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    املراسالت

داخل جمهورية مصر العربية 75 جنيًها مصرًيا
خارج جمهورية مصر العربية 40 دوالرًا أمريكًيا 
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   تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات 

الكتب والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

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 مطبوعة 

بالكمبيوتر .... ونسخة على  C D، 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 العلمية

-  أ.د/ علي عجوة

-  أ.د/ محمود يوسف 

-  أ.د/ جنوى كامل 

-  أ.د/ محمد معوض 

-  أ.د/ جمال النجار

-  أ.د/ حسن على 

-  أ.د/ سامي الشريف 

-  أ.د/ عبد الصبور فاضل

-  أ.د/ فوزي عبد الغني 

-  أ.د/ شريف اللبان 

-  أ.د/ خالد صالح الدين

-  أ.د/ عرفة عامر 

-  أ.د/ حنان جنيد

-  أ.د/ إيناس أبو يوسف

-  أ.د/ سلوى العوادلي. 

-  أ.د/ عبد الرحيم درويش

-  أ.د/ رزق سعد 

-  أ.د/ محمود عبد العاطي 



أنشطة العالقات العامة اإللكترونية اجلامعية يف 

الفيس بوك وعالقتها بثقة الطالب يف جامعاتهم

د/ محمد السيد طاحون

 مدرس العالقات العامة واإلعالن مبعهد اإلسكندرية العالي 
لإلعالم.
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ملخص
هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن معــدل اســتخدام ممارســي العاقــات العامــة فــي الجامعــة لموقــع فيــس بــوك 
إلنجــاز أعمالهــم ، العاقــات العامــة الحواريــة عبــر موقــع فيــس بــوك فــي الجامعــات وتوافــر بيئــة مناســبة لهــا، 
معــدل اســتخدام موقــع فيــس بــوك مــن قبــل الطــاب للتواصــل مــع الجامعــة ، درجــة ثقــة الطــاب فــي الجامعــة ، 
العاقــة بيــن التفاعليــة والحــوار الــذي يقيمــه الطــاب عبــر موقــع فيــس بــوك والثقــة فــي الجامعــة ، واســتخدمت لذلــك 
اســتمارتي اســتبيان طبــق أحدهمــا علــى )64( وهــم اجمالــي ممارســي العافــات العامــة فــي الجامعــات )المنصــورة 
ممثلــة للجامعــات الحكوميــة ، والدلتــا وحــورس ممثلتــا للجامعــات الخاصــة( ، واآلخــر علــى )402( مــن الطــاب 
بطريقــة عينــة المصادفــة لطــاب الجامعــات ســالفة الذكــر خــال شــهري ينايــر وفبرايــر 2017. وكانــت مــن أهــم 

نتائــج الدراســة:
-  العاقــة بيــن الحــوار التــي تقيمــة العاقــات العامــة فــي الجامعــات وثقــة الطــاب فيهــا كمؤسســة تعليميــة عاقــة 
ارتباطيــة عكســية ســواء بيــن الحــوار التــي تقيمــة الجامعــة والثقــة مــن جهــة ، أو بيــن اســتجابة الطــاب للحــوار 

والثقة.
توفــر الجامعــات مجتمــع الدراســة للمممارســين البيئــة الازمــة للحــوار مثــل: اإلمكانيــات الازمــة للتواصــل، تنــوع   -

أســلوب نشــر الرســالة، الحصــول علــى التدريــب والــدورات ، توافــر الفنييــن المتخصصيــن للمســاعدة.

ABSTRACT:
The study aimed to reveal the rate of usege of PR practitioners at the University 

for Facebook to achieve their work, dialogue PR through Facebook in universities 
and the availability of a suitable environment, the rate of use of the Facebook by 

students to communicate with the university, The relationship between the interactive 
and the dialogue conducted by students through the Facebook site and confidence in 
the university, and used the form of a questionnaire applied one of the (64), the total 

practitioners of PR in universities (Mansoura representing government universities, 
Delta and Horus representatives of private universities), and the other on (402) Manal 
Students in a sample manner encountered by the students of the above universities 

during the months of January and February 2017. The most important results of the 
study:

- The relationship between the dialogue that evaluates the PR in the universities and 
the students 'trust in them as an educational institution is an inverse correlation 
between the dialogue that values the university and the trust on the one hand or 
between the students' response to dialogue and trust.

- Universities provide the study community to practitioners the environment needed 
for dialogue such as: the possibilities for communication, diversity of the method 
of dissemination of the message, access to training and courses, availability of spe-
cialized technicians to help.
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مقدمة:

تتيــح شــبكة اإلنترنــت العديــد مــن الخدمــات التفاعليــة والحواريــة التــي تســتفيد منهــا المنظمــات فــي 
التواصــل وبنــاء العاقــات مــع الجمهــور، وقــد شــهد حقــل العاقــات العامــة تحــواًل مــن مجــرد التركــز 
دارتهــا إلــى االهتمــام ببنــاء العاقــات والحفــاظ عليهــا؛ لــذا وجــب علــى ممارســي  علــى االتصــاالت واإ

العاقــات العامــة اســتخدام وســائل جديــدة تدعــم مــن التواصــل مــع الجماهيــر لبنــاء هــذه العاقــات.
 وبظهــور شــبكات مواقــع التواصــل االجتماعيــة تــم تطويــر آليــات التفاعــل وأســاليب الحــوار لتوفــر 
التفاعليــة بيــن طرفــي االتصــال متمثــًا فــي المنظمــات وجماهيرهــا علــى اختافهــا؛ ويعــد موقــع فيــس 
بــوك مــن أكثــر المواقــع اســتخداًما مــن قبــل أفــراد الجمهــور، ولــذا قامــت معظــم المؤسســات لعمــل 

صفحــات خاصــة بهــا للتواصــل وبنــاء العاقــة.
كمــا أســفرت بيئــة التشــغيل المتغيــرة عــن توقعــات جديــدة لشــكل ووظيفــة التواصــل بيــن المنظمــات 
وأصحــاب المصلحــة، وهــذا بــدوره يعنــي تغييــر التوقعــات بشــأن دور ممارســي العاقــات العامــة 
لــى الميســرين للجهــود الراميــة إلــى إيجــاد  مــن منفــذي الضــرورات الوظيفيــة إلــى مديــري العاقــات واإ

المعنــى المشــترك بيــن المنظمــات وأصحــاب المصلحــة فيهــا.
ومــن المؤسســات التــي اهتمــت ببنــاء العاقــات هــي مؤسســات التعليــم العالــي؛ لمــا يحملــه مــن 

أهميــة عظيمــة إلمــداد المجتمــع بأفــراد صالحيــن لقيــادة البــاد.
الدراسات السابقة والتعليق عليها:

قــام الباحــث باالطــاع علــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة بهــدف التعــرف علــى كيفيــة قيــاس 
المتغيــرات موضــوع الدراســة عــن طريــق عــرض دراســات تناقــش اســتخدامات العاقــات العامــة 

اإللكترونيــة فــي مجــال التعليــم العالــي، وكانــت كاآلتــي: 
المحــور األول: دراســات تناولــت العاقــات العامــة اإللكترونيــة فــي الجامعــات وثقافــة 

الحــوار: وانقســمت الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع إلــى:
1- دراســات تناولت اســتخدام الممارســين للتكنولوجيا؛ مثل دراســة محمد خالد الحبل )2015(

)1(، بعنــوان » اســتخدام ممارســي العاقــات العامــة لتكنولوجيــا االتصــال الحديثــة للتواصــل مــع 

الجمهــور الداخلــي بجامعــات قطــاع غــزة “، وتوصلــت إلــى أن غالبيــة ممارســي العاقــات العامــة 
يســتخدموا موقــع التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك للتواصــل مــع الجمهــور، ودراســة محمــد فــاروق 
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القاضــي )2013( )2( بعنــوان: اســتخدامات إدارات العاقــات العامــة لإلنترنــت فــي التواصــل مــع 
جماهيرهــا: دراســة تطبيقيــة علــى إدارات العاقــات العامــة فــي الجامعــات األردنيــة، وتوصلــت إلــى 

أن االنترنــت مــن أولــى الوســائل المســتخدمة للتواصــل مــع الجماهيــر مــع اختــاف نــوع الجامعــة.
2- دراسات تناولت مواقع التواصل االجتماعي: وقد قسمت إلى:

أ- دراســات تناولــت نظــرة الممارســين للمواقــع مثــل دراســة عبــد الباســط احمــد هاشــم )2014( 
)3(، بعنــوان: » اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي العاقــات العامــة دراســة مــن منظــور 

ممارســي العاقــات العامــة فــي العالــم العربــي “، وطبقــت علــى 120 ممــارس للعاقــات العامــة 
فــي الــدول العربيــة المختلفــة، وتوصلــت إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن ممارســي العاقــات العامــة 
-عينة الدراســة- تســتخدم مواقع التواصل االجتماعي)مواقع الفيس بوك في مقدمتها( في ممارســة 

األنشــطة االتصاليــة للعاقــات العامــة.
ب - وأخــرى تناولــت دور وســائل التواصــل فــي تعليــم علــوم العاقــات العامــة مثــل دراســة 
)Shearlean ( )2002م( )4( بعنــوان: اســتخدامات شــبكة اإلنترنــت والبريــد اإللكترونــي فــي 

علــوم العاقــات العامــة، وتوصلــت إلــى تأكيــد الممارســون أن البريــد اإللكترونــي هــو شــئ أساســي 
فــي العاقــات اإلعاميــة؛ فهــم يؤمنــوا أن شــبكة اإلنترنــت والبريــد اإللكترونــي قــد ســها األمــور 
الخاصــة بالتغطيــة اإلعاميــة، يؤكــد أكثــر مــن )86%( مــن الممارســين أن الشــبكة حســنت مــن 

عمــل العاقــات العامــة.
3- العاقات العامة اإللكترونية وثقافة الحوار:

