indicated that the degree to which public relations involved in 
strategic management and empowered in the dominant coalition at An-Najah and Palestine 
Technical Universities was greater for the benefit of An-Najah National University. The 
results also indicated that the response of PR practitioners to the dimension of public 
relations› involvement in the strategic management of both universities was between 
medium and large and the response to the total score was large. The response of the PR 
practitioners to the dimension of enabling public relations in the dominant coalition of both 
universities was between medium and large and the response to the overall degree was large.

Keywords: Public Relations, strategic management, strategic planning, excellence theory, 
Palestinian Universities, dominant coalition.
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تتسم بيئة املنظمات يف يومنا هذا بدرجـة عاليـة مـن التعقيـد، فهـي تعـيش يف بيئـة متغيـرة 
تشـــمل التغيـــرات يف مختلـــف املجـــاالت االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية 

اليـوم، وهـذا والتكنولوجية، حيث تتأثر املنظمات بـالتطور املتسـارع الـذي نشـهده يف عاملنـا 
بدوره يجعل مهمـة اإلدارة أصـعب يف حتقيـق األهـداف املرجـوة للمنظمـة، ممـا يتطلـب مـن 
املنظمات أن تكون قادرة على التكيف والتأقلم مع بيئتها الداخلية واخلارجية؛ حتى يتسنى 

وهنا تكمن احلاجة للتخطيط االستراتيجي الفعال، وإشراك   لها االستمرار والبقاء والنمو،
)، حيث تعد العالقات 21، ص.2007القات العامة يف اإلدارة االستراتيجية (الشويخ،  الع

العامة من الوظائف املهمة يف اإلدارات واملنظمات، وتبرز أهميتها يف املحافظـة علـى منـط 
ــزة تســتطيع  ــات عامــة متمي ــاء عالق ــور، فمــن خــالل بن ــال مــع اجلمه اتصــال مســتمر وفع

الية، وال يحدث هذا إال عبر خطة استراتيجية فاعلـة يـتم املنظمات حتقيق أهدافها االتص
تنفيذها وفق برامج وأنشطة متنوعـة مسـتندة إلـى خبـرات علميـة وعمليـة برؤيـة تسـتوعب 
االحتياجات واملتطلبـات الناشـئة، وكيفيـة تنفيـذها ضـمن إطـار زمنـي محـدد للوصـول إلـى 

، 2018ة ممكنــة (الزبيــر، الغايــات علــى الوجــه املطلــوب وبأقــل تكلفــة وأقصــر فتــرة زمنيــ
  ).  28ص.

ونظًرا ألهمية املؤسسات التعليمية وخاصةً اجلامعات مبختلـف قطاعاتهـا ومـا تقدمـه مـن 
خــدمات لشــريحة واســعة مــن النــاس، ففــي بعــض األحيــان علــى الــرغم مــن ممارســتها 
التخطــيط االســتراتيجي إال أن هــذا التخطــيط غيــر مبنــي علــى أســس علميــة واضــحة 

ليم فـإن ذلـك يعـد مشـكلة تـؤدي إلـى ومدروسة، وإذا لم يكن هناك تخطيط استراتيجي سـ
تشتيت اجلهود واستنزاف املوارد وعدم قدرة املنظمـات علـى إثبـات فاعليـة بـرامج عملهـا؛ 
ممــا يــؤدي الــى زعزعــة الثقــة بــني املنظمــات وجماهيرهــا. وعليــه فــإن مشــاركة العالقــات 

اإلداريـة  العامة يف اإلدارة االسـتراتيجية والتخطـيط االسـتراتيجي يعـد أحـد أهـم املـداخل
التي تساعد املنظمات كافة على النجـاح واالسـتمرارية والتغلـب علـى املخـاطر التـي تواجـه 
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املنظمــة يف محــيط عملهــا، واملحافظــة علــى الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة للمنظمــة. لــذلك 
جــاءت هــذه الدراســة؛ لتقــيس مــدى إشــراك وإســهام دوائــر العالقــات العامــة يف جــامعتي 

ومـدى متكينهـا   وفلسـطني التقنيـة "خضـوري") يف اإلدارة االسـتراتيجية،(النجاح الوطنيـة،  
  يف اإلتالف املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا لكلتا اجلامعتني.

 مشكلة الدراسة:
يف    العامة  العالقات  دوائر  وإسهام  إشراك  مدى  قياس  يف  الدراسة  مشكلة  تتلخص 

أو   املهيمن  اإلتالف  يف  متكينها  ومدى  االستراتيجية،  اإلدارة  يف  الفلسطينية  اجلامعات 
الوطنية،   (النجاح  جامعتي  من  لكل  وبخاصة  العليا،  اإلدارة  مع  املباشر  اإلبالغ  عالقة 

التقنية "خضوري") .  الفلسطينية،    وفلسطني  ومتثل هاتني اجلامعتني أمنوذًجا للجامعات 
اجلامعات  فتمثل  التقنية  فلسطني  أما  أهلية،  جامعة  الوطنية  النجاح  جامعة  تعد  حيث 

  احلكومية. 

  وعليه تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على السؤالني البحثيني اآلتيني: 

اح الوطنية، وفلسطني  ما مدى متكني دائرتي العالقات العامة يف جامعتي (النج .1
  التقنية "خضوري") يف اإلدارة العليا؟

مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف اإلدارة االستراتيجية جلامعتي (النجاح  ما   .2
  الوطنية، وفلسطني التقنية "خضوري") ؟ 

  أهداف الدراسة:
على التعرف  إلى  الدراسة  هذه  يف    هدفت  العامة  العالقات  دوائر  وإسهام  إشراك  مدى 

االستراتيجية  اإلدارة  يف  "خضوري")  التقنية  وفلسطني  الوطنية،  (النجاح  جامعتي 
دائرة   متكني  مدى  على  والتعرف  لهم،  املوكلة  والصالحيات  االستراتيجي،  والتخطيط 
إشراك   ملبدأ  تطبيقها  مدى  أي  العليا،  اإلدارة  يف  اجلامعتني  لكلتا  العامة  العالقات 

االس اإلدارة  يف  العامة  ومبدأ  العالقات  اإلتالف تراتيجية،  يف  العامة  العالقات  متكني 
  وفًقا ملبادئ نظرية التميز. املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا 

  أهمية الدراسة:
وتستقصي   وتدرس  تبحث  كونها  الدراسة يف  أهمية  العالقات  تكمن  دائرتي  إسهام  مدى 

الوطنية،   (النجاح  جامعتي  يف  اإلدارة  العامة  يف  "خضوري")  التقنية  وفلسطني 
، ومدى متكينها يف اإلتالف املهيمن يف اإلدارة العليا يف كلٍّ من اجلامعتني،  االستراتيجية

يف   العامة  العالقات  إشراك  ضرورة  إلى  العامة  العالقات  يف  التميز  نظرية  تشير  حيث 
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وبذ فاعليتها،  لضمان  املهيمن  واالئتالف  االستراتيجية  الدراسة اإلدارة  هذه  تضيف  لك 
العالقات   واقع  تدرس  التي  العامة احلديثة  العالقات  دراسات  إلى  نوعية جديدة  إضافة 
العامة يف املؤسسات واملنظمات وفًقا لنظرية التميز. وعلى الصعيد العملي تتجلى األهمية 

مة يف التطبيقية للدراسة احلالية يف أنها تسعى إلى تقدمي توصيات لدوائر العالقات العا 
مواطن   ومعاجلة  االستراتيجية،  اإلدارة  يف  مشاركتها  لتعزيز  الفلسطينية  اجلامعات 

  الضعف لديها يف مجال موضوع الدراسة.

  حدود الدراسة:

 :يف جامعـــة (النجـــاح العـــاملني يف دوائـــر العالقـــات العامـــة جميـــع  احلـــد البشـــري
  لوطنية، وفلسطني التقنية "خضوري") من مدراء وموظفني.

 ا املقر    ملكاني:احلد  التقنية "خضوري"  الوطنية، وجامعة فلسطني  النجاح  جامعة 
  املركزي. 

 :الزماني ومايو/أيار    احلد  أبريل/نيسان  شهري  خالل  الدراسة  هذه  تطبيق  مت 
 ، وهي فترة توزيع االستبانات على عينة الدراسة. 2020

 اإلطار النظري:
 Excellenceبني اإلطار النظري لهذه الدراسة على مبدئني مهمني من نظرية التميز  

theory  ،  :و1وهما االستراتيجية،  اإلدارة  يف  العامة  العالقات  إشراك  متكني  2)   (
كونهما   العليا  اإلدارة  مع  املباشر  اإلبالغ  أو عالقة  املهيمن  االئتالف  العامة يف  العالقات 

مت  لضمان  مهمني  اختالف مبدئني  على  كافة  املؤسسات  يف  العامة  العالقات  عمل  يز 
 ).Grunig, 2008, pp.1-2أنشطتها ومجاالت عملها وحجمها (

  :إشراك العالقات العامة يف اإلدارة االستراتيجية

وتقومي   وتنفيذ  تصميم  تتضمن  التي  العملية  أنها  على  االستراتيجية  اإلدارة  تعرف 
، 2010شأنها متكني املنظمة من حتقيق أهدافها (القحطاني،  االستراتيجيات التي من  

 ). إن مشاركة العالقات العامة يف اإلدارة االستراتيجية يف املؤسسات واملنظمات10ص.
تساعد اإلدارات العليا على اتخاذ قرارات أكثر شموًال، وتسمح بسياسة تنظيمية أفضل  

دواًما أكثر  وقرارات  اجلماهير  منظور  اجلماهير  ومستويا من  لدى  الرضا  من  أعلى  ت 
اجلمهور   دراسة  على  قائمة  بتوصيات  العليا  اإلدارات  تزود  العامة  العالقات  إن  حيث 

والبد من متكني وظيفة العالقات العامة من تقدمي تقرير مباشر إلى الرئيس    وتوجهاتهم،
والقيم،  باجلماهير،  تتعلق  التي  األمور  بشأن  املشورة  تقدمي  أجل  من  وصنع    التنفيذي 

  القرار األخالقي الذي ال يتنافى مع الذوق العام.
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عادة على التخطيط االستراتيجي الطويل األجل الذي ميكنها من   املنظمات الفعالةتعتمد  
إشراك   فإن  وعليه  املحيطة،  البيئة  مع  يتناسب  مبا  وأهدافها  ورؤيتها  رسالتها  بناء 

هذ االستراتيجي  التخطيط  عملية  العامة يف  التعرف  العالقات  على  املنظمات  تساعد  ه، 
على أجزاء البيئة التي تؤثر على رسالة املؤسسة وأهدافها ورؤيتها، وميكن تسمية األجزاء 

االستراتيجية، اجلماهير  أو  املصلحة  بأصحاب  البيئة  من  الصلة  فإن   ذات  ولذلك 
للتواصل برامج  بتطوير  تقوم  استراتيجًيا  العامة  العالقات  متارس  التي  مع   املنظمات 

إقامة عالقات   إلى  وتسعى  والداخلي، على حد سواء،  االستراتيجي؛ اخلارجي  اجلمهور 
 جيدة مع جماهيرها.

قدرة    من  حد  أقصى  إلى  يزيد  االستراتيجية  اجلماهير  مع  اجليدة  العالقات  بناء  إن 
الفعال هو   التنظيم  املنظمات على حتقيق أهدافها، وهو أمر مهم ألن املؤلفات تظهر أن 

يختار األهداف املناسبة ثم يحققها. عندما تساعد العالقات العامة يف املنظمة على  الذي  
بناء العالقات فإنها توفر أموال املنظمة من خالل خفض تكاليف التقاضي، أو التنظيم،  
مع  السيئة  العالقات  عن  تنتج  التي  املقاطعة  أو  الضغط،  حمالت  أو  التشريع،  أو 

تصبح التي  اجلماهير  كما   اجلماهير.  سيئة.  العالقات  تكون  عندما  ناشطة  مجموعات 
تساعد العالقات اجليدة مع جماهير املنظمة يف جمع املال من خالل رعاية العالقات مع  
اجلهات املانحة، واملستهلكني، واملساهمني، واملشرعني. ومن خالل النقاش أعاله يتنب لنا  

ة للمنظمة أو املؤسسة مهما كان كيف تسهم العالقات العامة يف حتقيق األهداف النهائي
  (Verčič, Grunig & Grunig, 1996, p.37).نشاطها أو مجال عملها أو حجمها 

  متكني العالقات العامة يف االئتالف املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا: 

يعرف االئتالف املهيمن إجرائًيا على أنه "اجلهة التي تهيمن على اتخاذ القرار، قد تكون  
بهم   املقصود  احلالية  الدراسة  ويف  األموال  رؤوس  أصحاب  عمال،  نقابات  عليا،  إدارة 
اجلامعة"،   يف  العليا  اإلدارة  يف  القرار  اتخاذ  يف  والسلطة  الصالحية  ذوو  النخبة  "ممثلو 

أن   املفترض  اإلدارة  ومن  يتجزأ من  العامة جزًءا ال  للعالقات  االستراتيجية  اإلدارة  تكون 
األول  التنفيذي  املسؤول  يكون  أن  يجب  ذلك  يحدث  ولكي  ككل،  للمنظمة  االستراتيجية 
املسؤولني   لكبار  يكون  وأن  للمنظمة  املهيمن  االئتالف  يف  عضًوا  العامة  للعالقات 

الغ مباشرة مع كبار املديرين الذين يشكلون جزًءا التنفيذيني يف العالقات العامة عالقة إب
من االئتالف املهيمن الذين يتخذون قرارات استراتيجية للمنظمة. إن العالقات العامة لن  
املسؤولني   كبار  يكن  لم  ما  الرئيسة  التنظيمية  القرارات  على  التأثير  سلطة  لها  يكون 

كبا مجموعة  من  جزًءا  العامة  العالقات  يف  بأكبر  التنفيذيني  يتمتعون  الذين  املديرين  ر 
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إدارة   تضع  الفعالة  املنظمات  فإن  إليه،  الوصول  إمكانية  لهم  تتاح  أو  املنظمة  يف  سلطة 
العالقات العامة يف الهيكل التنظيمي بحيث يكون كبير موظفي العالقات العامة جزًءا من 

  ).Grunig, Grunig & Dozier, 2002, p.13هذه املجموعة (

العامة يف    وفًقا لنظرية  العالقات  الدراسة مدى متيز دائرة  النظرية تفحص هذه  التميز 
إشراك   ملدى  وفًقا  وذلك   ، "خضوري")  التقنية  وفلسطني  الوطنية،  (النجاح  جامعة 

متكني ومدى  االستراتيجية،  اإلدارة  يف  العامة  االئتالف   العالقات  يف  العامة  العالقات 
ا مع  املباشر  اإلبالغ  عالقة  أو  هذان املهيمن  يعد  حيث  اجلامعتني،  لكلتا  العليا  إلدارة 

  البعدان مهمني وأساسيني يف تفعيل دوائر العالقات العامة.  

