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  حبث خترج بعنوان 

  اجتاهات طالبات الصف احلادي عشر يف حمافظة غزة 
  معة اإلسالميةحنو اجلا
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  شكر وتقدير
  

، وقوله صلى ا عليه )) يشكر فإمنا يشكر لنفسه ومن(( ا�طالقا من قول اخلالق عز وجل 
، واعرتافا بالفضل ألهل الفضل، �تقدم ))ال يشكر ا من ال يشكر الناس (( وسلم 

جبزيل الشكر وعظيم االمتنان لكل من ساهم معنا يف إجناح هذه الدراسة، ابتداء 
العون الكبري إلجناح بوكيل وزارة الرتبية والتعليم الدكتور حممد شقري الذي قدم لنا 

 احلادي عشر يف  الصفهذه الدراسة، والشكر موصول ملديرات ومدرسات وطالبات
  )اجلليل الثا�وية، بشري الريس الثا�وية، الزهرة الثا�وية، خالد العلمي الثا�وية( مدارس 

كما و�تقدم جبزيل الشكر لكل من مد لنا يد العون باملساعدة أو الكلمة وسـاهم يف                
جـزاكم ا  ( ذه الدراسـة، وهنـديهم قـول املـصطفى صـلوات ربـي وسـالمه عليـه           إجناح هـ  

  ).خريا 
  
  
  

  الباحثان
  

  
  ب



  اإلهداء
  

بكل احلب والوفاء إىل أوىل القبلتني، وثا�ي املـسجدين، وثالـث احلـرمني الـشريفني، إىل مـسرى رسـول ا صـلى          
 .ا عليه وسلم،  إىل املسجد األقصى املبارك

 .تقدير إىل آبائنا وأمهاتنا األعزاء الذين ما فتئوا يقدمون لنا أعز ما ميلكونبكل الشكر وال 

بكل اإلخالص والوفـاء والـشموخ والكربيـاء، إىل الـشموع الـيت كا�ـت حتـرتق لتعبـد لنـا الطريـق حنـو احلريـة                            
 .واالستقالل، إىل الشهداء األكرم منا مجيعا، شهداء فلسطني احلبيبة

وح الشيخ اجلليـل أمحـد الياسـني، والـشهيد الـدكتور عبـد العزيـز الر�تيـسي،         بكل اإلجالل واإلكبار لر  
، وإىل والشهيد الرئيس ياسر عرفات، والشهيد الـدكتور فتحـي الـشقاقي، والـشهيد القائـد أبـو علـي مـصطفى           

 .روح أخينا احلبيب وزميلنا يف قسم الصحافة واإلعالم الشهيد املغدور عصام اجلوجو

بكل الفخر واالعتزاز ألسرى الشرعية، وأسرى احلرية القابعني خلـف قـضبان االحـتالل ليخوضـوا أمسـى                    
 .معارك النضال للحفاظ على كرامة األمة

إىل الرجل احلاضـر يف قلوبنـا، الراسـخ يف أذها�نـا، علمنـا كيـف يكـون احلـب واإلخـاء والعلـم والـدين،                    
 الفاضـل مجعـة     يادين العلم واحلياة، إىل أسـتاذ�ا املـشرف       يف شتى م  فكان لنا �عم األسوة ا لصاحلة لنقتدي هبا         

 .أبو العينني

إىل قلعة العلم وحـصن العلمـاء وواحـة املـتعلمني إىل �بتـة خـري وعطـاء �بتـت حتـت األشـواك وتفتحـت يف بـساتني                              
 .يةالتعليم العايل، إىل صرح أكادميي شامخ يف فضاء األمة، إىل جامعتنا الغراء اجلامعة اإلسالم

  .إىل أصدقائنا األوفياء وزمالئنا األحباء وإخوا�نا األتقياء 
     الباحثان

  حممد إمساعيل العشي
   حممد عادل إ�شاصي                                                                                                                                                                                                        

  
  ت



  فهرس املوضوعات
  ب  اإلهداء

  ت  شكر وتقدير
  ث  فهرس الموضوعات

  ج  البسلمة
  ١١ – ١  خطة الدراسة
  ٤٧ - ١٢  الفصل األول

  ٢٠ - ١٤   تعريف بالعالقات العامة:المبحث األول
  ٢٥ – ٢١   أهداف العالقات العامة:المبحث الثاني

  ٢٩ – ٢٦   اتفاقية أخالقيات العالقات العامة:المبحث الثالث
  ٣٨ – ٣٠   العالقات العامة وفنون االتصال:المبحث الرابع

  ٤٧ – ٣٩   الصورة الذهنية:امسالمبحث الخ
  ٥٦ - ٤٨  الفصل الثاني

  ٥٣ - ٤٩  الجامعة اإلسالمية: المبحث األول
  ٥٦ – ٥٤   العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية: المبحث الثاني

  ٧٧ – ٥٧  : الفصل الثالث
  ٧٢ – ٥٨   نتائج الدراسة التحليلية:المبحث األول

  ٧٧ - ٧٣ راسة التحليلية والتوصيات مناقشة نتائج الد:المبحث الثاني
  ٨٢ – ٧٨  المالحق
  ٨٥ – ٨٣  المراجع

  ٨٧ - ٨٦  فهرسة الجدولة
  
  
  

  ث



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه              
  :.ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

ـ      تها  بعد انتهاء أعباء دراسة الثانوية العامة، يبدأ طلب         مـن   ونبالبحث عن الجامعة التـي يكمل
ونظـرا   الـوطن المحتـل،      الجامعات الفلسطينية في  وفي  ،  يطمحون إليه  الذي   همتعليمخاللها  

من الطلبة، تطلـب    اإلسالمية بين الجامعات المختلفة في قلوب وعقول الكثير         لمكانة الجامعة   
 ومعرفة  الحادي عشر  طالباتاألمر دراسة ميدانية لمعرفة الصورة الذهنية لهذه الجامعة لدى          

  .هم الجامعةوجهة نظرهم وانطباعات
والصورة الذهنية هي التقدير العقلي ألي شيء ال يمكن تقديمه للحواس بشكل مباشر أو محاكاة               
لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة أو تخيل لما أدركته حواس الرؤية أو السمع أ واللمـس                

  .أو الشم أو التذوق
لذاتية التي تتكون عن األفـراد      الناتج النهائي لالنطباعات ا   " وعرفها الدكتور علي عجوة بأنها      

أو الجماعات إزاء شخص معين أو نظام معين أو شعب معين أو جنس معين أو منشأة معينـة                  
 أو منظمة أو أي شيء يمكن أن يكون له تأثير على حياة النـاس وتتكـون هـذه                   ةأو مؤسس 

اتجاهاتهـا  االنطباعات من خالل التجارب المباشرة وغير المباشرة وترتبط بعواطف األفراد و          
بغض النظر عن صحة المعلومات التي تتضمنها خالصة هذه التجارب والتي تمثل ألصحابها             

  ".واقعا صادقا ينظرون من خالله إلى ما حولهم ويفهمونه أو يقدرونه على أساسها
 طالبات الحادي عـشر    بهذه الخطوة للتعرف على انطباعات       ايقوم أن   الباحثانرأى  ومن هنا   

  .بغزةسالمية عن الجامعة اإل
  

  :مالحظة هامة
 تأتي الرياح بما ال يشتهي السفن، وهذا ما          ،،،  كل ما يتمناه المرء يدركه     ليسيقول الشاعر ،،    

حصل مع الباحثين في دراستهما الحالية، إذ أن النية كانت معقودة على إجراء الدراسة التاليـة     
 لألسبابكن األمر لم يتم ولم يتحقق       في محافظة غزة، ول   ) بالعموم  ( على طلبة الثانوية العامة     

  : وهوةالتالي
عدم االستعداد الذهني لدى طلبة الثانوية العامة بسبب انشغالهم بزحمة االمتحانـات             •

 .النهائية وختم المناهج الدراسية الخاصة بهم



 ٢

تعارض موعد إجراء الدراسة الميدانية والجانب العملي منهـا مـع زمـن دراسـة                •

تم ختم المناهج بصورة مبكرة ولـم يعـد بإمكـان الباحثـان             الثانوية العامة، حيث    

 . التواصل مع هذه الفئة
 
عليه، فكان األمر بمثابة صدمة غير متوقعة، إال        يحسدا    في مأزق ال   وجد الباحثان نفسيهما   لذا،

أن نجري دراستنا على مرحلة      ب النصيحة السديدة من مشرفنا   لخروج كان من خالل     بأن النجدة   
 لمـدارس   في مدارس محافظة غزة من خالل توزيعة جغرافية عادلة وشـاملة          الحادي عشر   

، منطقـة   مخيم الـشاطئ   منطقة   رضوان،منطقة الشجاعية، منقطة النصر والشيخ      (  المحافظة
 نصيحته األولى بثانية، وهي     المشرف، وأتبع األستاذ    )الرمال الشمالي، منطقة الرمال الجنوبي      

طالبات دون الطالب، وذلك لجملة من األسباب وهي علـى          أن نجري دراستنا على شريحة ال     
  :الشكل التالي

  
 .من قبل شريحة الطالب بسبب حالة االنفالت التعليميعدم التعاون  

 .عنصر االنضباط الدراسي في شريحة الطالبات أكثر منه لدى الطالب 

أن بنا  ريا  الطالبات يشكلن النسبة األكبر بين طلبة الجامعة اإلسالمية ككل، لذا كان ح            

 .نولي هذه الشريحة اهتماما أكبر من غيرها
 
ا وعلى استبانة البحث    هما وعلى بحث  هم بإجراء التعديالت الالزمة على خطت      قام الباحثان  وهكذا
  .بالعمل اوباشر

 
  :اإلطار المنهجي للدراسة

  :اإلحساس بالمشكلة: أوال
وجامعة األزهـر   معة اإلسالمية   ألبحاث الطلبة الخريجين من الجا     الباحثينة  من خالل مالحظ  

 أبحاثهم تدور حول دور العالقات العامة فـي تحـسين الـصورة              أن اوجدوجامعة األقصى،   
الذهنية لدى طلبة قسم الصحافة واإلعالم تجاه الجامعة وأيـضا دور العالقـات العامـة فـي                 

 نحـو    ) القدس المفتوحـة   األقصى،األزهر،  (  اإلسالمية أو في جامعات قطاع غزة        الجامعة
 المستخدمة في دوائر العالقات العامة في الجامعات        االتصاليةأو دور الوسائل     ،جمهور الطلبة 

الفلسطينية في قطاع غزة، أو التعرف على الصورة الذهنية للجمهور الخارجي ضمن منطقـة              
، ولكنه أجري علـى     انسيجريها الباحث أي أن هناك بحث يشبه كثيرا الدراسة التي         محصورة،  



 ٣

في محافظة  طالبات الحادي عشر     يدور عن جمهور     لهذا البحث فهو  ة أخرى، أما بالنسبة     منطق
  .غزة مهد ومسقط رأس الجامعة اإلسالمية

صورة الجامعة اإلسالمية من وجهـة      حول   أن هناك قصور من قبل الباحثين        الباحثان لذا وجد 
 بعـون اهللا أن     ا فقـرر  من المؤسسات التعليمية والوزارات،   نظر الجماهير الخارجية كغيرها     

 فـي محافظـة     طالبات الحادي عشر   وعلى سبيل التحديد     ة للجمهور الخارجي للجامع   اطرقيت
إحـساس  ومن خـالل شـعور و     لجامعة اإلسالمية لذلك    ا عن   على انطباعاتهن  اتعرفغزة، لي 
 فـي   طالبات الحادي عشر  بالتعرف على الصورة الذهنية لدى       ما بالمشكلة كان قراره   انالباحث
 أن تكون هذه الدراسة مساهمة في خدمة الجامعة         ينسالمية، آمل افظة غزة حول الجامعة اإل    مح

  . من علومهانا فيها ونهلناالتي درس
  

  :تحديد المشكلة: ثانيا
 في محافظة غزة    طالبات الحادي عشر   إلى التعرف على آراء وانطباعات       هذه الدراسة تسعى  

  .غزةبنحو الجامعة اإلسالمية 
  

  :ية الدراسةأهم: ثالثا
 فـي  طالبات الحادي عشرتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تهتم بتحسين الصورة الذهنية لدى         

  .محافظة غزة عن الجامعة اإلسالمية
 حول الجامعة اإلسالمية وغيرها من الجامعات بعد تخرجهم مـن           الطالباتحيث تتعقب نظرة    

، وكفاءة وفاعلية نـشاطها الخـارجي،       بهمة  الثانوية العامة، ومدى اهتمام دائرة العالقات العام      
  . في الجامعة اإلسالميةومن الممكن استخدام نتائج هذه الدراسة لتحسين دور العالقات العامة

  

  :أهداف الدراسة: رابعا
 في محافظة غزة نحـو الجامعـة اإلسـالمية،          طالبات الحادي عشر  تحسين اتجاهات    .١

 .معهنوتوثيق العالقة 

 .ة بالدور الجاد والصحيح تجاه وظيفتها وجماهيرهاقيام العالقات العام .٢

تقديم معالجة بسيطة أو بعض الحلول لدائرة العالقات العامة في التعامل مع جمهـور               .٣
 .طالبات الحادي عشر

  

  



 ٤

  :تساؤالت الدراسة: خامسا
  :تم بلورة المشكلة في مجموعة من التساؤالت، وهذه التساؤالت هي

   في محافظة غزة للجامعة اإلسالمية ؟شرطالبات الحادي عما مدى معرفة  .١
 في محافظة غـزة مـن       طالبات الحادي عشر  ما مدى اهتمام دائرة العالقات العامة ب       .٢

  ؟الطالباتوجهة نظر 

 طالبات الحادي عـشر   ما مدى حجم المكانة التي تحتلها الجامعة اإلسالمية في نفوس            .٣
 في محافظة غزة ؟

 بالجامعة اإلسالمية ؟ لاللتحاق الطالباتما مدى رغبة هؤالء  .٤

طالبـات الحـادي    ما مدى حجم الخدمات والنشاطات التي تقدمها الجامعة اإلسالمية ل          .٥
  في محافظة غزة ؟عشر

 في محافظة غزة في تأدية      طالبات الحادي عشر  ما مدى تعاون الجامعة اإلسالمية مع        .٦
  المنهجية بنجاح ؟أنشطتهم

ظة غزة عـن التخصـصات النظريـة        ما مدى رضا طالبات الثانوية العامة في محاف        .٧
 والعملية والعلمية بالجامعة اإلسالمية ؟

  
  :السابقةالدراسات : سادسا
الصورة الذهنية لدى طلبة الثانوية العامـة فـي محافظـة           " دراسة ميدانية بعنوان     .١

 )١(". نحو الجامعة اإلسالميةالوسطى

هذه الدراسة ضمن   وتقع  . م٢٠٠٤حيث أجرى هذه الدراسة إبراهيم عدنان الجرو عام          -
 المنهج المسحي وفي إطـاره اسـتخدم        الباحثالبحوث الوصفية وفي إطارها استخدم      

مسح جمهور طلبة الثانوية العامة وكانت أداة الدراسة هي صحيفة االستقـصاء، أمـا              
 .محافظة الوسطىعينة الدراسة فهي عينة حصصية لطلبة الثانوية العامة في 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
بحث غير  " الصورة الذهنية لدى طلبة الثانوية العامة في محافظة الوسطى نحو الجامعة اإلسالمية           " راهيم الجرو،   إب) ١(

 غـزة،   -منشور، الستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية            
  .م٢٠٠٤



 ٥

  :وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها
i.   من الطلبة تتوفر لديهم إلى حد ما المعرفة حول الجامعة اإلسـالمية،             ) %50.5( أن

وهـي نـسبة متدنيـة فعلـى         ) %44.3( بينما الذين لديهم معرفة حول الجامعة هم        
أنهم ال   ) %5.2( العالقات العامة أن تأخذ هذا الجانب بعين االعتبار، في حين يرى            

 .يعرفون شيئا عن الجامعة اإلسالمية

ii.   تكونت معرفتهم عن الجامعة اإلسالمية عن طريق األصـدقاء، فـي            ) %39.1( أن
عن  ) %16.5( تكونت معرفتهم عن طريق األقارب، ويرى        ) %23.9(  حين يرى 

عن طريق الصحف، وتشابهت المطبوعـات   ) %3.5 ( طريق زيارات للجامعة، و 
مية وأيـضا هـي     في تكوين معرفة حول الجامعة اإلسال      ) %2.6( واإلنترنت بنسبة   

نسبة متدنية جدا، فعلى العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية أن تهتم بوسائل االتـصال             
 .من المطبوعات واإلنترنت والصحف واإلذاعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

دور العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية في تحسين الـصورة          " دراسة ميدانية بعنوان    . ٢

  )١(".بات قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالميةالذهنية لدى طالب وطال

م، وتقع هذه الدراسـة ضـمن       ١٩٩٧هنادي أبو رمضان عام     الطالبة   حيث أجرت الدراسة     -
البحوث الوصفية، وفي إطارها استخدمت الباحثة المنهج المسحي وفي إطاره استخدمت مسح            

ستقصاء، أما عينة الدراسة فتمثلت     جمهور وسائل اإلعالم وكانت أداة الدراسة هي صحيفة اال        
  .في طلبة المستويين الثالث والرابع لقسم الصحافة واإلعالم

  :.وخرجت الدراسة بمجموعة نتائج أهمها
i.   دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية تساهم في حل مشاكلهم،           يرين %4.9أن 

، %50.83بة أحيانـا     أنها تساهم في حل مشاكل الطل      يرينفي حين بلغت نسبة الذين      
وأوضحت الدراسة أن هناك إجماع من الطلبة حول عدم قيام دائرة العالقات العامـة              
بدراسات على الطلبة لمعرفة آرائهم ومواقفهم من القضايا والمـشاكل التـي يعـانون       

 .منها

ii.   من الطلبة أن الدائرة تقوم بدورها بشكل سليم وهي نسبة غير كبيـرة              %24.58رأي 
 من الطلبة أن الدائرة تقوم أحيانا بدورها بالشكل المطلـوب،           %55.74في حين يرى    

 . من الطلبة على أنها تقوم بدورها بالشكل السليم%19.67واتفق 

  
الوسائل االتصالية المستخدمة في دوائـر العالقـات العامـة فـي            "بحث تخرج بعنوان    . ٣

  )٢():دراسة ميدانية  ( "الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

، م٢٠٠٢ عـام    م بإجراء هذا البحث الطالب حسين نمر أبو الكاس من جامعة األقـصى             قا -
ويندرج هذا البحث تحت إطار البحوث الوصفية واستخدم الباحث في دراسته منهج المـسح ،               
وكانت عينة الدراسة لديه مسئولي دوائر العالقات العامة والعاملين فيها ضمن الجامعات التالية             