أ- دراســات تؤكــد علــى أن الوســائل تدعــم التفاعــل االجتماعــي للطــاب مثــل دراســة ســميرة 
بلعربــي )2014م( )5(، بعنــوان: دور شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي زيــادة التفاعــل فــي الوســط 
الجامعــي: الفايســبوك أنموذًجــا: دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة أم البواقــي؛ 
 Jake( وتوصلــت إلــى اســتفادة الطــاب مــن األســاتذة أكاديمًيــا عــن طريــق الفيــس بــوك، ودراســة
Chappelle( )2014م( )6(، بعنــوان » دور العاقــات العامــة فــي تعزيــز التفاعــل بيــن الطلبــة 
الجامعييــن مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي وســبل تفعيلــه “، وتوصلــت إلــى قيــام الفيــس 

بــوك بتحســين أداء العاقــات العامــة.
ب- دراســات اهتمــت بدراســة الحــوار الــذي تقــوم بــه المؤسســات مــن خــال مواقــع التواصــل: مثــل 
دراســة )Kirat( )2007م( )7( بعنــوان: تعزيــز العاقــات اإلعاميــة عبــر اإلنترنــت: اســتخدامات 
أقســام العاقــات العامــة لإلنترنــت فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ وتوصلت إلــى أن كل المنظمات 
لديهــم موقــع علــى اإلنترنــت، ثلثيــن منهــم ينشــر منشــوراتهم علــى اإلنترنــت وثلثهــم فقــط يســتخدم 
الصحــف اإللكترونيــة لرصــد التغطيــة فــي اإلعــام ولجمــع المعلومــات، والبيانــات والمعلومات، ثاثة 
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فقــط مــن 24 منظمــة لديهــم علــى اإلنترنــت غرفــة لألخبــار، واثنيــن لديهــم اســتطاعات رأي عــن 
المنظمــة، ودراســة حاتــم علــي حيــدر الصالحــي )2016م( )8(، بعنــوان: »دور الفيــس بــوك فــي 
تدعيــم الحــوار بيــن المنظمــة والجمهــور: دراســة فــي إطــار نظريــة االتصــال الحــواري«، وتوصلــت 
 ) Mihaela( إلــى جميــع مؤشــرات االتصــال الحــواري تميــل إلــى الدرجــات المتوســطة، ودراســة
)2014م( )9(، بعنــوان: بريــد العاقــات العامــة اإللكترونــي: التأثيــر والكفــاءة دراســة حالــة . 
وخلصــت إلــى أن تأثيــر البريــد اإللكترونــي كبيــر كوســيلة اتصــال ألهميتــه للعاقــات اإلنســانية التــي 

تبنــى عليهــا العاقــات العامــة.
المحــور الثانــي: دراســات تناولــت العاقــات العامــة اإللكترونيــة فــي المؤسســات المختلفــة: 

وانقســمت الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع إلــى:
1- دراســات تناولــت عاقــة العاقــات العامــة باإلنترنــت: مثــل دراســة )Michael( )2003م( 
ــة, والنــوع,  ــات العامــة وصفحــات اإلنترنــت مــن حيــث المشــكات التنظيمي )10( وعنوانهــا العاق

وطبيعــة المؤسســة، وتوصلــت إلــى أن كل الممارســين قــد اكتســبوا المهــارات الازمــة الســتخدام 
شــبكة اإلنترنــت، ولــم تســجل أي اختــاف فــي اآلراء بيــن الرجــال والنســاء مــن الممارســين العامليــن 
فــي المنظمــات الربحيــة وغيــر الربحيــة، أو اختــاف بيــن الذيــن يعملــون فــي المنظمــات العلميــة 
وغير العلمية، ودراســة )hilip. Anastasios. ( )2010م( )11( العاقات العامة على اإلنترنت: 
اختيــار العمليــات، االبتــكارات، والتحديــات -دراســة يونانيــة- وتشــير النتائــج أن اإلنترنــت يمكنــه 
الجمهــور  مــع  العاقــة  لتحســين  العامــة  العاقــات  مجــال  فــي  والممارســين  المنظمــات  مســاعدة 
العامــة، ودراســة ســلوى  العاقــات  مجــال  فــي  اإلنترنــت  تبنــى  واقترحــت  المصلحــة،  أصحــاب 
ــر الهادفــة للربــح لموقــع التواصــل  العوادلــي )2015م( )12(، بعنــوان » اســتخدام المنظمــات غي
االجتماعــي )دراســة حالــة علــى اســتخدام صفحــات الفيــس بــوك “، وقامــت بتحليــل مضمــون 
صفحتــي مؤسســة مستشــفى ســرطان األطفــال 57357، وجمعيــة رســالة لألعمــال الخيريــة علــى 
تعريــف  بهــدف  بــوك  الفيــس  تســتخدما صفحــات  المؤسســتين  أن  إلــى  بــوك، وتوصلــت  الفيــس 
جمهورهــا المســتهدف باألنشــطة والخدمــات التــي تقدمهــا، حرصــت المنظمتــان علــى نشــر الصــور 
والفيديوهــات عــن األنشــطة والخدمــات التــي تقدمهــا حتــى تحقــق مصداقيــة أكثــر لــدى جمهورهــا 
المســتهدف مــن المتطوعيــن والمتبرعيــن، ودراســة أســامة مصطفــى عبــد الوهــاب )2017م( )13(، 
بعنــوان: » اســتخدام ممارســي العاقــات العامــة فــي شــركات قطــاع األعمــال لتكنولوجيــا االتصــال 
وعاقتــه بتطويــر أدائهــم دراســة ميدانيــة “، وطبقــت الدراســة علــى عينــة عمديــة قوامهــا )129( 
ممــارس للعاقــات العامــة بشــركات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي بمصــر، وتوصلــت إلــى أن 
اســتخدام غالبيــة ممارســي العاقــات العامــة لتكنولوجيــا االتصــال، تقــدم اإلدارة العليــا الدعــم الكامــل 
لممارسي العاقات العامة، وانتقضت دراسة )Tamar( )2014م( )14( بعنوان: أنشطة العاقات 
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العامــة فــي اإلعــام الجديــد فــي إســرائيل 2012: دراســة علــى تغييــر العاقــات- انخفــاض ظهــور 
وكاالت العاقــات العامــة علــى اإلنترنــت. وانخفــاض اســتفادة وكاالت العاقــات العامــة اإلســرائيلية 

مــن وســائل التواصــل االجتماعــي.
2- دراســات تناولــت دور وســائل التواصــل االجتماعــي فــي إحــداث تغيــرات فــي ممارســة العاقات 
العامــة: مثــل دراســة)Maureen. Michael ( )2010م( )15( بعنــوان: التنشــئة االجتماعيــة 
االســتباقية )اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي العاقــات العامــة: تحليــل مضمــون 
تكنيــكات العاقــات العامــة المســتخدمة مــن قبــل جمعيــة العاقــات العامــة األمريكيــة(، وفــي اطــار 
ذلــك أجــرت تحليــل محتــوى لتكنيــكات جمعيــة العاقــات العامــة األمريكيــة لمــدة عــام واحــد، وتوصلــت 
إلــى قــوة تأثيــر وســائل اإلعــام أثنــاء تنفيــذ خطــط العاقــات العامــة واقترحــت تدريــب معلميــن 
للعاقــات العامــة مــن قبــل الجمعيــات المهنيــة والممارســين، ودراســة )Pete Voss( )2011م( 
)16( بعنــوان »الشــفافية مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي: تحســين مهنــة العاقــات العامــة 

فــي القــرن الحــادي والعشــرين«؛ وأكــدت علــى وجــود عاقــات متبادلــة بيــن اســتخدام وســائل 
اإلعــام االجتماعيــة مــن قبــل متخصصــي العاقــات العامــة ومصداقيــة المنظمــة، وابتعــدت دراســة 
) Michael. Taylor،Erich ( )2012م( )17( - بعنــوان: مواقــع العاقــات العامــة مــن منظــور 

ــم تحقــق المواقــع النشــطة التواصــل الواعــد؟- قليــا بإثباتهــا أن  الممارســين النشــطين: لمــاذا ل
االتصــال علــى المواقــع أكثــر تأثيــًرا عندمــا يتســق مــع قضايــا أو أحــداث أو لعــرض الــرؤى والنقــد، 
تحقــق المواقــع التواصــل الفعــال والجيــد مــع الجماهيــر، كمــا ينظــر إلــى المواقــع علــى أنهــا أدوات 

لاتصــال يجــب أن تتكامــل مــع الممارســات التقليديــة للعاقــات العامــة.
االستفادة من الدراسات السابقة:

بعــد االطــاع علــى الدراســات الســابقة والتعــرف علــى أهــم االتجاهــات الحديثــة التــي تتعلــق 
باســتخدام الحــوار فــي مجــال العاقــات العامــة بوصفــه اســتراتيجية هامــة لتكويــن العاقــات مــع 

الجماهيــر توصــل الباحــث إلــى نتيجتيــن مهمتيــن، همــا:
تدعيم الفيس بوك للعاقة بين األساتذة والطاب في الجامعات.. 1
يقوم الفيس بوك بتدعيم ثقافة الحوار بين المؤسسات وجماهيرها.. 2

وبنــاًء علــى تلــك النتائــج تمثلــت اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي النقــاط 
اآلتيــة:
التحديد الدقيق لموضوع الدراسة ومتغيراتها.- 
ساعدت في صياغة األهداف والتساؤالت والفروض.- 
ساعدت في بناء أدوات الدراسة ومقاييسها.- 
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مشكلة الدراسة:
بعــد االطــاع علــى الدراســات الســابقة والنظريــات الخاصــة ببنــاء الحــوار ولألهميــة الخاصــة 
لمؤسســات للجامعــات لكونهــا تمــد المجتمــع بشــباب مثقفيــن نافعيــن للبــاد؛ وجــب علينــا دراســة 
العاقــات العامــة الجامعيــة واســتخدامها لوســائل التواصــل الحديثــة وتفعيــل الحــوار مــع فئــة الطــاب 
الذيــن يمثلــون الجمهــور االســتراتيجي لجميــع مؤسســات التعليــم علــى حــد ســواء، وعاقــة ذلــك علــى 