  مفهوم اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي: 

لنطاقه   وإثراء  االستراتيجي،  التخطيط  مفهوم  لتطوير  طائل  االستراتيجية  اإلدارة  تعد 
هو عنصر مهم من عناصر اإلدارة االستراتيجية وليست   وأبعاده، والتخطيط االستراتيجي

التغيير  إدارة  أيًضا  تعني  االستراتيجية  اإلدارة  ألن  ذاتها،  بحد  االستراتيجية  اإلدارة 
التنظيمي، وإدارة الثقافة التنظيمية، وإدارة املوارد، وإدارة البيئة، ويف نفس الوقت اإلدارة  

يف آن واحد، فهي نظرة داخلية إلى اخلارج ونظرة  االستراتيجية تهتم باحلاضر واملستقبل  
حتليل حلاضر املنظمة، أي أن اإلدارة االستراتيجية هي يف الواقع عملية خلق هادفة يف  
ما سيحدث   وتوقع  األجل،  طويلة  لفترة  تنبؤ  عملية  هو  االستراتيجي  التخطيط  أن  حني 

، 2010خلطة (صيام،  وتخصيص املوارد واإلمكانات املتاحة، ضمن نطاق زمني حتدده ا
  ).16ص.

ويرى بن حبتور، أن التطور الذي حصل يف مفهوم اإلدارة االستراتيجية يرتبط إلى حد ما 
بتطور وظيفة التخطيط وتطور مفهومها وأدوات تطبيقها، ومن ثم تطورت هذه الوظيفة  

ة إلى تخطيط استراتيجي، وتطور التخطيط االستراتيجي إلى مفهوم اإلدارة االستراتيجي 
  ).50، ص.2004(بن حبتور، 

اإلدارة   مراحل  من  الثانية  املرحلة  هو  االستراتيجي  التخطيط  أن  القطامني،  يرى  كما 
(القطامني،  البيئي  االستراتيجي  التحليل  مرحلة  هي  األولى  املرحلة  وأن  االستراتيجية، 

  ).92، ص.2004
االستراتيج لوضع  نظام  هو  االستراتيجي  التخطيط  أن  الباحثان  واألهداف  ويرى  يات 

والسياسات وتدبير املوارد املادية والبشرية، لتطبيق تلك االستراتيجيات وحتقيق األهداف  
ضمن نطاق زمني محدد، آخذين بعني االعتبار الظروف البيئية الداخلية واخلارجية ذات 
االستراتيجي،   التحليل  عليه  يطلق  ما  وهو  بيئتها  يف  املنظمة  وضع  تقدير  أي  العالقة، 
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رص على وجود نظام رقابة مستمر لرصد وتقييم مؤشرات األداء للمنظمات، لذلك واحل
جلمع   الرئيسة  األداة  وهي  االستبانة  خالل  من  البعد  هذا  قياس  الدراسة  هذه  حتاول 

  البيانات من ممارسي العالقت العامة يف جامعتي فلسطني التقنية والنجاح الوطنية. 
  خطوات ومراحل اإلدارة االستراتيجية: 

  وقد خلص (الدوري) اإلدارة االستراتيجية مبجموعة من اخلطوات التالية:
  صياغة رؤية ورسالة املنظمة وحتديد غاياتها وأهدافها. .1
اخلارجية  .2 البيئة  يف  والتهديدات  الفرص  حتليل  ويتضمن  االستراتيجي  التحليل 

 للمنظمة، وحتليل نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية للمنظمة. 
اال .3 بكيفية  ستراتيجية،  صياغة  املتعلقة  الرئيسة  العناصر  املكون  هذا  ويحدد 

حتقيق النتائج املستهدفة، أي أنها هي الوسيلة لتحقيق األهداف ومن ثم الغايات،  
إذ   للمنظمة،  الداخلية  البيئة اخلارجية والبيئة  نتائج حتليل  ويعتمد وضعها على 

  )2012اهن (الرجى، تبدأ عملية صياغة االستراتيجية بتحليل الوضع الر
املنظمة،   .4 مستوى  على  أهمها:  متعددة  مستويات  وتأخذ  االستراتيجية  اخليارات 

  على مستوى الوحدات، وعلى مستوى الوظيفي. 
االستراتيجية،   .5 العملي،  تنفيذ  التطبيق  موضع  االستراتيجية  وضع  بها  ويقصد 

أدورها أو ما يخصها  وجعل األفراد والكيانات التنظيمية الفرعية تبدأ يف تنفيذ  
قادر على   تنظيمي  بناء هيكل  وذلك من خالل  بنجاح،  االستراتيجية  من اخلطة 
لتنفيذ  الداعمة  والبرامج  املوازنات  وتخصيص  االستراتيجية،  اخلطة  تنفيذ 
عملية  تقدم  مدى  ويراقب  يتابع  وتقارير  معلومات  نظام  ووضع  االستراتيجية، 

أ  للمنظمة  ثقافة  خلق  وكذلك  مع  التنفيذ،  ينسجم  داخلي  تنظيمي  مناخ  و 
  )2012االستراتيجية مبا يضمن جناحها (الرجي، 

تقييم ورقابة األداء للتأكد بأن أهداف املنظمة مدركة ومنجزة واتخاذ اإلجراءات  .6
 ). 27، ص.2010التصحيحية (الدوري، 

  التخطيط االستراتيجي وحتقيق أهداف العالقات العامة يف املنظمات: 

  )158، ص.2009التخطيط للعالقات العامة ما يأتي: (مصطفى، من أهداف 
يف   . 1 وقوعها  تكرار  وتاليف  واألزمات،  للمشكالت  وحاسمة  مرتبطة  حلول  إيجاد 

  املستقبل.
  احلفاظ على العالقات الطبيعية بني املؤسسة وجمهورها. . 2
  تنمية وتوثيق العالقات بصفة دائمة.  . 3
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العالقا لوظيفة  االستراتيجي  التخطيط  ويوسف،  أهمية  (أحمد  للمنظمات  العامة  ت 
  )170، ص.2018

  تتمثل أهمية التخطيط للعالقات العامة يف اآلتي: 
   يوفر األسس العلمية السليمة ملتابعة تنفيذ برامج العالقات العامة والرقابة على

  أدائها.
  .يهتم يف دراسة وفهم العوامل الداخلية واخلارجية للمنظمة 
   التخطيط واألزمات،  يوفر  الكوارث  مواجهة  يف  عالية  مرونة  العامة  للعالقات 

التغيرات،   ملواجهة  وتهيؤ  استعداد  على  تكون  العامة  العالقات  دائرة  إن  حيث 
واالحتماالت املستقبلية التي تطرأ على املنظمة، وكما أنها تستند يف عملها إلى  

 استخدام نظريات وسياسات وبرامج وهياكل تنظيمية مرنة. 
 وإجنازات    يسهل بإسهامات  اجلمهور  إعالم  العامة  العالقات  لوظيفة  التخطيط 

  املنظمة. 
  .يسهم التخطيط للعالقات العامة يف حتسني كفاءة املؤسسة وزيادة فاعليتها  

والتي  االستبانة،  الدراسة  أداة  تصميم  مت  احلالية  للدراسة  النظري  اإلطار  ضوء  يف 
اإل ومراحل  عناصر  تضمنت  فقرات  على  الوظائف  اشتملت  ملعرفة  االستراتيجية  دارة 

لدوائر  املوكلة  والصالحيات  املهام  وملعرفة  العامة،  العالقات  بها  تشارك  التي  واألنشطة 
اإلدارة   يف  العامة  العالقات  إشراك  مدى  قياس  بغية  اجلامعتني،  لكلتا  العامة  العالقات 

العا العالقات  متكني  مدى  تفحص  فقرات  على  واشتملت  اإلدارة  االستراتيجية،  من  مة 
لكلتا  التنظيمي  الهيكل  يف  العامة  العالقات  موقع  على  التعرف  خالل  من  وذلك  العليا، 
وإدارة   العامة  العالقات  دائرة  بني  واملعلومات  التقارير  نقل  طريقة  وكذلك  اجلامعتني، 
اجلامعة، ومدى الدعم املقدم من اجلهة املخولة باتخاذ القرار يف كلتا اجلامعتني لدوائر 

  لعالقات العامة.ا

  الدراسات السابقة: 
يف هذا اجلزء من الدراسة سوف يتم مناقشة الدراسات السابقة التي كان لها عالقة ولو  

الدراسة احلالية ومت ترتيبها تاريخًيا من األحدث إلى األقدم كما يأتي:    جزئية مبوضوع
)Bashir  ،2019  ؛Kriyantono  ،2019  ؛Elshobaki  ،2017  ؛Mykkänen ،

العلوي،  2017 ، Oldenbanning؛  Shamsan  ،2015؛  Yue  ،2016؛  2017؛ 
  ). Yang ،2010؛ 2012؛ حسني، Alkhouli ،2012؛ 2013
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إلى دراسة مدى تطبيق مبـادئ التميـز يف دولـة الكويـت،   )Bashir  )2019هدفت دراسة  
ات العامـة وتكوين رؤى حول العوامل التي تـؤثر علـى املمارسـة االسـتراتيجية وإدارة العالقـ

عبــر الشــركات واملنظمــات احلكوميــة وغيــر الربحيــة، واعتمــدت الدراســة علــى املقابلــة 
مــن ممارســي العالقــات العامــة  21املتعمقــة كــأداة حيــث أجريــت مقــابالت متعمقــة مــع 

من املمارسني احلكـوميني (شـركتان للبتروكيماويـات، وثـالث   10الكويتيني، وشملت العينة  
علميـــة، وحكومـــة، ومؤسســـة تعليميـــة، وســـلطة بيئـــة، ومنظمـــة  وزارات، ومؤسســـة بحثيـــة

ممارســني يف مجــال الشــركات (شــركتان لالتصــاالت، ثالثــة بنــوك،  9للخــدمات املدنيــة)، و
فنــدق خمــس جنــوم، شــركة عقاريــة، وشــركة اســتثمار، وخــدمات ماليــة، وجامعــة خاصــة) 

ماعيــة). وممارســني مــن منظمــات غيــر ربحيــة (مؤسســة خيريــة، ومنظمــة خــدمات اجت
استندت الدراسة على نظرية التميز واقتصر الباحث دراسته على املبـادئ األربـع املرتبطـة 
مباشرة باملفهوم األساسي لإلدارة االستراتيجية يف نظرية التميز، واملتمثلة يف اآلتي: مبدأ 

ف إشـراك العالقــات العامـة يف اإلدارة االســتراتيجية، ومتكــني العالقـات العامــة يف االئــتال
املهيمن، واتباع أمنـوذج متماثـل ثنـائي االجتـاه للعالقـات العامـة، وإمكانيـة املعرفـة بالنسـبة 
ــات العامــة يف  ــائج أن العالق ــة. وقــد كشــفت النت ــة املتماثل ــات العام ــدور اإلداري والعالق لل
الكويت ال تـتم بشـكٍل عـاٍم "بامتيـاز" حيـث أظهـرت النتـائج أن الغالبيـة العظمـى مـن الـذين 

ابلتهم يعتقدون أن اإلدارة العليا تنظر إلـى العالقـات العامـة علـى أنهـا أقـل أهميـة متت مق
مــــن اإلدارات األخــــرى، وتبــــني أن ممارســــي العالقــــات العامــــة أقــــل مشــــاركة يف اإلدارة 
االستراتيجية، وأقل قدرة على املشاركة يف التحالف املهيمن، ولقد قدم املمارسـون العديـد 

انعدام العالقـات العامـة لـدى اإلدارة العليـا، وتعيـني مـوظفني غيـر من العوائق مبا يف ذلك  
مــؤهلني لشــغل مناصــب العالقــات العامــة، ممــا خلــق تفــاوت يف فهــم التواصــل املتــوازن 
للعالقــات العامــة، كمــا أن ثقافــة الشــركات، وقطــاع التنظــيم ونظــام العمالــة قــد أســهم يف 

الدراسـة املمارسـني واألكـادمييني علـى تدني مستوى أداء العالقات العامـة. وعليـه أوصـت  
ضرورة العمل من أجل تغيير ممارسـة العالقـات العامـة وكيفيـة التعامـل معهـا يف الكويـت، 
وذلك من خالل حتسني املنـاهج الدراسـية، وإقنـاع اإلدارة العليـا بأهميـة العالقـات العامـة 

للمنظمـات،   فهي ال تقتصر فقـط علـى الدعايـة والتخطـيط لألحـداث، فهـي تضـيف قيمـة
وتــدير االتصــاالت والعالقــات بــني املنظمــة وجماهيرهــا؛ وعليــه يتوجــب إشــراك العالقــات 
العامة يف اإلدارة االستراتيجية، وأن تكون أكثر قوة، وأن تكـون متماثلـة، وأن تـدار مـن قبـل 

  ممارسني على قدر كبير من املعرفة واخلبرة يف مجال العالقات العامة.
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شير مع الدراسة احلالية يف املنهج واألداة، حيث اعتمـدت الدراسـة اختلفت دراسة مناف ب
على املقابالت املعمقة، وتشابهت مع الدراسة احلالية يف اعتمادهـا علـى نظريـة التميـز إال 
أن دراســة منــاف بشــير درســت أربعــة مبــادئ يف نظريــة التميــز لقيــاس مــدى تطبيقهــا يف 

ــتراتيجية، الكويـــت، واملتمثلـــة يف اآلتـــي: مبـــدأ إشـــراك  ــات العامـــة يف اإلدارة االسـ العالقـ
ومتكـــني العالقـــات العامـــة يف االئـــتالف املهـــيمن، واتبـــاع أمنـــوذج متماثـــل ثنـــائي االجتـــاه 
للعالقات العامة، وإمكانية املعرفة بالنسـبة للـدور اإلداري والعالقـات العامـة املتماثلـة، أمـا 

راك العالقـات العامـة يف اإلدارة الدراسة احلالية فاقتصرت على مبـدأين وهمـا: مبـدأ إشـ
االستراتيجية، ومبدأ متكني العالقـات العامـة يف االئـتالف املهـيمن لـدى جـامعتي (النجـاح 

  الوطنية، وفلسطني التقنية "خضوري")، ما يجعلها أكثر تركيًزا يف موضوعها.  