، وقد تم اعتماد الدراسة على الحصر الشامل        )زهر، األقصى، القدس المفتوحة     اإلسالمية، األ ( 
  . عامل١٩للعاملين في دوائر العالقات العامة في الجامعات المذكورة والذين بلغ عددهم 

________________  
دور العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية في تحسين الصورة الذهنية لدى           " هنادي أبو رمضان،     ) ١(

، بحث غيـر منـشور السـتكمال        "طالب وطالبات قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية       
 غزة،  –متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية            

  .م١٩٩٧
الوسائل االتصالية المستخدمة في دوائـر العالقـات العامـة فـي الجامعـات              "حسين أبو الكاس،     ) ٢(

، بحث غير منشور الستكمال متطلبات الحصول على درجة البكـالوريوس           "لفلسطينية بقطاع غزة  ا
  .م٢٠٠٢ غزة، –في قسم الصحافة واإلعالم بجامعة األقصى 



 ٧

  :وأهم النتائج التي خرجت بها دراسته
i.                تبين أن المؤهل العلمي بالنسبة للعاملين في دوائر العالقات العامـة فـي الجامعـات

 بينما نسبة العاملين مـن حملـة شـهادة          %84حملة الدبلوم تبلغ نسبته     المذكورة من   
 .%16البكالوريوس 

ii.                وحول أهم الوسائل المقروءة المستخدمة في عمل دوائر العالقات العامـة فـي هـذه
 أمـا   %16 والملـصقات    %21 بينما المجالت    %26الجامعات كانت نسبة الصحف     

 أما أهم الوسائل المـسموعة      %37تها  النسبة األكبر فكانت من نصيب النشرات وقيم      
 %32 وحول الوسائل المباشرة كانت نسبة االجتماعـات         %100فكان الراديو بنسبة    

 .%68أما اإلنترنت كوسيلة الكترونية فكان بنسبة 

iii.        أكد معظم العاملين في دوائر العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غـزة
لة أثناء تأديتهم مهامهم، كما أكد جميع العاملين في هذه          بأنه يتم استخدام أكثر من وسي     

الدوائر بأنه يتم التخطيط المسبق لتحديد األفضل من بين هذه الوسائل والتي تناسـب              
 .النشاط وتجعله أكثر فاعلية وكفاءة وبأقل التكاليف

  

الـصورة  دور العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية لتحسين        "دراسة ميدانية بعنوان    . ٤

  )١(".الذهنية لدى طالب الجامعات 

 أجري هذا البحث بالتعاون بين الطالبتين لميس ماهر الريس و شيرين منصور الريس مـن                -
م، وتقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تبحث عن وصف      ٢٠٠٦جامعة األزهر عام    

 المسح بالعينة، ويتمثـل     الظاهرة وتحليلها وتفسيرها في إطارها، واستخدمت الباحثتان أسلوب       
مجتمع العينة في جميع الطالب والطالبات الدارسين في جامعتي األزهر واإلسـالمية، بكافـة              
تخصصاتهم ومستوياتهم، أما عينة الدراسة اختارت الباحثتان عينة عشوائية طبقية من طالب            

  .دفر١٠٠وطالبات الجامعتين بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم، حيث بلغ حجم العينة 
  
  
  
  

  ــــــــــــ
دور العالقات العامة في الجامعات الفلسطينية لتحسين الصورة الذهنية لدى طالب           "لميس وشرين الريس،    ) ١(

، بحث غير منشور الستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس فـي قـسم الـصحافة                "الجامعات  
  .م٢٠٠٦ غزة، -عالم بجامعة األزهرواإل



 ٨

  :موعة من أهم النتائج وهيوخرجت الدراسة بمج
i.            أما الـذين ال     %43نسبة الذين يعلمون بوجود دائرة عالقات عامة في جامعة األزهر 

 وبالنسبة للذين يعلمون بوجود دائرة عالقات عامة في الجامعـة           %7يعلمون فنسبتهم   
 .%5 بينما الذين ال يعلمون فنسبتهم %45اإلسالمية فنسبتهم 

ii.     تقدون بأن العالقات العامة فـي جامعـة األزهـر تـصدر            بلغت نسبة الطلبة الذين يع
 %12 وأن الذين يعتقدون أن الجامعة ال تصدر مطبوعات فنـسبتهم            %38مطبوعات  

بينما في الجامعة اإلسالمية بلغت نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن العالقات العامة تصدر             
طبوعات فبلغـت    وأن الذين يعتقدون أن العالقات العامة ال تصدر م         %42مطبوعات  

 .%8نسبتهم 

iii.               تبين أن الذين وافقوا بشدة في جامعة األزهر أن العالقات العامة استطاعت أن تحسن
 والذين كـانوا    %10 والذين وافقوا نسبتهم     %17صورة الجامعة لديهم بلغت نسبتهم      

أما الذين رفـضوا بـشدة بلغـت         %1 والذين رفضوا نسبتهم     %12مترددين نسبتهم   
 %25 بالنسبة للجامعة اإلسالمية كانت نسبة الـذين وافقـوا بـشدة              أما %10نسبتهم  

رفضوا  بينما الذين    %9 والذين كانوا مترددين بلغت نسبتهم       %6والذين وافقوا نسبتهم    
 .%5 والذين رفضوا بشدة كانت نسبتهم %5نسبتهم 

  

كما قام الباحثان بالتوجه إلى جامعة القدس المفتوحة للحصول علـى دراسـات             

ا نظرا لظروفهـا    هميتم إدراجها في بحثيهما إلى أن الجامعة لم تتعاون مع         سابقة  

  .والتدميرالصعبة بعد تعرضها للحرق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

  : ) والدراسات السابقةهذه الدراسةالفرق بين ( الخالصة 
 والدراسات السابقة في مجال التخصص، حيث أنها دراسات تبحث فـي  هذه الدراسة  اتفقت   لقد

ـ     اهتمت الدراسات السابقة بالجمهور    العامة، فقد    مجال العالقات  ي بيئـة    الخارجي للجامعـة ف
أو بالجماهير الداخلية للجامعات الفلسطينية في قطـاع غـزة          ،  لها معينة أو بالجمهور الداخلي   

 بأحد الجمـاهير الخارجيـة      الباحثاندراسة  بينما اهتمت   والوسائل االتصالية المستخدمة فيها،     
  . في مهد الجامعة اإلسالمية محافظة غزةطالبات الحادي عشر وهم للجامعة اإلسالمية

  

  :الدراسة ومنهجها وأداتهانوع : سابعا
هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، التي تبحث عن وصف الظاهرة وتحليلها وتفسيرها فـي              

  . المنهج المسحيالباحثانإطارها، واستخدم 
  

  :مجتمع الدراسة: ثامنا
 في محافظة غزة من كال التخصـصين        طالبات الحادي عشر  سة في جميع    يتمثل مجتمع الدرا  
 .العلمي واألدبي

  

  :عينة الدراسة: تاسعا
  .عينة الدراسة عينة حصصية،  وهي من أنسب العينات وأكثرها مالئمة لطبيعة الدراسة

  

  :حدود الدراسة: عاشرا

 .مدارس الثانوية لإلناث في محافظة غزة: الحد المكاني .١

  . وهو الفترة الزمنية المحددة إلتمام هذه الدراسة:انيالحد الزم .٢
  

  :أداة الدراسة: الحادي عشر
 أداة االستبيان لجمع البيانات والمعلومات المرادة، وتحتوي        الباحثاناستخدم  : االستبيان -

على مجموعة من التساؤالت التي تجيب على تساؤالت الدراسة الرئيسية للوصول إلى            
  .أهداف الدراسة

 فـي مـدارس     طالبات الحادي عـشر   حيث تم استخدام المقابلة مع عدد من        : بلةالمقا -
  .محافظة غزة



 ١٠

  :اختبار الصدق: الثاني عشر
السديدة  أبدا آرائه    ، والذي األستاذ المشرف على البحث    بعرض أداة االستبيان على      الباحثانقام  

إلى قياس هـذه االسـتبانة      الذي طلبه، هذا إضافة     تعديل  ال ب الباحثان التزم   وقدعلى االستبيان،   
  .ت االستمارة إلى صورتها النهائيةحتى وصل  البحوث العلمية السابقةعلى غيرها من استبانات

  

  :التعريفات اإلجرائية

القسم األدبـي    )) الحادي عشر ((  الثانوي   األول هم طالبات    :طالبات الحادي عشر   
االلتحـاق  مـن بعـدها      و  مرحلة الثانوية العامـة    ابتداءوالعلمي الذين هم على وشك      

 .بالجامعات الفلسطينية
هي الوظيفة المميزة لإلدارة والتي تعمل وتحافظ علـى تأسـيس            :العالقات العامة  

جسور من الثقة واالتصال والفهم والقبول والتعاون المتبادل بين المؤسسة وجماهيرها           
ي العـام كمـا     وتقوم بإدارة األزمات وتساعد اإلدارة على التواصل والتعاطي مع الرأ         

خدمة المجتمع ومراعـاة اهتمـامهم وتـساعد        تحدد وتشدد على مسئولية اإلدارة في       
اإلدارة على االستفادة بقدر اإلمكان من المتغيرات وتعمل كإنـذار مبكـر للمؤسـسة              

 .وتعديل االتجاه، وتستخدم العالقات العامة البحث واالتصال الصادق

تعليمية أكاديمية تتبنـى اإلسـالم شـرعا        هي مؤسسة خدماتية     :الجامعة اإلسالمية  
 .ومنهاجا في دراستها

 
  :هيكلية الدراسة: الثالث عشر

  :ثالثة فصولقسم الباحثان درستهما إلى 
  

  .خمسة مباحث: وفيه الفصل األول 
  .مطلبان: المبحث األول وفيه 
  .مفهوم العالقات العامة ودوافعها: المطلب األول 
  .القات العامةنشأة وتعريف الع: المطلب الثاني 

  
  .أربعة مطالب: المبحث الثاني وفيه 
  .أهداف العالقات العامة والمزايا التي حققتها: المطلب األول 
  .الوظائف األساسية للعالقات العامة: المطلب الثاني 



 ١١

  .خصائص العالقات العامة: المطلب الثالث 
 .مهام العالقات العامة: المطلب الرابع 

  
  . مطالبثالثة: المبحث الثالث وفيه 
  .اتفاقية أخالقيات العالقات العامة: المطلب األول 
  .الشروط الواجب توفرها في المشتغلين في العالقات العامة: المطلب الثاني 
  .مهام مسئول العالقات العامة: المطلب الثالث 

  
  :أربعة مطالب: المبحث الرابع وفيه 
  .العالقات العامة والدعاية: المطلب األول 
  . العالقات العامة واإلعالن:المطلب الثاني 
  .العالقات العامة واإلعالن: المطلب الثالث 
  .وسائل االتصال في العالقات العامة: المطلب الرابع 

  
  .خمسة مطالب: المبحث الخامس وفيه 
  .مفهوم الصورة الذهنية: المطلب األول 
  .طبيعة الصورة الذهنية: المطلب الثاني 
  .في تكوين آراء عن الموضوعات الجديدةدور وسائل اإلعالم : المطلب الثالث 
  .كيف تتكون الصورة الذهنية: المطلب الرابع 
  .العالقات العامة والصورة الذهنية: المطلب الخامس 

  

  .مبحثان: وفيه الفصل الثاني 
  .الجامعة اإلسالمية: المبحث األول 
  العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية: المبحث الثاني 

  
  .مبحثان: وفيه الفصل الثالث 
  .نتائج الدراسة التحليلية: المبحث األول 
  .مناقشة نتائج الدراسة التحليلية والتوصيات: المبحث الثاني 

  
  



 ١٢

  األولالفصل 
  

  : مباحثمخسةوفيه 
  / املبحث األول

  .مفهوم العالقات العامة ودوافعها: املطلب األول -
 .نشأة وتعريف العالقات العامة: املطلب الثاين -

  

  / املبحث الثاين
  .أهداف العالقات العامة واملزايا اليت حققتها: املطلب األول -
 .الوظائف األساسية للعالقات العامة: املطلب الثاين -
 .خصائص العالقات العامة: املطلب الثالث -
 .مهام العالقات العامة: املطلب الرابع -

  
  /املبحث الثالث 

  .اتفاقية أخالقيات العالقات العامة: املطلب األول -
 .الشروط الواجب توفرها يف املشتغلني بالعالقات العامة: ب الثايناملطل -
 .مهام مسئول العالقات العامة: املطلب الثالث -

  
   /املبحث الرابع 

 .العالقات العامة والدعاية: املطلب األول -
 .العالقات العامة والدعاية: املطلب الثاين -
 .العالقات العامة واإلعالم: املطلب الثالث -
 .وسائل االتصال يف العالقات العامة: بعاملطلب الرا -

  
  /املبحث اخلامس وفيه 

  .مفهوم الصورة الذهنية: املطلب األول -
  .طبيعة الصورة الذهنية: املطلب الثاين -
  .دور وسائل اإلعالم يف تكوين آراء عن املوضوعات اجلديدة: املطلب الثالث -
  .كيف تتكون الصورة الذهنية: املطلب الرابع -
  .العالقات العامة والصورة الذهنية: املطلب اخلامس -



 ١٣

  مقدمة
  
يعمد عدد من الباحثين إلى رد األصول األولى للعالقات العامة إلى عملية االتصال ومحاولة              " 

التأثير واالستمالة التي كان اإلنسان يقوم بها منذ األزل سواء في مجتمعه، أو بـين الجماعـة                 
ه، واستنادا إلى هؤالء فالعالقات العامة بـدأت        التي يعيش في أحضانها، أو بين أصدقائه أقران       

مع وجود الجماهير، فبوجودها وجد من يريد التأثير فيها أو االستمالة سواء كان ذلك بإقنـاع                
زميل باالنضمام إلى هجرة معينة، أو في القيام بعملية صيد أو قنص، وبتطور اإلنسان قامـت               

الحضارة عالقتها بالجمـاهير، فالفراعنـة      حضارات عرفت المنطقة العديد منها، وكانت لهذه        
استخدموا واجهات المعابد ليكتبوا عليها القوانين التي يـسنونها، واسـتخدموا ورق البـردي              
والنقوش والرسائل لينشروا فيها أنباء انتصاراتهم وحروبهم وتعليماتهم وليؤثروا بالتالي علـى            

  )١.( "أتباعهم
ن القرن العشرين تطورا متسارعا سواء في منظمـات         كما شهدت العقود الثالثة األخيرة م     "  

األعمال أو الجهات الحكومية، وارتبط ذلك التطور المهني والوظيفي لهـا بازديـاد االهتمـام             
العلمي واألكاديمي بالعالقات العامة كعلم له أسسه وقواعده وفنونه وأخالقياته، ولم يحدث هذا             

 نتيجة للتطور الكبير الـذي حـدث فـي الفكـر            التطور فجأة أو بطريقة عشوائية، وإنما جاء      
اإلداري واإلعالمي والذي أسهم في تفتح ذهن اإلدارة العصرية إلى الدور الهام والفعال الذي              
يمكن أن تقوم به العالقات العامة في إطار وظيفتها االتصالية داخل المنشأة وخارجها، والـذي              

  )٢(. "زاد من أهميتها كوظيفة إدارية متخصصة وحديثة
 أنه لم يعد من الممكن إغفـال دور العالقـات العامـة فـي الجامعـة               الباحثانومن هنا رأى    

اإلسالمية في رسم الصورة الذهنية الحسنة لدى طلبة الثانوية العامة في محافظة غـزة، واهللا               
أسأل أن يكون التوفيق حليفي فيما قصدت إليه، وأن يجعلنا من عباده المخلصين فـي القـول                 

  ليه، فهو نعم المولى ونعم النصيروالعمل، هو ولي ذلك والقادر عوالنية 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) م٢٠٠٠مكتبـة الرائـد،     : عمان ( ١محمد ناجي الجوهر، وسائل االتصال في العالقات العامة، ط           )١(

  .١١ص 
  .١٣ص ) م١٩٩٥لم الكتب، عا: القاهرة( ٢سمير حسين، العالقات العامة، ط  )٢(



 ١٤

  المبحث األول

  : المطلب األول

  Concept of Public Relationsمفهوم العالقـات العامـة   : أوال

(P.R):  
إذا كان اصطالح العالقات العامة قد أصبح معروفا على نطاق واسع خالل القـرن الواحـد                " 

 أنه ال يزال يعاني مـن       والعشرون، إال أن مفهوم العالقات العامة ظل يحيط به الغموض، كما          
  )١.( "بعض التفسيرات الخاطئة من أجزاء العالم المختلفة حتى اآلن

وتعتبر العالقات العامة أحد مجاالت اإلدارة التي ظهرت وحققت قبوال متزايدا خال النـصف             " 
األخير من القرن األخير، ويرجع ذلك إلى تعاظم أهمية الرأي العام، وكسب ثقة وتأييد الجهور               

 نجاح أي منظمة، بصرف النظر عن نوع نشاطها، كما يرجع ذلك إلى نمو شعور اإلدارة                في
بمسئوليتها االجتماعية، وضرورة أخذ وجهة نظر العامة كمتغير رأسي مـؤثر عنـد اتخـاذ               

  )٢.( "قراراتها
نشاط اتصالي يهدف إلى توثيق الصلة بالمجتمع، وبالتالي فعليه         أنها  فطبيعة العالقات العامة    " 

أن يبرز الصورة المشرفه لها، فالمؤسسة إلى جانب عملها في خدمة المجتمع، فهي تعمل على               
إن مشكلتنا في كـل      ( :(Chileds)إبراز حرصها على الصالح العام، وفي ذلك يقول تشايلدز        

وأن تعـرف آثارهـا      – أنـشطة العالقـات العامـة        – مؤسسة هي أن تكتشف تلك األنشطة     
نت تتعارض مع الصالح العام فعلينا أن نجد الطرق والوسائل لتعـديلها            االجتماعية، فإذا ما كا   

بحيث تصبح في خدمة الصالح العام، فالعالقات العامة نشاط حيوي من أنشطة اإلدارة والتـي               
باتت ال تستغني عنه أيا من المعاهد العلمية باعتباره نشاطا مؤثرا في نجـاح المؤسـسة فـي                  

ئة المحيطة فيها، لذا فإن العالقات العامة نشاط إنساني يهـدف           تعاملها مع جمهورها، ومع البي    
  )٣ ".( )إلى اإلقناع

  
  

  ــــــــــــــــــ
  .٢٠ص ) م٢٠٠٠عالم الكتب، : القاهرة ( ٤علي عجوة، األسس العلمية للعالقات العامة، ط  )١(
الجامعيـة،  الـدار   :اإلسـكندرية ( محمد فريد صحن، العالقات العامة، المبادئ والتطبيق، بدون ط           )٢(