مــا يحملــه هــؤالء الطــاب مــن ثقــة لجامعاتهــم التــي ينتظمــون بهــا.
أدى مــا ســبق إلــى بلــورت مشــكلة الدراســة الحاليــة بســؤال الممارســين عــن األنشــطة التــي تقــوم 
بهــا العاقــات العامــة اإللكترونيــة وعاقــة ذلــك بثقــة الطــاب فــي جامعتهــم؛ ليكــون عنــوان البحــث: 
ــة فــي الفيــس بــوك وعاقتهــا بثقــة الطــاب فــي  ــة الجامعي أنشــطة العاقــات العامــة اإللكتروني

جامعاتهــم.
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن اآلتي:
رصــد معــدل اســتخدام ممارســي العاقــات العامــة فــي الجامعــة لموقــع فيــس بــوك إلنجــاز . 1

أعمالهــم.
إبــراز دور العاقــات العامــة الحواريــة عبــر موقــع فيــس بــوك فــي الجامعــات المصريــة -مجتمــع . 2

الدراســة- ومدى توافر بيئة مناســبة لها.
معرفــة معــدل اســتخدام موقــع فيــس بــوك مــن قبــل الطــاب للتواصــل مــع الجامعــة والوســائل . 3

التــي يســتخدمها لذلــك. 
رصــد العاقــة بيــن التفاعليــة والحــوار الــذي يقيمــه الطــاب عبــر موقــع فيــس بــوك والثقــة فــي . 4

الجامعــة.
الكشف عن درجة ثقة الطاب في الجامعة.. 5

أهمية الدراسة:
تمثــل الدراســة أهميــة لممارســي العاقــات العامــة داخــل الجامعــات؛ للحصــول علــى تواصــل - 

جيــد وبنــاء عاقــة مــع جمهــور الطــاب.
تفيــد الباحثيــن والدراســين فــي مجــال دراســات العاقــات العامــة فــي التعــرف علــى مجــال - 

العاقــات العامــة الحواريــة.
تفيــد القائميــن علــى التعليــم العالــي فــي اســتثمار وســائل التواصــل االجتماعــي لبنــاء جســور - 

الثقــة مــع جمهــور الطــاب.
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تساؤالت الدراسة:
1- ما معدل تعرض الممارسين للفيس بوك إلنجاز أعمال العاقات العامة ؟

2-ما مدى توافر بيئة مناسبة للعاقات العامة الحوارية عبر موقع فيس بوك في الجامعة؟
3- ما معدل استخدام موقع فيس بوك من قبل الطاب للتواصل مع الجامعة:

4- ما الوسائل التي يستخدمها الطاب للتفاعل مع صفحات الفيس بوك في الجامعة؟
5- ما درجة ثقة الطاب في الجامعة؟

6- مــا معــدل تحقــق العاقــات العامــة الحواريــة عبــر موقــع فيــس بــوك فــي الجامعــات المصريــة 
مجتمــع الدراســة؟

7- مــا مــدى توافــر بيئــة مناســبة للعاقــات العامــة الحواريــة فــي الجامعــات المصريــة مجتمــع 
الدراســة؟

فروض الدراسة:
1- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الممارســين عينــة الدراســة علــى مقيــاس العاقــات 

العامــة الحواريــة حســب نــوع الجامعــة.
2- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الطــاب عينــة الدراســة علــى مقيــاس التفاعليــة حســب 

نــوع الجامعــة.
3- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الطــاب عينــة الدراســة علــى مقيــاس الحــوار حســب 

نــوع الجامعــة.
4- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الطــاب عينــة الدراســة علــى مقيــاس الثقــة حســب نــوع 

الجامعة.
5- توجــد عاقــة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن التفاعليــة التــي يقيمهــا الطــاب عبــر 

موقــع فيــس بــوك والثقــة فــي الجامعــة.
6- توجــد عاقــة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن الحــوار الــذي يقيمــه الطــاب عبــر 

موقــع فيــس بــوك والثقــة فــي الجامعــة.
مصطلحات الدراسة ونظرياتها:

العاقــات العامــة اإللكترونيــة EPR: وهــي اســتخدامات تطبيقــات التكنولوجيــا الرقميــة لتحقيــق 
أهــداف العاقــات العامــة؛ ويقصــد بهــا فــي الدراســة الحاليــة صفحــات الفيــس بــوك الجامعيــة.

الحوار: وهو الجو التفاعلي الذي يحدث بين الجامعة والطاب.
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ــة  ــات العامــة الحواري ــة مــن نظريتــي العاق وفــي هــذا االطــار اســتفادت الدراســة الحالي
ــي: ــة ونوضحهمــا فــي اآلت ــة التفاعلي ونظري

:)the dialogic public relations theory( أواًل: نظرية العاقات العامة الحوارية
تقــوم العاقــات العامــة الحواريــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ قــام بصياغتهــا )كينــت وتيلــور 
)بيرســون  رأســهم  علــى  العلمــاء  مــن  مجموعــة  المبــادئ  هــذه  وطــور   )-Kent & Tayler  -
Pearson(؛ والــذي وضــع إطــاًرا لتســهيل العاقــة الحواريــة مــن خــال شــبكة اإلنترنــت)18(.

مبادئ العاقات العامة الحوارية:
 Kent & - يمكــن أن نحصــر مبــادئ النظريــة فــي خمــس نقــاط كمــا وضحهــا )كينــت وتيلــور

Tayler-( كمــا فــي الجــدول اآلتــي)19(:
جدول )1( مبادئ العاقات العامة الحوارية 

المبادئ 
(Principle)

الدافع / توجه المشاركين
 Motivation/orientation of)

(participants

التنفيذ
(Implementation) 

نتيجة
(Outcome) 

التبادلية 
(Mutuality)

تعاون المنظمات وأصحاب المصلحة في 
عملية اتخاذ القرارات التنظيمية.

المساواة واالحترام المتبادل.

تقديم المشاركين مساهمات غير مقيدة.
يتجنب المناقشين أساليب السيطرة على 

تدفق أو اتجاه المحادثة“.

تغييرات لدى كل المشاركين 
في المواقف والسلوك 

الستيعاب احتياجات بعضهم 
البعض.

التشابه 
(Propinquity)

تسعى المنظمات إلى اشراك أصحاب 
المصالح في اتخاذ القرارات.

يتطلع الجميع إلى عالقة مستمرة

تقدم المنظمات وأصحاب المصلحة 
اقتراحات تنعكس في عملية صنع 

القرار.
قد تعكس هذه االقتراحات وجهات نظر 

المشاركين.
يجب توفير الموارد كافية (من قبل 

المنظمة المعنية).

اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالمسائل المقبولة لكل من 

المشاركين.

العطف 
(Empathy)

يتعاطف المشاركون ويدعمون بعضهم 
البعض.

يريدون اتخاذ قرارات في ما يتعلق 
بالسلوك التنظيمي الذي يتالءم مع الفهم 

المشترك.

يدرك المشاركون أنه يجب تنفيذ 
التواصل بطرق تالئم األطراف 

األخرى المعنية.

تعزيز الثقة بين المشاركين، 
وتحسين العالقات.
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تابع جدول )1( مبادئ العاقات العامة الحوارية 

المبادئ 
(Principle)

الدافع / توجه المشاركين
 Motivation/orientation of)

(participants

التنفيذ 
(Implementation)

نتيجة
(Outcome) 

(Risk) الخطر

يقبل المشاركون مدخالت من المجموعات 
أو األفراد الذين قد ينظر إليهم على أنهم 
غريبون أو معادون ألن لديهم شيئًا ذا 
قيمة إلضافته إلى عملية صنع القرار.

يقومون بمشاركة 
المعلومات وإن جعلتهم 

عرضة للهجوم. 
يكشفون عن أجنداتهم 

ونواياهم بصدق.

قد تكون هناك:
عواقب غير متوقعة.

نتائج غير مرغوب فيها أو 
غير مالئمة من وجهة نظر أحد 

المشاركين.

االلتزام
(Commitment) 

تعترف المنظمات والجهات المعنية بأن 
الدخول في اتصال مع بعضها البعض 

أمر حيوي الستمرار العالقة بينهما.
األطراف صادقون مع بعضهم البعض.

تبادل المعلومات حول 
المواقف المتنوعة

سوف يفهم الطرفان بشكل أفضل 
بعضهما البعض، وسوف يصالن 
إلى مواقف متبادلة للطرفين بشأن 

القضايا.

دور العاقات العامة في الحوار المفتوح)20(:
توضــح الســطور اآلتيــة بإيجــاز عــدة أدوار رئيســة مســتندة إلــى حــوار الــذي يرتبــط بممارســة 

العاقــات العامــة وهــي: المترجــم الثقافــي، إضافــة المعانــي، والمســتمع التنظيمــي.
الدور األول: ممارسي العاقات العامة كمترجمين ثقافيين:

يمكــن أن يطلــق علــى الفعــل المتعلــق بالحــدود اللغويــة دور المترجــم الثقافــي للعاقــات العامــة 
العالــم  إلــى  المؤسســات  داخــل  مــن  الترجمــة  باســتمرار  الممارســون  يديــر  المثــال،  ســبيل  )علــى 
الخارجــي، مــن اإلدارة إلــى الموظفيــن، مــن المؤسســة إلــى العميــل، أو مــن الشــركة إلــى المجتمــع. 
هــذه الترجمــات يمكــن أن تكــون حرفيــة )أي بيــن اللغــات(، أو بيــن الثقافــات المختلفــة داخــل نفــس 
اللغــة أو البلــد أو المجتمــع، وللتواصــل البــد مــن ســد الفجــوة فــي الفهــم؛ وال يكفــي لذلــك دراســة 

الكلمــات اللغويــة فقــط، بــل عليــه معرفــة المكونــات االتصاليــة غيــر اللفظيــة.
الدور الثاني: إدارة ممارسي العاقات العامة للمعنى:

وهــي مرتبطــة بالترجمــة الثقافيــة وتعنــي أن يكــون الممارســين علــى علــم بالــدالالت اللغويــة وفهــم 
األلفــاظ المختلفــة للمعنــى الواحــد وداللــة كل لفــظ داخــل المعنــي، كمــا تعنــي بــث القيــم التــي تــود 

المؤسســة ايصالهــا إلــى جماهيــر المؤسســة.
الدور الثالث: ممارسي العاقات العامة كمستمعين تنظيميين:

وتعنــي تنظيــم الوســائل التــي مــن خالهــا معرفــة انطباعــات وتعليقــات الجماهيــر عــن المؤسســة 
حتــى تؤخــذ فــي عيــن االعتبــار وتفنيــد االدعــاءات الخاطئــة.
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ثانًيا: نظرية التفاعلية:
حدد جورتز »Goertz« أربعة أبعاد رئيسية للتفاعلية، تمثلت في اآلتي)21(:

1- درجــة االختيــار المتاحــة: ويهتــم برصــد عــدد االختيــارات التــي تتيحهــا الوســيلة اإلعاميــة 
المســتخدمة؛ فــي حيــن تتيــح شــبكة اإلنترنــت اختيــارات عديــدة جــًدا يصعــب حصرهــا، وتتمثــل 
فــي مواقــع الويــب المختلفــة، الدردشــة اإللكترونيــة، البريــد اإللكترونــي، التحكــم فــي الصــوت 
والصــورة والنــص واأللعــاب اإللكترونيــة وغيرهــا، يكتفــي التليفزيــون بإتاحــة االختيــار مــن بيــن 

ــا. القنــوات المحــددة، وفــى درجــة الصــوت وفــى خصائــص الصــورة أحياًن
2- درجة القدرة على التعديل: يشير هذا البعد إلى قدرة المستقبل على تغيير شكل أو مضمون 
الرســالة االتصاليــة التــي توجــه إليــه أو إضافــة معلومــات جديــدة لهــا عاقــة بمضمــون هــذه 
الرســالة؛ ففــي حيــن تتيــح شــبكة اإلنترنــت وبخاصــة خدمــة المجموعــات اإلخباريــة للمســتخدم 
إرســال أي نــوع مــن الرســائل وتوزيعهــا علــى كل المشــاركين، ال يعــرض التليفزيــون كوســيلة 

تقليديــة أيــة إمكانيــة لتعديــل الرســالة اإلعاميــة.
3- عــدد االختيــارات والتعديــات المتاحــة: ويشــير إلــى عــدد االختيــارات والتعديــات المتــاح 

إجراؤهــا عبــر كل وســيلة اتصاليــة علــى حــده.
ــة: درجــة الخطيــة أو عــدم الخطيــة تشــير إلــى قيــاس ســيطرة  ــة / عــدم الخطي 4- درجــة الخطي
المستخدم على الوقت وعلى النشاط الذي تبدله العملية االتصالية وعلى التسلسل االتصالي، 
ويتضــح هــذا فــي الهيبرتكســت )Hypertext ( والــذي يتيــح للفــرد الحريــة فــي تحديــد مــاذا ؟ 

ومتــى يقــرأ موضــوع معيــن؟
وقصــر »مكميــان وهوانــج » McMillan & Hawang » التفاعليــة فــي: اتجــاه االتصــال؛ 
ويعنــي تحقيــق االتصــال التبادلــي بيــن المرســل والمســتقبل، ســيطرة المســتخدم؛ ويعنــي المشــاركة 
النشــطة للمســتقبل، الزمــن؛ ويتمثــل فــي مــدى الســرعة التــي يتــم بهــا اســتام الرســالة، والســرعة التــي 
يرســل بهــا األفــراد الرســائل، وســرعة االســتجابة وهــي االهتمــام الرئيســي للمســتخدمين والقائميــن 
باالتصــال فــي الوســائل التفاعليــة، ويتضمــن مفهــوم الزمــن فــي االتصــال التفاعلــي عبــر الوســائل 

الحديثــة وقــت البحــث عــن المعلومــات ووقــت تحميلهــا)22(. 
تمثلت استفادت الدراسة الحالية من الجزء النظري المعروض في الصفحات السابقة في اآلتي:

تــم التركيــز علــى أدوار ممارســي العاقــات العامــة: كمترجميــن ثقافييــن، إدارتهــم للمعنــى، - 
كمســتمعين تنظيمييــن.

 - Kent & - تــم قيــاس بعــض الفقــرات الــواردة فــي مبــادئ كمــا وضحهــا )كينــت وتيلــور
Tayler-( والــواردة فــي الجــدول رقــم )1(.
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الخاصــة -  بــوك  الفيــس  صفحــات  مــع  الطــاب  تفاعليــة  بقيــاس  الدراســة  اســتفادت  كمــا 
الدراســة-. -مجتمــع  بالجامعــات 

مجتمع وعينة الدراسة:
أواًل: مجتمع وعينة الدراسة من ممارسي العاقات العامة في الجامعات:

للجامعــات  ممثلــة  المنصــورة  جامعــة  فــي  العامــة  العاقــات  ممارســي  فــي  الدراســة  مجتمــع  يتحــدد 
الحكوميــة، وجامعتــي الدلتــا وحــورس ممثلتــا للجامعــات الخاصــة ، وقــام الباحــث باختيــار أســلوب الحصــر 

الشــامل لــكل الممارســين خــال شــهري ينايــر وفبرايــر 2017؛ وكانــت كاآلتــي:
جــــدول )2( توصيف عينة الدراسة من الممارسين

توصيف عينة الدراسة من الممارسين 

عدد الممارسينالمجموعاتالمتغيرات

النوع
28ذكور

36إناث

العمر

16من 25 سنة ألقل من 30سنة

31من 30 سنة ألقل من 35 سنة

3517 سنة فأكثر

نوع الجامعة مجتمع الدراسة
39حكومية

25خاصة

مستوى التعليم للعينة
32تعليم جامعي  

32دراسات عليا 
64اإِلجمالّي

توضــح بيانــات الجــدول الســابق توصيــف عينــة دراســة وكانــوا 64 وزعــوا: 28 ممــارس مــن الذكــور 
و36 ممــارس إنــاث. وحســب العمــر:16 ممــارس )مــن 25 ســنة ألقــل مــن 30ســنة(، 31 ممــارس 
)مــن 30 ســنة ألقــل مــن 35 ســنة(، 17 ممــارس )35 ســنة فأكثــر(. وحســب الجامعــة التــي 
يعملــون بهــا: 39ممــارس فــي الجامعــات الحكوميــة )53.8% تعليــم جامعــي، 46.2 دراســات 
عليــا(، و25 ممــارس فــي الجامعــات الخاصــة )44% تعليــم جامعــي، 56 دراســات عليــا(. (. 
وحســب المســتوى التعليمــي: 32ممــارس حصلــوا علــى تعليــم جامعــي، و32 ممــارس حصلــوا علــى 

دراســات عليــا.
ثانًيا: مجتمع وعينة الدراسة من طاب الجامعات:

يتحــدد مجتمــع الدراســة فــي الطــاب بالجامعــات )المنصــورة ممثلــة للجامعــات الحكوميــة، والدلتــا 
وحــورس ممثلتــا للجامعــات الخاصــة( ، وقــام الباحــث باختيــار أســلوب عينــة المصادفــة خــال شــهري 
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ينايــر وفبرايــر 2017؛ وكانــت كاآلتــي:
جــــــدول )3( توصيف عينة الدراسة من الطاب

توصيف عينة الدراسة من الطالب 

أعداد الطالبالمجموعاتالمتغيرات

النوع
200ذكور

202إناث

نوع الجامعة مجتمع الدراسة
202حكومية

200خاصة

نوع الكلية التي يدرس بها الطالب
202نظرية

200علمية

402اإِلجمالّي

ــوع كاآلتــي: 200 مــن الطــاب ذكــور، 202 مــن  وزعــت عينــة الدراســة مــن الطــاب حســب الن
الطــاب إنــاث، وحســب نــوع الكليــة 202 طالًبــا فــي الكليــة النظريــة، و200 طالًبــا فــي الكليــات 
العمليــة. وحســب نــوع الجامعــة: 202 طالًبــا فــي الجامعــات الحكوميــة، و200 طالًبــا فــي الجامعــات 

الخاصــة.
مبررات اختيار العينة:

تم اختيار الجامعات مجتمع الدراسة لألسباب اآلتية:
بيــن . 1 عالمــي  تصنيــف  علــى  حصلــت  التــي  المصريــة  الجامعــات  مــن  المنصــورة  جامعــة 

العالميــة. الجامعــات 
جامعتــي حــورس والدلتــا تقعــا فــي نفــس البقعــة الجغرافيــة لجامعــة المنصــورة؛ وبذلــك تكــون . 2

المقارنــة عادلــة.
اختــارت العينــة جامعتيــن خاصتيــن لقلــة عــدد الممارســين فــي الجامعــات الخاصــة عنهــا فــي . 3

الحكوميــة.
تــم اختيــار منطقــة محافظــة الدقهليــة باعتبارهــا ممثلــة لجمهوريــة مصــر العربيــة باحتوائهــا علــى . 4

أنشــطة الزراعــة والصناعــة والصيــد؛ لمــا تحويــة مــن أماكــن زراعيــة ومــدن صناعيــة وســواحل 
علــى البحــر المتوســط.
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أدوات جمع البيانات:
تــم جمــع بيانــات الدراســة باســتخدام صحيفــة االســتقصاء بالمقابلــة، وفــي إطــار ذلــك قــام الباحــث 
بتصميم صحيفتين لاســتبيان أحدهما موجه إلى ممارســي العاقات العامة في الجامعات مجتمع 

الدراســة، واآلخــر موجــه إلــى الطــاب فــي الجامعــات نفســها.
وقــد قــام الباحــث بإعــداد االســتمارتين فــي صورتهمــا األوليــة بعــد مراجعــة أهــداف الدراســة 
وتســاؤالتها وفروضهــا، ثــم ُعرَضْتــا علــى مجموعــة مــن علمــاء اإلعــام واالتصــال)23(؛ لقيــاس 
صــدق االســتمارة، ثــم عدلتــا وُطبِّقــت اســتمارة ممارســي العاقــات العامــة علــى عــدد 10 
مفــردات مــن عينــة الدراســة لقيــاس مــدى صاحيتهــا للتطبيــق، ، وقــد بلغــت قيمــة معامــل 
ألفــا كرونبــاخ 0.89 وهــي قيمــة تــدل علــى صــدق االســتمارة، و ُطبِّقــت اســتمارة االســتبيان 
الموجــه للطــاب علــى عــدد 20 مفــردة مــن عينــة الدراســة لقيــاس مــدى صاحيتهــا للتطبيــق، 
وقــد بلغــت قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ 0.912 وهــي قيمــة تــدل علــى صــدق االســتمارة، ثــم 

ِصيَغــت االســتمارتين  فــي شــكلهما النهائــي.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 

 SPSS forقــام الباحــث بإجــراء التحليــل اإلحصائــي لبيانــات هــذه الدراســة باســتخدام برنامــج
 ،windows

وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية:
1- التكرارات البسيطة والنسب المئوية .

2- المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .
3- الوزن المرجح.

.»T.test« »4- اختبار »ت
نتائج الدراسة:

الخــاص  )االســتبيان  الدراســة  ألداتــي  اإلحصائــي  التحليــل  نتــاج  اآلتيــة  الصفحــات  توضــح 
الدراســات  نتائــج  ببعــض  ومقارنتهــا  وتفســيرها  بالطــاب(،  الخــاص  االســتبيان   – بالممارســين 

العلميــة. والنظريــات 
أواًل: الجانب الخاص بالممارسين:

أثبتــت الدراســات اســتخدام العاقــات العامــة لإلنترنــت كوســيلة مهمــة للتواصــل مــع الجماهيــر 
مثــل دراســة محمــد فــاروق القاضــي)25(، ودراســة )Pete Voss( )26(؛ لــذا ســوف يتــم عــرض النتائــج 

فــي اطــار النقــاط اآلتيــة:
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أ- استخدام موقع فيس بوك من قبل ممارسي العاقات العامة في الجامعة:
جدول )4( تعرض الممارسين للفيس بوك إلنجاز األعمال حسب نوع الجامعة

تعرض الممارسين للفيس بوك إلنجاز أعمال العالقات العامة حسب نوع الجامعة

استخدام الفيس بوك
االجماليجامعة خاصةجامعة حكومية

%ك%ك%ك
515.4312914.1أقل من ساعة

1846.210402843.8من ساعة ألقل من 3 ساعات
1538.512482742.2من 3 ساعت فأكثر

391002510064100االجمالي

كا2)0,585(  درجة حرية )2( مستوى المعنوية )0,747(  غير دالة عند 0,05
تشــير البيانــات إلــى أن 43.8% مــن عينــة الدراســة يســتخدموا الفيــس بــوك )مــن ســاعة ألقــل 
مــن 3 ســاعات( يومًيــا؛ 46.2% مــن الجامعــات الحكوميــة، مقابــل 40% مــن الجامعــات الخاصــة. 
و42.2% يســتخدموه )مــن 3 ســاعت فأكثــر( يومًيــا؛ 38.5% مــن الجامعــات الحكوميــة، مقابــل 
مــن   %15.4 يومًيــا؛  ســاعة(  مــن  )أقــل  يســتخدموه  و%14.1  الخاصــة.  الجامعــات  مــن   %48
الجامعــات الحكوميــة، مقابــل 12% مــن الجامعــات الخاصــة. وتــدل قيمــة )كا2( البالغــة )0.747( 
علــى عــدم وجــود عاقــة دالــة بيــن نــوع الجامعــة ومعــدل االســتخدام اليومــي لفيــس بــوك؛ ممــا يعنــي 
أن الجامعــات باختــاف أنواعهــا تســتخدم هــذا الموقــع يومًيــا بنفــس المعــدل تقريًبــا، وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة عبــد الباســط أحمــد هاشــم )2014( )27( فــي أن الغالبيــة العظمــى مــن ممارســي 

العاقــات العامــة تســتخدم موقــع الفيــس بــوك.
جدول )5( مرات تعرض الممارسين للفيس بوك إلنجاز األعمال حسب نوع الجامعة
مرات تعرض الممارسين للفيس بوك إلنجاز أعمال العالقات العامة حسب نوع الجامعة

استخدام الفيس بوك
االجماليجامعة خاصةجامعة حكومية

%ك%ك%ك
923.13121218.8مرة واحدة يوميًا

2153.810403148.4مرتين إلى 5 مرات
923.112482132.8أكثر من 5 مرات يوميًا

391002510064100االجمالي

كا2)4,484(  درجة حرية )2( مستوى المعنوية )0,106(  غير دالة عند 0,05
إلــى 5  بــوك مرتيــن  الفيــس  الدراســة يســتخدموا  إلــى أن 48.4% مــن عينــة  البيانــات  تشــير 
مــرات يومًيــا؛ 53.8% مــن الجامعــات الحكوميــة، مقابــل 40% مــن الجامعــات الخاصــة. و%32.8 
يستخدموه أكثر من 5 مرات يومًيا؛ 23.1% من الجامعات الحكومية، مقابل 48% من الجامعات 
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الخاصــة. و18.8% يســتخدموه مــرة واحــدة يومًيــا؛ 23.1% مــن الجامعــات الحكوميــة، مقابــل %12 
مــن الجامعــات الخاصــة. وتــدل قيمــة )كا2( البالغــة )4.484( علــى عــدم وجــود عاقــة دالــة بيــن 
نــوع الجامعــة ومعــدل االســتخدام اليومــي لفيــس بــوك؛ ممــا يعنــي أن الجامعــات باختــاف أنواعهــا 
تســتخدم هــذا الموقــع يومًيــا بنفــس المعــدل تقريًبــا، وياحــظ ذلــك أيضــا مــن العنصــر الســابق والــذي 

تشــابه فــي النســب مــع هــذا العنصــر.
1- متوسطات درجات عينة الدراسة على المقياس:

جدول )6( مقياس تحقق العاقات العامة الحوارية الجامعية عبر موقع فيس بوك
مقياس تحقق العالقات العامة الحوارية الجامعية عبر موقع فيس بوك   ن= (64)

تحقق العالقات العامة الحوارية

المتوسط بدرجة صغيرةإلى حد مابدرجة كبيرة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي %ك%ك%ك

6093.846.3--2.940.24497.9

تدل البيانات الســابقة على تحقق الحوار كنمط للعاقات العامة بنســبة 97.9%؛ مما يدل على 
تطــور ملحــوظ فــي أداء العاقــات العامــة فــي التعليــم العالــي المصــري. ويؤكــد ذلــك مــا توصلــت 
إليــة دراســة ســلوى العوادلــي )2015( )28( فــي الحــرص علــى نشــر الصــور والفيديوهــات عــن األنشــطة 
والخدمــات لخلــق المصداقيــة لــدى جمهورهــا والــذي يمهــد لعاقــات عامــة حواريــة بيــن المؤسســة وجماهيرهــا.

جدول )7(  فقرات مقياس العاقات العامة الحوارية عبر موقع فيس بوك
فقرات مقياس العالقات العامة الحوارية عبر موقع فيس بوك   ن= (64)

الفقرات
المتوسط نادًراأحيانًادائما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي %ك%ك%ك

اإلعالن عن الحفالت والمعارض 
100-3----64100والمؤتمرات والندوات.

2.980.12599.5--6398.411.6الرد على استفسارات وشكاوى الطالب .

االطالع على مشاركات الطالب لمعرفة 
2.750.43691.7--48751625احتياجاتهم.

2.720.45390.6--4671.91828.1اجراء الحوارات مع طالب الجامعة.

2.660.47990.1--4365.62234.4تنظيم دورات تدريبية مستمرة للطالب.

2.610.49287--3960.92539.1االعداد لألنشطة المختلفة .

اعداد لقاءات بين الطالب والعاملين 
4773.4710.91015.62.580.75285.9وإدارة الجامعة.

اجراء البحوث واستطالعات رأى 
4367.21218.8914.12.530.73484.4الطالب
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تشــير النتائــج حســب بيانــات الجــدول الســابق إلــى تقــدم فقــرة )اإلعــان عــن الحفــات والمعــارض 
والمؤتمــرات والنــدوات( بــوزن 100%، وتوالــت الفقــرات: الــرد علــى استفســارات وشــكاوى الطــاب، 
االطــاع علــى مشــاركات الطــاب لمعرفــة احتياجاتهــم، اجــراء الحــوارات مــع طــاب الجامعــة، تنظيــم 
دورات تدريبيــة مســتمرة للطــاب، االعــداد لألنشــطة المختلفــة )االجتماعيــة- الثقافيــة – الترفيهيــة 
الجامعــة –كل  دارة  واإ والعامليــن  الطــاب  بيــن  لقــاءات  اعــداد  الجامعــة،  نطــاق  داخــل وخــارج   )
علــى حــده-؛ عــن طريــق اللقــاءات الطابيــة المفتوحــة أو اتاحــة األســئلة أثنــاء النــدوات، وعمــل 
االجتماعــات الدوريــة للعامليــن، وانتهــت بفقــرة )اجــراء البحــوث واســتطاعات رأى الطــاب فــي 
الموضوعــات التــي تخصهــم( بــوزن 84.4%. وتــدل النتائــج علــى تحقــق الفقــرات بــوزن كبيــر ممــا 
 Luke( يؤكــد تطــور أداء العاقــات العامــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي. ويؤكــد مــا ســبق مــا أكــده
Capizzo( أداء ممارســي العاقــات العامــة كمســتمعين تنظيمييــن؛ والتــي تعنــي تنظيــم الوســائل 
للتعــرف مــن خالهــا علــى انطباعــات وتعليقــات الجماهيــر عــن المؤسســة ألخذهــا فــي االعتبــار 
وتفنيــد االدعــاءات الخاطئــة)29(؛ فهنــا يقــوم الممارســين باســتخدام الفيــس بــوك لتحقيــق هــذه الوظيفــة.