إلــى وصــف أنشــطة العالقــات العامــة التــي  فهــدفت) Kriyantono )2019 أمــا دراســة
تقوم بها جامعـات الواليـات يف إندونيسـيا، وذلـك مـن خـالل االطـالع علـى مهامهـا، بحيـث 

أن  Rachmat Kriyantonoيسـتند مسـتوى النشـاط إلـى نظريـة التميـز. بـّني الباحـث 
نوعية أنشطة العالقات العامة ذات صلة بالغة األهمية يف عصر االنفتـاح اإلعالمـي الـذي 
ــدير اخلــدمات العامــة وأن تكــون جــزًءا مــن احلكــم الرشــيد.  ــات أن ت ــب مــن اجلامع يتطل
واســتندت الدراســة علــى نظريــة التميــز، فهــي النظريــة األكثــر هيمنــة لدراســات العالقــات 

ملمارســة العالقــات العامــة اجليــدة، واســتخدم الباحــث الدراســة  العامــة يف العــالم كمعيــار
االستقصائية واعتمد االستبانة كأداة جلمع البيانات، وكانت األساليب التـي مت بهـا ترتيـب 
االســتبانة تســتند إلــى مبــادئ نظريــة التميــز، لتقيــيم فعاليــة أنشــطة العالقــات العامــة يف 

مـن ممارسـي   59ث مت توزيع االسـتبانات علـى  مؤسسات التعليم العالي يف إندونيسيا، حي
العالقات العامة يف جامعات الواليات، وكما أن الباحث أجرى ثالث مقابالت مع ممارسـي 
ــاالنغ  ــة مـ ــة واليـ ــة مـــاالجن، وجامعـ ــة واليـ ــا، وجامعـ ــة براويجايـ العالقـــات العامـــة يف جامعـ

  اإلسالمية، وذلك الستكمال بيانات االستبانة.

أنشــطة العالقـات العامــة كانـت جيـدة يف مؤسســات التعلـيم العــالي يف أشـارت النتـائج أن  
إندونيسيا، وأن اإلدارة االسـتراتيجية تشـارك يف هـذه األنشـطة، وتبـني مشـاركة العالقـات 
العامــة يف تصــميم وتنظــيم البــرامج االســتراتيجية للمنظمــة، وتبــني أن ممارســي العالقــات 

القـــرار يف املنظمـــة، وتبـــني أن مشـــاركة العامـــة راضـــون عـــن مشـــاركتهم يف عمليـــة صـــنع 
العالقات العامة يف اإلدارة االستراتيجية تسمح باتخاذ قرارات أكثـر موضـوعية، وأظهـرت 
ــيم العــالي يف إندونيســيا يف جامعــات الواليــات تتــيح للعالقــات  النتــائج أن مؤسســات التعل

أن يــتم متكــني  العامــة الفرصــة لتقــدمي االقتراحــات مباشــرة إلــى أعلــى مســتوى إداري أي
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ــلطة  ــع بالسـ ــة تتمتـ ــات العامـ ــني أن العالقـ ــيمن، وتبـ ــتالف املهـ ــن االئـ ــة مـ ــات العامـ العالقـ
واالستقاللية كونها وظيفة متكاملة منفصلة عن الوظائف األخرى، إضافةً إلـى اتبـاع نظـام 
متماثــل لالتصــال الــداخلي، وقـــدرة علــى ممارســة األدوار اإلداريـــة؛ حيــث أدرجــت هـــذه 

طة العالقـــات العامـــة كجـــزء مـــن األنشـــطة اإلداريـــة. كمـــا تبـــني أن هـــذه اجلامعـــات أنشـــ
اجلامعات حتترم التنوع املتجسد يف جميع األدوار، وتبني أنها تتبـع مدونـة قواعـد السـلوك 
واألخالق والنزاهة يف ممارسة العالقات العامة، وعليه تبني أن ممارسي العالقـات العامـة 

  سسات التعليم العالي يف إندونيسيا.يطبقون مبادئ نظرية التميز يف مؤ

مـع الدراسـة احلاليـة يف املـنهج واسـتخدامها  Rachmat Kriyantonoتشابهت دراسـة 
ا يف اعتمادهــا علــى نظريــة التميــز، إال أن دراســته جــاءت  االســتبانة كــأداة، وتشــابهت أيضــً

ســيا، بغــرض وصــف أنشــطة العالقــات العامــة التــي تقــوم بهــا جامعــات الواليــات يف إندوني
وذلك من خالل االطالع علـى مهامهـا، بحيـث يسـتند مسـتوى النشـاط إلـى نظريـة التميـز، 
أما الدراسة احلالية استندت لنظرية التميز وذلك بغيـة قيـاس مـدى تطبيـق كـل مـن مبـدأ 
إشــراك دوائــر العالقــات العامــة يف اإلدارة االســتراتيجية، ومتكــني دوائــر العالقــات العامــة 

  لكل من جامعتي (النجاح الوطنية، وفلسطني التقنية "خضوري") . من اإلدارة العليا

إلـى التعـرف علـى التميـز التنظيمـي، واملؤسسـي يف )  Elshobaki  )2017هدفت دراسـة  
اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة، من وجهة نظر اإلدارة العليا، حيـث أجريـت الدراسـة 

. لم ُتبنـى هـذه الدراسـة 2016 عام  يف اجلامعة اإلسالمية، واألزهر، وجامعة األقصى يف
علــى نظريــة، واســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي التحليلــي، وقــام بتوزيــع االســتبانات علــى 
اإلدارة العليــا يف اجلامعــات الفلســطينية املــذكورة يف قطــاع غــزة، حيــث بلــغ حجــم العينــة 

ا يف اإلدارة العليـا يف هــذه اجلامعـات، وقــام باختيـار عينــة ع344( شـوائية طبقيــة ) موظفـً
) موظًفا. توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمهـا: توافـق 182من العاملني فيها تتكون من (

اإلدارة العليا إلى حد كبير على أهميـة محـور التميـز يف القيـادة وقطاعـات خدمـة التميـز، 
كمــا توافــق بشــكٍل معتــدل علــى أهميــة محــور التميــز املعــريف، وأهميــة التفــوق التنظيمــي، 

ت الدراسة وجود ضعف يف توظيف البحـث العلمـي خلدمـة املجتمـع، كمـا أن هنـاك وأظهر
  ضعف يف متابعة إدارة اجلامعات ألداء خريجيها يف املؤسسات التي يعملون فيها. 

ويرى الباحثـان أن الدراسـة املـذكورة عانـت مـن قصـور سـببه عـدم اعتمادهـا علـى أي مـن 
ناظم لبنـاء االسـتبانة وتفسـير النتـائج، وتختلـف   نظريات اإلدارة أو العالقات العامة كإطار

  الدراسة احلالية عنها يف ذلك وبتميز موضوعها.  



               345 

إلى التعرف على واقع وكيفية عمل إدارة العالقات العامـة   )2017العلوي (هدفت دراسة  
ومكانتهـــا داخـــل الهيكـــل التنظيمـــي لشـــركة نفـــط البحـــرين (بـــابكو)، ومحاولـــة تشـــخيص 
املعوقات التي تعرقل نشاطها، اعتمدت الدراسـة املـنهج الوصـفي التحليلـي، ومـنهج دراسـة 

ــد مت  ــة فقـ ــا العينـ ــأداة، أمـ ــتبانة كـ ــتخدمت االسـ ــة، واسـ ــة احلالـ ــة طبقيـ ــا بطريقـ اختيارهـ
عشوائية، لم تستند الدراسة إلى نظرية، وجاءت لتجيب على سؤال البحـث الـرئيس اآلتـي 
وهو: هـل يوجـد اهتمـام مبوضـوع العالقـات العامـة داخـل شـركة نفـط البحـرين (بـابكو)؟. 
أظهرت نتائج الدراسة أن جهاز العالقات العامة تتداخل وظائفـه مـع الكثيـر مـن الوظـائف 

خــرى بالشــركة، وأن العالقــات العامــة ال حتتــل مكانــة مرموقــة ضــمن الهيكــل التنظيمــي األ
للشركة، وال يقوم بأنشطتها متخصصون يف مجـال العالقـات العامـة واالتصـال، وال تعتمـد 
علـــى األســـاليب والوســـائل االتصـــالية الفعالـــة واملناســـبة، وعليـــه خرجـــت الدراســـة بعـــدة 

ظـر يف أهميـة العالقـات العامـة كـإدارة مرتبطـة بـاإلدارة توصيات أهمها: ضرورة إعادة الن
العليا ضمن الهيكل التنظيمي للشركة، ضرورة تـوفير اإلمكانيـات الالزمـة إلدارة العالقـات 
العامة، وزيادة املخصصـات املاليـة بحيـث تتناسـب مـع املسـؤوليات التـي تقـع علـى عاتقهـا، 

ة العالقات العامة، ومحاولة اإلفادة من وسائل ومحاولة إزالة القيود الروتينية املعوقة إلدار
  االتصال، ودراسة األساليب االتصالية داخل الشركة.

تشــابهت دراســة العلــوي مــع الدراســة احلاليــة يف اعتمادهــا املــنهج لوصــفي، واســتخدامها 
ــام  ــة االهتمـ ــى أهميـ ــا علـ ــة يف تركيزهـ ــة احلاليـ ــع الدراسـ ــابهت مـ ــأداة، وتشـ ــتبانة كـ االسـ

مة وضرورة أن تكون مرتبطة باإلدارة العليـا ضـمن الهيكـل اإلداري للشـركة، بالعالقات العا
أي حتقيــق بعــد متكــني العالقــات العامــة مــن اإلدارة العليــا والــذي ميثــل مبــدأ مــن مبــادئ 
نظرية التميز والذي قيس يف الدراسة احلالية على اجلامعـات الفلسـطينية قيـد الدراسـة، 

  ى نظرية.إال أن دراسة العلوي لم تستند إل

ــا عــن دراســة  ــي  )Mykkänen )2017أم ــام الت فجــاءت بغــرض مناقشــة وتوضــيح امله
يسهم من خاللها أخصائيو االتصاالت والعالقات العامة يف اتخاذ القرارات التنظيميـة يف 
فنلنــدا، حيــث تقــدم هــذه الدراســة متثــيًال شــامًال ملختلــف املهــام التــي يســهم مــن خاللهــا 

قات العامـة يف اتخـاذ القـرارات التنظيميـة، وتقـدم وصـًفا مفصـًال العاملون يف مجال العال
ملختلف املهام على امتداد مراحل عملية اتخاذ القرار، وعليـه تسـعى الدراسـة إلـى اإلجابـة 
على سؤال البحث الرئيس اآلتي: كيف يرى املهنيون الفنلنديون يف مجال العالقـات العامـة 

تنظيمـي؟. لـم تسـتند الدراسـة إلـى نظريـة، واعتمـد مهمتهم يف اإلسهام يف صـنع القـرار ال
مقابلة مـع مهنيـي العالقـات العامـة الفنلنـديني مـن   12الباحث املقابلة كأداة، حيث أجرى  



 

 
346 346 

منظمات مختلفـة، وكانـت سـت منظمـات مـن القطـاع اخلـاص، وخمـس مـن القطـاع العـام، 
هامهم يف صــنع وواحــدة مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة يف فنلنــدا، وذلــك بشــأن كيفيــة إســ

القرار التنظيمـي. أظهـرت النتـائج أن مهنيـي العالقـات العامـة يسـهمون يف عمليـات صـنع 
القرار التنظيمي بتسع مهاٍم مختلفة متمثلة يف اآلتي (النشر، التنسـيق، احلـوار/ املناقشـة، 
التنفيذ، البحث، االستشارة، املشاركة، التخطيط، بنـاء السـياق)، وعـالوة علـى ذلـك، تشـير 
النتــائج إلــى أن املهنيــني يقومــون بتغييــر عملهــم مــن مهمــة إلــى أخــرى مبــرور الوقــت أثنــاء 
عمليــة اتخــاذ القــرارات التنظيميــة، ويعملــون يف آن واحــد علــى عــدة مهــام. واســتناًدا إلــى 
النتــائج، تقــدم هــذه الدراســة أمنــوذج ميكــن اســتخدامه كــأداة يف املمارســة العمليــة لتعزيــز 

ــل امل ــات التواصــ ــدور عمليــ ــم الــ ــرار، ودعــ ــنع القــ ــة وصــ ــتراتيجية التنظيميــ ــلة باالســ تصــ
  االستراتيجي للعالقات العامة.

مــع الدراســة احلاليــة يف املــنهج واألداة حيــث  Markus Mykkänenاختلفــت دراســة 
اعتمــدت املقابلــة كــأداة، ولــم تســتند الدراســة إلــى نظريــة، إال أنهــا تشــابهت مــع الدراســة 

هام ممارسي العالقات العامة يف صنع واتخاذ القرار حيـث إن احلالية يف تركيزها على إس
هذا يعد جـزًءا مـن اإلدارة االسـتراتيجية، وأن دراسـته جـاءت لتنـاقش وتوضـح املهـام التـي 
يسهم من خاللها أخصائيو االتصاالت والعالقات العامة يف اتخاذ القرارات التنظيميـة يف 

إشــــراك العالقــــات العامــــة يف اإلدارة فنلنــــدا، والدراســــة احلاليــــة جــــاءت لتقــــيس بعــــد 
 االستراتيجية لكلتا اجلامعتني قيد الدراسة.