 .٩ص) م٢٠٠١

دار الـشروق،   : عمـان  ( ١صالح خليل أبو أصبع، العالقـات العامـة واالتـصال اإلنـساني، ط             )٣(
 .٧٩ص )م١٩٩٨



 ١٥

  )١(:الدوافع التي أدت إلى االهتمام بالعالقات العامة: ثانيا
هناك مجموعة من الدوافع كان لها الفضل الكبير في زيادة االهتمام بالعالقـات والعامـة               

  :دوافع هيوهذه ال
 :ظهور األنظمة الديمقراطية .١

أطلق عصر النهضة واإلصالح الديني في أوروبا حرية العقل اإلنساني في البحث والمناقشة،             
وكان ذلك إيذانا بنهاية عصور القهر واالستعباد، وبداية عصر جديد يحتـرم إرادة اإلنـسان               

م الثورات القومية في كثيـر      وحقه في التعبير عن رأيه دون وساطة أو وصاية، وتبع ذلك قيا           
من البلدان األوروبية، فساعد انتشار القراءة والكتابة مع اختراع المطبعة على أن يكون لهـذه               

ر في الرأي العـام مـن       يالطبقة أهمية كبرى في الحكم، وأدى ذلك إلى اهتمام الحكومات بالتأث          
  .واالستمالةخالل وسائل اإلعالم، وتوجيه البحوث إلى دراسة أساليب التأثير 

  
 :اإلنتاج الكبير .٢

أدت الثورة الصناعية التي بدأت في أوائل القرن التاسع عشر إلى تطـور هائـل فـي أدوات                  
اإلنتاج وأساليبه، فقامت الصناعات الضخمة التي اجتذبت آالف العاملين وماليين المستهلكين،           

المصنع، واشتدت  وظهرت مشكلة العالقات بين صاحب العمل والعمال، وظروف العمل داخل           
اإلضرابات احتجاجا على سوء المعاملة وقسوة أصحاب األعمال، وزاد ضغط الـرأي العـام              
إلنصاف العمال وتهيئة ظروف العمل المناسبة، وظهرت نظريات سياسية واجتماعية إلعـادة            

م، ١٨٤٨تنظيم اإلنتاج، وكان من أبرزها البيان الشيوعي الذي ًأورده ماركس وإنجلـز عـام               
ظل الصراع بين التفكير الرأسمالي والتفكير الشيوعي أصبح من الضروري كسب تأييـد             وفي  

  .الجماهير لهذا المذهب أو ذالك
  

 :االنفجار السكاني .٣

تزايد سكان العالم في هذا القرن بشكل لم يسبق له مثيل، وكان من نتائجه زيادة العبء علـى                  
مواجهة المشكالت المتجددة والمتزايـدة،     الحكومات التي أصبح عليها أن توسع دائرة أعمالها ل        

كما تحتم عليها أن تشجع قيام الهيئات األهلية إلى جوارها، لتساعد في حل هـذه المـشكالت،                 
وأصبحت هذه المشكلة من الشواغل الرئيسية للدول النامية والمتقدمة، وقـد انعكـست علـى               

  .وسائل اإلعالم في كثير من البلدان
  
  



 ١٦

 :جماهيريظهور وسائل االتصال ال .٤

 في الثالثينيات انتشارا كبيرا وظهرت اإلذاعة       ، وانتشر "المذياع  "  العشرينيات   عرف العالم في  
، وبدأ انتشارها الواسع فـي الخمـسينيات        الثانيةفي أعقاب الحرب العالمية     " التلفاز  " المرئية  

  .والستينيات
 األخرى تطورا مذهال،    أما الصحافة التي عقدت جذورها في أعماق التاريخ، فقد تطورت هي          

وذلك بعد اختراع يوحنا جونتبرغ للطابعة في منتصف القرن الخامس عـشر، ثـم تطـورت                
  .الطباعة تدريجيا حتى القرن العشرين

وأصبح من الممكن أن تنقل األحداث بالصوت والصورة فور لحظة وقوعهـا عـن طريـق                
زة االستقبال، كما تنقل اإلذاعـة      األقمار الصناعية أيا كانت المسافة بين محطة اإلرسال وأجه        

بعـد اختـراع الراديـو      و ،ألخبار والتعليقات إلى أبعد األماكن    اعن طريقة موجاتها القصيرة     
 صوت المذياع يصل إلى المناطق النائية، حتى أصبح العالم من الناحيـة             أصبحالترانزيستور  

اء، وانتقـال المعلومـات     اإلعالمية أصغر مما هو عليه في الواقع، نتيجة لسرعة تداول األنب          
واآلراء، وكان ذلك سببا من أسباب االهتمام بالعالقات العامة في المجال الدولي، والحـرص              

  .على كسب تأييد الرأي العام العالمي
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .٧ – ٣على عجوة، مرجع سابق، ص. انظر) ١(



 ١٧

  :المطلب الثاني

  :طورهانشأة العالقات العامة وت: أوال
 كروزو، التي ورد ذكرهـا فـي بعـض          نإذا ما استثنينا حاالت حي بن يقظان، وروبنسو       " 

القصص األسطورية، فإننا ندرك بأن اإلنسان قد عرف منذ فجر وجوده كيف يبني عالقاته مع               
اآلخرين من أبناء جنسه والذين يقيمون حوله، وأن مجرد التفكير في تحسين هـذه العالقـات                

رها يعتبر في حقيقته شكال من أشكال التفكير اإلداري واالتصالي، وشـكال مـن           العامة وتطوي 
  )١.( "أشكال العالقات العامة

العالقات العامة بمفهومها الحديث لم تستخدم إال منذ فترة وجيزة خالل هذا القـرن، ولكنهـا                " 
 وخلقـه، ألن    باعتبارها نشاط إنساني فإن تأريخها يرتبط بتاريخ اإلنسان نفسه وتاريخ وجوده          

اإلنسان كائن اجتماعي ال يمكنه العيش بمعزل عن اآلخرين، فأول العالقـات التـي كونهـا                
اإلنسان كانت مع أسرته، ثم اتسعت العالقة حتى صارت العشيرة التي تتكون من عدة أسر من            

تي نفس األصل، ثم تكونت القبيلة من جمع من العشائر، وكلما اتسع نطاق الوحدة االجتماعية ال              
  شعبت وأصبحت تتجـه مـن البـساطة إلـى         يرتبط بها اإلنسان كلما اتسعت دائرة عالقاته وت       

  )٢.( "التعقيد
وتطورت البشرية فتكونت الحضارات، وكان لهذه الحضارات عالقات ضرورية بالجماهير،          " 

فبدأت الكتابة والنقوش على الجدران لتوجيه الرسائل ونشر أنبـاء االنتـصارات فـي زمـن                
نة واآلشوريين والبابليين واليونانيين والرومان، ومع بزوغ فجر اإلسالم العظيم كانـت            الفراع

أساس دعوته إلى الدين الجديد من خالل اإلقناع واالستمالة وإقامة الحجـة بالـدليل المـادي                
والمعنوي، واعتمد أسلوب الشورى في اتخاذ القرارات ونشر الدين من خالل دعاة متنـورين              

  )٣.( "ن خالل االحتفاالت الدينية المختلفةفي المساجد وم
  

  ــــــــــــــــ
دار ومكتبـة حـام،     : عمـان  ( ١ محمد صالح، أسس العالقات العامـة، ط       –عبد المعطي عساف     )١(

  .٢٤، ص)م٢٠٠٤
المكتب الجـامعي الحـديث،     : اإلسكندرية ( ١هناء بدوي، العالقات العامة والخدمة االجتماعية، ط         )٢(

 .١٣ص ) م٢٠٠١

 .١٣-١٢ص ) م٢٠٠٥مكتبة الفالح، : الكويت ( ١يري، مدخل إلى العالقات العامة، طصالح ل )٣(

 .شخصية أسطورية تحكي قصة شخص نشأ في جزيرة وحده: حي بن يقظان )٤(

 .شخصية أسطورية تحكي عن شاب انعزل في جزيرة ما وحيدا لمدة طويلة: روبنسون كروزو )٥(

  



 ١٨

ات ومفهوم الدولة وإنشاء المؤسسات، حتـى       ثم تطور مفهوم العالقات العامة بتطور المجتمع      " 
بدأت العالقات العامة الحديثة كنشاط تمارسه المؤسسات كفرع من فروع العلوم األخرى مـن              
بداية القرن العشرين وحتى اآلن وذلك بسبب التطور الثقافي والتقني الحديث، ومـا أن بـزغ                

ـ          ال بممارسـة العديـد مـن       فجر الثورة الصناعية واتسعت المؤسسات حتى بدأ أرباب األعم
  )١.( "األنشطة لكسب ثقة الجمهور

  ولقد برز العديد من الرواد األوائل في العديد من الدول ومنها الواليـات المتحـدة ومـنهم                " 
جاكـسون والـذي   األمريكي الذي عمل مستشارا للرئيس ) Amos Kandalآموس كاندل (

ـ ) Ivy Leeإيفـي لـي    (بـر حرر له الكثير من خطاباته معبرا عن وجهة نظره، ويعت  و أب
العالقات العامة في أمريكا، فقد سن قواعد للعالقات العامة وطرق غالبية أبوابها، فقد بحث في               
سياسات المؤسسات إذ الحظ أن سياستها التستر وراء السرية يشكل ضررا عليها وإلزامها أن              

 التي كانت عالقـة فـي       تفتح أبوبها للجمهور وأن يكون الجمهور محل ثقتها،  وغير الصورة          
من رأسمالي جشع إلى  ) John Rockefellerجون روكفلر ( ذهن الجمهور األمريكي عن 

  )٢(".!!! مواطن رحيم يعطف على الناس 
 عن تطور العالقات العامة عبـر التـاريخ حيـث تعـددت             انوهذه لمحة سريعة قدمها الباحث    

أن أدركت المؤسسات أهميتها احتـضنتها      تطبيقات العالقات العامة في مختلف الميادين، وبعد        
وأنشأت لها اإلدارات واألقسام المتخصصة واستخدمت فيها الخبراء المتخصصين في حقـول            
العالقات العامة، كما شكلت الجمعيات والمعاهد للعالقات العامة وأصبح لها قواعـد وأصـول              

كية ومعهد العالقات العامة    ومبادئ أخالقية، ومن تلك الجمعيات جمعية العالقات العامة األمري        
  .البريطاني وغيرها من المعاهد والجمعيات

  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ) م  ٢٠٠٣دار صفاء،   : عمان( ٢مهدي زويلف، العالقات العامة نظريات وأساليب، ط         ) ٢( و   )١(
١٩ – ١٨. 



 ١٩

  :ت العامةتعريف العالقا: ثانيا
إن البحث عن تعريف للعالقات العامة ال يعتبر من قبيل االستمتاع بالجدل النظري أو الترف               " 

األكاديمي، بل له دواعيه ومبرراته من وجهة النظر العلمية، وأن وضع تعريـف للعالقـات               
العامة ليس باألمر السهل، ففريق يعرفها باعتبارها ما ينبغي أن تكون عليـه، وفريـق آخـر                 

 جملـة مـن     الباحثـان يلونها بوجهة النظر التي تكشف عن خبرته الشخـصية، وسـيعرض            
  .التعريفات التي قدمها نخبة من رواد العالقات العامة والصحافة

بأنها العلم الذي يدرس سلوك األفراد والجماعـات دراسـة          ( إبراهيم إمام   . فيعرفها د  •
أساس مـن التعـاون والمحبـة       علمية موضوعية بغية تنظيم العالقات اإلنسانية على        

  )١.( ")والوعي
بأنها وظيفـة اإلدارة    ( أما جمعية العالقات العامة الدولية فقد عرفت العالقات العامة          "  •

المستمرة والمخططة، والتي تسعى بها المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة لكسب          
ـ             ذا التفـاهم   تأييد وتفاهم وتعاطف الجماهير التي تهمها، والحفاظ علـى اسـتمرار ه

والتعاطف والتأييد، وذلك من خالل قياس اتجاه الرأي العام، لـضمان توافقـه قـدر               
اإلمكان مع سياستها وأنشطتها، وتحقيق المزيد من التعاون الخـالق واألداء الفعـال             

  )٢.( ")للمصالح المشتركة، باستخدام اإلعالم الشامل المخطط
بأن العالقـات العامـة هـي       ( بريطاني  و جاء في تعريف معهد العالقات العامة ال       "  •

الجهود اإلدارية المخططة والمستمرة التي تهدف إلى تعزيز التفـاهم المتبـادل بـين              
  )٣.( ")المنشأة وجمهورها 

فيما عرفتها جمعية العالقات العامة األمريكية بأنها نشاط أي صـناعة أو هيئـة أو               "  •
ـ          ا وبـين جمهورهـا كـالعمالء       مهنة أو حكومة في إنشاء وتعزيز عالقات جيدة بينه

 )٤.( "والموظفين والمساهمين والجمهور العام

، وأنها ربأنها نقمة هذا العص(  العالقات العامة Mark Dorn ويعرف مارك دورن"  •
 )٥.( ")يمكن أن تكون عالمة مرض خطير جدا 

  ــــــــــــــــــــــ
دار الفجـر، بـدون     : القاهرة( لعامة، بدون ط     وهبي، المداخل األساسية للعالقات ا     سحرمحمد منير حجاب،     ) ١(

  .٢٩-٢٨ص ) سنة
 .٣٩ - ٣٨صالح ليري، مرجع سابق، ص ) ٢(

مكتبة : القاهرة( يحيى محمد عبد المجيد، العالقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج اإلسالمي، بدون ط               ) ٣(
 .١٦ص) م١٩٩٩القرآن، 

 .١٥ – ١٤مهدي حسن زويلف، مرجع سابق، ص  ) ٤(

 .١١ص) م١٩٨٨مطبعة جامعة القاهرة، : القاهرة( هللا عبد الرحيم، العالقات العامة، بدون ط محمد عبد ا ) ٥(



 ٢٠

نشاط تسويقي يدرك المسئولية االجتماعيـة      (  التعريف اآلتي    Nichlisويقدم نكلس   "  •
للمنظمة، ويساعدها على تنمية البرامج وإنشاء طريق اتصال مـزدوج االتجـاه مـع              

ن يكون كل منهم راضيا على سياسـات وإجـراءات          جماهير المنظمة، لكي تضمن أ    
  )١.( ")المنظمة 

ولكننا نستطيع القول أن أقرب تعريف للعالقات العامة في ظل الكم الهائل من التعريفات التي               
 هو تعريـف كـل مـن المعهـد     –اختالف تخصصاتهم وتوجهاتهم  على  –وضعها الباحثون   

العامة األمريكية إذ أن كالهمـا متقاربـان فـي          البريطاني للعالقات العامة وجمعية العالقات      
تصديهما للحقيقة من أن العالقات العامة ما هي إال جهد ونشاط متواصل مرسوم لبناء وتدعيم               
تفاهم متبادل بين المؤسسة وجمهورها، وإن القاسم المشترك لهذه التعريفات هو االعتراف بقوة             

 الواعي المدرك للتأثير عليه والحـصول       الرأي العام وأثره على المؤسسة وضرورة التخطيط      
على تأييده وثقته واإلقرار بضرورة تحقيق مصلحة المؤسسة والمـصلحة العامـة وانـدماج              
أهدافها إن أرادت المؤسسات أن تشيد صرحا لعالقات سليمة على أساس من الصدق والتعرف              

ها والتعـرف علـى      آرائها وتلمس مشاكل   ةعلى حاجات جماهيرها الداخلية والخارجية، ودراس     
همومها، ونقل ذلك كله لإلدارة العليا لكي تنير لها الطريق وهي تضع سياستها وأن تـستعمل                
اإلقناع والوضوح، وأن تبتعد عن السرية في شرح تلك السياسات ليتقبلها جمهورها وليؤيـدها              

  )٢.(ويتعامل معها بصدق وثقة
ف وآخر، فإن هناك سمات مـشتركة       وعلى الرغم من اختالف األسلوب أو التفصيل بين تعري        

  )٣:(بين التعريفات، وتحدد هذه السمات كالتالي
إن العالقات العامة عملية طويلة المدى ودائمة ومستمرة تستهدف فـي الـركن األول               -١

لمفهومها إعطاء الجماهير النوعية ألي هيئة أكبر كم من المعلومات الصحيحة حـول             
  .موضوع معين أو قضية معينة

عالقات العامة إقناع الجماهير النوعية بتغيير أو تعديل آرائها وسلوكها تجاه           تستهدف ال  -٢
 .موضوع معين أو قضية معينة

تستهدف العالقات العامة إلى إحداث قدر من التكيف أو التوافق بين مواقف واتجاهات              -٣
وسياسات هيئة معينة، ومواقف واتجاهات وآراء الجمـاهير النوعيـة التـي تـرتبط              

  .عامة والعكس صحيح، وهي جميعها مترابطة ومتعاونةمصالحها ال
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩محمد فريد صحن، مرجع سابق، ص ) ١(

 .١٩ – ١٨مهدي زويلف، مرجع سابق، ص . انظر ) ٢(

 .٣١ -٣٠محمد منير حجاب، سحر وهبي، مرجع سابق، ص . انظر ) ٣(



 ٢١

  المبحث الثاني

  )١(:أهداف العالقات العامة): أ:(المطلب األول
إن العالقات العامة قد أصبحت في اآلونة األخيرة وظيفة من الوظـائف اإلداريـة والتـي                " 

تمارس في كافة المستويات اإلدارية في المنظمة وهنالك عدة أهداف تسعى العالقات العامـة              
  :إلى تحقيقها ومن أهمها

 .تعريف جماهير المنظمة بأهدافها وسياستها ومنتجاتها من السلع والخدمات )١(

 .إعطاء فكرة لإلدارة عن اتجاهات جماهير المنظمة وآرائها )٢(

المساهمة في القضاء على المشاكل الداخلية في المنظمة والتي تؤدي إلى عرقلة العمل              )٣(
من خالل وضع برامج للعالقات العامة بهدف تحسين العالقات مع الجمـاهير            ( فيها  

 ).الداخلية 

 .شاطات المنظمة ومنتجاتها وخدماتهاالحصول على تأييد الجماهير ورضاها عن ن )٤(

 . " المناسبة ووضع السياسات السليمةتنصح أو إرشاد اإلدارة في اتخاذ القرارا )٥(

  
  )١(:المزايا التي تحققها أهداف العالقات العامة: )ب(

 .إنها تعكس الفلسفة التي تقوم عليها المنظمة )١(

 تصور جهد جماعي منتج     تحدد أهداف االتجاه العام والمجهودات الجماعية، فال يمكن        )٢(
 .بدون هدف