3- الفروق بين عينة الدراسة على مقياس العاقات العامة الحوارية حسب نوع الجامعة:
جـــــــــــــدول )8( اختبار »ت« »t-test« لنوع الجامعة على مقياس تحقق العاقات الحوارية 

العالقات العامة 
الحوارية

االنحراف المتوسطالعددالمجموعات
قيمة tالمعياري

درجة 
الحرية 

dF

SIGمستوى الداللة

392.920.27الحكومية
غبر دالة عند 0.588-620.559

0.05 252.960.2الخاصة

تفيــد قيمــة »ت« فــي الجــدول الســابق لعــدم وجــود فــروق بيــن تحقــق العاقــات العامــة الحواريــة 
فــي الجامعــات مجتمــع الدراســة حســب متغيــر نــوع الجامعــة؛ ممــا يــدل علــى أن الجامعــات المصريــة 
تهتــم باســتخدام الوســائل الحديثــة، وتعمــل علــى تحقــق الحــوار بينهــا وبيــن جماهيرهــا مــن الطــاب، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع محمــد فــاروق القاضــي)30( والــذي أثبــت عــدم وجــود فــروق بيــن الجامعــات 

حســب نــوع الجامعــة فــي االتصــال باإلنترنــت )ممــا يعنــي تحقــق العاقــات العامــة الحواريــة(.
1- متوســطات درجــات عينــة الدراســة علــى مقيــاس توافــر بيئــة مناســبة للعاقــات العامــة 

الحواريــة:
جدول )9( مقياس توافر بيئة العاقات العامة الحوارية الجامعية

مقياس تحقق العالقات العامة الحوارية الجامعية عبر موقع فيس بوك   ن= (64)

توافر بيئة العالقات العامة 
الحوارية

المتوسط بدرجة صغيرةإلى حد مابدرجة كبيرة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي %ك%ك%ك

64100----3-100
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تشــير بيانــات الجــدول أنــه ال خــاف بيــن الممارســين فــي الجامعــات مجتمــع الدراســة علــى توافــر 
بيئــة مناســبة إلقامــة العاقــات العامــة الحواريــة.

جدول )10( فقرات مقياس توافر بيئة مناسبة للعاقات العامة الحوارية عبر موقع فيس بوك
فقرات مقياس توافر بيئة مناسبة للعالقات العامة الحوارية عبر موقع فيس بوك ن= (64)

الفقرات
المتوسط أرفضمحايدأوافق

الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي %ك%ك%ك

توفر العالقات العامة بالجامعة 
100-3----64100اإلمكانيات الالزمة.

يتيح أكثر من أسلوب لنشر الرسالة 
100-3----64100بوضوح وقابلية للفهم.

يسمح بإرسال رسائل متعددة في 
100-3----64100وقت متزامن.

يمكنني من إنجاز مهامي الوظيفية 
100-3----64100بشكل أسرع .

يسهم في وعى الطالب من خالل 
2.910.29497--5890.669.4نشر األخبار.

يمكنني من التواصل بفعالية مع 
2.890.31596.4--5789.1710.9الطالب.

الوصول السريع للبيانات التي 
2.890.31596.4--5789.1710.9أحتاجها.

على قناعة تامة الستخدام المواقع 
2.750.43691.7--48751625للتواصل .

حصلت على التدريب والدورات 
2.550.50284.9--3554.72945.3الستفادة من الموقع

توفر العالقات العامة الفنيين 
2.420.49880.7--2742.23757.8المتخصصين للمساعدة

تشــير النتائج حســب بيانات الجدول الســابق إلى تقدم فقرات )توفر العاقات العامة بالجامعة 
اإلمكانيــات الازمــة، يتيــح أكثــر مــن أســلوب لنشــر الرســالة بوضــوح وقابليــة للفهــم، يســمح 
بإرســال رســائل متعــددة فــي وقــت متزامــن، يمكننــي مــن إنجــاز مهامــي الوظيفيــة بشــكل أســرع 
.( بــوزن 100%، وتتوالــى الفقــرات: يســهم فــي وعــى الطــاب مــن خــال نشــر األخبــار، يمكننــي 
مــن التواصــل بفعاليــة مــع الطــاب، الوصــول الســريع للبيانــات التــي أحتاجهــا، علــى قناعــة تامــة 
الســتخدام المواقــع للتواصــل، حصلــت علــى التدريــب والــدورات الســتفادة مــن الموقــع، وتأخــرت 
فقــرة )توفــر العاقــات العامــة الفنييــن المتخصصيــن للمســاعدة( بــوزن 80.7%. وتــدل النتائــج 
علــى تحقــق الفقــرات بــوزن كبيــر ممــا يؤكــد توفيــر بيئــة مناســبة تناســب تطــور أداء العاقــات 

العامــة واتجاههــا للحــوار مــع جمهــور مؤسســات التعليــم العالــي.



د.  محمد طاحون

559 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 2

ثانًيا: الجانب الخاص بالطاب:
أ- استخدام موقع فيس بوك من قبل الطاب للتواصل مع الجامعة:
1- استخدام الطاب عينة الدراسة للفيس بوك حسب نوع الجامعة:

جدول )11( استخدام الطاب عينة الدراسة للفيس بوك حسب نوع الجامعة
استخدام الطاب عينة الدراسة للفيس بوك حسب نوع الجامعة

استخدام الفيس بوك للتواصل مع 
الجامعة

االجماليجامعة خاصةجامعة حكومية
%ك%ك%ك

202100200100402100نعم
------ال

202100200100402100االجمالي

تشــير البيانــات إلــى أن 100% مــن الطــاب عينــة الدراســة يســتخدموا الفيــس بــوك للتواصــل 
مــع الجامعــة؛ ويعبــر ذلــك عــن االعتمــاد علــى الفيــس بــوك كوســيلة تفاعليــة يســتقي مــن خالهــا مــا 

يحتاجــه مــن الجامعــة كمؤسســة تعليميــة مجتمعيــة.
جدول )12( معدل ساعات استخدام الطاب عينة الدراسة للفيس بوك حسب نوع الجامعة

معدل ساعات استخدام الطالب عينة الدراسة للفيس بوك حسب نوع الجامعة

معدل ساعات استخدام الفيس بوك 
للتواصل مع الجامعة

االجماليجامعة خاصةجامعة حكومية

%ك%ك%ك

4421.844228821.9أقل من ساعة

6833.766331433.3من ساعة إلى 3 ساعات

9044.6904518044.8أكثر من 3 ساعات

202100200100402100االجمالي

كا2)0,02(  درجة حرية )2( مستوى المعنوية )0,99(  غير دالة عند 0,05
تشــير البيانــات إلــى أن 44.8% مــن الطــاب عينــة الدراســة يســتخدموا الفيــس بــوك للتواصــل مــع 
الجامعــة أكثــر مــن 3 ســاعات يومًيــا؛ 44.6% فــي الجامعــات الحكوميــة، و45% فــي الجامعــات 
الخاصــة. و33.3% يســتخدموه أكثــر مــن ســاعة وحتــى 3 ســاعات يومًيــا؛ 33.7% فــي الجامعــات 
الحكوميــة، و33% فــي الجامعــات الخاصــة. و21.9% يســتخدموه أقــل مــن ســاعة يومًيــا؛ %21.8 

فــي الجامعــات الحكوميــة، و22% فــي الجامعــات الخاصــة.
وتفيــد قيمــة )كا2( البالغــة )0.02( بعــدم وجــود عاقــة بيــن متغيــري معــدل الســاعات ونــوع 
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الجامعــة؛ ممــا يعنــي تســاوي المعدليــن عنــد الطــاب فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة.
جدول )13( معدل مرات استخدام الطاب عينة الدراسة للفيس بوك حسب نوع الجامعة

معدل مرات استخدام الطالب عينة الدراسة للفيس بوك حسب نوع الجامعة

معدل مرات استخدام الفيس بوك 
للتواصل مع الجامعة

االجماليجامعة خاصةجامعة حكومية

%ك%ك%ك

12762.91286425563.4مرة واحدة

4622.844229022.4مرتين إلى 4 مرات يوميًا

52914.428145714.2 مرات يوميًا فأكثر

202100200100402100االجمالي

كا2)0,056(  درجة حرية )2( مستوى المعنوية )0,972(  غير دالة عند 0,05
تشــير البيانــات إلــى أن 63.4% مــن الطــاب عينــة الدراســة يســتخدموا الفيــس بــوك للتواصــل 
مــع الجامعــة مــرة واحــدة يومًيــا؛ 62.9% فــي الجامعــات الحكوميــة، و64% فــي الجامعــات الخاصــة. 
و22.4% يســتخدموه مرتيــن وحتــى 4 مــرات يومًيــا؛ 22.8% فــي الجامعــات الحكوميــة، و%22 
فــي الجامعــات الخاصــة. و14.2% يســتخدموه 5 مــرات يومًيــا فأكثــر؛ 14.4% فــي الجامعــات 
الحكوميــة، و14% فــي الجامعــات الخاصــة. وتفيــد قيمــة )كا2( البالغــة )0.056( بعــدم وجــود 
عاقــة بيــن متغيــري معــدل المــرات ونــوع الجامعــة؛ ممــا يعنــي تســاوي المعدليــن عنــد الطــاب فــي 

الجامعــات الحكوميــة والخاصــة.
ب- مقياس التفاعلية واستجابة الطالب للحوار عبر موقع فيس بوك:

1- متوسطات درجات عينة الدراسة على المقياس:
جدول )14( مقياس التفاعلية واستجابة الطالب للحوار عبر موقع فيس بوك

مقياس التفاعلية واستجابة الطالب للحوارعبر موقع فيس بوك ن= (64)

التفاعلية
المتوسط بدرجة صغيرةإلى حد مابدرجة كبيرة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي

%ك%ك%ك
27267.713032.3--2.680.46889.2

تشــير البيانــات إلــى تحقــق التفاعليــة مــن قبــل الطــاب مــع صفحــة الجامعــة بــوزن نســبي %89.2 
ومتوســط حســابي 2.28؛ وهــو معــدل كبيــر يعكــس تحقــق التفاعــل مــع مــا تقدمــة الجامعــة عبــر 
فيــس بــوك، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة محمــد فــاروق القاضــي)31(؛ والتــي أثبتــت عــدم وجــود 
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تفاعليــة مــن جماهيــر الجامعــة )الطــاب(. وللتعــرف علــى تفاصيــل التفاعــل نعــرض الفقــرات اآلتيــة:
2- وسائل تفاعل الطاب عينة الدراسة مع صفحات الفيس بوك في الجامعة:

جدول )15( وسائل تفاعل الطاب عينة الدراسة مع صفحات الفيس بوك الجامعية
وسائل تفاعل الطالب عينة الدراسة مع صفحات الفيس بوك في الجامعة ن= (402)

الفقرات
المتوسط نادًراأحيانًادائما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي %ك%ك%ك

30776.49122.6412.750.45491.8أسجل إعجاب للمضامين.