من نظرية التميز يف حتليلها الستراتيجيات إدارة   فقد انطلقت)  Yue  )2016أما دراسة   
العالقات العامة يف الصني، وهدفت الدراسة إلى توسيع نطاق املعرفة يف العالقات العامة 
العاملية من خالل دراسة ما إذا كانت العالقات العامة تـدار بشـكٍل اسـتراتيجي يف الصـني، 

جـراء حتلـيًال مفصـًال للحالـة الراهنـة وما إذا كانت تسهم يف صنع السياسـة التنظيميـة، وإ
إلدارة العالقات العامة االستراتيجية يف الصني. ولتحقيق هـذه الغايـة اسـتخدمت الباحثـة 

April Cen Yue  املـنهج الوصـفي التحليلـي مـن خـالل اسـتبانة موجهـة إلـى عينـة تبلـغ
وأشـارت نتـائج ) ممارًسا آخر يف الصني.  20) ممارًسا للعالقات العامة، كما قابلت (92(

الدراسة إلى أن العالقات العامة نادرًا ما تدار بطريقة اسـتراتيجية يف الصـني، علـى وجـه 
اخلصــوص، حيــث بينــت الدراســة أن العالقــات العامــة تنخــرط يف الــدور الفنــي ولــيس يف 
صنع السياسة التنظيمية، وبينت النتائج أن العالقات العامة لم تكن عضـًوا يف االئتالفـات 

منة، كما أن أمنوذج الصحافة كان األكثر استخداًما يف الصـني يف حـني أن االتصـاالت املهي
املتماثلة ثنائية االجتـاه لـم متـارس كثيـًرا، وأكـدت الدراسـة أن املمارسـة احلاليـة للعالقـات 
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العامة غير كافية، وتواجه حتديات يف توظيف املهارات املؤهلـة يف العالقـات العامـة، وبنـاء 
ــات ا ــل. العالقـ ــكٍل أفضـ ــة بشـ ــالم الرقميـ ــائل اإلعـ ــتخدام وسـ ــاالت، واسـ ــع الوكـ ــدة مـ جليـ

ا كبيــًرا باالرتقــاء مبكانــة  وأوضــحت النتــائج أنــه لــم يظهــر كبــار مــديري املؤسســات اهتمامــً
العالقــات العامــة، ولــم يــتم تقيــيم العالقــات العامــة بدرجــة كافيــة مــن قــبلهم لتمكينهــا مــن 

وفسـرت الدراسـة االفتقـار إلـى  .االئتالف املهيمن  -االنضمام إلى أعلى هيئة لصنع القرار
املهارات اإلدارية يف العالقات العامـة بسـبب عـدم حصـول املمارسـني علـى أدوار إداريـة أو 
ممارسة التواصل يف اجتاهني، وأوصت الدراسة بضرورة قيـام ممارسـي العالقـات العامـة 

صــل املتماثــل ثنــائي االجتــاه الصــينيني بتــدعيم معــارفهم اإلداريــة مــن أجــل ممارســة التوا
  بشكٍل أفضل، واستخدام الوسائط الرقمية للتواصل بدًال من التعامل معها كتهديد.  

وتتشابه الدراسة احلاليـة مـع هـذه الدراسـة يف قيـاس بعـدي إشـراك العالقـات العامـة يف 
ــتالف املهــيمن أو عالقــة اإل بــالغ اإلدارة االســتراتيجية، ومتكــني العالقــات العامــة يف االئ

املباشر مع اإلدارة العليـا، وتتميـز بنطـاق البحـث يف مؤسسـات التعلـيم العـالي يف فلسـطني 
  ممثلة بجامعتي النجاح الوطنية وفلسطني التقنية.

فهــدفت إلــى مناقشــة اآلثــار املحتملــة للعالقــات العامــة  )Shamsan )2015دراســة  أمــا
للصليب األحمر يف كينيا على األداء التنظيمي مع التركيز على حتديد آثار إدارة األزمـات، 

واملشــكلة التــي دفعــت هــذه  وتنظــيم املنظمــات، والعالقــات اإلعالميــة، وعالقــات املــانحني.
مــر تعرضــت للكــوارث يف كينيــا وقــت الدراســة إلــى التنفيــذ هــي أن جمعيــة الصــليب األح

ا  ــً ــاف واملشــردين داخلي ــني اجلف ــدان ب ــي. وتراوحــت هــذه البل ــراح البحث تقــدمي هــذا االقت
. 2013آب/ أغسـطس  7ومأساة احلريق التي وقعت يف مطـار جومـو كينياتـا الـدولي يف 

وكانت جمعية الصليب األحمـر مسـؤولة يف جميـع هـذه الكـوارث عـن مهـام اإلغاثـة. وعلـى 
ــة يف اإلدارة هــذ ــة إشــراك العالقــات العام ــى فاعلي ــرف عل ــى التع ــد ســعى البحــث إل ا فق

االســـتراتيجية وآثرهـــا علـــى أداء منظمـــة جمعيـــة الصـــليب األحمـــر يف كينيـــا، واســـتندت 
الدراســة علــى نظريــة اإلدارة االســتراتيجية، واســتخدم الباحــث العينــة الطبقيــة، لتحديــد 

ــر ــتهدفة حيـــث زار الباحـــث فـ ــة املسـ ــة العينـ ــا، وكليفـــي يف جمعيـ ــدا، ومومومباسـ وع أوكونـ
الصليب األحمر وجمـع قائمـة بالعـاملني يف كـل فـرع للحصـول علـى حجـم العينـة. واعتمـد 

اسـتبانةً مـنهم،  30اسـتبانةً علـى املبحـوثني، وتلقـى  40الباحث االستبانة كأداة حيث وزع  
كبيـًرا للعالقـات العامـة . وأشارت النتائج إلى أن هنـاك أثـًرا  %75وكانت معدل االستجابة  

االستراتيجية على أداء املنظمـة، وبينـت الدراسـة أن العالقـات العامـة يف جمعيـة الصـليب 
األحمر يف كينيا تشكل جزًءا من اإلدارة االستراتيجية علـى املسـتوى التنظيمـي، ففـي حـني 



 

 
348 348 

ألنشـطة أنها تدير برامجها على الصعيد االستراتيجي، فهي تسعى إلى إيجـاد تـوازن بـني ا
الداخلية واالستراتيجيات التي تتعامل مع البيئة اخلارجية من أجـل حتقيـق مهمـة املنظمـة 

استراتيجية العالقـات العامـة تـأتي كنتيجـة لعمليـة تفكيـر اسـتراتيجي وتبني أن    وأهدافها،
ــا يف األســاس لتحســني اإلدارة االســتراتيجية مــن أجــل نقــل صــورة  تقــوم بهــا اإلدارة العلي

ى عامة الناس بشكٍل أفضل، وتوفر العالقات العامة االستراتيجية لإلدارة العليـا الشركة إل
    وسائل اتصال واسعة من أجل التواصل مع اجلمهور.

وتختلــف الدراســة احلاليــة عــن هــذه الدراســة يف أنهــا تتبنــى نظريــة التميــز كإطــار نــاظم 
يجية، وبالتـالي فقـد للدراسة، يف حني استخدمت دراسة شامسـان نظريـة اإلدارة االسـترات

اختلفــت فقــرات االســتبانة لكــال الدراســتني، حيــث ركــزت فقــرات اســتبانة شامســان علــى 
فقــرات متعلقــة بــإدارة األزمــة مــن قبــل الصــليب األحمــر الــدولي، يف حــني ركــزت اســتبانة 
ــة يف اإلدارة االســتراتيجية،  ــات العام ــاس مــدى إشــراك العالق ــى قي ــة عل الدراســة احلالي

قات العامة يف االئتالف املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا يف ومتكني العال
  اجلامعات الفلسطينية.  

ا إلـى نظريـة التمييـز يف   )Oldenbanning  )2013أما دراسة   فقد اسـتندت هـي أيضـً
ــاد املهمــة  ــى الصــفات واألبع ــزت عل ــة، حيــث رك ــات العام ــراف العالق شــرحها ملفهــوم احت

ا يف املسـاعدة يف فهـم عمليـات ملمارسة االحت رافية للعالقات العامة، التـي تـؤدي دورًا مهمـً
اتصاالت العالقات العامة. حاولـت هـذه الدراسـة تضـييق الفجـوة بـني ممارسـي العالقـات 
العامة األقل خبرة واألكثر خبرة، وذلك بجعل الفروق بني ممارسي العالقـات العامـة األقـل 

ا، وهــدفت الدراســة إلــى تقــدمي توصــيات، أو مراجعــات خبــرة واألكثــر خبــرة أكثــر وضــوحً 
مفيدة جلمهـور العالقـات العامـة (الـذي يتـألف مـن املعلمـني واملهنيـني والطـالب) لتحسـني 

أجريــت هــذه الدراســة علــى مــرحلتني: األولــى توضــح  .مجــال القيــادة يف العالقــات العامــة
ــة االختالفــات بــني ممارســي للعالقــات العامــة مــن خــالل مســح إلكت ــات جمعي رونــي لبيان

 37، والثانيـة مـن خـالل إجـراء مقـابالت معمقـة مـع  (PRSA)العالقات العامة األمريكيـة  
توصــلت الدراســة إلــى أن  مــن كبــار املســؤولني التنفيــذيني يف العالقــات العامــة واملهنيــني.

القدرة االستراتيجية على اتخاذ القرارات، والقدرة على حـل املشـكالت، ومعرفـة وخبـرات 
التواصل تشكل أهم ثالث سمات للقيـادة االحترافيـة، عـالوة علـى ذلـك، صـنف املبحوثـون 

تـؤدي أن التدريب على مهارات االتصال، واملبادرة الفردية، والرغبة، واخلبرات أثناء العمل 
ا إلـى أن قيـادة  إلى ممارسة احترافية للعالقـات العامـة. كمـا أشـار نصـف املبحـوثني تقريبـً
العالقــات العامــة تختلــف يف ثــالث طــرق عــن القيــادة يف املجــاالت األخــرى، ويشــمل ذلــك 
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القدرة علـى بنـاء الرسـائل بشـكٍل اسـتراتيجي، وامـتالك رؤيـة شـاملة لكيفيـة التواصـل مـع 
االجتماعي األوسع، واإلميان بأهمية االتصـاالت واإلجـراءات املنظمـة   جمهورها يف النظام
   .الصادقة واألخالقية

تطور ممارسة العالقات العامة يف التعليم العالي   )Alkhouli  )2012كما تناولت دراسة  
ــرة الواقعــة مــا بــني  ــوفير 2012 -1994يف فلســطني، يف الفت ــى ت ، وهــدفت الدراســة إل

ــة  ــن األدلـ ــي مـ ــاس علمـ ــة يف أسـ ــات العامـ ــة ودور العالقـ ــل وممارسـ ــة علـــى هيكـ التجريبيـ
اجلامعــات الفلســطينية، وتصــورات حــول هــذه اجلوانــب، مــن املشــاركني يف ذلــك كالقــادة 
واملمارسني للعالقات العامـة، واألكـادمييني، واملـوظفني اآلخـرين يف هـذه اجلامعـات الـذين 

ركــزت الدراســة علــى  .ات العامــةيتــأثرون بشــكٍل مباشــٍر أو غيــرِ مباشــٍر بأنشــطة العالقــ
ــات  ــداف يف اجلامعــ ــائف واألهــ ــطة والوظــ ــة واألنشــ ــوى العاملــ ــي والقــ ــع التنظيمــ الوضــ
الفلســطينية، واكتشــاف مــا إذا كانــت هنــاك اختالفــات كبيــرة بــني اجلامعــات فيمــا يتعلــق 
بوجود قسم عالقات عامة يف اجلامعة، وموقف مديري العالقات العامة واملمارسـني جتـاه 

م وأنشـطة العالقـات العامـة، والعديـد مـن األهـداف األخـرى. ولتحقيـق هـذه الغايـة مفاهي
استخدم الباحث املنهج املقارن، واملنهج الوصفي التحليلي كذلك، وقام بإجراء مسـح بحثـي 
ــة النجــاح  ــات فلســطينية، وهــي جامع ــع جامع ــة يف أرب ــات العام ــديري وممارســي العالق مل

ــة ــت، وجامع ــة بيرزي ــة، وجامع ــدل  الوطني ــغ مع ــة اإلســالمية يف غــزة، وبل األزهــر، واجلامع
 لـم.  اجلامعـات  هـذه  يف  للمـوظفني  البسـيطة  العشـوائية  العينـة  حجم  من  ،٪83االستجابة  

نظريــة، وتوصــلت إلــى أن هنــاك محــاوالت لتوســيع أقســام العالقــات  إلــى الدراســة تســتند
العامــة مــن خــالل األنشــطة والبــرامج التــي أدت إلــى زيــادة يف عــدد املمارســني للعالقــات 
العامة، وبرغم ذلك ال يزال هناك بعض االلتباس حـول ماهيـة العالقـات العامـة بالضـبط، 

لتي تواجه العالقـات العامـة يف اجلامعـات بربطها بالدعاية، وبينت الدراسة أهم العقبات ا
الفلسطينية، ومن أهمها: قلـة التمويـل وعـدم تـوفر الوصـف الـوظيفي، واالفتقـار إلـى فهـم 
حقيقــي للعالقــات العامــة مــن قبــل املــوظفني. وأوصــت الدراســة بتطــوير العالقــات العامــة 

قـات العامـة داخل اجلامعات الفلسطينية، من خالل البحث، وتوظيف حملة شـهادات العال
فيهــا، وتنظــيم برنــامج تــدريبي لهــم لتحســني مهــاراتهم الشخصــية، وإقامــة تنســيق بــني 
مؤسسات التعليم العالي وإدارات املنظمـات احلكوميـة، وخاصـة مـع وزارة التعلـيم والتعلـيم 

 العالي. 

وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة إال أنها تعد قدمية ملجال متطور ونشط يتطور بشكٍل 
ائل وسريع بفعل تطور وتقدم التكنولوجيـا ووسـائل االتصـال احلديثـة التـي أثـرت جـذرًيا ه
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علــى عمــل العالقــات العامــة وأهميتهــا حتــى أضــحت مــن الركــائز األساســية والتنظيميــة 
للمؤسســات علــى مختلــف أنشــطتها ومجــاالت عملهــا مهمــا صــغر حجمهــا أو كبــر، لــذلك 

ــة لســد هــذه الفجــوة  ــى تفردهــا يف إطارهــا جــاءت الدراســة احلالي ــة باإلضــافة إل الزمني
  النظري القائم على نظرية التميز.   