تزود األهداف المنظمة باألساس الذي يقوم عليه التخطيط، وبدونه فإن العناصر داخل             )٣(
 .المنظمة قد تنحرف عن االتجاه الصحيح، مما يترتب عليه تشتت الموارد

تعتبر األهداف بمثابة دافع لكل فرد في المجموعة للقيام بالعمل، وذلك عن طريق ربط               )٤(
 .ه بأهداف المنظمة التي يعمل بهاأهداف

 التنسيق بين مجهودات األفراد، فعندما يعرف كل شخص فـي           عمليةتسهل ا ألهداف     )٥(
 .فإنهم يعملون متعاونين للوصول إليهاالمجموعة األهداف المطلوب الوصول إليها، 

األهداف مقياس للرقابة والتقويم طالما أنها تحدد المطلوب عمله، وتؤدي أيـضا إلـى               )٦(
  .ليات تعديل استراتيجية المنظمةعم

  ـــــــــــــــــــــــ
  )م٢٠٠٢،  دار زهـران  : عمـان  (٤محفوظ جـودة، العالقـات العامـة مفـاهيم وممارسـات، ط           ) ١(

  .٢٦ -٢٥ص
 .٣٤محمد فريد صحن، مرجع سابق، ص  )١(



 ٢٢

  :الوظائف األساسية للعالقات العامة: المطلب الثاني
 إلى أن هناك خمس وظـائف أساسـية للعالقـات           ارسين والمم ناألكاديميييذهب العديد من    " 

  )١:(العامة، وهي
ويقصد به تلك الدراسات المتعلقة بقياس اتجاهات الرأي العام بـين جمـاهير             : البحث -١

  .المنظمة سواء في الداخل أو الخارج، وتقدير مدى نجاح الحمالت والبرامج اإلعالمية

 .ت العامة بالنسبة للمنظمةويقصد به تخطيط ورسم سياسة العالقا: التخطيط -٢

ويقصد به تنفيذ الخطط المختلفة، واالتصال بالجماهير المستهدفة، وتحديـد          : االتصال -٣
 . وغيرهاالوسائل اإلعالمية المختلفة والمناسبة لكل جمهور

تقوم إدارة العالقات العامة بالتنسيق بين أقسامها وبين اإلدارات األخرى في           : التنسيق -٤
 .ا يختص باألنشطة التي تقوم وترتبط بهذه اإلداراتالمنشأة، وذلك فيم

ويقصد به قياس النتائج الفعلية لبرامج العالقات العامة، والقيام بـاإلجراءات           : التقويم -٥
 . "التصحيحية لضمان فاعلية البرامج وتحقيق أهدافها

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٤٦ – ٤٣محمد فريد صحن، مرجع سابق، ص  )١(



 ٢٣

  :خصائص العالقات العامة: المطلب الثالث
  )١:(يمكننا القول أن أهم خصائص العالقات العامة

إن العالقات العامة ليست من األنشطة الثانوية األهمية، بل تشكل عنصرا أساسيا فـي               -١
 .أنشطة المنشئات، وهي ضرورة يفرضها المجتمع الحديث

رسه كل إدارة، ويجب علـى اإلدارة       إن العالقات العامة وظيفة إدارية، فهي نشاط تما        -٢
أن تستخدمه في كل ما تقوله وكل ما تفعله، والوصول إلى عالقـات عامـة طيبـة،                 

 .ويعتبر أحد المسئوليات الكبرى لكل مدير في المنظمة

المؤسـسات  : ين هما يإن العالقات العامة عملية اتصال دائم ومستمر بين طرفين أساس          -٣
اء الجماهير الداخلية للمؤسسة أو الخارجية، وكليهما       والجماهير التي تتعامل معها، سو    

مؤثر في نفس الوقت، ومن ثم فإن العالقات العامـة تقـسم بالديناميكيـة والحيويـة                
 .واالستمرارية وقوة الفاعلية بن الطرفين

العالقات العامة هي همزة الوصل بين فلسفة المشروع والجمهور، وهـذا االتـصال              -٤
رين خطـأ   يم أنشطة المنظمة، ويرتكب كثير من المـد       ضروري لجعل الجمهور يتفه   

 منهم يعتبرون   يرينكبيرا عندنا يتصورون أن الجمهور ال يهتم بما تفعله المنظمة، وكث          
 .إعالم الجمهور هو مسار لالفتخار والزهو بالنفس

تستهدف العالقات العامة تحقيق الرضا العام، وانتزاع موفقة الجمهور، أي أنها تـدير              -٥
 .ألسلوب، التأثير الصاعد والهابط من أجل إحداث التوافق والتكيف والتعاونبمهارة ا

ترتكز العالقات العامة على حقيقة علمية هي أن اإلنسان اجتماعي بطبيعته، وال يمكن              -٦
أن يعيش في عزلة عن المجتمع الذي توجد فيه، ولذلك يعتبر اإلنـسان هـو محـور                 

 .اهتمام العالقات العامة

 العامة على التخطيط القائم على المالحظة العلمية، وطريـق البحـث            ترتكز العالقات  -٧
العلمي التي تساعد على تلمس احتياجات الجماهير، ودراسـة آرائهـا واتجاهاتهـا،             
وتحسس مشكالتها، ونقل هذه الدراسات بأمانة وصدق إلى المستويات اإلدارية العليا،           

 .  لهذا فهي ال تعتمد على االرتجال أو الصدفة

صف العالقات العامة بالشمولية، فنشاطها ال يقتصر على ميدان دون اآلخر، بل يمتد             تت -٨
إلـــــخ، وكافـة   ....  واالجتماعيـة ليشمل كافة الميادين السياسية واالقتـصادية     

 .المؤسسات بأشكالها وأنواعها، كما تخدم أصحاب الحرف والمهن المختلفة
 

  ـــــــــــــــــــــ
  .٣٦ – ٣٥ب، سحر وهبي، مرجع سابق، ص محمد منير حجا. انظر )١(



 ٢٤

  :مهام العالقات العامة: المطلب الرابع
العالقات العامة وظيفة من وظائف اإلدارة العليا في المنشأة سواء أكانت تابعـة إلـى اإلدارة                
العليا أو في مستواها، وهي بذلك ال بد أن تشارك في رسم الـسياسات واتخـاذ القـرارات،                  

عة عملها التي تحتم عليها االتـصال بـالجمهور الـداخلي والخـارجي             وتؤهلها إلى ذلك طبي   
للمؤسسة، والعالقات العامة تعمل لذلك الجمهور وتعمل من أجله،وهي في ذلك تعمـل علـى               
خطين متوازيين في اتجاه واحد، وهي الوصول إلى أهداف المؤسسة، فكما أن لها دورا كبيرا               

 الوقت لها نفس الدور مع الجمهور الداخلي لتلك         مع الجمهور الخارجي للمؤسسة فهي في نفس      
المؤسسة، ولن تكون العالقات العامة ناجحة مع الجمهور الخارجي مالم تكـن ناجحـة مـع                

  .الجمهور الداخلي للمؤسسة
  )١:(دور العالقات العامة مع الجمهور الداخلي للمنشأة" 

منشأة اإلنتاجي  تقديم معلومات كاملة وصادقة لجمهور المنشأة، تتضمن نشاط ال         -١
  .والخدمي الحالي والمستقبلي

تكوين عالقة طيبة بين جمهور المؤسسة واإلدارة العليا بها، تنشأ مـن نقـل               -٢
احتياجات ومشاكل واتجاهات العاملين إلى اإلدارة العليـا وحثهـا علـى أن             
تأخذها في االعتبار في عملية اتخاذ القرار وشرح تفسير قـرارات وأعمـال             

ين، وحث اإلدارة على مشاركة العاملين في صنع القرار، مـن           اإلدارة للعامل 
خالل تشجيع سياسات الباب المفتوح التي تتمثـل فـي عقـد االجتماعـات،              

 .ومناقشة المشكالت، وتلقي االقتراحات والشكاوى

تكوين عالقة طيبة بين العاملين أنفسهم داخل المنشأة عن طريق القضاء على             -٣
م ومساعدتهم وتشجيعهم على مـشاركة بعـضهم        الخالفات التي قد تنشأ بينه    

بعضا في المناسبات واألحداث الشخصية السارة أو المحزنة وعمل لقـاءات           
مختلفة سواء داخل المنشأة أو خارجها ليحدث بينهم التفاعل          جماعية في أوقات  

 .الطيب ويشعرون كأنهم أسرة واحدة

واجههم في مجتمعهم   التأكد من حرص اإلدارة على حل مشاكل العاملين التي ت          -٤
 .كمشكالت االنتقال أو اإلسكان أو الصحة

حث اإلدارة على رفع المستوى االجتماعي والثقافي والمهني للعاملين، ممـا            -٥
 . "يساعد على رفع روحهم المعنوية وزيادة انتمائهم ووالئهم للمنشأة

 
  ـــــــــــــــــ

  .١٨يحيى عبد المجيد، مرجع سابق، ص ) ١(



 ٢٥

  )١:(قات العامة مع الجمهور الخارجي للمنشأةدور العال" 

 .توفير معلومات كاملة وصادقة عن نشاط المنشأة •

 .االلتزام بالمعايير األخالقية فيما تقدمه المنشأة للجمهور من معلومات •

العمل على تقديم المنتج خاليا من أي أضرار يسببها للمستهلك أو البيئة، مع              •
استهالكه وحفظه وصيانته، ومراعاة كل     تعريف المستهلك بطريقة إنتاجه، و    

 .ذلك مع إدارة التسويق، والعمل الدائم على رفع مستوى اإلنتاج

 .إشعار المساهمون بتحقيق أفضل عائد الستثماراتهم •

 .العمل على أن تساعد المنشأة في حل مشكالت المجتمع •

خلق اتصال فعال بين المنشأة وجماهيرها، يهدف إلـى تحقيـق مـصلحة              •
 . "الطرفين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٩يحيى عبد المجيد، مرجع سابق، ص ) ١(



 ٢٦

  المبحث الثالث

  

  :اتفاقية أخالقيات العالقات العامة: المطلب األول
وهي االتفاقية المعقودة بين أعضاء الجمعية الدولية للعالقات العامـة واألعـضاء المنتـسبين              

" م، حيث اصطلحوا على تسميتها      ١٩٦٥العاقد في أثينا عام     للمركز األوروبي للعالقات العامة     
  ".قانون أثينا للعالقات العامة 

ويترتب على كل عضو في جمعية العالقات العامة الدولية وكل عضو في المركز األوروبـي               
  )١:(يقوم جاهدا بما يليللعالقات العامة بأن 

عمـيم المعلومـات    أن يعمل على تشجيع كل أشكال وشبكات االتصال مـن خـالل ت             )١
األساسية التي تساعد كل أفراد المجموعة على اإلطالع وتحمل المـسئولية بروحيـة             

 .الفريق الواحد

أن يشارك بتطبيق الشروط األخالقية والحضارية التي تمكن اإلنـسان مـن التمتـع               )٢
بالحقوق المقرة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الـصادر عـن األمـم المتحـدة               

 .م١٩٤٨

 .يتصرف في جميع األحوال والظروف بطريقة تؤدي إلى كسب الثقةأن  )٣

أن يعتبر كون حقيقة مهنته ذات طبيعة عامة تجعل سلوكياته الشخصية والعامـة ذات               )٤
 .أثر مباشر على تقييم مهنته

أن يحترم من خالل ممارسته، كرامة الفرد اإلنسان وأفكاره بناء على القواعد المقررة              )٥
 .لحقوق اإلنسان

عمل في كل الظروف على مالحظة مصالح األطراف المتعاقدة لتأسيس عالقـات            أن ي  )٦
 .مباشرة أو متوازنة بين حاجات وحقوق المؤسسة وحاجات وحقوق المعني

أن يحترم وعوده وارتباطاته ويرتبها بأسلوب منظم راسخ يعمل بإخالص وأمانة فـي              )٧
إضافة إلى العاملين فـي     كل الظروف لضمان ثقة زبائنه الحاليين والسابقين من جهة،          

مؤسسته، كما يجب على كل عضو أن يبتعد ويتجنب استخدام الطرق واألساليب التي             
تؤثر على عقول ونفوس األفراد وتجعلهم يتصرفون بطرق ال عقالنية ضارة، وكذلك            
عدم إعطاء معلومات وهمية أو مزيفة أو غير دقيقة، وتؤكد هذه النصوص على مدى              

  .ت العامة بالجوانب األخالقية والسلوك اإلنساني القويمارتباط عمل العالقا
  ـــــــــــــــــــــــ

: بيـروت  ( ١عبد الكريم الجبوري، العالقات العامة فن وإبداع تطوير المؤسسة ونجاح اإلدارة، ط           . انظر) ١(
  .١١٢ – ١١١ص  )م٢٠٠١مكتبة الهالل، 



 ٢٧

  :بالعالقات العامةالشروط الواجب توافرها بالمشتغلين : المطلب الثاني
على الرغم من أن مؤهالت وخصائص موظف العالقات العامة تختلف من منظمة إلى أخرى              
حسب احتياجات المنظمة وحجمها وطبيعة أنشطة العالقات العامة التي تمارسها، إال أن هناك             

  )١( :شروط عامة يجب توافرها في موظف العالقات العامة أهمها
العامة باألخالق الفاضلة من صدق وأمانة وسمعه جيدة في         أن يتمتع موظف العالقات      .١

التعامل مع الناس وهذه الصفة تعتبر من أهم الصفات التي يجب توافرها لدى موظف              
 .العالقات العامة ألنها تعتبر مصدر مصداقيته أمام مختلف أنواع الجماهير

لحصول على ثقـتهم    أن يكون اجتماعيا قادرا على إقامة العالقات مع الناس وبالتالي ا           .٢
 .وتأييدهم

أن يتصف باالستقرار النفسي والوجداني ويكون لديه القـدرة علـى الـصبر وعـدم                .٣
 .االنفعال والتعامل مع اآلخرين بهدوء

  أن يتمتع بالجاذبية في المظهر والحديث حيث يجب أن يكون مظهره حسنا وحديثه لبقا              .٤
 .ولطيفا

 .قت األزمات والحوادث الطارئةأن يكون سريع االستجابة وحسن التصرف خاصة و .٥

الموضوعية وعدم التحيز في السلوك وفي إصدار األحكام واالستنتاجات بحيث يكون            .٦
 .متعففا عن التأثر بشعوره الشخصي أو منفعته الخاصة

 .توفر المهارات االتصالية من مهارات الكتابة والقراءة والمحادثة واإلنصات وغيرها .٧

ار، فوظيفة العالقات العامة تستند إلى خلق أفكار جديـدة          توفر مهارات اإلبداع واالبتك    .٨
 .وأساليب جديدة دائما

اإللمام بأسس العلوم األخرى التي لها عالقة مع العالقات العامة كعلم الـنفس وعلـم                .٩
 .االجتماع وعلم اإلحصاء والتاريخ ومبادئ اإلدارة واالقتصاد

ق قياس الرأي العـام     اإللمام بأسس ومناهج البحث العلمي وكذلك مبادئ وطر        .١٠
 .واتجاهات الجماهير المختلفة من عمالء وموردين وموظفين وموزعين وغيرهم

المعرفة بالفنون الصحفية كفن التحقيق واإلخراج والتحرير وأساليب الدعايـة           .١١
 .واإلعالن بالوسائل االتصالية األخرى كالمجالت واإلذاعة والتلفزيون وغيرها

افها وكذلك بمواصفات المنتج الذي تقوم الشركة       اإللمام بسياسات الشركة وأهد    .١٢
ببيعه أو الخدمة التي تقدمها باإلضافة إلى اإللمام بمستوى جـودة المنـتج وأسـعاره               

 .والوضع التنافسي للشركة في السوق



 ٢٨

إتقان أحد اللغات األجنبية، حيث تهتم بعض المنظمـات باختيـار أخـصائيي              .١٣
 األجنبية خاصة إذا كانت طبيعيـة عملهـا         العالقات العامة ممن يتقنون إحدى اللغات     

  .يتطلب دعوة بعض األجانب أو إجراء مناقشات ما باللغة اإلنجليزية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .٧٠ – ٦٩محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص . انظر) ١(



 ٢٩

  :مهام المسئول عن العالقات العامة: المطلب الثالث
 عدد من المهام أو الواجبات الرئيسية بالنسبة لممارس العالقـات العامـة             يمكن التمييز بين  " 

  )١:(بينها والتي من
وتتضمن كتابة التقارير، واألخبار، والكتيبات، والمواد اإلذاعية، واألحاديـث،    : الكتابة •

 .والمقاالت، والمعلومات عن المنتجات والخدمات

ات أخرى داخل المنظمة لتوجيههـا     وتتضمن مراجعة المواد التي تعدها جه     : المراجعة •
 .إلى فئات معينة من الجماهير

، وكـذلك   )صحافة، إذاعة، تلفزيون    ( وذلك مثل االتصال بوسائل اإلعالم      : المقابالت •
 .الوفود والزوار

 .وذلك للمناسبات الخاصة والمعارض واالحتفاالت أو برامج توزيع الجوائز: الترويج •

 أمام الجمهور ومخاطبتـه أو تجهيـز األحاديـث          سواء كان ذلك بالظهور   : األحاديث •
 .لآلخرين

ويتضمن ذلك معرفة فن إخراج الكتيبات، والنشرات أو التقـارير الخاصـة            : اإلنتاج •
 .والمجالت الداخلية

 لتنفيذ أي   الالزمةوتتضمن تلك تحديد الحاجة وتعريف األهداف والخطوات        : البرمجة •
 .مشروع

عالن عن اسم المنظمة، وشهرتها في الساحة أو        ويعني ذلك اإل  : اإلعالن عن المنظمة   •
 . "الوقت المخصص، ويتطلب التنسيق والتوثيق مع إدارة اإلعالن

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٢٧ – ٢٦محمد عبد اهللا عبد الرحيم، مرجع سابق، ص ) ١(



 ٣٠

  المبحث الرابع

  العالقات العامة وفنون االتصال

  )١:(ة والدعاية العالقات العام:المطلب األول
، كما تتفق معهـا فـي بعـض النقـاط،           اختالفا جوهريا تختلف العالقات العامة عن الدعاية      
الجهود المبذولة لتغيير آراء الناس ومعتقداتهم بالـضغط        " والمقصود بالدعاية هي عبارة عن      

  ".والسيطرة واستخدام شتى األساليب للوصول إلى ذلك 
  :القات العامة والدعاية بما يأتيويمكن بيان نطاق الخالف بين الع

أن العالقات العامة تقوم على خدمة المصلحة العامة ووضع مصلحة الجمهـور فـي               .١
المقام األول من سياستها وأعمالها، أما الدعاية تحاول السيطرة على عقول الجمـاهير             
ودفعها إلى سلوك معين يخدم أغراض الجهة ا لتـي تقـوم بالدعايـة، دون مراعـاة           