2.740.44191.2--29673.610626.4أشارك بالتعليق.
أشارك بالتصويت على 

25763.914135.1412.630.50487.6استطالعات الرأي

عمل إشارة ألصدقائي في 
24460.79423.46415.92.450.75381.6المنشورات والتعليقات 

أقوم باإلرسال إلى مسئولي 
30074.62877418.42.560.78585.4الصفحة عند االستفسار

13132.626766.4412.320.48677.2أشارك بالنشر على الصفحة 

احتلــت وســيلة تســجيل اإلعجــاب بالمضاميــن أولــى الوســائل بــوزن نســبي 91.8%، تاهــا: 
أشــارك بالتعليــق، أشــارك بالتصويــت علــى اســتطاعات الــرأي، عمــل إشــارة ألصدقائــي فــي 
المنشــورات والتعليقــات، أقــوم باإلرســال إلــى مســئولي الصفحــة عنــد االستفســار، وانتهــت 

بوســيلة النشــر علــى الصفحــة بــوزن نســبي %77.2.
3- الفروق بين الطاب عينة الدراسة على مقياس التفاعلية حسب نوع الجامعة:

جـــــــــــــدول )16( اختبار »ت« »t-test« لنوع الجامعة على مقياس التفاعلية

التفاعلية

االنحراف المتوسطالعددالمجموعات
درجة قيمة tالمعياري

dF الحريةSIGمستوى الداللة

2022.670.47الحكومية
غبر دالة عند 0.144-4000.774

0.05 2002.680.468الخاصة

تفيــد قيمــة »ت« فــي الجــدول الســابق لعــدم وجــود فــروق بيــن طــاب الجامعــات عينــة الدراســة 
علــى مقيــاس التفاعليــة حســب متغيــر نــوع الجامعــة؛ ممــا يــدل علــى أن طــاب الجامعــات يتفاعلــون 
مــع صفحــات الفيــس بــوك الموجهــة لهــم بدرجــات كبيــرة ممــا يعكــس االهتمــام لمتابعــة األخبــار 

والمســتجدات.
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جـ- مقياس الحوار الطابي عبر موقع فيس بوك:
1- متوسطات درجات عينة الدراسة على المقياس:

جدول )17( مقياس الحوار الطابي عبر موقع فيس بوك
مقياس الحوار الطالبي عبر موقع فيس بوك ن= (64)

الحوار الطالبي 
عبر فيس بوك

المتوسط بدرجة صغيرةإلى حد مابدرجة كبيرة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي

%ك%ك%ك

32981.87318.2--2.820.38693.9

تشــير بيانــات الجــدول إلــى أن الحــوار الطابــي عبــر موقــع فيــس بــوك يتــم بــوزن نســبي 93.9%؛ 
وهــي نســبة كبيــرة تؤكــد النتائــج التــي توصلنــا لهــا مــن قبــل الممارســين بوجــود عاقــات عامــة حواريــة 

فــي الجامعــات المصريــة؛ نوضحهــا فــي العنصــر والــذي يســرد بنــود الحــوار.
2- مقياس العاقات العامة الحوارية عبر موقع فيس بوك:

جدول )18( فقرات مقياس العاقات العامة الحوارية عبر موقع فيس بوك
فقرات مقياس العالقات العامة الحوارية عبر موقع فيس بوك   ن= (402)

الفقرات
المتوسط نادًراأحيانًادائما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي %ك%ك%ك

تلتزم الصفحة بالحياد والموضوعية في 
2.760.42892--30575.99724.1نقل األحداث

تأخذ الجامعة رأينا في القضايا الخاصة 
24560.914536.11232.580.55186بنا

تعترف باألخطاء وتوصبها بصورة 
25763.912029.9256.22.580.60885.9مستمرة

2335816140822.560.53685.3تعرض الجامعة وجهات النظر المختلفة

24661.213533.6215.22.560.59385.3يهتم بتبادل المعلومات مع الطالب

22054.716140215.22.50.59683.2تستخدم الجامعة لغة محايدة أثناء الحوار

تتعامل بوضوح حول الدورات 
2.420.49380.5--16741.523558.5والمسابقات

تستجيب الجامعة بسرعه لألسئلة 
15739.1229571642.350.55578.4واالستفسارات

تحتفظ بحق الطالب باالطالع على 
1614019247.84912.22.280.66876التفاصيل الكاملة

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى تصــدر فقــرة )تلتــزم الصفحــة بالحيــاد والموضوعيــة فــي نقــل 
األحــداث( بــوزن نســبي 92%، تبعــه الفقــرات: تأخــذ الجامعــة رأينــا فــي القضايــا الخاصــة بنــا، 
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تعتــرف باألخطــاء وتوصبهــا بصــورة مســتمرة، تعــرض الجامعــة وجهــات النظــر المختلفــة، يهتــم 
بتبــادل المعلومــات مــع الطــاب، تســتخدم الجامعــة لغــة محايــدة أثنــاء الحــوار، تتعامــل بوضــوح 
حــول الــدورات والمســابقات، تســتجيب الجامعــة بســرعه لألســئلة واالستفســارات، وانتهــت بفقــرة 

)تحتفــظ بحــق الطــاب باالطــاع علــى التفاصيــل الكاملــة( بــوزن نســبي %76.
3- الفروق بين الطاب عينة الدراسة على مقياس الحوار حسب نوع الجامعة:
جـــــــــــــدول )19( اختبار »ت« »t-test« لنوع الجامعة على مقياس الحوار

الحوار

االنحراف المتوسطالعددالمجموعات
قيمة tالمعياري

درجة 
الحرية 

dF
SIGمستوى الداللة

2022.820.384الحكومية
غبر دالة عند 0.1764000.725

0.05 2002.820.39الخاصة

تفيــد قيمــة »ت« فــي الجــدول الســابق لعــدم وجــود فــروق بيــن طــاب الجامعــات عينــة الدراســة 
علــى مقيــاس الحــوار حســب متغيــر نــوع الجامعــة؛ ممــا يــدل علــى أن طــاب الجامعــات يحققــون 
أركان الحــوار مــع الجامعــة مــن خــال صفحــات الفيــس بــوك الموجهــة لهــم بدرجــات كبيــرة ممــا 
يعكــس االهتمــام الجامعــة بعمــل الــازم إلنجــاح الحــوار وتوافــر المعلومــات وتلبيــة االحتياجــات –كمــا 

ورد فــي الفقــرات الســابقة-.
دـ- مقياس ثقة الطاب في الجامعة:

1- متوسطات درجات عينة الدراسة على المقياس:
جدول )20( مقياس ثقة الطاب في الجامعة

مقياس ثقة الطالب في الجامعة ن= (64)

الثقة

المتوسط بدرجة صغيرةإلى حد مابدرجة كبيرة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي

%ك%ك%ك

38295205--2.950.21898.3

بلــغ  الــوزن المئــوي لمقيــاس ثقــة الطــاب فــي الجامعــة  تفيــد بيانــات الجــدول الســابق علــى أن 
98.3%؛ وهــي نســبة كبيــرة تعبــر عــن ثقــة كبيــرة مــن الطــاب فــي الجامعــة وهــي رد فعــل طبيعــي 

للحــوار والتفاعليــة.
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3- مقياس ثقة الطاب في الجامعة:
جدول )21( فقرات مقياس ثقة الطاب في الجامعة

فقرات مقياس ثقة الطاب في الجامعة ن= )402(

الفقرات
المتوسط نادًراأحيانًادائما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي %ك%ك%ك

تلتزم الجامعة بالوفاء بعهدها مع 
2.990.09999.7--3989941الطالب

محتوى الرسالة المنشور من 
2.940.24297.9--37793.8256.2الجامعة دقيق وواضح.

2.80.40293.3--32179.98120.1أشعر بأن الجامعة تهتم بطالبها. 

الكفاءة في اعداد التقارير 
32781.35914.71642.770.50592.5المنشورة.

تلتزم الجامعة بالمهنية على 
31478.18420.9412.770.44492.4صفحتها.

كفاءة القائمين على إدارة صفحات 
2.750.43691.5--30074.610225.4الجامعة.

تركز الجامعة على الحقائق 
2.690.46189.8--27969.412330.6وتتفادي التزييف. 

توثق الجامعة المعلومات بالمصدر 
والتواريخ واالحصائيات واألدلة 

والوثائق.
28671.19523.6215.22.660.57488.6

تعمل الجامعة على تحديث 
2.640.48188--25763.914536.1المعلومات باستمرار

تحتوي المنشورات على السياسة 
20651.218044.81642.470.57482.4التعليمية.

تصمم صفحة الجامعة عبر فيس 
2.380.48579.2--15137.625162.4بوك يزيد من ثقتي بها   

تفيــد بيانــات الجــدول الســابق والــذي احتــوى فقــرات ثقــة الطــاب فــي الجامعــة أن فقــرة )تلتــزم 
الجامعــة بالوفــاء بعهدهــا مــع الطــاب( وردت فــي المقدمــة بــوزن مئــوي 99.7%، ثــم توالــت 
الفقــرات: محتــوى الرســالة المنشــور مــن الجامعــة دقيــق وواضــح، أشــعر بــأن الجامعــة تهتــم 
بطابهــا، الكفــاءة فــي اعــداد التقاريــر المنشــورة، تلتــزم الجامعــة بالمهنيــة علــى صفحتهــا، كفــاءة 
القائميــن علــى إدارة صفحــات الجامعــة، تركــز الجامعــة علــى الحقائــق وتتفــادي التزييــف، توثــق 
الجامعــة المعلومــات بالمصــدر والتواريــخ واالحصائيــات واألدلــة والوثائــق، تعمــل الجامعــة علــى 
تحديــث المعلومــات باســتمرار، تحتــوي المنشــورات علــى السياســة التعليميــة؛ لتأتــي فــي النهايــة 

فقــرة )تصمــم صفحــة الجامعــة عبــر فيــس بــوك يزيــد مــن ثقتــي بهــا( بــوزن مئــوي %79.2.
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3- الفروق بين الطاب عينة الدراسة على مقياس الثقة حسب نوع الجامعة:
جـــــــــــــدول )22( اختبار »ت« »t-test« لنوع الجامعة على مقياس الثقة