هدفت إلـى دراسـة واقـع العالقـات العامـة يف الـوطن العربـي،   )2012حســني (أما دراسة  
وحتديد مكانة العالقات العامة يف واقع املمارسة عند مسئولي ومـوظفي أقسـام العالقـات 

يف مؤسسات الوطن العربـي، ووضـع العالقـات العامـة يف  العامة وعند املشرفني واملسيرين
مجتمعنــا، كمــا تطرقــت الدراســة إلــى العالقــات العامــة يف الهيكــل التنظيمــي للمؤسســات، 
وكذلك مهـام ووظـائف العالقـات العامـة، والتعـرف علـى عالقـة العالقـات العامـة بـاملحيط 

ملقترحــات للنهــوض بأقســام الــداخلي واخلــارجي، ودورهــا وقــت األزمــات، ودراســة اآلراء وا
العالقــات العامــة. لــم تســتند هــذه الدراســة إلــى أي مــن نظريــات العالقــات العامــة، وإمنــا 
قــدمت شــرًحا للنمــاذج األربعــة يف العالقــات العامــة التــي أسســها "جــروجن وهانــت"، وهــي: 
ــر  ــة، أمنــوذج االتصــال غي ــات العام ــة الصــحفية)، أمنــوذج املعلوم ــة (الوكال أمنــوذج الدعاي
املتوازن، وأمنوذج االتصال املتوازن باجتاهني دون توظيفها بالشـكل الصـحيح يف الدراسـة. 
واعتمــدت هــذه الدراســة علــى مــنهج دراســة احلالــة ومــنهج املســح، حيــث اســتعمل الباحــث 

سؤاًال وزع على ممارسي العالقات العامة واملسئولني يف املؤسسـات   30استبانةً مكوًنا من  
د من الدول العربية، وهي مصر، السودان، عمان، الكويت، السـعودية، اخلاصة والعامة بعد

استبانة. وأكـدت نتـائج الدراسـة أن موقـع   500واإلمارات العربية املتحدة، حيث مت توزيع  
العالقات العامة يف الهيكل التنظيمي غير واضح ويف معظم األحيان يكون قسـم العالقـات 

ا إلدارات أخــرى، كمــا أوضــحت الدراســة أن عــدد املــوظفني يف  العامـة واملشــرف عليــه تابعــً
أقســام العالقــات العامــة قليــل جــًدا وغيــر كــاٍف للقيــام باملهــام املســندة للعالقــات العامــة، 

 إضافة إلى النقص الكبير يف املعدات واألجهزة واإلمكانيات املادية.

هائـل وكبيـر، وتعد هذه الدراسـة قدميـة يف مجـال عمـل العالقـات العامـة املتطـور بتسـارع 
  ولم توظف النماذج األربعة بشكٍل كامٍل يف تفسير النتائج وبناء أداة جمع البيانات.

بشـــكٍل رئـــيس إلـــى اقتـــراح أمنـــوذج لتطـــوير أداء دائـــرة ) 2011جـــودة ( وهـــدفت دراســـة
العالقات العامة يف األمانة العامة ملجلس الـوزراء الفلسـطيني، وهـدفت بشـكٍل فرعـي إلـى 
التعرف على واقع دائرة العالقات العامة احلالية يف األمانة العامة، كانت من أهم العوامـل 

القـات العامـة رغـم وجودهـا علـى الهيكـل وراء القيام بهـذه الدراسـة عـدم تفعيـل دائـرة الع
التنظيمي كمسمى وظيفي دون أن يشغلها كادر وظيفي، وباإلضافة إلـى ذلـك عـدم اهتمـام 
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اإلدارات العليا مبوضوع العالقات العامة. استخدم الباحث املنهج الوصفي، ومت االسـتعانة 
ــة ــة عمدي ــز نتــائج االســتبانة، بأخــذ عين ــن رؤســاء  باالســتبانة، واملقــابالت لتعزي ــة م ممثل

وحــدات شــؤون مجلــس الــوزراء يف (وزارة التربيــة والتعلــيم، وزارة االقتصــاد، وزارة احلكــم 
املحلــي، ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، اإلحصــاء، ســلطة جــودة البيئــة). وعينــة عمديــة 
أخــرى مــن مــدراء عــامني العالقــات العامــة يف (جهــاز اإلحصــاء، وزارة االقتصــاد، وزارة 

وتوصلت إلى   لم تستند الدراسة إلى نظرية،شغال، وزارة الثقافة، وزارة احلكم املحلي)،  األ
أن هناك قصور يف عمل العالقات العامـة، وعـدم االهتمـام بالعالقـات العامـة يف املؤسسـة 

  وخارجها.

تشــابهت دراســة جــودة مــع الدراســة احلاليــة يف اســتخدامها البحــث الوصــفي، واعتمادهــا 
اة، وجاءت دراسة جودة لتأكد على أهمية ربط ومتكـني العالقـات العامـة مـن االستبانة كأد

قبل اإلدارة العليا حيث تبني عدم اهتمام اإلدارة العليا بالعالقات العامة يف األمانـة العامـة 
ملجلــس الــوزراء الفلســطيني، واختلفــت مــع الدراســة احلاليــة كونهــا لــم تســتند إلــى نظريــة، 

لتعرف على واقع العالقات العامة يف األمانة العامة بشكٍل عـاٍم، وهدفت دراسة جودة إلى ا
أمــا الدراســة احلاليــة فكانــت محــددة يف التعــرف علــى مــدى إشــراك العالقــات العامــة يف 
ــامعتي  ــدى جـ ــا لـ ــة يف اإلدارة العليـ ــات العامـ ــني العالقـ ــدى متكـ ــتراتيجية، ومـ اإلدارة االسـ

  وذلك وفًقا ملبادئ نظرية التميز.(النجاح الوطنية، وفلسطني التقنية "خضوري")  

فقد هدفت إلى حتديد العوامل التنظيمية والفردية التـي لهـا   )Yang  )2010أما دراسة  
ــى أداء ممارســة العالقــات العامــة مــن حيــث وظــائف العالقــات العامــة يف  ــرة عل ــار كبي آث

لباحث املـنهج املؤسسات التعليمية العليا يف تايوان. لم تستند الدراسة إلى نظرية واعتمد ا
موظٍف إدارٍي كانـت  600الكمي من خالل االستبانة التي مت توزيعها على عينة مكونة من 

وظائفهم تتعلق بالعالقات العامة اجلامعيـة، مـن جميـع اجلامعـات والكليـات البـالغ عـددها 
جامعــٍة  164 -وهــي ســنة إجــراء الدراســة 2010أي يف عــام -يف تــايوان يف ذلــك الوقــت 

ــٍة، وقــ ــات وكلي ــب العالق ــوظفني يف مكات ــة امل ــات العام د شــملت الدراســة ممارســي العالق
العامة، ومكاتب الشؤون العامة، واملكاتب الصحفية، ومكاتـب األمانـة العامـة يف اجلامعـات 

% 50اسـتبانٍة صـاحلٍة للتحليـل فقـط، أي مـا نسـبته    301يف تايوان، وقد استرد الباحـث  
وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك أربعــة لدراســة. مــن االســتبانات املوزعــة علــى عينــة ا

  عوامل تنظيمية مؤثرة يف مجال عمل العالقت العامة، وهي:

  مستوى التسلسل الهرمي للعاملني يف العالقات العامة يف اجلامعات/ الكليات. .1
 القيمة والدعم الذي يقدمه رئيس اجلامعة للعالقات العامة. .2
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 تصديق كجامعة.محاولة الكلية للحصول على   .3
  استقرار اجلامعة/ الكلية. .4

وبني الباحث أن هناك خمسة عوامل فردية تؤثر على ممارسة العالقـات العامـة التعليميـة 
ــي مت استكشــافها يف دراســة  ــي أجراهــا عــام  Yangالت ــة الت ، وهــي: عمــر 2005النوعي

العالقات العامة ممارس العالقات العامة، اخلصائص الشخصية، خبرة العمل السابقة يف  
واالتصــال، واخللفيــة التعليميــة يف العالقــات العامــة واالتصــال"؛ والنــوع. ولكــن يف دراســته 
احلالية، لم يتم فحص سوى اخللفية التعليمية مـن العوامـل اخلمسـة الفرديـة التـي تـرتبط 

ــايوان ــا يف ت ــة العلي ــات العامــة يف املؤسســات التعليمي ــأداء ممارســة العالق ــر ب  .بشــكٍل كبي
واستناًدا إلى تصور املشاركني للعالقات العامة التعليمية، فإن االستنتاج من هـذه الدراسـة 
هـو أن ممارســة العالقـات العامــة يف املؤسســات التعليميـة العليــا يف تـايوان ال تــزال حتتــاج 
إلى املزيد من التطوير. وأن أحد العقبات الرئيسة التي حتول دون تطوير العالقات العامة 

املؤسســات التعليميــة نــادرًا مــا توظــف مهنيــني يف هــذا املجــال بشــكٍل عــاٍم، حيــث ال  هــو أن
ميلك املمارسون املسؤولون عن العالقات العامة التعليمية خلفيات تعليمية، وال خبرة عمـل 
ذات صــلة يف العالقــات العامــة أو االتصــال. باإلضــافة إلــى ذلــك، مت اكتشــاف أن العوامــل 

أكبر من العوامل الفردية على أداء العالقات العامة التعليمية. ولذلك، التنظيمية لها تأثير  
اقتــرح الباحــث تعزيــز أداء العالقــات العامــة يف املؤسســات التعليميــة العليــا، وذلــك بــإيالء 
االهتمــام إلــى اجلوانــب التنظيميــة األربعــة ســالفة الــذكر والتــي تعطــي ممارســي العالقــات 

ــات قــد رًا مــن الســلطة إلدارة شــؤون العالقــات العامــة، واإلذن العامــة يف اجلامعات/الكلي
باالنضمام إلى فريق اإلدارة، ومن املهم أن يكون لدى رؤساء اجلامعات والكليات يف تـايوان 

  فهم ودعم مناسبني للعالقات العامة، وذلك لتطوير هذا املجال.

  إجمالي التعقيب على الدراسات السابقة:

تبـــني أنـــه للوصـــول إلـــى أمنـــوذج متطـــور ألداء دائـــرة  يف ضـــوء الدراســـات ســـابقة الـــذكر
العالقـات العامــة والنهــوض بـه، ال بــد مــن االهتمـام بأقســام العالقــات العامـة مــن الناحيــة 

تناولـت التنظيمية (الهيكل التنظيمي) وضرورة ربط دائرة العالقات برأس الهرم اإلداري، و
والعوامــل التنظيميــة والفرديــة احلـديث عــن مســؤوليات موظــف العالقــات العامـة ومهامــه، 

التـي لهـا تــأثير كبيـر علــى أداء ممارسـة العالقـات العامــة، وركـزت علــى األبعـاد والصــفات 
أن مــا مييــز الدراســة املهمــة ملمارســة االحترافيــة للعالقــات العامــة والتميــز التنظيمــي. 

ــا وبخاصــة يف اجلامعــات  ــدة يف مجاله ــاحثني فري ــم الب ــا وفــق عل ــة عــن غيرهــا أنه احلالي
الفلســطينية، وذلــك تبــني يف الدراســات ســابقة الــذكر أن الدراســة احلاليــة هــي األولــى يف 
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ــى بعــد إشــراك العالقــات العامــة يف  ــة التميــز وتركــز عل فلســطني، والتــي تبحــث يف نظري
ستراتيجية، وبعد متكني العالقات العامة يف االئـتالف املهـيمن أو عالقـة االبـالغ اإلدارة اال

 املباشر مع اإلدارة العليا.

  منهجية الدراسة: 
ــه "أحــد أشــكال البحــث اســتخدمت هــذه الدراســة   ــذي يعــرف بأن الوصــفي املســحي، وال

ا عـن التحليل والتفسير العلمـي املـنظم؛ لوصـف ظـاهرة أو مشـكلة محـددة وتصـويرها كم يـً
طريــق جمـــع بيانـــات ومعلومـــات مقننـــة عنهـــا، وتصـــنيفها وحتليلهـــا وإخضـــاعها للدراســـة 

)، فقــد اســتخدمت الدراســة احلاليــة املــنهج الكمــي 15، ص.2013الدقيقــة" (الزوينــي، 
باعتباره يحقق أهداف الدراسة، والـذي يعـرف بأنـه املـنهج الـذي يقـوم الباحـث فيـه بعمـل 

ت ذات العالقـة مبشـكلة دراسـته، ويسـتخدم األرقـام لتفسـير القياسات الضرورية للمتغيرا
)، واعتمد البحث أسلوب املقارنـة، حيـث تفحـص هـذه 17، ص.2004نتائجها (احليزان،  

الدراسة مدى متيز دائرة العالقات العامة يف جامعـة (النجـاح الوطنيـة، وفلسـطني التقنيـة 
ا ملــدى إشــراك العالقــات العامــة يف  اإلدارة االســتراتيجية، ومــدى "خضــوري") ، وذلــك وفقــً

، واملقارنــة بــني هــا يف االئــتالف املهــيمن أو عالقــة اإلبــالغ املباشــر مــع اإلدارة العليــامتكين
  .لكلتا اجلامعتني دوائر العالقات العامة

  مجتمع الدراسة وعينته:
يف جامعــة اســتخدام الباحثــان املســح الشــامل جلميــع العــاملني يف دوائــر العالقــات العامــة 

مـن مـدراء ومـوظفني،   30(النجاح لوطنية، وفلسطني التقنية "خضـوري") والبـالغ عـددهم  
ا وموظفـــة يف دائـــرة العالقـــات العامـــة يف جامعـــة النجـــاح 19مـــوزعني كـــاآلتي: ( ) موظفـــً

ــة، و ( ــة ف11الوطني ــرئيس يف طــولكرم، مت ) يف جامع ــر ال ــة "خضــوري" املق لســطني التقني
اختيارهم ألنهـم هـم مـن يقومـون بتأديـة املهـام املوكلـة إلـيهم واإلشـراف؛ فهـم األقـدر علـى 
ا واإلجابــة علــى تســاؤالتها بشــكٍل علمــي دقيــق، ومت  وصــف مشــكلة الدراســة وصــًفا دقيقــً

  نظًرا لصغره. اختيار املسح الشامل؛ وذلك لضمان متثيل مجتمع الدراسة

 أداة الدراسة: 
اســتخدمت الدراســة االســتبانة كــأداة رئيســة جلمــع البيانــات، واســتندت اســتبانة الدراســة 

استكشــاف املبــادئ العامــة  يف بحثــه حــول )Grammer )2005ا علــى اســتبانة أعــده
للتميز يف العالقات العامة يف أستراليا وإيطاليا وموريشيوس وأوغندا، والذي اسـتند علـى 

الثقافــة الكونفوشيوســية والعالقــات  :) يف بحثــه بعنــوانRhee )1999ســتبانة أعــدها ا
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العامة املمتازة: دراسة للمبـادئ العامـة والتطبيقـات املحـددة يف ممارسـة العالقـات العامـة 
 )IABCالكورية اجلنوبيـة، والـذي اسـتند يف بحثـه علـى عناصـر اسـتبانة أعـدتها رابطـة (

لدراسة التميـز، إال أنـه مت التعـديل علـى فقـرات االسـتبانة وذلـك بحـذف فقـرات وإضـافة 
ــات الفلســطينية،  ــة املحيطــة يف اجلامع ــرات جديــدة مبــا يتناســب مــع الظــروف والبيئ فق

ومت توزيع االستبانات على مدراء وموظفي دوائر العالقات العامـة يف وتوصيات املحكمني.  
ا لنظريـة التميـز وهـي: راسة، وتضـمنت االسـتبانة مجـالنيكٍلّ من اجلامعتني قيد الد ، وفقـً

ــتراتيجية ــة يف اإلدارة االســ ــات العامــ ــراك العالقــ ــة يف اإلتــــالف ، إشــ ــات العامــ ــني العالقــ ومتكــ
   املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا.