 .تلك الجماهيرمصلحة 

العالقات العامة تعتمد على اإلعالم الصادق، أي نشر الحقائق والمعلومات بأمانة ودقة             .٢
مما يؤدي إلى نتائج إيجابية لصالح المجتمع، بنشر الثقافة والتوعية، أمـا الدعايـة ال               
تتوانى عن تزوير الحقائق واستغالل عواطف الجماهير وغرائزها، مما يـؤدي إلـى             

 .ور وشل تفكيرهتخدير الجمه

تساعد العالقات العامة على تثبيت مبادئ األخالق، ألنها بالتزامها بتلك المبادئ تعمل             .٣
 .الخاطئةكقدوة حسنة لألفراد، أما الدعاية تقود إلى هدم المبادئ بأساليبها 

تعمل العالقات العامة للمدى الطويل وتظهر نتائجها بعد فترة زمنيـة، وهـي عمليـة      .٤
شاطات ا لمؤسسة، أما الدعاية تهدف إلـى تحقيـق أهـداف سـريعة     نشاط دائم من ن 

ودقيقة، وال تهتم بالنتائج البعيدة، فالجماهير ال بد أن تكتشف الحقائق بعـد أن تكـون                
 .الدعاية قد حققت أغراضها

العالقات العامة طريق ذو اتجاهين، فهي ال تكتفي بإيصال رسالتها اإلعالميـة إلـى               .٥
التعرف على ردود اتجاهاتها واالسترشاد بها في توجيه سياسة         األفراد، بل تسعى إلى     

المؤسسة في حين تركز الدعاية جهودها على األفراد لحملهم على اعتناق فكرة معينة             
 .أو اتخاذ سلوك معين، أي أنها ذات اتجاه واحد

تعتبر العالقات العامة فلسفة منبثقة عن الديمقراطية، وقائمة على مبادئها في احتـرام              .٦
رأي الفرد وحقه في الوصول إلى الحقيقة كاملة في كل ما يؤثر علـى حياتـه، أمـا                  
الدعاية تقوم على تغيير األفكار عن طريق الـسيطرة والـضغط وإثـارة الحمـاس               

 .ي ترتبط بالنظم االستبداديةهوالتعصب لذلك ف



 ٣١

  :أوجه الشبه واالتفاق بين العالقات العامة والدعاية
لعلوم وفنا من الفنون الحديثة، له قواعده ومبادئـه         أصبح كل منهما علما من ا      

 .وقوته الهائلة في التأثير على األفراد والجماهير

كل منهما يتناول دراسة نفسية وسلوك الجماعات وكيفية التأثير في ذلك على             
 .أسس علمية

 .كل منهما يستعين بوسائل اإلعالم لتحقيق أغراضه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  )م٢٠٠٠مكتبـة سـعيد المـسحال،       : فلـسطين ( وائل المناعمة، نشرة غير دوريـة، بـدون ط          . انظر) ١(

  .٢٥ -٢٤ ص



 ٣٢

  :العالقات العامة واإلعالن: المطلب الثاني
وبالنسبة للعالقات العامة واإلعالن، فهناك أيضا مجموعة من نقاط االتفاق ونقاط االخـتالف،             

لتي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية المرئية         مختلف نواحي النشاط ا   " : فاإلعالن هو 
أو المسموعة على الجمهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات، أو من أجل استمالته إلى                

  "التقبل الطيب ألفكار أو أشخاص أو منشآت معلن عنها
  )١: (ويمكن بيان نقاط الخالف بين العالقات العامة واإلعالن في اآلتي" 

عالقات العامة للتعريف بالمؤسسة ككل، وتعزيز سمعتها ومكانتها في المجتمع          تهدف ال  .١
وتتبع فكرة المؤسسة ودورها في خدمة الجمهور والمجتمع الذي تنتمـي إليـه، أمـا               
اإلعالن فيهدف إلى زيادة المبيعات، فهو يركز على السلع والخـدمات التـي تقـوم               

 .المؤسسة بإنتاجها

 فهي مرآة عاكسة عن المؤسسة للجمهور، وتنقل صورة         تظهر المؤسسة على حقيقتها    .٢
 .الجمهور لإلدارة، أما اإلعالن يركز على المحاسن ويتغاضى عن العيوب

 ورغباته، وترشد المؤسسة في حين يـدفع         الجمهور تتلمس العالقات العامة احتياجات    .٣
 .اإلعالن الفرد إلى شراء سلعا قد يكون ال يحتاجها

عالقات العامة على شكل معلومات، إما أخبار تهم عددا كافيا          تكون طريقة النشر في ال     .٤
من الجمهور بدون مقابل على أساس أهمية األخبار للقراء، أما اإلعالن فهـو عبـارة               
عن شراء خبر سواء كان مساحة في صحيفة أو وقتا في اإلذاعة أو التلفزيون، فهـو                

 .رسالة مدفوعة الثمن

مات واألخبار من غير ضغط على وسائل اإلعالم        تقوم العالقات العامة بعرض المعلو     .٥
تحكمـه فـي    : حول كيفية نشرها، أما اإلعالن فإنه يعطي للمعلن بعض الحقوق مثل          

 .صياغة مادة اإلعالن، أو طريقة نشره، ومكان ووقت نشره

نشأت العالقات العامة للتخفيف عن اآلثار السلبية لإلنتاج الضخم، وتقوية الصلة والثقة             .٦
مة وجماهيرها، في حين نشأ اإلعالن نتيجة ظاهرة اإلنتاج الـضخم للعمـل             بين المنظ 

 . "على تسويق الفائض
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .٢٥وائل المناعمة، مرجع سابق، ص ) ١(



 ٣٣

  )١:(أوجه االتفاق بين العالقات العامة واإلعالن" 

الم، وليس لزيـادة    تستخدم العالقات العامة اإلعالن كأحد أساليبها، ولكن بغرض اإلع         •
المبيعات، فمن الصعب تغطية كافة أنشطتها عن طريق األخبار، فتقوم بإنزال اإلعالن            

 .إلخبار الجمهور بما تريد

تستفيد العالقات العامة من خبرة اإلعالن في ميدان البحث ودراسة الجماهير، فأبحاث             •
 . ونوازعه ورغباتهفردالتسويق والرأي تهتم بال

أن كال من اإلعالن والعالقات العامة يسعيان إلى زيادة رصيد المؤسسة األول            كما يمكن القول    
  . "في زيادة المبيعات، والثاني في زيادة رصيدها من التأييد والشعور الطيب تجاهها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  .٢٦وائل المناعمة، مرجع سابق، ص ) ١(



 ٣٤

  )٢(: عالمالعالقات العامة واإل: المطلب الثالث
  اإلعالم هو نقل األخبار والمعلومات الجديدة، التي تهم الجمهور في وقـت معـين، ويقـول               " 

أن اإلعالم ليس إال وجها من أوجه العالقات العامة، وهو ال يعدو أن يكون              : " Rubin روبين
  ".جانبا من جوانب برامجها

 باألخبار والمعلومات والحقائق    فمهمة اإلعالم تنحصر من الناحية النظرية في تزويد الجماهير        
أو مشكلة من المـشكالت،      الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي سليم عن واقعة من الوقائع،          

أو قضية من القضايا، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقليـة تلـك الجمـاهير                 
 من أدوات العالقات العامة     واتجاهاتهم وميولهم، ومن الناحية التطبيقية يعتبر اإلعالم أداة فعالة        

لالتصال بالجماهير، وإذا كان اإلعالم وظيفة مهمة من وظائف العالقات العامة فإنها ليـست              
الوظيفة ا ألولى، ولكنها تأتي غالبا في نهاية البرنامج ألن اإلعالم ليس هدفا في ذاته، إنما هو                 

  . "وسيلة لتحقيق أهداف العالقات العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٨٤محمد منير حجاب، سحر وهبي، مرجع سابق، ص ) ١ (



 ٣٥

  :وسائل االتصال المستخدمة في العالقات العامة: المطلب الرابع
تلجأ العالقات العامة في ممارسة نشاطها االتصالي إلى وسائل االتصال الجماهيري كالراديو            " 

م المعارض والمهرجانات وهي التـي      والتلفزيون والصحف والمجالت وكتب الثقافة العامة، ث      
تعرض على سائر أفراد الجمهور العام، ويتوقف استخدام إحدى هذه الوسائل أو بعضها أوكلها              
على الوضع المالي للمؤسسة، وما هو متاح إلدارة العالقات العامة بصفة خاصة، باإلضـافة              

يتضمنها االتـصال،   إلى أهداف االتصال وخصائص الجمهور المستهدف وطبيعة الفكرة التي          
  )١.( "وأخيرا مميزات كل وسيلة من وسائل اإلعالم

  
  )٢:(وتنقسم وسائل االتصال إلى أربعة مجموعات" 

  :الوسائل المباشرة: أوال
وهي أكثر الوسائل فاعلية وتأثير في الجماهير، ألن االتصال بين المرسل والمـستقبل يكـون               

يد قوله وما يريـد أن يعطيـه المرسـل مـن            عادة مباشرا، أي وجها لوجه، بمعنى أن ما ير        
  :انطباعاته يتحقق في لحظات أو دقائق معدودة وبسرعة، وتأخذ هذه الوسائل األشكال التالية

o تنظيم الحفالت والدعوات الخاصة. 

o االشتراك في المسابقات العامة. 

o المشاركة في الحياة العامة. 

o خدمة المجتمع المحلي. 

o رعاية العاملين بالمنشأة. 

o اطبة الجمهورمخ. 

o المقابالت الشخصية. 

o الزيارات" . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  ــــــــــــــــ
  .١٨٢علي عجوة، مرجع سابق، ص ) ١(
  .١٤٧-١٤٤ص ) م١٩٩٨دار الميسرة، : عمان ( ١جميل أحمد خضر، العالقات العامة، ط ) ٢(



 ٣٦

  :الوسائل الغير مباشرة، وتشمل: ثانيا
  )١:(الوسائل المقروءة والمكتوبة: أوال

وهي تلك الوسائل التي تستخدمها العالقات العامة في توصيل رسالتها إلى الجمهور عن طريق              
الكتابة سواء بالنشر أو عن طريق طبع العديد من النشرات في الدوريات والكتيبات المطبوعة،              

  :وهي كالتالي
  : الصحف-أ

عالم واالتـصال،   تعتبر الصحف مصدر من أهم مصادر األخبار، ووسيلة من أقدم وسائل اإل           
وتتميز بأنها وسيلة إعالمية يومية متكررة تصل إلى عدد كبير من الجمهور، ولقـد تعـددت                
الصحف وتنوعت بما يمكن إلرضاء ميول الجمهور واتجاهاته، وتتميز الصحف بـأن الهيئـة           

حة العاملة بها من المهنيين المتخصصين في كتابة المواد اإلخبارية الذين يكرسون جهودهم إلتا            
أكبر قدر من المواد والمعلومات الخبرية، ويحقق هذا ميـزة وضـع الرسـالة اإلعالميـة أو           
الخبرية للمنظمة في أيدي فئة متخصصة، ويراعى أن قارئ الصحيفة يبحث عن األخبار مهما              
يكن من أمر، فإن استخدام الصحافة كوسيلة لإلعالم واإلقناع والتثقيف والترفيه وهو أمـرا ال               

في معظم الشركات والمؤسسات في أي مجتمع، وكلما كبر حجم المؤسسة أصبح من             غنى عنه   
الممكن أن يكون لها صحيفتها الخاصة، وقد بدأت بعض المؤسسات تقبل في صحيفتها الخاصة              

  .إعالنات أيضا
ومثال على ذلك صحيفة صوت الجامعة الصادرة عن قسم الصحافة واإلعالم فـي الجامعـة               

 للجامعة اإلسالمية أصبحت تقبل إعالنات منوعة ولكـن ضـمن شـروط             اإلسالمية والتابعة 
  .محددة

  . المجالت-ب

النشرات، المـوجز المـصور المطبـوع،       : ( ، وتأخذ عدة أشكال منها     مطبوعات المنشأة  -ج
  ).الدوريات، األدلة اإلرشادية، الكتيبات المطبوعة، الرسائل البريدية 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
دار نهـضة الـشرق،     : القـاهرة  ( ١فؤاد البكري، العالقات العامة بين التخطيط واالتـصال، ط          . رانظ) ١(

  .١١٧ -١١٦ص ) م٢٠٠١
  



 ٣٧

  :الوسائل المسموعة: ثانيا
  )١:(وتنقسم هذه الوسائل إلى" 

 :اإلذاعة )١

يعتبر الراديو وسيلة من وسائل االتصال المسموعة، وال يكاد يخلو بيت منه، وتعد من أصـلح     
ئل لالستهواء واإليحاء، ووسيلة سريعة للنشر، وتـساعد اإلذاعـة بانتـشارها الـسريع              الوسا

والواسع في تكوين قدرا من وحدة الفكر والذوق واالهتمام بالقضايا العامة، وقد أعطـى هـذا                
الفرصة للعالقات العامة أن تستخدم المحطات المناسبة والبرامج التي تحقق أهدافها االتصالية            

  . المنشأةلتحسين صورة
 :التليفون )٢

 يمكن ألي منشأة سواء كانـت       أما التليفون فقد أصبح ضرورة هامة في إتمام اإليضاحات، وال         
صناعية أو تجارية أو خدماتية أو حكومية أن تستغني عنه، وإذا نظرنا إلى عمل المدير نجـد                 

عيـد وإبـالغ    أن االتصاالت التليفونية تمثل أهمية خاصة في عقد االجتماعات، وتحديد الموا          
  .الرسائل واألخبار والبيانات الالزمة ألداء عمله وإبالغ تعليماته إلى معاونيه ومرؤوسيه

 :التسجيالت )٣

يمكن للعالقات العامة إعداد أنشطة باستخدام تسجيالت سابقة عن المناسبات الخاصة، أما التي             
  .معينتتضمن مواقف هامة فمطلوب إعادتها حتى تعطي األثر المطلوب لدى المست

 :مكبرات الصوت )٤

وتظهر أهميتها أثناء الحفالت التي تقدمها إدارة العالقات العامة، فعندما يكون عدد المـدعوين              
كبيرا، فليس من السهل على المرسل لرسالة العالقات العامة أن يتصل بكل فرد مـن هـؤالء                 

ـ             ى جميـع   المدعوين، فمن خالل مكبرات الصوت يمكن إبالغ الرسالة مع ضمان وصولها إل
  . "هؤالء الناس

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .١٥٢ – ١٥١جميل أحمد خضر، مرجع سابق، ص ) ١(



 ٣٨

  )١:(ة الوسائل المرئي:ثالثا" 
وهي تتمثل في الصوت والصورة معا، وباستعراضها يمكن معرفة مدة فاعلية هـذه الوسـائل     

  :وهي كاآلتي
 :التلفاز )١

ائل االتصال، وربمـا أكثرهـا جاذبيـة لـدى     حيث أصبح في السنوات األخيرة من أوسع وس   
الجمهور، لجمعه بين الصوت والصورة، ومن خالل شاشته يمكن إرسال العديد من الرسـائل              

  .التي يمكن أن تصل إلى مجموعات عديدة من الجمهور باختالف األعمار والنوعيات
 :السينما )٢

 السينما ال يقدر على استخدامها      تعتبر السينما وسيلة اتصال باهظة التكليف، ولهذا نجد أن أفالم         
سوى المنشئات الكبيرة التي تستفيد من إعداد هذه األفالم فوائد كبيرة تفوق تلك النفقات التـي                

  .تحملتها في إعداد الفيلم
 :أجهزة الفيديو )٣

اتسع استخدام هذه األجهزة ضمن وسائل االتصال المرئية والمسموعة معا، وتقوم المنـشئات             
دارات العالقات العامة بأجهزة الفيديو لتسجيل وتصوير الحفالت والمناسـبات          الكبيرة بإمداد إ  

واجتماعات مجالس اإلدارة، وإعادة إذاعتها أو عرضها السـتخالص النتـائج واآلراء التـي              
  . "عرضت فيها

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .١٥٣جميل أحمد خضر، مرجع سابق، ص ) ١(



 ٣٩

  المبحث الخامس

  ةالصورة الذهني

  
  مفهوم الصورة الذهنية: المطلب األول

 لقد بدأ استخدام مصطلح الصورة الذهنية عندما أصبح لمهنة العالقات العامة تأثيرا أكبـر               "  
مع بداية النصف الثاني من القرن الماضي، وقد تبلور هذا المصطلح فـي مجـال العالقـات                 

الذي اشترك فـي    "  الدولي   السلوك" م حينما ظهر كتاب     ١٩٦٥الدولية بشكل واضح في عام      
  .تأليفه هربرت كليمان مع زمالئه من علماء النفس والباحثين في مجال العالقات الدولية

ولقد اهتمت العالقات العامة بدراسة صورة الشخـصيات القياديـة والمنظمـات والـشركات              
فـة  والمؤسسات المختلفة للتعرف على نظرة الجماهير لهذه الشخصيات أو المنظمـات، ومعر           

األسـباب  تجنب   العناصر اإليجابية و   علىد  يالعناصر اإليجابية والسلبية في هذه الصورة للتأك      
 االتجاهات السلبية إن وجدت، كما اهتم خبراء العالقات العامـة بدراسـة             التي أدت إلى تكون   

العوامل المؤثرة على تكوين الصور الذهنية وتطورها في ظل وسائل االتـصال بالجمـاهير              
  )١(". النصف الثاني من القرن العشرينوتعدد الرسائل التي يتعرض لها إنسان

 بأنهـا   Imageتعريف كلمة   لي عرضه   قد عرفها قاموس ويبستر في طبعته الثانية ف       و" •
تشير إلى التقديم العقلي ألي شيء ال يمكن تقديمه للحواس بشكل مباشر، أو هي إحياء               
أو محاكاة لتجربة حسية كما أنها قد تكون تجربة حسية ارتبطت بعواطف معينـة أو               
هي استرجاع لما اختزنته الذاكرة أو تخيل لما أدركته حواس الرؤيـة أو الـسمع أو                

 )٢.("اللمس أو الشم أو التذوق

أن الصورة الذهنية تتكون مـن تفاعـل    " Kenneth Belding كينث بلدنج" يرى و" •
معرفة اإلنسان بعد عدة عوامل منها المكان الذي يحيا فيه وموقعه من العالم الخارجي              
والعالقات الشخصية وروابط األسرة والجيران واألصدقاء المحيطين فيـه والزمـان           

 )٣.("ومات التاريخية واالجتماعية التي يحصل عليهاوالمعل

  
  ــــــــــــــــ

  .٤ -٣، ص  )٢٠٠٣عالم الكتب، : القاهرة ( ٢علي عجوة، العالقات العامة والصورة الذهنية، ط  )١(
دار الفكـر العربـي،     : مـصر  ( ٢، مدخل إلى االتصال والرأي العام، ط      العبدعاطف عدلي   ) ٣(و) ٢(