الثقة

االنحراف المتوسطالعددالمجموعات
قيمة tالمعياري

درجة 
الحرية 

dF
SIGمستوى الداللة

2022.950.217الحكومية
غبر دالة عند 0.0234000.964

0.05 2002.950.218الخاصة

تفيــد قيمــة »ت« فــي الجــدول الســابق لعــدم وجــود فــروق بيــن طــاب الجامعــات عينــة الدراســة 
علــى مقيــاس الثقــة حســب متغيــر نــوع الجامعــة؛ ممــا يــدل علــى أن طــاب الجامعــات يثقــون 
فــي جامعتهــم بدرجــات كبيــرة ممــا يعكــس اهتمــام الجامعــة بالطــاب وتوافــر المعلومــات وتلبيــة 

االحتياجــات –كمــا ورد فــي الفقــرات الســابقة-.
ثالثًا: العاقة بين الحوار والثقة:

1- العاقة بين التفاعلية التي يقيمها الطاب عبر موقع فيس بوك والثقة في الجامعة:
جـــــــــــــدول )23( معامل بيرسون بين درجات الطاب على مقياس التفاعلية والثقة في الجامعة

الثقة

التفاعلية

مستوى الداللةنوع االرتباطمعامل بيرسونالعدد

دالة عند 0.0000.01عكسي ضعيف-4020.158

باســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون بيــن درجــات الطــاب عينــة الدراســة علــى مقيــاس التفاعليــة 
مع الجامعة ودرجاتهم على مقياس الثقة في الجامعة تبين أن معامل بيرسون يساوي )-0.158( 
وهــو ارتبــاط عكســي ضعيــف حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

)0.01(

جـــــــــــــدول )24( معامل سبيرمان بين درجات الطاب على مقياس التفاعلية والثقة في الجامعة

الثقة

التفاعلية
مستوى الداللةنوع االرتباطمعامل سبيرمانالعدد

دالة عند 0.0000.01عكسي ضعيف-4020.158

باســتخدام معامــل االرتبــاط ســبيرمان بيــن درجــات الطــاب عينــة الدراســة علــى مقيــاس التفاعليــة 
مع الجامعة ودرجاتهم على مقياس الثقة في الجامعة تبين أن معامل سبيرمان يساوي )-0.158( 
وهــو ارتبــاط عكســي ضعيــف حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
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)0.01(

يمكــن أن يعــود االرتبــاط العكســي بيــن التفاعليــة والثقــة فــي الجامعــة لنظــرة الطــاب الســلبية نحــو 
وســائل التواصــل االجتماعــي والفيــس بــوك كوســيلة منهــم علــى أنهــا وســائل للترفيــه.

2- العاقة بين الحوار الذي يقيمه الطاب عبر موقع فيس بوك والثقة في الجامعة:
جـــــــــــــدول )25( معامل االرتباط بيرسون بين درجات الطاب على مقياس الحوار والثقة 

الثقة

الحوار

مستوى الداللةنوع االرتباطمعامل بيرسونالعدد

دالة عند 0.0310.05عكسي ضعيف-4020.108

باســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون بيــن درجــات الطــاب عينــة الدراســة علــى مقيــاس الحــوار مــع 
الجامعــة ودرجاتهــم علــى مقيــاس الثقــة فــي الجامعــة تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )-0.108( 
وهــو ارتبــاط عكســي ضعيــف حقــق مســتوى داللــة )0.031( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

 )0.05(

جـــــــــــــدول )26( معامل االرتباط سبيرمان بين درجات الطاب على مقياس الحوار والثقة

الثقة

الحوار

مستوى الداللةنوع االرتباطمعامل سبيرمانالعدد

دالة عند 0.0310.05عكسي ضعيف-4020.108

باستخدام معامل االرتباط سبيرمان بين درجات الطاب عينة الدراسة على مقياس الحوار مع 
الجامعــة ودرجاتهــم علــى مقيــاس الثقــة فــي الجامعــة تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي )-0.108( 
وهــو ارتبــاط عكســي ضعيــف حقــق مســتوى داللــة )0.031( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

.)0.05(

ونتيجــة االرتبــاط العكســي تدعــو إلــى البحــث لعــل هنــاك أســباب أخــرى تزيــد مــن الثقــة بيــن 
الطــاب والجامعــة لعــل أهمهــا الجانــب العلمــي ومعاملــة األســاتذة، وليــس مجــرد إجــراء حــوار تقــوم 
به إدارة العاقات العامة، كما يمكن تفســير االرتباط العكســي بنظرة الطاب إلى وســائل التواصل 
االجتماعــي ومنهــا الفيــس بــوك علــى أنهــا وســائل ترفيهيــة أكثــر منهــا وســائل تســهم فــي العمليــة 

التعليميــة.
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خاتمة الدراسة:
أواًل: موجز النتائج:

وجــدت الدراســة العاقــة بيــن الحــوار التــي تقيمــه العاقــات العامــة فــي الجامعــات -مجتمــع 
الدراســة- وثقــة الطــاب فيهــا كمؤسســة تعليميــة عاقــة ارتباطيــة عكســية ســواء بيــن الحــوار التــي 
تقيمــه الجامعــة والثقــة مــن جهــة، أو بيــن اســتجابة الطــاب للحــوار والثقــة والــذي يمكــن أن يعــود 
إلــى نظــرة الطــاب الســلبية نحــو وســائل التواصــل االجتماعــي والفيــس بــوك كوســيلة منهــم علــى 

أنهــا وســائل للترفيــه.
أكــدت النتائــج أن الجامعــات مجتمــع الدراســة توفــر للممارســين البيئــة الازمــة للحــوار مثــل: 
اإلمكانيــات الازمــة للتواصــل، تنــوع أســلوب نشــر الرســالة، الحصــول علــى التدريــب والــدورات، 

توافــر الفنييــن المتخصصيــن للمســاعدة لــذا كانــت الممارســة كمــا يلــي:
1- أداء ممارســي العاقات العامة كمســتمعين تنظيميين؛ والتي تعني تنظيم الوســائل التي من 
خالهــا معرفــة انطباعــات وتعليقــات الجماهيــر عــن المؤسســة حتــى تؤخــذ فــي عيــن االعتبــار 
وتفنيــد االدعــاءات الخاطئــة مــن خــال؛ الــرد علــى استفســارات وشــكاوى الطــاب، االطــاع 
علــى مشــاركات الطــاب لمعرفــة احتياجاتهــم، اجــراء الحــوارات مــع طــاب الجامعــة، 
دارة الجامعــة، اجــراء البحــوث واســتطاعات  اعــداد لقــاءات بيــن الطــاب و العامليــن واإ
رأى الطــاب. وال فــرق فــي ذلــك بيــن الجامعــات مجتمــع الدراســة. وأكــد مــا ســبق اســتخدام 
الممارســين للفيــس بــوك بــوزن كبيــر وال وجــود لاختــاف بيــن الممارســين فــي الجامعــات 

مجتمــع الدراســة.
2- أداء ممارســي العاقات العامة كمســتمعين تنظيميين: والتي تعني تنظيم الوســائل التي من 
خالهــا معرفــة انطباعــات وتعليقــات الجماهيــر عــن المؤسســة حتــى تؤخــذ فــي عيــن االعتبــار 
وتفنيــد االدعــاءات الخاطئــة؛ فهنــا تقيــم العاقــات العامــة فــي الجامعــات مجتمــع الدراســة حــوار 
مــع الطــاب عينــة الدراســة مــن خــال عمــل: اإلعــان عــن الحفــات والمعــارض والمؤتمــرات 
والنــدوات، الــرد علــى استفســارات وشــكاوى الطــاب، االطــاع علــى مشــاركات الطــاب 
لمعرفــة احتياجاتهــم، اجــراء الحــوارات مــع طــاب الجامعــة، تنظيــم دورات تدريبيــة مســتمرة 
للطــاب، االعــداد لألنشــطة المختلفــة )االجتماعيــة- الثقافيــة – الترفيهيــة ( داخــل وخــارج 
دارة الجامعــة، اجــراء البحــوث  نطــاق الجامعــة، اعــداد لقــاءات بيــن الطــاب و العامليــن واإ
واســتطاعات رأى الطــاب، وفــي المقابــل يؤكــد الطــاب: التــزام صفحــة الجامعــة بالحيــاد 
والموضوعيــة فــي نقــل األحــداث، تأخــذ الجامعــة آرائهــم فــي القضايــا الخاصــة بهــم، تعتــرف 
باألخطــاء وتصوبهــا بصــورة مســتمرة، تعــرض الجامعــة وجهــات النظــر المختلفــة، تهتــم 
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بتبــادل المعلومــات مــع الطــاب، تســتخدم الجامعــة لغــة محايــدة أثنــاء الحــوار، تتعامــل 
بوضــوح حــول الــدورات والمســابقات، تســتجيب الجامعــة بســرعه لألســئلة واالستفســارات، 

تحتفــظ الجامعــة لحــق الطــاب باالطــاع علــى التفاصيــل الكاملــة.
وترتب على ما سبق تفاعلية الطاب مع الصفحات بتسجيل اإلعجاب بالمضامين، المشاركة 
بالتعليــق، المشــاركة بالتصويــت علــى اســتطاعات الــرأي، عمــل إشــارة لألصدقــاء فــي المنشــورات 

والتعليقــات، االرســال إلــى مســئولي الصفحــة عنــد االستفســار، النشــر علــى الصفحــة.
ثانًيا: توصيات الدراسة:

من واقع نتائج الدراسة السابق ذكرها نوصي باآلتي:
العاقــة  التــي ســببت  الحقيقيــة  لمعرفــة األســباب  الحــوار  1- عمــل دراســات مســتفيضة حــول 

بالنتائــج. الحــوار والثقــة والســابق ذكرهــا  بيــن  العكســية 
2- التوســع فــي اســتخدام الفيــس بــوك للتواصــل مــع الطــاب لمــا لــه مــن قبــول واســتخدام كثيــف 

مــن جهتهــم.
3- اســتخدام العاقــات العامــة لوســائل أخــرى تدعــم الحــوار مثــل رســائل )SMS(، وتطبيقــات 

المحمــول المختلفــة للدعــوة إلــى األنشــطة الطابيــة المختلفــة.
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