 :صدق األداة
عرض خالل  من  الظاهري  الصدق  من  التحقق   من مجموعة  على الدراسة أداة مت 

 شؤون الدراسات اإلعالمية والعالقات العامة والقياس والتقومي، يف املختصني  املحكمني 
 الفقرات، صياغة حيث من الدراسة أداة فقرات يف  الرأي إبداء املحكمني من طلب  وقد

 أو صياغتها تعديل أو عليها باملوافقة   إما فيه، ُوضعت الذي للمجال مناسبتها ومدى
الفقرات، رأى وقد أهميتها، لعدم حذفها ولقد  املحكِّمون بضرورة إعادة صياغة بعض 
و(  صورتها يف الدراسة أداة تكونت  مجالني  من  فقرة، 16النهائية   قد  يكون وبذلك ) 
  النهائية.  صورتها يف الدراسة أداة وأصبحت لالستبانة، الصدق الظاهري حتقق

  ثبات األداة:
 Cronbach’sكرونبـاخ،  معادلـة ألفـا باسـتخدام األداة، ثبـات معامـل اسـتخراج مت لقـد

Alpha    

  .ومجاالتها الدراسة ألداة الثبات معامالت يبني  (1)واجلدول 
 )1رقم ( جدول

 Cronbach’s Alphaألفا،  كرونباخ معادلة باستخدام  األداة، ثبات  معامل

 املجال الرقم 
عدد 

 الفقرات
 معامل الثبات 

 96.9 14 إشراك العالقات العامة يف اإلدارة االستراتيجية  1

2 
متكني العالقات العامة يف اإلتالف املهيمن أو عالقة اإلبالغ 

 املباشر مع اإلدارة العليا
2 77.7 

) أن معـامالت الثبـات ملجـاالت االسـتبانة تراوحـت بـني 1يتضح من اجلدول رقم (
  عالية تفي بأغراض البحث العلمي.) وهي معامالت ثبات 96.9 -77.7(
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  :املعاجلات اإلحصائية
 وإدخـال ترميزهـا املجتمـع علـى أداة الدراسـة (االسـتبانة) جـرى أفـراد إجابات تفريغ بعد

 الرزمة برنامج إحصائًيا باستخدام البيانات معاجلة متت  ثم احلاسوب باستخدام البيانات
 املستخدمة: اإلحصائية املعاجلات ومن  SPSS)االجتماعية ( للعلوم اإلحصائية

 املعياريـة، واالنحرافـات احلسـابية، واملتوسـطات املئويـة والنسـب التكـرارات .1
   االستبانة. لفقرات النسبي  الوزن لتقدير

  .لقياس ثبات االختبار  (Alpha-Cronbach)ألفا  – كرونباخ معادلة .2
 عرض النتائج ومناقشتها:

ا فيما يأتي عرًضا لنتائج   الدراسة التي تتضمن اإلجابة عن التساؤالت التي وضعت أساسـً
للبحــث ولإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت، مت اســتخراج املتوســطات احلســابية، واالنحرافــات 

إشـــــراك العالقـــــات العامـــــة يف اإلدارة املعياريـــــة، ملجـــــاالت أداة الدراســـــة املتمثلـــــة يف (
؛ إذ ة مـن اإلدارة العليـا لكلتـا اجلـامعتني)االستراتيجية، ومدى متكني دائرة العالقات العام

) وعليـه 0.8=    4/5فتـرات (  5) ثم قسمته علـى  4=    1-5مت احتساب طول املدى وهو (
ــرة هــو ( ــإن طــول الفت ــالي، للفصــل مــا بــني 0.8ف ــدير الت ــة التق ــدت الباحث ــه اعتم ) وعلي

  الدرجات، وبيان ذلك فيما يأتي:

  % فأعلى) درجة كبيرة جًدا.84.2فأكثر ويعادل   21.4املتوسط احلسابي (

  درجة كبيرة. )84.0 -%68.2ويعادل  20.4 -41.3املتوسط احلسابي (

  %) درجة متوسطة.68.0 -%52.2ويعادل  40.3-61.2املتوسط احلسابي (

  ) درجة قليلة.%52.0 -%36.2ويعادل  60.2-81.1املتوسط احلسابي ( 

  . ) درجة قليلة جًدا81.1املتوسط احلسابي ( أقل من  

ــت   ــد بينـ ــه فقـ ــة يف اإلدارة وعليـ ــات العامـ ــراك العالقـ ــة إشـ ــاٍم أن درجـ ــكٍل عـ ــائج بشـ النتـ
االســتراتيجية يف جــامعتي (النجــاح الوطنيــة، وفلســطني التقنيــة "خضــوري") كانــت كبيــرة، 
بينمــا درجــة متكــني العالقــات العامــة يف اإلتــالف املهــيمن أو عالقــة اإلبــالغ املباشــر مــع 

كانت كبيرة يف جامعة النجاح الوطنية ومتوسـطة يف جامعـة فلسـطني التقنيـة اإلدارة العليا  
 ).2كما يوضح جدول (
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  )2جدول رقم (
مدى إشراك العالقات العامة  مجاالت   املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية لدرجة

يف اإلدارة االستراتيجية ومتكني العالقات العامة يف اإلتالف املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدارة  
العليا يف اجلامعات الفلسطينية، وفًقا لنظرية التميز، يف جامعة (النجاح الوطنية، وفلسطني التقنية 

  "خضوري") 

 املجال  الرقم 
املتوسط  
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

النسبة  
  املئوية 

  الدرجة

  نتائج جامعة النجاح الوطنية

 كبيرة 76.6 0.75 3.83 إشراك العالقات العامة يف اإلدارة االستراتيجية   1

2 
متكني العالقات العامة يف اإلتالف املهيمن أو عالقة  

 اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا
 كبيرة 74.2 0.58 3.71

 نتائج جامعة فلسطني التقنية “خضوري"
 متوسطة  67.6 1.13 3.38  إشراك العالقات العامة يف اإلدارة االستراتيجية   1

2  
متكني العالقات العامة يف اإلتالف املهيمن أو عالقة  

  اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا
 كبيرة 72.6 1.00 3.63

بالســـــؤال األول: مـــــا مـــــدى متكـــــني دائرتـــــي العالقـــــات العامـــــة يف جـــــامعتي النتـــــائج املتعلقـــــة 
  (النجاح الوطنية، وفلسطني التقنية "خضوري") يف اإلدارة العليا؟

  )3جدول رقم (
طريقة نقل التقارير وموقع دائرة العالقات العامة يف الهيكل   حسب الدراسة عينة استجابات توزيع

  التنظيمي جلامعة (النجاح الوطنية، وفلسطني التقنية "خضوري") 
  النسبة املئوية %   التكرار  التصنيف   املتغير

طريقة نقل التقارير واملعلومات بني  
  دائرة العالقات العامة وإدارة اجلامعة

 100.0 30 اتصال مباشر 

 100.0 30 املجموع 

موقع دائرة العالقات العامة يف الهيكل  
 التنظيمي للجامعة

أسفل اإلدارة العليا 
 مباشرةً 

30 100.0 

 100.0 30 املجموع 

يتبني من اجلدول السابق أن طريقـة نقـل التقـارير واملعلومـات بـني دائـرة العالقـات العامـة 
املباشر، وأن موقع دائرة العالقات العامـة يف الهيكـل وإدارة اجلامعة جميعها تتم باالتصال  

التنظيمي للجامعة أسفل اإلدارة العليا مباشرًة، وهـذا يبـني مـدى متكـني وظيفـة العالقـات 
 العامة يف كلتا اجلامعتني.
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  النتائج املتعلقة يف جامعة النجاح الوطنية
  )4جدول رقم (

العالقات العامة يف   املعيارية والنسب املئوية ودرجة املوافقة لتمكنياملتوسطات احلسابية واالنحرافات 
  اإلتالف املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا

رقم 
  الفقرات

 الفقرات
املتوسط  
  احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

النسبة  
  املئوية 

  الدرجة

 كبيرة 82.0 0.73 4.10 اجلامعة مدى دعم اجلهة املخولة باتخاذ القرار يف   1

2  
امليزانية املخصصة لدائرة العالقات العامة يف  

 اجلامعة متكنها من القيام بعملها بكفاءة
 متوسطة  66.2 1.00 3.31

 كبيرة 74.2 0.58 3.71  الدرجة الكلية

مــدى متكــني دائــرة العالقــات  درجــة) أن 4يتضــح مــن خــالل البيانــات يف اجلــدول رقــم (
ــة النجــاح ــد تراوحــت املتوســطات  العامــة يف جامع ــرة، فق ــني املتوســطة والكبي ــا ب ــت م كان

املخصصـة لـدائرة  امليزانيـة() وهمـا الفقـرات 4.10) إلـى (3.31احلسابية عليها ما بني(
مدى دعم اجلهـة املخولـة (  العالقات العامة يف اجلامعة متكنها من القيام بعملها بكفاءة) و

 باتخاذ القرار يف اجلامعة).
  النتائج املتعلقة يف جامعة خضوري:

  )5جدول رقم (
العالقات العامة يف   املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية ودرجة املوافقة لتمكني

  اإلتالف املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدارة العليا
رقم 

  الفقرات
 الفقرات

املتوسط  
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

النسبة  
  املئوية 

  الدرجة

 كبيرة 74.4 1.10 3.72 مدى دعم اجلهة املخولة باتخاذ القرار يف اجلامعة   1

2  
لدائرة العالقات العامة يف  امليزانية املخصصة 

 اجلامعة متكنها من القيام بعملها بكفاءة
 كبيرة 70.8 1.12 3.54

 كبيرة 72.6 1.00 3.63  الدرجة الكلية

مــدى متكــني دائــرة العالقــات  درجــة) إن 5يتضــح مــن خــالل البيانــات يف اجلــدول رقــم (
كانــت كبيــرة، فقــد تراوحــت املتوســطات العامــة يف جامعــة فلســطني التقنيــة "خضــوري" 

(امليزانيـة املخصصـة لـدائرة ) وهمـا الفقـرات 3.72) إلـى (3.54احلسابية عليها ما بني(
لـة مدى دعم اجلهـة املخو(  العالقات العامة يف اجلامعة متكنها من القيام بعملها بكفاءة) و

 باتخاذ القرار يف اجلامعة).
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ــة يف اإلدارة  ــات العامــــ ــرة العالقــــ ــا مــــــدى إســــــهام دائــــ ــاني: مــــ ــؤال الثــــ ــة بالســــ ــائج املتعلقــــ النتــــ
  االستراتيجية جلامعتي (النجاح الوطنية، وفلسطني التقنية "خضوري")؟

  النتائج املتعلقة يف جامعة النجاح الوطنية:
  )6جدول رقم (

إشراك العالقات العامة يف اإلدارة  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية ملجال 
  االستراتيجية واتخاذ القرارات

رقم 
املتوسط   الفقرات  الفقرات

 احلسابي
االنحراف  

 املعياري 
النسبة  
  الدرجة  املئوية 

1  
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف التخطيط  

 االستراتيجي للجامعة
 كبيرة 78.8 1.02 3.94

2  
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف االستجابة  

 للقضايا الرئيسة التي تواجه اجلامعة
4.36 0.76 87.2 

كبيرة 
 جًدا

3  
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف تطوير الرؤية  

 املستقبلية للجامعة
 كبيرة 83.0 0.83 4.15

4  
إسهام دائرة العالقات العامة يف وضع  مدى 

 القرارات ذات البعد االستراتيجي للجامعة
 كبيرة 75.6 0.63 3.78

5 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف إجراء أنشطة  

 بحثية منتظمة وروتينية 
 كبيرة 78.8 1.02 3.94

6 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف إجراء بحث  

 أسئلة محددة محدد لإلجابة عن 
 كبيرة 69.4 1.02 3.47

7 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف حتديد  
أهداف استراتيجية قابلة للقياس على مستوى  

  اجلامعة
 كبيرة 68.4 1.12 3.42

8 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف حتديد  

عن  املنبثقة  (Action Plans)وتنفيذ خطط العمل 
 األهداف االستراتيجية للجامعة

 كبيرة 73.6 0.82 3.68

9 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف التحليل  

 للدائرة واجلامعة) SOWT Analysisالرباعي (
 كبيرة 70.4 1.17 3.52

10 
إسهام دائرة العالقات العامة يف متابعة ورصد  مدى 

  )KPIsمؤشرات األداء ( 
 كبيرة 71.4 1.07 3.57

11 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف تقدمي املشورة  
  والنصيحة لإلدارة العليا فيما يخص التنبؤ باألزمات 

4.21 0.78 84.2 
 كبيرة
 جًدا

12 
التخطيط  مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف 

االستراتيجي وصنع واتخاذ القرار وفق نهج رسمي  
  يستند إلى البحث 

 كبيرة 77.8 0.93 3.89

13 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف التخطيط  
االستراتيجي وفق نهج غير رسمي يستند إلى 

  التقدير واحلكم القائم على اخلبرة 
 كبيرة 71.4 1.07 3.57
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14 
العالقات العامة يف التواصل مع  مدى إسهام دائرة  

  األشخاص ذوي اخلبرة والدراية خارج اجلامعة 
 كبيرة 82.0 0.73 4.10

 كبيرة 76.6 0.75 3.83 الدرجة الكلية

ــات يف اجلــدول رقــم ( إشــراك العالقــات العامــة يف  درجــة) أن 6يتضــح مــن خــالل البيان
كانـت مـا بـني املتوسـطة والكبيـرة   يف جامعة النجـاح  اإلدارة االستراتيجية واتخاذ القرارات

) وهمــا 4.21) إلــى ( 3.78جــًدا، فقــد تراوحــت املتوســطات احلســابية عليهــا مــا بــني (
مدى إسهام دائرة العالقات العامـة يف وضـع القـرارات ذات البعـد االسـتراتيجي الفقرات (