 .٢٨٦ص )١٩٩٧



 ٤٠

   أن المفهـوم البـسيط لمـصطلح       Barlow  و بارلو      Robinsonربينسون  ويرى  "  •
الصورة العقلية التي تتكون في أذهان النـاس عـن          " يعني ببساطة   " صورة المنشأة   " 

المنشآت والمؤسسات المختلفة وقد تتكون هذه الصور من التجربة المباشرة أو غيـر             
ـ          د علـى األدلـة والوثـائق أو        المباشرة وقد تكون عقالنية أو غير رشيدة، وقد تعتم

اإلشاعات واألقوال غير الموثقة، ولكنها في نهاية األمر تمثل واقعا صادقا بالنسبة لمن             
  )١(."يحملونها على رؤوسهم

الصورة الذهنية هي الناتج النهائي لالنطباعات الذاتيـة        : علي عجوة أن  . يرى د فيما  "  •
عين، أو نظام مـا، أو شـعب أو         التي تتكون عند األفراد أو الجماعات إزاء شخص م        

جنس بعينه، أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية، أو مهنـة معينـة أو أي                  
وتتكون هذه االنطباعات من خـالل التجـارب        . شيء يكون له تأثير على حياة الناس      

المباشرة وغير المباشرة وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم،          
النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات التـي تتـضمنها خالصـة هـذه               وبغض  

 تمثل بالنسبة ألصحابها واقعا صادقا ينظرون من خالله إلى ما حـولهم             فهيالتجارب  
 )٢.( "ويفهمونه أو يقدرونه على أساسها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  .٦علي عجوة، مرجع سابق، ص) ١(
  .١٠علي عجوة مرجع سابق، ص ) ٢(



 ٤١

  :طبيعة الصورة الذهنية: المطلب الثاني
تتوقف قوة أو ضعف الصورة الذهنية لدى األفراد المتكونة لديهم تبعا لدرجة االتصال بينهم              " 

وبين المؤسسات التي تؤثر في هذه الصورة، ويمكن التعرف علـى هـذه الـصورة وقيـاس                 
عب على الفرد تكوين صـورة      تغيراتها التي غالبا ما تكون بطيئة، كما أنه من الطبيعي أن يص           

عن شيء ال يعرفه والصور التي تتكون عن أشـياء بعيـدة تكـون غالبـا ضـعيفة وقابلـة                  
  )١.("للتغيير

وإن عملية تغيير الصور الذهنية تكون في بعض الحاالت مؤلمة وقد تحـدث صـدعا فـي                 " 
رية أو  العالقات أو تؤدي إلى توتر العالقات بينهم، وإن بعض األشخاص في ظل ظروف عم             

صحية أو صراع عاطفي يرفضون محاوالت التغيير رغم أن ذلك قد يؤدي إلى فقد ما يلحون                
  )٢.( "عليهم بالمتغير

فاإلنسان عادة يميل إلى التعصب إلى الصورة التي تكونت لديه، وال يقبل التعرض لصور ال               " 
رة المكونـة لديـه،     تتفق معها، كما أنه يدرك محتوى الرسائل التي تصله بما يتالءم مع الصو            

وعادة يميل إلى تذكر المواقف والتفاصيل التي تدعم الصورة الذهنية التي كونها في وقت ما،               
وأصبحت ذات أثر كبير في تقديره لكل ما يجري حوله حتى فـي رؤيتـه للواقـع وتحليلـه                   

  )٣.( "للمستقبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  .١٠علي عجوة، مرجع سابق، ص  )١(
 .١١، ص السابق نفس المرجع )٢(

  .١١، ص  السابقنفس المرجع )٣(



 ٤٢

 ، فنرى السواد األعظم من أبناء الـشعب الفلـسطيني يتعـصب           ين الباحث رأيوهذا يتفق مع    " 
 وال يقبل للتعرض لـصور أخـرى ال        الكيان الصهيوني عن  للصورة الذهنية التي تكونت لديه      

لبه حقوقه في الحيـاة      كيان غير مشروع اغتصب أرضه وشرده منها وس        فهو يراه تتفق معها،   
 في حق   قام بها هذا الكيان   وهذا لم يأت من فراغ إنما هو تراكم ألفعال وتصرفات وتجاوزات            

الشعب الفلسطيني وأبنائه، وإذا ما مورست محاوالت على المواطن الفلسطيني من أي جهـة              
لذهنية التي  ليغير هذه الصورة بدأ يراجع نفسه ويتذكر المواقف والتفاصيل التي تدعم صورته ا            

  .كونها
وهذا ال يعني أن الصور الذهنية الموجودة في األذهان تبقى إلـى األبـد، فالـصورة عمليـة                  
ديناميكية وليست عملية استاتيكية، لذا فهي ال تتصف بالثبات والجمود وإنما بالمرونة والتفاعل             

 الراسـخة قلمـا     وتنمو وتتسع وتتعمق وتقبل التغير طوال الحياة، ولكن من الثابت أن الصور           
تتغير جوهريا إال إذا تعرضت لهزة قوية تحولها من النقيض إلى النقيض، أما الصور الباهتة               

  )١.( "لتغيير باحتماالت أكبراأو غير المكتملة أو التي تمضي على تكوينها زمن قصير فتقبل 
  

  :دور وسائل اإلعالم في تكوين آراء عن الموضوعات الجديدة: المطلب الثالث
رى عدد من الباحثين أن وسائل اإلعالم تستطيع تكوين آراء عن الموضوعات الجديدة ألن              ي" 

درجة وضوح الموضوع أو عدم ارتباطه بتجمعات أو مركز االتجاهات الموجودة تجعله قادرا             
على التغلب على الصعوبات التي تقف أمام التحول، فالفرد ليس مهيأ لـرفض وجهـة نظـر                 

  )٢.( "، ألن العمليات االنتقائية لن تقف حائل أمام المعرفةيسمعها حول موضوع جديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .١٢علي عجوة، مرجع سابق، ص  )١(



 ٤٣

) م١٩٩٥مكتبـة المنـار،     : األردن ( ١عاطف عدلي العبد، صورة المعلم في وسائل اإلعـالم، ط            )٢(
  .١ص

  :دور الصحافة في تكوين الصورة الذهنية* 
 وغيره من الباحثين أن وسائل اإلعـالم        Lazarsfeldتي أجراها الزرسفيلد    أثبتت التجارب ال  

المطبوعة كالصحف والمجالت والكتب والالفتات وغيرها تتفوق على الوسائل األخرى بالنسبة           
للجمهور القارئ لما تتمتع به من قدرة على عرض أدق التفاصيل والموضوعات الطويلة التي              

اء وتهيئ لهم الدراسة المتأنية باإلضافة إلى إمكانية قراءتهـا          تساعد على توضيح األمور للقر    
مما يضفي عليها صفة الخصوصية، ويلخـص كالبـر مزايـا           في الوقت والمكان المناسبين     

  )١(:الوسائل المطبوعة في النقاط الخمس التالية

 .اختيار القارئ الوقت المناسب للقراءة  - أ

 .القدرة على إعادة القراءة للمزيد من الفهم  - ب

الرسائل المطبوعة أكثر قدرة من غيرها على معالجة الموضوعات بـصورة كاملـة               - ت
 .وبأدق التفاصيل

 .الصحف والمجالت وسيلة لألقليات للتعبير عن رأيها خالفا عن غيرها  - ث

 . تضفي على كتابها مكانة مرموقة مما يجعل إمكانية التأثر بهم أكبر  - ج
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_________________________  
  .٨٥ – ٨٤علي عجوة، مرجع سابق، ص . نظرا) ١(

  :المطلب الرابع

  :كيف تتكون الصورة الذهنية -أ 
الـرأي  " كتابـه   م في   ١٩٢٢أول من تناول هذه القضية هو الصحفي األمريكي ليبمان عام           " 

حيث قال أن العالم الذي نعيش فيه ال يمكن اإلحاطة به كله مباشرة عن طريق حواسـنا                 " العام
ذا يتجه اإلنسان نحو اكتشاف العالم بالتخيل، فيتعلم بحكم هذه الحقيقـة أن يـرى               المعروفة، ل 

العالم الكبير الذي ال يستطيع رؤيته بعينه يراه بخياله وبذلك تدريجيا في تشكيل حقيقة، وينـتج                
لتمثيل بسبب ضيق الزمن الذي يمتلكه اإلنسان في هذه الحياة، إضـافة إلـى محدوديـة                اهذا  

 لديه للتعرف على العالم من حوله، ولذلك فاإلنسان فـي حياتـه يعـيش فـي        الفرص المتاحة 
عالمين، عالم قريب محدود هو العالم الذي يدركه بحواسه الشعورية ويستقي منه معلوماتـه،              

يلجـأ إلـى    ووعالم أوسع وأرحب وهو الذي ال يستطيع إدراكه مباشرة، عن طريق الحواس             
فاعل االجتماعي، وسمى العلماء ذلك بالعالم المنقول في        إدراكه عن طريق وسائل االتصال والت     

  )١.( " المختلفةهنية لهذا العالم عبر مراحل العمرمقابل العالم المحسوس وتتكون الصورة الذ
لصورة الذهنية في كافة شئون الحياة خاصية واقعية من خصائص السيكولوجية البـشرية،             لو" 

واإلدراك متعينان اجتماعيا إلـى حـد كبيـر،         ويرى أرتيموف أن مضمون وتركيب التفكير       
فالمفاهيم والتقويمات والمقومات المقبولة الراسخة في الوعي االجتماعي هي خبرات مجمعـة            
للخبرة االجتماعية العامة، وانعكاس للصفات المتكررة الظاهرة، وإن درجة صدق التقويمـات            

في المجال حيث مـن الـضروري       المعقولة التي يستخدمها الفرد تتناسب طرديا مع المعرفة         
معرفة المضمون الكامن وراء النمط المقولب، ومدى عمقه وشـموله لالرتباطـات المتبادلـة              
الجوهرية للظواهر، والسمات الرئيسية النموذجية لألحداث واألشـخاص، فـإذا كانـت هـذه              

ها تلتقط  االرتباطات غير جوهرية فإن النمط المقولب مزيف، وهذه األنماط سهلة التكوين كون           
من أكثر الجوانب ظاهرية، وتحدث تأثيرا خارجيا، وتضرب بشكل قوي على العواطف، أمـا              
إذا كانت األنماط المقولبة جوهرية فهي صادقة، وهذه األنماط تتشكل ببطء كونها ترتبط بجهاز              

  )٢.( "التفكير المنطقي
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شـركة  : الريـاض  ( ١ي وسائل اإلعالم الغربيـة، ط     عبد القادر طاش، صورة العرب والمسلمين ف       )١(
  .١٥ص )١٩٨٩الدائرة، 

 .١٦نفس المرجع، ص  )٢(

  :والصور النمطية أو الذهنية ليست عيبا ولها وظائف نفسية، فهي تحقق ثالث أمور " 
أن التصنيف بغض النظر عن مدى صحته يحقق للفرد اقتصاد الجهد بما يقدمه له من                -١

 مع الناس وتوقـع سـلوكهم دون إمعـان النظـر فـي              أطر جاهزة تكفل له التعامل    
  .خصائصه

هذا التصنيف يضيق بكل زائف من نطاق الجهل في تعامل الفرد مع اآلخرين، وذلك               -٢
 .بما يقدمه من معرفة مسبقة بما يمكن أن تكون عليه صورة اآلخر خالل تعامله

ا من األهداف   عملية التصنيف بما تتضمن من تعليم وتجريد واختزال تحقق هدفا أساسي           -٣
 )١(. "التوافقية للعلم أو المعرفة اإلنسانية عامة

 
وتكمن أهمية هذه الصور في كونها ال تقتصر على مجرد إدراك جـاد بـل هـي متـصلة                   " 

باالتجاهات والمواقف واالستجابات العملية التي يتعامل بها اإلنسان مع األشياء واألشـخاص            
ذه الصور في إدراك اإلنسان لما حوله، فإنها تؤثر في          من حوله بواقع الحياة، وبقدر ما تؤثر ه       

  )٢.( "حكمه على تلك األشياء ألنها تشكل جزءا من إطاره الداللي
 أن الكيفية التي يتصرف بها اإلنسان تعتمد على الـصور الذهنيـة             Bolding ويؤكد بولدنج " 

 هـذه الـصور     وأن أي تغيير يصيب الصورة يؤثر بالضرورة على السلوك ولذلك فإن طبيعة           
وكيفية تشكيلها هي من األمور الهامة التي يعنى بها في التأثير على الـرأي العـام وقيـاس                  

  )٣.( "اتجاهات الجماهير
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 .١٧عبد القادر طاش، مرجع سابق، ص  )١(



 ٤٦

  ١٨نفس المرجع السابق، ص  )٢(
  .١٩، ص  السابقنفس المرجع )٣(

  :طيبةال الذهنية  فوائد تكوين الصورة-ب
كل مؤسسة سواء كانت فكرية أو إنتاجية أو خدماتية تحاول تكوين صورة طيبـة لهـا عنـد                  
جمهورها سواء كان هذا الجهور جمهور خارجي أو جمهور داخلي، وهذه الـصورة الطيبـة               

  :تعود على المؤسسة بعدة فوائد منها
الالزمة للعمـل   الطيبة للمنشأة على اجتذاب المهارات البشرية       الذهنية  تساعد الصورة    -١

  .فيها، وسعادة العاملين فعال باالنتماء إليها
تساهم في انخفاض المشاكل العمالية وارتفاع الروح المعنوية للجمهور الداخلي، األمر            -٢

 .الذي يلقى بظالله على زيادة الكفاءة اإلنتاجية

نشأة دورا هاما في جذب رؤوس األمـوال وزيـادة أعـداد            متلعب الصورة الطيبة لل    -٣
 .ساهمينالم

 .تساهم هذه الصورة في اجتذاب الموردين والمتعهدين والموزعين -٤

 .سهولة التعامل مع الهيئات التنفيذية والتشريعية في الدولة -٥

كما أن الصورة الطيبة للمؤسسة هي التي تهيئ الثقة في أي إنتـاج يحمـل اسـمها،                  -٦
لى ارتفاع نسبة   وتساعد على تقبل الجمهور ألي إنتاج جديد قبل أن يظهر مما يؤدي إ            

 .المبيعات أو تنشيط الخدمات

كما ال يمكن إغفال دور الصورة الطيبة للمنشأة في استعداد الجماهير للتريـث قبـل                -٧
إصدار الحكم عليها في أي أزمة حتى يتسنى للقائمين عليها شرح األبعـاد المختلفـة               

و األحـداث   للموقف، وتبيان مغزى القرارات التي اتخذت أو السياسات التي عدلت، أ          
التي وقعت، واآلثار المترتبة على ذلك فـي جـو مـن الهـدوء واالسـتعداد للفهـم                

 )١.(واالقتناع
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧

  ــــــــــــــــ
 . ٧٢ -٦٩، ص نفسهسابقالمرجع العلي عجوة، . انظر ) ١( 

  : المطلب الخامس

  :العالقات العامة والصورة الذهنية -أ
 العالقات العامة، والذي تولى مسئوليتها في شركة أحد رواد Paul Garrettيرى بول جاريت 

العالقات العامة ليست وسـيلة دفاعيـة لجعـل         ( م أن   ١٩٣١جنرال موتورز األمريكية عام     
المؤسسة تبدو في صورة مخالفة لصورتها الحقيقية، وإنما هي الجهود المستمرة مـن جانـب               

  ).حترامه اإلدارة لكسب ثقة الجمهور من خالل األعمال التي تحظى با
 فـي هـذا     – التي هي في جوهر العالقات العامة        –وبالرغم من عدم وضوح عملية االتصال       

التعريف إال أن أهم ما يميزه عن غيره من التعريفات التي قدمت للعالقات العامة تأكيده علـى         
  :هما حقيقتين أساسيتين

 أنها ال بد أن تسمو      أن العالقات العامة ينبغي أن تكون تعبيرا صادقا عن الواقع، وكما           -١
  .بأعمالها إلى الدرجة التي تحظى باحترام الجمهور

ينبغي أن تسهم العالقات العامة في مواجهة المشكالت التي تؤثر على الجمهور مـن               -٢
  خالل األعمال البناءة والجهود الحقيقية الهادفـة التـي تحقـق الرخـاء والرفاهيـة              

 ).١( للمجتمع

  
  :رة الذهنية التخطيط لبرامج الصو مبادئ-ب
تقوم العالقات العامة في معظم المنظمات بأداء رسالتها في تحقيق التفـاهم بـين المنظمـة                " 

وجماهيرها الداخلية والخارجية من خالل البرامج اإلعالمية والتأثيرية والتثقيفيـة والترفيهيـة            
مشكالت التي  باإلضافة إلى برامج الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات والمساهمة في حل ال            

تواجه الجماهير، وتشترك هذه البرامج مع سياسات المنظمة وسلوك العاملين بها باإلضافة إلى             
أوضاع المنظمات المنافسة أو الشبيهة، في تكوين صورة معينة للمنظمة في أذهان الجماهير،             

تعبيـر  وينبغي أن يكون واضحا من البداية مضمون الفلسفة االجتماعية للمنظمة لكي يكون ال            
عن هذه الفلسفة متفقا مع التطبيق الفعلي الذي يظهر خالل الممارسات المتكررة في الظروف              
الطبيعية، باإلضافة إلى المواقف الحرجة في ظروف األزمـات، ومـن الثابـت أن الفلـسفة                
االجتماعية ألي منظمة تتأثر إلى حد كبير باألوضاع البيئية، وسياسات المنظمـات األخـرى،          

  )٢( ".صورة الحالية للمنظمة والمنظمات المنافسة في أذهان الجماهيروكذلك ال
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 ٤٨

  .١٦ – ١٣علي عجوة، مرجع سابق، ص . انظر )١(
 .٧٧علي عجوة، مرجع سابق، ص  )٢(

  

  الثاينالفصل 
  

  نبذة تارخيية عن اجلامعة اإلسالمية
  ودائرة العالقات العامة فيها

  
  ويضم مبحثني

  
  .معة اإلسالميةاجلا: املبحث األول

  
  العالقات العامة يف اجلامعة اإلسالمية: املبحث الثاين

  

  

  

  

  

  



 ٤٩

  

  الثانيالفصل 

  المبحث األول

  الجامعة اإلسالمية بمدينة غزة
  

  )١(:إضاءة عن المؤسسة: أوال
الجامعة اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم العالي، تعمل بإشـراف             

اتحاد الجامعات العربية، ورابطـة الجامعـات   : التعليم العالي، وهي عضو في وزارة التربية و  
اإلسالمية، ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط، واالتحاد الدولي للجامعـات، وتربطهـا            

  .عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية
المية ومراعياً لظروف الشعب الفلسطيني     توفر الجامعة لطلبتها جواً أكاديمياً ملتزماً بالقيم اإلس       

وتقاليده، وتضع كل اإلمكانيات المتاحة لخدمة العملية التعليمية، وتهـتم بالجانـب التطبيقـي              
اهتمامها بالجانب النظري، كما وتهتم بتوظيف وسائل التكنولوجيا المتوفرة في خدمة العمليـة             

  التعليمية
  

  المجالس والهيئات التأسيسية: ثانيا
معة عدد من المجالس والهيئات التأسيسية واإلدارية التي تدعم مسيرتها وتديرها وترعـى             للجا

  :شئونها وأهمها 
  .هيئة المشرفين  •
  .مجلس األمناء  •
  .مجلس الجامعة  •

  :أهـداف الجامعة : ثالثا
  .توفير خدمة التعليم العالي ألبناء قطاع غزة خاصة والشعب الفلسطيني عامة •
  .لمي في مختلف مناحي الحياةمواكبة التقدم الع •
  .تقوية العالقات العلمية والثقافية مع الجامعات •
  .خدمة المجتمع الفلسطيني •

   
  



 ٥٠

  
  :البرامج والمنح الدراسية: رابعا

تواكب الجامعة الحضارة العالمية والعطاء اإلنساني واإلنجازات العلمية والتكنولوجية، ومـن           
لمواكبة التطور العلمي الذي تشهده حقول المعرفة       أجل ذلك تسعى بشكل دائم لتحديث مناهجها        

في كل مكان من العالم، وللجامعة اإلسالمية ثقافة تدعو إلى اإلبداع والتطوير والتنمية، األخـذ          
  .بسبل التقدم العالمية

  :لغة التعليم: خامسا
ميـة،  تعنى الجامعة اإلسالمية باللغة العربية الفصحى، وتوظيف استخدامها في الميـادين العل           

  .وتستخدم اللغة اإلنجليزية في تدريس بعض التخصصات
  

  :األكاديميالتبادل : سادسا
هتم الجامعة بالتعاون وتبادل الخبرات واألساتذة المتخصصين مـع الجامعـات الفلـسطينية             ت

والعربية واإلسالمية والعالمية في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا، وللجامعـة عالقـات            
بالكثير من الجامعات، وتنظم عالقتها اتفاقيات تعاون وتوأمة مـع عـدد مـن              وطيدة تربطها   

  .الجامعات
  :النظام األكاديمي: سابعا

تعتمد الدراسة في الجامعة على نظام الساعات المعتمدة الذي تُقسم السنة الدراسية بموجبه إلى              
ل الصيفي، ويستطيع   أسبوعاً دراسياً، باإلضافة إلى الفص    ) ١٦(فصلين دراسيين مدة كل منهما      

تشمل ى،  ساعة كحد أدن  ) ١٢(ساعة في الفصل الواحد، و    ) ٢٠( الطالب أن يسجل كحد أقصى    
المساقات الدراسية متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات التخصص، ويعفـى الطلبـة            

يتخرج الطالـب مـن     ، و النصارى من دراسة مساقات القرآن الكريم ضمن متطلبات الجامعة        
سـاعة  ) ١٤٠(امعة بعد أن ينهي بنجاح عدد الساعات المطلوبة في خطته وهي حـوالي              الج

  .ساعة معتمدة تقريبا) ١٧٥(معتمدة لدرجة البكالوريوس في جميع الكليات، عدا الهندسة،
  

  ):لدرجة البكالوريوس (  الكليات والتخصصات: ثامنا
  ).الطب والجراحة (  وتخصصاتها كلية الطب .١
/ الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسـة الكهربائيـة         : ( ها وتخصصات الهندسة .٢

  ). اتصاالت وتحكم، الهندسة الصناعية، هندسة الحاسوب 



 ٥١

ـ     : (  وتخصصاتها تكنولوجيا المعلومات  .٣  المعلومـات،   اعلم الحاسوب، نظـم تكنولوجي
  ).تطوير البرمجيات 

  . وهو تخصص عامالتمريض .٤
الرياضيات، الفيزياء، األحياء، التحاليل الطبية، البيئة      الكيمياء،  : (  وتخصصاتها العلوم .٥

/ إحصاء، بصريات طبية، الكيمياء   / كمبيوتر، رياضيات / وعلوم األرض، الرياضيات  
  ).الكيمياء الحيوية 

/ إدارة األعمال، االقتصاد والعلوم الـسياسية، إدارة أعمـال        : (  وتخصصاتها التجارة .٦
باإلنجليزية ( ، إدارة األعمال    )باإلنجليزية(اسبة  علوم مالية ومصرفية، المحاسبة، المح    

  ).، االقتصاد و اإلحصاء التطبيقي )باإلنجليزية (، االقتصاد والعلوم السياسية )
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، العلوم، الرياضـيات، التعلـيم         : (  وتخصصاتها التربية .٧

جتماعية، العلـوم التطبيقيـة     األساسي مرحلة دنيا، الدراسات اإلسالمية، الدراسات اال      
 التعليم، اإلرشاد النفسي والتوجيه التربـوي، الـدبلوم العـام، الكمبيـوتر             اوتكنولوجي
  ).التعليمي 

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الجغرافيا، الصحافة واإلعالم،       (  وتخصصاتها   اآلداب .٨
صحافة / ية، اللغة العربية  العالقات العامة واإلعالن، التاريخ واآلثار، الخدمة االجتماع      

.(  
 ).الشريعة اإلسالمية، الشريعة والقانون (  وتخصصاتها الشريعة والقانون .٩

  .أصول الدين و هو تخصص عام. ١٠
  : الدراسات العليا: تاسعا
  :تمنح الجامعة درجة الماجستير في التخصصات التالية •

_  علـم الـنفس      -علوم حياتية  _الرياضيات_ الفيزياء  _ إدارة األعمال   _ الهندسة المدنية   ( 
اللغـة  _ التاريخ  _ أصول التربية   _ المناهج وطريق التدريس    _ الصحة النفسية والمجتمعية    

الفقه المقارن  _ أصول الفقه   _ العقيدة  _ الحديث الشريف   _ القرآن الكريم وعلومه    _ العربية  
  . )القضاء الشرعي_ 

  :ربية، ودرجة الدبلوم العالي فيكما تمنح الجامعة درجة الدبلوم العام في الت •
اإلرشـاد النفـسي    _ الصحة النفسية والمجتمعية    _ الدراسات اإلسالمية   _  اإلدارة التربوية    ( 

  . )والتربوي
  

  :الجامعيةالمرافق : عاشرا
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تضم الجامعة عدداً كبيراً من المختبرات العلمية تتوفر فيها أفضل األجهزة العلميـة الالزمـة               
 وتحرص الجامعة على تحـديث      النظرية،وإجراء التجارب إلى جانب الدراسة      للدراسة العملية   

 وتهـتم   التعليميـة،  وتعنى باستخدام وسائل التكنولوجيا في العمليـة         مستمر،مختبراتها بشكل   
اهتماماً خاصاً بتوسيع استخدام الحاسوب وتوفر الجامعة عدداً كبيراً من مختبرات الحاسـوب             

 كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت لتمكينهم من         العلمي،والبحث  لخدمة العملية التعليمية    
 كمـا   المـصادر، االتصال بالمكتبات ومراكز األبحاث والحصول على المعلومات من مختلف          

تقدم المكتبة خدماتها للطلبة والباحثين حيث يتوفر بالجامعة عدد كبير من المراجع والدوريات             
  .والكتب في مختلف المجاالت

  
  :الجامعة والمجتمع: إحدى عشر

تحرص الجامعة اإلسالمية على تفعيل دورها في المجتمع تأكيداً علـى رسـالتها الحـضارية               
والمساهمة في تنميته، من خالل ما تقوم به من أنشطة علمية وعملية بناءة، ولتحقيـق ذلـك                 

  :قامت الجامعة بإنشاء عدد من مراكز البحث العلمي والمرافق الهامة ومنها
  .عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر. ١
  مركز الدراسات البيئية والريفية. ٢
  .مركز تحليل األغذية. ٣
  .مختبرات المواد والتربة. ٤
  .وحدة الدراسات التجارية. ٥
  .مختبرات التحاليل الطبية. ٦
  .المكتبة المركزية. ٧
  .لجنة اإلفتاء. ٨
  .مركز التقنيات المساعدة. ٩
  .علم النفسمختبر . ١٠
  .مركز مصادر التعليم. ١١
  إدارة تكنولوجيا المعلومات. ١٢
  .مختبر الصحافة واإلعالم. ١٣
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  :أنشطة الجامعة المجتمعية: اثنا عشر
المساهمة في تطوير األداء اإلداري لمؤسسات وشرائح المجتمع من خالل عقد الـدورات             . ١

  .المتخصصة والمؤتمرات وورش العمل
امج التأهيل أثناء الخدمة لحملة الدبلوم من المعلمين والممرضين والعـاملين فـي             افتتاح بر . ٢

  .مختبرات التحاليل الطبية
تقديم الدراسات واالستشارات الهندسية والتجارية والفحوصات للـوزارات والمؤسـسات          . ٣

  .ورجال األعمال والمواطنين
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ــع اإل) ١( ــت     الموق ــبكة اإلنترن ــى ش ــزة عل ــة غ ــي محافظ ــالمية ف ــة اإلس ــي للجامع لكترون
WWW.IUGAZA.EDU.PS.  

  المبحث الثاني

  العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية
  

  :العالقات العامة في الجامعات: أوال
تعتبر دائرة العالقات العامة وجه الجامعة الذي تطل به على المجتمع الخارجي، فمن خاللهـا               

 على المستويات    وغير العلمية  اصل مع مختلف المؤسسات والهيئات األكاديمية العلمية      يتم التو 
  .المحلية والعربية والدولية

 نقال أمينا واضحا جليا عبر وسـائل اإلعـالم          وعلمياوهي تنقل صورة الجامعة فكريا وثقافيا       
فراد إيمانـا فـي      هيئات وأ  متنوعة بالتعاون مع أسرة الجامعة    المختلفة، ومن خالل األنشطة ال    

العالقات العامة تبـدأ مـن داخـل        : (  لمقولة تطبيقاالتكامل في األدوار وسعيا لكمال الرسالة       
  )المؤسسة 

وحيث تؤدي دائرة العالقات العامة دورها، فهي تطبق فلسفة الجامعة القائمة على المـصداقية              
حور العمليـة التعليميـة،     والتميز والتطوير المستمر واالهتمام بالتكنولوجيا، وجعل الطالب م       

وكذلك على االهتمام بالبحث العلمي الميداني واالنفتاح على المجتمع، وإيالء بـرامج خدمـة              
 باالهتمام الكافي، إضافة إلى العناية بالخريج ومتابعته، والحرص على ديمومة            المجتمع وتنمية

م على مقاعـد دراسـتهم      العالقة معه، ولكن قبل ذلك كيفية استقطاب طلبة الثانوية العامة وه          
ليشرعوا في رحلة الدراسة ضمن مركبها العظيم لتصل بهم إلى بـر اآلمـال والطموحـات                

  .المستقبلية التي رأوها عبر منظار األمل واإلنجاز
  

  )١(:دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية: ثانيا
الوحدات اإلدارية في الجامعـة،     تعتبر دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية إحدى أهم          

فهي نافذة الجامعة على المجتمع، وحتى يتحقق نجاح الدائرة في أداء المهام المناط بها فإنه ال                
بد من العمل على تطوير كفاءة العاملين وتحسين األداء الوظيفي لهم، وكـذلك إيجـاد تقـسيم      

لتخصصي للعاملين في الدائرة    وظيفي للعاملين في الدائرة، وهذا يستوجب تطورا في الجانب ا         
وكذلك استحداث مجاالت عمل جديدة لمواكبة آخر التطورات والمتغيرات على الساحة المحلية            

  .والخارجية
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  :نشأة وتطور الدائرة: ثالثا
م أهمية دور العالقـات العامـة داخـل         ١٩٧٨لقد أدركت الجامعة اإلسالمية منذ نشأتها عام        

سيس دائرة العالقات العامة كدائرة قائمة بـذاتها تتبـع مباشـرة            الجامعة وخارجها، فقامت بتأ   
رئيس الجامعة، ثم تطورت الدائرة بتطور الجامعة، وهذا يتطلب زيادة عدد العاملين في دائرة              

  ).من موظف واحد إلى طاقم متكامل من الموظفين ( العالقات العامة 
  

  :مهام العالقات العامة الداخلية: رابعا
  :ت العامة بالعديد من المهام وهيتقوم العالقا

 . مطبوعات الدائرةعبرالتعريف بالجامعة اإلسالمية ورسالتها وأوجه النشاط فيها  •

 .تزويد وسائل اإلعالم المختلفة باألخبار والتقارير واإلعالنات الخاصة بالجامعة •

ط استقبال ضيوف الجامعة وزوارها وتنظيم برامج زيارتهم وإطالعهم على أوجه النشا           •
 .المختلفة بالجامعة وتزويدهم بالنشرات المتوفرة حول الجامعة

 برامج الزيارات المتبادلة بهدف التعاون      عبرتوثيق عالقة الجامعة بالمؤسسات المحلية       •
 .وتبادل الخبرات في مختلف المجاالت

العمل على تحسين العالقات بين المتعلمين في الجامعة وبين العاملين بها مـن جهـة                •
 .ارة الجامعة من جهة أخرىوبين إد

إعداد برامج خاصة بالعاملين وخلق األجواء اإليجابية والمريحة في العمـل وإزالـة              •
 .أسباب الشكوى لديهم قدر المستطاع

اإلسهام في توعية العاملين في الجامعة بحقوقهم وواجباتهم وذلك من خـالل شـرح               •
 .واألنظمة المعمول بها في الجامعةالتشريعات 

 .خدمات االستعالمية لطلبة الجامعةتوفير ال •

العمل على تعميق انتماء الطلبة بالجامعة، وتوثيق صلتهم بها والسعي الستمرار هـذه              •
 .العالقة بجامعتهم بعد تخرجهم

  
  :العالقات العامة الخارجية: خامسا

وتهتم بالتعامل مع الجمهور الخارجي وفهم سلوكه، واستقراء آرائه، واتجاهاته من أجل كسب             
وده وتأييده، وذلك بهدف توعيته باألهداف التي وجدت الجامعة من أجلها والجهود التي تبذلها              
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لتحقيق ذلك والقيام بإيضاح ما تقدمه من خدمات للجمهور الخارجي، كما أن مفهوم العالقـات               
المفهوم النظري والمفهوم التطبيقي إال أن الـدائرة تؤكـد       : العامة يتضمن ركنين أساسيين هما    

  :ى المفهوم التطبيقي وتسعى لتحقيقعل
 .جهود الجامعةوالقيام باالتصال بالرأي العام والجمهور لشرح طبيعة عمل  •

 .تجاه الجامعةالتأثير على الرأي العام والمحافظة على الرأي المرغوب فيه  •

 .جمع المعلومات من الجمهور حول آرائهم تجاه الجامعة والقيام باتخاذ قرارات بشأنها •

 :أجلالتقارير والنشرات وإصدار الدوريات حول الجامعة من إعداد  •

 .تنمية الفهم والثقة وتقبل الجمهور لسياسة الجامعة .١

 .تقسيم اتجاهات الجمهور والتنبؤ بها واالستجابة لها .٢

 .العمل كنظام تحذير مبكر إلدارة الجامعة لمساعدتها في اتخاذ القرارات المناسبة .٣
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الجامعـة  :  غـزة (، ٢٠٠٢/ ٢٠٠١دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية، تقرير سنوي لعام  ) ١(
  ).اإلسالمية 

  

  الثالثالفصل 
  اجلانب العملي يف الدراسة

  
  ويضم مبحثني

  
  .نتائج الدراسة التحليلية: املبحث األول

  
مناقـشة نتـائج الدراسـة التحليليـة        : املبحث الثاين 

  .توصياتوال
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  األولالفصل 

  المبحث األول

  
  السمات العامة للمبحوثين

   )١( جدول 
  يوضح نوع الطالبات من حيث العمر

  
  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 

  %50.6   طالبة81   عام16
  %49.4   طالبة79   عام17

  %100 160  المجموع
  

ـ             سـنة  16ي يـبلغن مـن العمـر        يتضح من خالل الجدول السابق أن نسبة المبحوثات الالت
  ).%49.4(  سنة 17، بينما بلغت نسبة المبحوثات الالتي يبلغن من العمر  )% 50.6( 
  

   )٢( جدول 
  يوضح نوع الطالبات من حيث الفرع

  
  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %37.5 60  أدبي
  %62.5 100  علمي
  %100 160  المجموع

  
، فـي حـين أن نـسبة         )%37.5( طالبات القسم األدبي    يتضح من الجدول السابق أن نسبة       

   ).%62.5( طالبات القسم العلمي 
  
  



 ٥٩

  
   )٣( جدول 

  يوضح مدى معرفة الطالبات بالجامعة اإلسالمية
  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %87.5 140  نعم

  %12.5 20  إلى حد ما 
  -  -  ال

  %100 160  المجموع
  

  بة الطالبـات الالتـي لـديهن معرفـة بالجامعـة اإلسـالمية       يتبين من الجدول السابق أن نس     
   ). %12.5( ، بينما الالتي يعرفن الجامعة إلى حد ما فنسبتهن ) 87.5%( 
  

   )٤( جدول 
  يوضح الوسيلة التي من خاللها تكونت لدى الطالبات معرفة بالجامعة اإلسالمية

  النسبة  العدد   الوسيلة
  %37.5 60  األصدقاء
  %33.3 53  األقارب
  %15.5 25  الزيارات
  %2.5 4  المطبوعات
  %2.5 4  اإلنترنت
  %6.2 10  الصحف
  %2.5 4  اإلذاعة
 0 0  التلفزيون

  %100 160  المجموع
  

من الطالبات تكونـت معـرفتهن عـن الجامعـة           ) %37.5( يظهر من الجدول السابق أن      
ن خالل األقـارب، فـي      تكونت معرفتهن م   ) %33.3( اإلسالمية من خالل األصدقاء، بينما      

تكونت معرفتهن   ) %2.5( تكونت معرفتهن من خالل الزيارات، بينما        ) %15.5( حين أن   
من الطالبات تكونت معرفتهن من خالل اإلنترنت،        ) %2.5( من خالل المطبوعات، في حين      



 ٦٠

تكونـت   ) %2.5(  أن معرفتهن تكونت من خالل الصحف، في حين          يرين ) %6.2( بينما  
  ).0(%ن من خالل اإلذاعة، بينما كانت نسبة التلفزيونمعرفته