ورة والنصيحة لإلدارة العليا مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف تقدمي املشوللجامعة)، (
 .فيما يخص التنبؤ باألزمات)

  وجاءت النتائج كما يأتي:  

تسهم دائرة العالقات العامة يف التخطيط االستراتيجي للجامعة بدرجة متوسطة   .1
  %.78.8بنسبة 

تسهم دائرة العالقات العامة يف االستجابة للقضايا الرئيسة التي تواجه اجلامعة  .2
 %.87.2بنسبة بدرجة كبيرة 

كبيرة   .3 بدرجة  للجامعة  املستقبلية  الرؤية  تطوير  العامة يف  العالقات  دائرة  تسهم 
 %.83.0بنسبة 

تسهم دائرة العالقات العامة يف وضع القرارات ذات البعد االستراتيجي للجامعة   .4
 %.75.6بدرجة متوسطة بنسبة 

وتينيــة بدرجــة تســهم دائــرة العالقــات العامــة يف إجــراء أنشــطة بحثيــة منتظمــة ور .5
 %.78.8كبيرة بنسبة  

تسهم دائرة العالقات العامـة يف إجـراء بحـث محـدد لإلجابـة علـى أسـئلة محـددة  .6
 %.69.4بدرجة كبيرة بنسبة  

تسهم دائرة العالقـات العامـة يف حتديـد أهـداف اسـتراتيجية قابلـة للقيـاس علـى  .7
 %.68.4مستوى اجلامعة بدرجة كبيرة بنسبة  

) Action Plansلعامة يف حتديـد وتنفيـذ خطـط العمـل (تسهم دائرة العالقات ا .8
 %.73.6املنبثقة عن االهداف االستراتيجية للجامعة بدرجة كبيرة بنسبة  

) للـدائرة SOWT Analysisتسهم دائرة العالقات العامة يف التحليل الربـاعي ( .9
 %.70.4واجلامعة بدرجة كبية بنسبة  
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) بدرجـة KPIsد مؤشـرات األداء (تسهم دائـرة العالقـات العامـة يف متابعـة ورصـ .10
 %.71.4كبيرة بنسبة  

تســهم دائــرة العالقــات العامــة يف تقــدمي املشــورة والنصــيحة لــإلدارة العليــا فيمــا  .11
 %.84.2يخص التنبؤ باألزمات بدرجة كبيرة جًدا بنسبة 

تسـهم دائـرة العالقـات العامـة يف التخطــيط االسـتراتيجي وصـنع واتخـاذ القــرار  .12
 %.77.8ند إلى البحث بدرجة كبيرة بنسبة  وفق نهج رسمي يست

ــر رســمي  .13 ــرة العالقــات العامــة التخطــيط االســتراتيجي وفــق نهــج غي تســهم دائ
 %.71.4يستند إلى التقدير واحلكم القائم على اخلبرة بدرجة كبيرة بنسبة  

تسهم دائـرة العالقـات العامـة يف التواصـل مـع االشـخاص ذوي اخلبـرة والدرايـة  .14
 %.82.0اجلامعة بدرجة كبيرة بنسبة  خارج  

  النتائج املتعلقة يف جامعة خضوري:
  )7جدول رقم (

إشراك العالقات العامة يف اإلدارة  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية ملجال 
  االستراتيجية واتخاذ القرارات

رقم 
املتوسط   الفقرات  الفقرات

 احلسابي
االنحراف  

 املعياري 
النسبة  
  الدرجة  املئوية 

1  
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف التخطيط  

 االستراتيجي للجامعة
3.18 

 
 متوسطة  63.6 0.98

2  
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف االستجابة  

 للقضايا الرئيسة التي تواجه اجلامعة
 كبيرة 76.2 1.07 3.81

3  
العالقات العامة يف تطوير الرؤية  مدى إسهام دائرة  

 املستقبلية للجامعة
 كبيرة 76.2 1.32 3.81

4  
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف وضع  
 القرارات ذات البعد االستراتيجي للجامعة

 متوسطة  63.6 1.40 3.18

5 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف إجراء أنشطة  

 بحثية منتظمة وروتينية 
 متوسطة  67.2 1.20 3.36

6 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف إجراء بحث  

 محدد لإلجابة على أسئلة محددة 
 متوسطة  65.4 1.27 3.27

7 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف حتديد  
أهداف استراتيجية قابلة للقياس على مستوى  

  اجلامعة
 متوسطة  60.0 1.34 3.00

8 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف حتديد  

عن  املنبثقة  (Action Plans)وتنفيذ خطط العمل 
 األهداف االستراتيجية للجامعة

 كبيرة 70.8 1.21 3.54
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9 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف التحليل  

 للدائرة واجلامعة) SOWT Analysisالرباعي (
 متوسطة  60.0 1.48 3.00

10 
إسهام دائرة العالقات العامة يف متابعة ورصد  مدى 

  )KPIsمؤشرات األداء ( 
 متوسطة  61.8 1.44 3.09

11 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف تقدمي  

املشورة والنصيحة لإلدارة العليا فيما يخص التنبؤ  
  باألزمات

 كبيرة 78.0 1.30 3.90

12 
التخطيط  مدى إسهام دائرة العالقات العامة يف 

االستراتيجي وصنع واتخاذ القرار وفق نهج رسمي  
  يستند إلى البحث 

 متوسطة  63.6 1.47 3.18

13 
مدى إسهام دائرة العالقات العامة التخطيط  
االستراتيجي وفق نهج غير رسمي يستند إلى 

  التقدير واحلكم القائم على اخلبر 
 متوسطة  63.6 1.40 3.18

14 
العالقات العامة يف التواصل مع  مدى إسهام دائرة  

  االشخاص ذوي اخلبرة والدراية خارج اجلامعة 
 كبيرة 78.0 1.37 3.90

 متوسطة  67.6 1.13 3.38 الدرجة الكلية

ــات يف اجلــدول رقــم ( إشــراك العالقــات العامــة يف  درجــة) إن 7يتضــح مــن خــالل البيان
التقنية "خضوري" كانـت مـا بـني يف جامعة فلسطني   اإلدارة االستراتيجية واتخاذ القرارات

) إلــى  3.00املتوســطة والكبيــرة، فقــد تراوحــت املتوســطات احلســابية عليهــا مــا بــني (
(مــــدى إســــهام دائــــرة العالقــــات العامــــة يف حتديــــد أهــــداف ) وهمــــا الفقــــرات 3.90(

لعامـة يف استراتيجية قابلة للقياس علـى مسـتوى اجلامعـة ومـدى إسـهام دائـرة العالقـات ا
ــاعي ( ــل الربـ ــةSOWT Analysisالتحليـ ــدائرة واجلامعـ ــرة و () ) للـ ــهام دائـ ــدى إسـ مـ

  .العالقات العامة يف تقدمي املشورة والنصيحة لإلدارة العليا فيما يخص التنبؤ باألزمات)

  وجاءت النتائج كما يأتي:  

متوسطة تسهم دائرة العالقات العامة يف التخطيط االستراتيجي للجامعة بدرجة   .1
  %.63.6بنسبة  

تسهم دائرة العالقات العامة يف االستجابة للقضايا الرئيسة التي تواجـه اجلامعـة  .2
 %.76.2بدرجة كبيرة بنسبة  

تسهم دائرة العالقات العامـة يف تطـوير الرؤيـة املسـتقبلية للجامعـة بدرجـة كبيـرة  .3
 %.76.2بنسبة  

القرارات ذات البعد االسـتراتيجي للجامعـة تسهم دائرة العالقات العامة يف وضع   .4
 %.63.6بدرجة متوسطة بنسبة  
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تســهم دائــرة العالقــات العامــة يف إجــراء أنشــطة بحثيــة منتظمــة وروتينيــة بدرجــة  .5
 %.67.2متوسطة 

تسهم دائرة العالقات العامـة يف إجـراء بحـث محـدد لإلجابـة علـى أسـئلة محـددة  .6
 %.65.4بدرجة متوسطة  

ت العامـة يف حتديـد أهـداف اسـتراتيجية قابلـة للقيـاس علـى تسهم دائرة العالقـا .7
 %.60.0مستوى اجلامعة بدرجة متوسطة بنسبة  

) Action Plansتسهم دائرة العالقات العامة يف حتديـد وتنفيـذ خطـط العمـل ( .8
 %.70.8املنبثقة عن االهداف االستراتيجية للجامعة بدرجة كبيرة بنسبة  

) للـدائرة SOWT Analysisالتحليل الربـاعي (تسهم دائرة العالقات العامة يف  .9
 %.60.0واجلامعة بدرجة متوسطة بنسبة 

) بدرجـة KPIsتسهم دائـرة العالقـات العامـة يف متابعـة ورصـد مؤشـرات األداء ( .10
 %.61.0متوسطة بنسبة  

تســهم دائــرة العالقــات العامــة يف تقــدمي املشــورة والنصــيحة لــإلدارة العليــا فيمــا  .11
 %.78.0بدرجة متوسطة بنسبة   يخص التنبؤ باألزمات

تسـهم دائـرة العالقـات العامـة يف التخطــيط االسـتراتيجي وصـنع واتخـاذ القــرار  .12
 %.63.6وفق نهج رسمي يستند إلى البحث بدرجة كبيرة بنسبة  

ــر رســمي  .13 ــرة العالقــات العامــة التخطــيط االســتراتيجي وفــق نهــج غي تســهم دائ
 %.63.6بدرجة متوسطة بنسبة   يستند إلى التقدير واحلكم القائم على اخلبرة

تسهم دائـرة العالقـات العامـة يف التواصـل مـع االشـخاص ذوي اخلبـرة والدرايـة  .14
 %.78.0خارج اجلامعة بدرجة كبيرة  

 وباملقارنة بني اجلامعتني، أشارت النتائج إلى:
مدى فاعلية دوائـر العالقـات العامـة يف اجلامعـات الفلسـطينية مجاالت  أن درجة   .1

ا لنظريــة حيــث تبــني أن درجــة  كانــت أكبــر جلامعــة النجــاح الوطنيــة التميــز وفقــً
إشراك العالقات العامة يف اإلدارة االسـتراتيجية جلامعـة النجـاح الوطنيـة كانـت 

ــة "خضــوري" جــاءت بدرجــة 76.6كبيــرة بنســبة  %، أمــا جامعــة فلســطني التقني
العامـــة يف متكــني العالقــات ، وتبـــني أن درجــة %67.6متوســطة بلغــت نســبتها 

يف جـامعتي (النجـاح   اإلتالف املهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشـر مـع اإلدارة العليـا
الوطنيــة، وفلســطني التقنيــة "خضــوري") كانــت كبيــرة، حيــث بلغــت نســبتها لــدى 
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% لـــدى جامعـــة فلســـطني التقنيــــة 72.6%، و 74.2جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة 
  "خضوري".

توافــق اإلدارة ) التــي أظهــرت Elshobaki )2017دراســة وتتفــق هــذه النتــائج مــع نتــائج 
العليا إلـى حـد كبيـر علـى أهميـة محـور التميـز يف اجلامعـة اإلسـالمية، واألزهـر، وجامعـة 

 Alkhouli.      وتختلـف نتـائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة 2016األقصى يف عـام 
ت العامة يف اجلامعات الفلسطينية ُمتارس بطريقة شبه ) التي أظهرت أن العالقا2012(

ــات التــي تواجــه العالقــات العامــة يف اجلامعــات  ــة، حيــث بينــت الدراســة أهــم العقب غربي
الفلســطينية، مــن أهمهــا قلــة التمويــل وعــدم تــوفير الوصــف الــوظيفي، واالفتقــار إلــى فهــم 

لتبـــاس حـــول ماهيـــة حقيقـــي للعالقـــات العامـــة مـــن قبـــل املـــوظفني، وأن هنـــاك بعـــض اال
ا مــع نتــائج دراســة  ) Yang )2010العالقــات العامــة، وربطهــا بالدعايــة، واختلفــت أيضــً

أن ممارسة العالقات العامـة يف املؤسسـات التعليميـة العليـا يف تـايوان ال   التي توصلت إلى
تــزال حتتــاج إلــى املزيــد مــن التطــوير، وأن أحــد العقبــات الرئيســة التــي حتــول دون تطــوير 
العالقــات العامــة املدرســية هــو أن املؤسســات التعليميــة نــادرًا مــا توظــف مهنيــني يف هــذا 

مارسـون املسـؤولون عـن العالقـات العامـة التعليميـة خلفيـات املجال بشكٍل عاٍم، ال ميلك امل
ا مـع  تعليمية، وال خبـرة عمـل ذات صـلة يف العالقـات العامـة أو االتصـاالت، وتختلـف أيضـً

التــي توصــلت إلــى أن هنــاك قصــور يف عمــل العالقــات العامــة يف ) 2011دراســة جــودة (
العالقات العامة غير مفعلـة رغـم   األمانة العامة ملجلس الوزراء الفلسطيني، حيث إن دائرة

وجودها على الهيكل التنظيمي كمسـمى وظيفـي دون أن يشـغلها كـادر وظيفـي، وباإلضـافة 
 إلى ذلك عدم اهتمام اإلدارات العليا مبوضوع العالقات العامة.

ــة يف اإلدارة 2 ــات العام ــد إشــراك العالق ــع الدراســة لبع ــراد مجتم ــني أن اســتجابة أف . تب
وكانــت االســتجابة علــى الدرجــة كلتــا اجلــامعتني بــني املتوســطة والكبيــرة، االســتراتيجية ل

  الكلية كبيرة جلامعة النجاح الوطنية.

تعــزى هــذه النتيجــة إلــى إســهامها يف االســتجابة للقضــايا الرئيســة التــي تواجــه اجلامعــة، 
م وتقــدمي املشــورة والنصــح لــإلدارة العليــا فيمــا يخــص التنبــؤ باألزمــات، إضــافة إلــى إســها

اجلامعات يف حتديد وتنفيذ خطط العمل املنبثقة عـن األهـداف االسـتراتيجية، وإسـهامها 
يف التخطيط االستراتيجي وصـنع واتخـاذ القـرارات وفـق نهـج رسـمي يسـتند إلـى البحـث، 

  وإسهامها يف حتليل وإجراء املسوح وقياس ومتابعة ورصد مؤشرات األداء.

) التـي توصـلت إلـى أن القـدرة Oldenbanning  )2013  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
االســـتراتيجية علـــى اتخـــاذ القـــرارات، والقـــدرة علـــى حـــل املشـــكالت، ومعرفـــة وخبـــرات 



 

 
364 364 

التواصل تشكل أهم ثـالث سـمات للقيـادة االحترافيـة، كمـا أشـار حـوالي نصـف املبحـوثني 
خــرى، إلــى أن قيــادة العالقــات العامــة تختلــف يف ثــالث طــرق عــن القيــادة يف املجــاالت األ

ويشمل ذلـك القـدرة علـى بنـاء الرسـائل بشـكٍل اسـتراتيجي، وامـتالك رؤيـة شـاملة لكيفيـة 
ــادقة  ــة الصـ ــراءات املنظمـ ــاالت واإلجـ ــة االتصـ ــان بأهميـ ــا، واإلميـ ــع جمهورهـ ــل مـ التواصـ
واألخالقية، وأكدت الدراسة على أهمية إشراك العالقات العامة يف اإلدارة االسـتراتيجية 

 Kriyantonoوصــول إلــى التميــز واالحتــراف، وتشــابهت مــع دراســة واتخــاذ القــرارات لل
) التي أشارت نتائجها إلى أن أنشطة العالقـات العامـة كانـت جيـدة يف مؤسسـات 2019(

التعلــيم العــالي يف إندونيســيا، وأن اإلدارة االســتراتيجية تشــارك يف هــذه األنشــطة، وتبــني 
مج االســتراتيجية للمنظمــة، وتبــني أن مشــاركة العالقــات العامــة يف تصــميم وتنظــيم البــرا

ــة،  ــرار يف املنظم ــة صــنع الق ــة راضــون عــن مشــاركتهم يف عملي ــات العام ممارســي العالق
ا مــع دراســة  ) حيــث أظهــرت نتائجهــا أن مهنيــي Mykkänen )2017وتشــابهت أيضــً

العالقات العامة الفنلنديني يسهمون يف عمليات صنع القرار التنظيمي بتسع مهام مختلفـة 
مثلة باآلتي (النشر، التنسيق، احلوار/ املناقشة، التنفيـذ، البحـث، االستشـارة، املشـاركة، مت

التخطيط، بناء السـياق) باعتبـار أن هـذه العمليـات تشـكل جـزء مـن اإلدارة االسـتراتيجية، 
) التـي بينـت أن ممارسـي العالقـات العامـة يف Yang  )2010وتختلف مـع نتيجـة دراسـة  

التعلــيم العليــا يف تــايوان ال يتمتعــون بالقــدر الكــايف مــن الســلطة إلدارة شــؤونهم مؤسســات 
ا مــــع دراســــة  Shamsan وكــــذلك إشــــراكهم يف اإلدارة االســــتراتيجية، وتشــــابهت أيضــــً

) التي بينت أن العالقات العامة يف جمعية الصليب األحمر يف كينيـا تشـكل جـزًءا 2015(
ــى املســت ــى مــن اإلدارة االســتراتيجية عل وى التنظيمــي، ففــي حــني أنهــا تــدير برامجهــا عل

الصــــعيد االســـــتراتيجي، فهـــــي تســـــعى إلـــــى إيجــــاد تـــــوازن بـــــني األنشـــــطة الداخليـــــة 
  واالستراتيجيات التي تتعامل مع البيئة اخلارجية من أجل حتقيق مهمة املنظمة وأهدافها.

يف االئــتالف  . تبــني أن اســتجابة أفــراد مجتمــع الدراســة لبعــد متكــني العالقــات العامــة3
املهيمن أو عالقة االبالغ املباشر مع اإلدارة العليا لكلتا اجلامعتني بني املتوسـطة والكبيـرة، 

 وكانت االستجابة على الدرجة الكلية كبيرة لكلتا اجلامعتني.

تعزى هذه النتيجة إلى أن العالقات العامة يف كلتا اجلـامعتني تقـع حتـت اإلدارة العليـا وأن 
التقارير واملعلومـات تـتم عـن طريـق اتصـال دائـرة العالقـات العامـة بشـكٍل مباشـر مـع نقل  

اإلدارة العليا، إضافة إلى الدعم املادي واملعنوي الذي تقدمه اجلهة املخولـة باتخـاذ القـرار 
  يف اجلامعة لدوائر العالقات العامة يف كلتا اجلامعتني لتمارس عملها بكفاءة.
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) التــي أشــارت إلــى أن العالقــات Yue )2016نتيجــة دراســة  وتختلــف هــذه النتيجــة مــع
العامة نـادرًا مـا تـدار بطريقـة اسـتراتيجية يف الصـني، علـى وجـه اخلصـوص، حيـث بينـت 
الدراسة إن العالقات العامة تنخرط يف الدور الفنـي ولـيس يف صـنع السياسـة التنظيميـة، 

املهيمنـة وأوضـحت النتـائج أنـه لـم  وبينت أن العالقات العامة لم تكن عضًوا يف االئتالفات
ا كبيـًرا باالرتقـاء مبكانـة العالقـات العامـة، ولـم يـتم  يظهر كبـار مـديري املؤسسـات اهتمامـً
تقيــيم العالقــات العامــة بدرجــة كافيــة مــن قــبلهم لتمكينهــا مــن االنضــمام إلــى أعلــى هيئــة 

ا مـع دراسـة    -لصنع القـرار ) التـي بينـت Yang )2010االئـتالف املهـيمن، وتختلـف أيضـً
افتقار رؤساء اجلامعات والكليات يف تايوان أي اإلدارة العليا لفهم وظيفة العالقات العامـة 
وقلة الدعم املقدم ملمارسـي العالقـات العامـة يف املؤسسـات التعليميـة يف تـايوان، وتختلـف 

) التي كشـفت نتائجهـا أن العالقـات العامـة يف الكويـت Bashir  )2019كذلك مع دراسة  
ــابلتهم ال ــذين متــت مق ــن ال ــة العظمــى م ــني أن الغالبي ــث تب ــاز" حي ــاٍم "بامتي ــتم بشــكٍل ع  ت

يعتقــدون أن اإلدارة العليــا تنظــر إلــى العالقــات العامــة علــى أنهــا أقــل أهميــة مــن اإلدارات 
األخرى، وتبني أن ممارسي العالقـات العامـة أقـل مشـاركة يف اإلدارة االسـتراتيجية، وأقـل 

) Kriyantono  )2019ة يف التحـالف املهـيمن، وتشـابهت مـع دراسـة  قدرة علـى املشـارك
التي أظهرت نتائجها أن مؤسسات التعليم العالي يف إندونيسيا يف جامعـات الواليـات تتـيح 
للعالقات العامة الفرصة لتقدمي االقتراحات مباشرة إلى أعلى مستوى إداري، أي أنـه يـتم 

هـيمن، وتبـني أن العالقـات العامـة تتمتـع بالسـلطة متكني العالقات العامـة مـن االئـتالف امل
  واالستقاللية كونها وظيفة متكاملة منفصلة عن الوظائف األخرى.

ــة وإدارة  تبـــني أن . 4 ــات العامـ ــرة العالقـ ــات بـــني دائـ ــارير واملعلومـ ــل التقـ ــة نقـ طريقـ
يف جامعة (النجـاح الوطنيـة، وفلسـطني التقنيـة "خضـوري") جميعهـا تـتم   اجلامعة

موقــع دائــرة العالقــات العامــة يف الهيكــل التنظيمــي لكلتــا باالتصــال املباشــر، وأن 
، وهـــذا يبـــني مـــدى متكـــني وظيفـــة حتـــت اإلدارة العليـــا مباشـــرة اجلـــامعتني تقـــع

  العالقات العامة لكلتا اجلامعتني.
) والتي بينت أن موقع العالقات العامـة يف 2012مع دراسة حسني (اختلفت هذه النتيجة  

الهيكل التنظيمي غيـر واضـح، ويف معظـم األحيـان يكـون قسـم العالقـات العامـة واملشـرف 
ــوي ( ــع دراســة العل ا م ــت أيضــً ا إلدارات أخــرى، واختلف ــً ــه تابع ــي 2017علي أظهــرت ) الت

ع الكثير من الوظـائف األخـرى لشـركة نتائجها أن جهاز العالقات العامة تتداخل وظائفه م
ــابكو)، وأن العالقـــات العامـــة ال حتتـــل مكانـــة مرموقـــة ضـــمن الهيكـــل  نفـــط البحـــرين (بـ

  التنظيمي للشركة.
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  خالصة الدراسة وتوصياتها: 
مـدى إشـراك وإسـهام دوائـر العالقـات العامـة يف هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى  

جامعتي (النجاح الوطنيـة، وفلسـطني التقنيـة "خضـوري") يف اإلدارة االسـتراتيجية، ومـدى 
واملقارنــة بــني دوائــر متكــني دائــرة العالقــات العامــة لكلتــا اجلــامعتني مــن اإلدارة لعليــا، 

ل منها يف ممارسة العالقات ك العالقات العامة لكل من اجلامعتني بهدف قياس مدى متيز
  العامة فيها وفًقا لنظرية التميز.

مــدى فاعليــة دوائــر العالقــات العامــة يف اجلامعــات الفلســطينية حــول مجــاالت إن درجــة 
العالقــات العامــة يف اإلتــالف  ، ومتكــنيإشــراك العالقــات العامــة يف اإلدارة االســتراتيجية

التميـز يف جـامعتي النجـاح  وفًقا لنظريـة رة العليااملهيمن أو عالقة اإلبالغ املباشر مع اإلدا
وفلســطني التقنيــة "خضــوري" كانــت أكبــر جلامعــة النجــاح الوطنيــة، حيــث كانــت درجــة 
االستجابة ألفراد مجتمع الدراسة لبعد إشـراك العالقـات العامـة يف اإلدارة االسـتراتيجية 

وكانـت توسـطة والكبيـرة،  جلامعتي (النجاح الوطنية، وفلسـطني التقنيـة "خضـوري") بـني امل
%، أمـا 76.6وبلغت نسـبتها جلامعـة النجـاح الوطنيـة    االستجابة على الدرجة الكلية كبيرة

%، وتبــني أن اســتجابة 67.7جامعــة فلســطني التقنيــة فقــد كانــت متوســطة وبلغــت نســبتها 
بـالغ أفراد مجتمع الدراسة لبعد متكني العالقات العامة يف االئتالف املهيمن أو عالقـة اال

وكانـت االسـتجابة علـى املباشر مع اإلدارة العليا لكلتـا اجلـامعتني بـني املتوسـطة والكبيـرة، 
%، أمـا جامعـة خضـوري فقـد 74.2الدرجة الكليـة كبيـرة، وبلغـت نسـبتها جلامعـة النجـاح  

طريقة نقل التقارير واملعلومات بني دائرة العالقات العامة   تبني أن%، و72.6بلغت نسبتها  
ــة ــر، وأن  وإدارة اجلامعـ ــال املباشـ ــتم باالتصـ ــا تـ ــامعتني جميعهـ ــا اجلـ ــرة يف كلتـ ــع دائـ موقـ

، حتــت اإلدارة العليــا مباشــرةً  العالقــات العامــة يف الهيكــل التنظيمــي لكلتــا اجلــامعتني تقــع
  وهذا يبني مدى متكني وظيفة العالقات العامة لكلتا اجلامعتني.

  التوصيات
 ت الدراسة بعدة توصيات، أهمها:يف ضوء ما تقدم من نتائج، خرج

  إتاحة الفرصة لـدوائر العالقـات العامـة يف اجلامعـات الفلسـطينية، للمشـاركة يف
اإلدارة االســـتراتيجية وصـــنع القـــرار، وذلـــك مـــن خـــالل إشـــراكها يف عمليـــات 
التخطيط االستراتيجي، وحتديـد األهـداف االسـتراتيجية فيمـا يتعلـق بـاجلمهور، 

وح امليدانية، وقياس ومتابعة ورصد مؤشـرات األداء وتقـدمي وإجراء البحوث واملس
النصح واملشورة لإلدارة العليا وفًقا لـذلك، حيـث أظهـرت نتـائج الدراسـة احلاليـة 
أن هنــــاك فروقــــات يف بعــــض عناصــــر اإلدارة االســــتراتيجية أظهرتهــــا فقــــرات 
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حيث جـاءت االستبانة بني كلتا اجلامعتني، منها عمليات البحث والتقييم والقياس  
بدرجة متوسطة، وتبني أيًضا أن إشراك العالقات العامة يف اإلدارة االستراتيجية 
لــدى جامعــة فلســطني التقنيــة "خضــوري" جــاء بدرجــة متوســطة بلغــت نســبتها 

67.6.%  
  ضــــرورة زيــــادة املوازنــــات املخصصــــة لــــدوائر العالقــــات العامــــة يف اجلامعــــات

بواجباتهــا املنــوط بهــا بشــكٍل أكبــر، حيــث بينــت الفلســطينية لتمكينهــا مــن القيــام 
النتــائج أن امليزانيــة املخصصــة لــدوائر العالقــات العامــة والتــي متكنهــا مــن تنفيــذ 
ــة النجــاح  ــدى جامع ــت متوســطة ل ــاءة كان ــا بكف ــام بعمله ــا وأنشــطتها للقي برامجه

 %. 66.2الوطنية حيث بلغت نسبتها  
 مــة مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص، زيــادة عــدد العــاملني يف دوائــر العالقــات العا

وتوفير املزيد مـن الـدورات املهنيـة يف املجـاالت التـي يحتاجهـا ممارسـو العالقـات 
العامـــة، وذلـــك لتمكيـــنهم يف ممارســـة األدوار اإلداريـــة، حيـــث تبـــني أن إمكانـــات 
ومهـــارات العـــاملني يف التخطـــيط االســـتراتيجي وإجـــراء البحـــوث كأحـــد األدوار 

لعالقــات العامــة يف جامعــة فلســطني التقنيــة "خضــوري" جــاءت اإلداريــة لــدائرة ا
%، أمــا يف جامعــة النجــاح الوطنيــة جــاءت 63.6بدرجــة متوســطة بلغــت نســبتها 

 %.77.8بدرجة كبيرة بلغت نسبتها  
  كمــا توصــي الدراســة البــاحثني واألكــادمييني بــإجراء دراســات مســتقبلية يف نفــس

مجال الدراسة، ولكن باستخدام أداة املالحظـة كونهـا مـن املمكـن أن تعطـي نتـائج 
ا عكــس  أكثــر دقــة، ففــي حالــة اســتخدام االســتبانة فقــد يــدعي املبحوثــون أحيانــً

 الكمال. الواقع املوجود من خالل إظهارهم ملؤسساتهم مبظهر  
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