  
   )٥( جدول 

  يوضح إذا ما كانت دائرة العالقات العامة بالجامعة تزورهم بمدارسهم
  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %14.4 23  نعم
  - -  أحيانا
  %85.6 137  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن العالقات العامة في الجامعة اإلسـالمية        ينير ) %14.4( يتبين من خالل هذا الجدول أن       
 أن العالقات العامـة     يرينتقوم بزيارتهن في مدارسهن، في حين أن نسبة كبيرة من الطالبات            

   ).%85.6( في الجامعة ال تقوم بزيارتهن، حيث بلغت نسبتهن 
  
   )٦( جدول 

  يوضح إذا ما كنت مدرستهم تقوم بزيارات متعددة للجامعة اإلسالمية
  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  - -  نعم
  %80.6 129  أحيانا
  %19.4 31  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن مدارسهن تقوم أحيانا بزيـارة الجامعـة         يرين ) %80.6( يتضح من الجدول السابق أن      
  . أن مدارسهن ال تقم بزيارة الجامعةيرينمن الطالبات  ) %19.4( اإلسالمية، في حين أن 
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   )٧( ول جد
  يوضح إذا ما كانت دائرة العالقات العامة تستقبلهم وتوجههم عند زيارتهم للجامعة

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %58.8 94  نعم
  %25  40  أحيانا
  %16.2 26  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن العالقـات العامـة تقـوم باسـتقبالهن          يـرين  ) %58.8( نستنتج من الجدول السابق أن      
أن العالقات العامة تقوم باسـتقبالهن       ) %2.5( وجيههن عند زيارة الجامعة، في حين يرى        وت

 أن العالقات العامة ال تقوم باستقبالهن وتـوجيههن         يرين ) %16.2( وتوجيههن أحيانا، بينما    
  .عند زيارة الجامعة

  
  
   )٨( جدول 

  جامعة وسياساتهايوضح إذا ما كانت العالقات العامة تولي اهتمام لشرح أهداف ال
  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %67.5 108  نعم
  %24.4  39  أحيانا
  %8.1 13  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن العالقات العامة تهتم بتوضيح أهداف الجامعـة         يرين ) %67.5( يبين الجدول السابق أن     
 أن العالقـات    ينيـر  ) %8.1(  ذلك أحيانا، بينما     يرين ) %24.4( وسياستها، في حين أن     
  .العامة ال تقوم بهذا الدور
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   )٩( جدول 
  يوضح إذا ما كانت العالقات العامة تعرض لهم مواد تعريفية عن الجامعة عند زيارتهم لها

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %51.9 83  نعم
  %25 40  أحيانا
  %23.1 37  ال

  %100 160  المجموع
  

 بأن العالقات العامة تعرض مواد تعريفية عند        يرين ) %51.9( يتضح من الجدول السابق أن      
   أن العالقات العامة تقوم بهـذا أحيانـا، فـي حـين            يرين ) %25( زيارتهن للجامعة، بينما    

  . أن العالقات العامة ال تقوم بعرض مواد تعريفية عند زيارتهن للجامعةيرين ) 23.1%( 
  

  
   )١٠( جدول 

ت العامة بالجامعة تزودهم بمطبوعات تتحدث عن الجامعة عند يوضح إذا ما كانت العالقا
  زيارتهم لها

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %40 64  نعم
  %34.4  55  أحيانا
  %25.6 41  ال

  %100 160  المجموع
  

تزودهن العالقات العامة بـالمواد المطبوعـة التـي          ) %40( يظهر من الجدول السابق أن      
 ذلك أحيانا، بينما كانت نسبة الطالبات الالتي        يرين ) %34.4( ي حين   تتحدث عن الجامعة، ف   

   ).%25.6(  ذلك يرينال 
  
  

  
  



 ٦٣

   )١١( جدول 
صدارات الجامعة بشكل بإيوضح مدى اهتمام دائرة العالقات العامة بالجامعة على تزويدهم 

  منتظم
  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %26.2 42  نعم
  %26.9  43  أحيانا
  %46.9 75  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن العالقات العامة تحـرص علـى تزويـدهن    يرين )  %26.2( يوضح الجدول السابق أن 
ال  ) %46.9(  ذلك أحيانا، في حين      يرين ) %26.9( بإصدارات الجامعة بانتظام، بينما يرى      

  . ذلكيرين
  
  

   )١٢( جدول 
  علومات كافية عن الجامعة اإلسالميةيوضح إذا ما كانت مطبوعات العالقات العامة تضم م

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %56.9 91  نعم
  %35  56  أحيانا
  %8.1 13  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن مطبوعات العالقات العامة تضم معلومات كافية        يرين ) %56.9( يبين الجدول السابق أن     
 يرينا كانت نسبة الطالبات الالتي ال        ذلك أحيانا، بينم   يرين ) %35( حول الجامعة، في حين     

   ).%8.1( ذلك هي 
  
  
  

  



 ٦٤

   )١٣( جدول 
   عشرالحادييوضح مدى مشاركة الجامعة في األنشطة المختلفة التي تقيمها طالبات 

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %16.9 27  نعم
  %34.3 55  أحيانا
  %48.8 78  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن الجامعة تقوم بالمشاركة في األنشطة المختلفة        يرين ) %16.9( أن  يوضح الجدول السابق    
   ذلـك أحيانـا، بينمـا يـرى        يرين ) %34.3( التي تنظمها طالبات الحادي عشر، في حين        

  .أن الجامعة ال تقوم بالمشاركة في هذه األنشطة ) 48.8%( 
  

   )١٤( جدول 
   حسب األهميةلعامةيوضح وسائل االتصال التي تستخدمها دائرة العالقات ا

 SMS  التليفون  الصحافة  التلفزيون  اإلذاعة  االنترنت  المطبوعات  الوسيلة

  ن ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن ع  المرتبة
  00 0 0%7.5 12%6.8 11 %6.8 11 %46.8 75 %6641.2  األولى
10.6 17 %11.8 19%11.2 18 %6037.5  الثانية

% 30 18.7
% 0 0 00 

10.6 17 %37.5 60 %7.5 12 %5.6 9  الثالثة
% 32 20% 0 0 00 

40.6 65 %32.5 52 %15.6 25 %159.4  الرابعة
% 46 28.7

% 0  0 00 

31.2 50 %11.2 18 %18.7 30 %106.2  الخامسة
% 40 25% 0 0 00 

16 المجموع
0 100% 16

0 100% 16
0 

100% 16
0 

100
% 160 100

%  0 0 00 

  
   أن المطبوعات في المرتبة األولـى      يرينة الطالبات الالتي    نستنتج من الجدول السابق أن نسب     

أنها فـي    ) %5.6( أنها في المرتبة الثانية، ويرى       ) %37.5( ، في حين يرى      )41.2%( 
 أنها في   يرين ) %6.2( أنها في المرتبة الرابعة، إال أن        ) %9.4( المرتبة الثالثة، بينما يرى     

  .المرتبة الخامسة



 ٦٥

   أن اإلنترنت فـي المرتبـة األولـى        يرينل هذا الجدول أن نسبة الالتي       هذا ويتضح من خال   
  ، فـي حـين يـرى       )%11.2( ه في المرتبة الثانية     يرينبينما تبلغ نسبة الالتي     ) 46.8%( 
  أنـه فـي المرتبـة الرابعـة، إال أن          ) %15.6( أنه في المرتبة الثالثة، ويـرى        ) 7.5%( 
  .ه في المرتبة األخيرةيرين ) 18.7%( 

، بينمـا    )%6.8(  أن اإلذاعة في المرتبة األولى نـسبتهن         يرينكما ويبين الجدول أن الالتي      
أنها في المرتبـة     ) %37.5( ، في حين يرى      )%11.8( ها في المرتبة الثانية     يريننسبة من   

أنهـا فـي     ) %11.2( أنها في المرتبة الرابعة، في حين يـرى          ) %32.5( الثالثة، ويرى   
  .خيرةالمرتبة األ

 ) %10.6(  التلفاز في المرتبة األولى، ويراه       يرين ) %6.8( ويظهر من الجدول السابق أن      
 ) %40.6( ه في المرتبة الثالثة، في حـين        يرين ) %10.6( في المرتبة الثانية، ونفس النسبة      

  .ه في المرتبة الخامسة واألخيرةيرين ) %31.2( ه في المرتبة الرابعة، و يرين
   الـصحافة فـي المرتبـة األولـى نـسبتهن          يرين الجدول السابق أن نسبة الذين       ويتبين من 

ها في المرتبـة الثالثـة      يرين، إال أن الذين      )%18.7( ، ويراها في المرتبة الثانية       )7.5%( 
ها فـي   يرين ) %25( في المرتبة الرابعة، و      ) %28.7( ، في حين يراها      )%20( فنسبتهن  

  .ةالمرتبة الخامسة واألخير
  

 كأحد الوسائل التي تستخدمها دائرة العالقات العامة في عملها،          SMSوحول التليفون ورسائل    
  .لم يتطرق إليها الطالبات في إجابتهن على االستبانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٦

   )١٥( جدول 
  يوضح إذا ما ساهمت هذه الوسائل بتكوين صورة ذهنية طيبة لديهم عن الجامعة اإلسالمية

  النسبة  لمبحوثينعدد ا  البدائل 
  %62.5 100  نعم

  %37.5 60  إلى حد ما
  - -  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن الوسائل التي تستخدمها العالقات العامـة        يرين ) %62.5( نستنتج من الجدول السابق أن      
 ) %37.5( ساهمت في تكوين صورة ذهنية حسنة لديهن عن الجامعة اإلسالمية، في حـين              

  . ذلك إلى حد مايرين
  

   )١٦( جدول 
  يوضح إذا ما كانت الجامعة تتمتع بسمعة طيبة بين أوساط طالبات الحادي عشر

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %78.1 125  نعم

  %21.9 35  إلى حد ما
  - -  ال

  %100 160  المجموع
  

معة  أن الجامعة اإلسالمية تتمتع بس     يرينمن الطالبات    ) %78.1( يوضح الجدول السابق أن     
  . ذلك إلى حد مايرين ) %21.9( طيبة لديهن، في حين 

  
  
  
  
  
  
  



 ٦٧

   )١٧( جدول 
  يوضح إذا ما كانت لديهن رغبة بااللتحاق بالجامعة اإلسالمية بعد إنهاء دراستهن

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %76.9 123  نعم

  %16.9 27  إلى حد ما
  %6.2 10  ال

  %100 160  المجموع
  

يرغبن بالدراسة في الجامعة اإلسالمية بعد االنتهاء من         ) %76.9( السابق أن   يوضح الجدول   
ال يـرغبن    ) %6.2( يرغبن بذلك إلى حد ما، في حين         ) %16.9( دراستهن الثانوية، بينما    

  .بالدراسة في الجامعة اإلسالمية بعد االنتهاء من دراسة المرحلة الثانوية
  
  

   )١٨( جدول 
   الجامعة مستوى أكاديمي ممتازيوضح إذا ما كان لدى

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %87.5 140  نعم

  %12.5 20  إلى حد ما
  -  -  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن الجامعـة اإلسـالمية تتمتـع بمـستوى     يرينمن الطالبات  ) %87( يبين الجدول السابق  
  . ذلك إلى حد مايرين ) %12.5( أكاديمي ممتاز، في حين 

  
  
  
  
  
  



 ٦٨

   )١٩( جدول 
  يوضح إذا ما كانت الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالبات جيدة

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %59.4 95  نعم

  %40.6 65  إلى حد ما
  -  -  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن الخدمات التي تقدمها الجامعة      يرينمن الطالبات    ) %59.4( يتضح من الجدول السابق أن      
  . ذلك إلى حد مايرين ) %40.6( دمات جيدة، في حين لهن هي خ

  
  
   )٢٠( جدول 

  يوضح إذا ما كانت الجامعة تهتم بالبحث العلمي
  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %90.6 145  نعم

  %9.4 15  إلى حد ما
  - -  ال

  %100 160  المجموع
  

معة اإلسالمية تهتم بالبحث     أن الجا  يرينمن الطالبات    ) %90.6( يظهر من الجدل السابق أن      
  . ذلك أيضا ولكن إلى حد مايرين ) %9.4( العلمي، في حين 

  
  
  
  
  
  
  



 ٦٩

   )٢١( جدول 
  يوضح مدى وجود كفاءة جيدة لدى العاملين في الجامعة اإلسالمية

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %81.2 130  نعم

  %18.8 30  إلى حد ما
  -  -  ال

  %100 160  المجموع
  

 وجود كفاءة لدى العاملين في الجامعة اإلسالمية في         يرين ) %81.2( الجدول السابق أن    يبين  
  .وجود كفاءة جيدة لدى العاملين ولكن إلى حد ما ) %18.8( حين يرى 

  
  

   )٢٢( جدول 
  يوضح مدى قيام الجامعة بدراسات لمعرفة حاجات طالبات الحادي عشر من األنشطة 

  سبةالن  عدد المبحوثين  البدائل 
  %18.8 30  نعم
  %40.6 65  أحيانا
  %40.6 65  ال

  %100 160  المجموع
  

 الجامعة تقـوم بـإجراء دراسـات        يرينمن الطالبات    ) %18.8( يوضح الجدول السابق أن     
   ذلك أحيانا مـا نـسبتهن      يرينللتعرف على احتياجاتهن من الخدمات واألنشطة، بينما الالتي         

 )40.6%( ،  
   ).%40.6(  ذلك يرين وكانت نسبة الالتي ال

  
  
  
  
  



 ٧٠

   )٢٣( جدول 
  يوضح إذا ما كانت الجامعة تتعاون معهن في تأدية أنشطتهن المنهجية

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %24.4 39  نعم
  %26.2 42  أحيانا
  %49.4 79  ال

  %100 160  المجموع
  

تتعاون معهن في تأديـة      أن الجامعة    يرينمن الطالبات    ) %24.4( يظهر الجدول السابق أن     
  . ذلكيرينال  ) %49.4(  ذلك أحيانا، و يرين ) %26.2( أنشطتهن المنهجية، و 

  
  

   )٢٤( جدول 
   تدخل ضمن اهتمامات طالبات الحادي عشرةمنهجييوضح مدى قيام الجامعة بأنشطة ال

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %22.5 36  نعم
  %41.3 66  أحيانا
  %36.2 58  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن الجامعة تقوم بأنشطة المنهجيـة       يرينمن الطالبات    ) %22.5( يوضح الجدول السابق أن     
  . ذلكيرينال  ) %36.2( ذلك أحيانا، في حين  ) %41.3( تدخل ضمن اهتماماتهن، ويرى 

  
  
  
  
  
  
  



 ٧١

   )٢٥( جدول 
  يوضح إذا ما كانت الجامعة تنفذ األنشطة بشكل جيد

  النسبة   المبحوثينعدد  البدائل 
  %59.4 95  نعم
  %34.4 55  أحيانا
  %6.2 10  ال

  %100 160  المجموع
  

 الجامعة تنفذ أنشطتها بشكل جيد، فـي  يرينمن الطالبات   ) %59.4( يبين الجدول السابق أن     
  . الجامعة ال تنفذ أنشطتها بشكل جيديرين ) %6.2(  ذلك أحيانا، و يرين ) %34.4( حين 

  
  

   )٢٦( جدول 
  يوضح مدى اهتمام الجامعة على توضيح خدماتها التعليمية لطالبات الحادي عشر

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %17.5 28  نعم
  %41.9 67  أحيانا
  %40.6 65  ال

  %100 160  المجموع
  

 أن الجامعـة تهـتم بإيـضاح        يـرين من الطالبات    ) %17.5( يتضح من الجدول السابق أن      
أن الجامعة تقوم بهذا الدور أحيانا، فـي حـين ال            ) %41.9( يمية لهن، ويرى    خدماتها التعل 

  . الجامعة تفعل ذلكيرينال  ) %40.6( يرى 
  
  
  
  
  
  



 ٧٢

   )٢٧( جدول 
  يوضح وجود عدد من التخصصات النظرية في الجامعة اإلسالمية

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %100 160  نعم
  -  -  أحيانا
  -  -  ال

  %100 160  المجموع
  

  . أن الجامعة تضم عددا من التخصصات النظريةيرين ) %100( يوضح الجدول السابق أن 
  

  

   )٢٨( جدول 

  يوضح وجود عدد من التخصصات العلمية في الجامعة اإلسالمية

  النسبة  عدد المبحوثين  البدائل 
  %100 160  نعم
  -  -  أحيانا
  -  -  ال

  %100 160  المجموع
  

  . أن الجامعة تضم عددا من التخصصات العلميةيرين ) %100( ابق أن يبين الجدول الس
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٧٣

  المبحث الثاني

   والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة
  

  :مناقشة النتائج: أوال

  : التعريف بالجامعة-أ
  
  مية هـي  كشفت الدراسة أن نسبة الطالبات الالتي تتوفر لديهن معرفة حول الجامعة اإلسال            .١

ا ال شك فيه أنها نسبة عالية، في حين الالتي تتوفر لديهن إلى حد مـا                ، ومم  )87.5%( 
 . )%12.5( معرفة عن الجامعة اإلسالمية فنسبتهن 

  
 ) %33.3( تكونت معرفتهن من خالل األصـدقاء، و         ) %37.5( كما أوضحت الدراسة أن     

من خالل   ) %6.2( من خالل زياراتهن للجامعة، و       ) %15.5( من خالل األقارب، ويرى     
وممـا   ) %2.5( الصحف، بينما تشابهت نسبة كل من المطبوعات واإلنترنت واإلذاعة وهي           

  .ؤه أنها نسبة متدنية إلى حد كبيرال يمكن إخفا
  

 أن العالقات العامـة ال تقـوم        يرينمن الطالبات    ) %85.6( وأوضحت الدراسة أن     .٢
من الطالبـات  ) %14.4(، في حين يرى ن في مدارسهن، وهذا قصور واضح بزيارته

 .أن العالقات العامة تقوم بزيارتهن في مدارسهن ولكن ذلك أحيانا

  
نسبة الطالبات الالتي أكدن أن مدرستهن تقوم بزيارات متعددة         كما تبين من خالل الدراسة أن       

من الطالبات أن مدارسهن تقوم أحيانا       ) %80.6( ، فيما أوضح     )0( للجامعة اإلسالمية هي    
من الطالبات أن مدارسهن لم تزر الجامعـة         ) %19.4(  أكد   بينماامعة اإلسالمية،   بزيارة الج 

 أن هناك تقصير من جانب العالقات العامة فـي          وهذا يظهر  كبيرة جدا،    ةاإلسالمية، وهذه نسب  
الجامعة يتمثل بعدم دعوة هذه المدارس لزيارة الجامعة والتعرف عليها، فعلى العالقات العامة             

ورها في هذا الجانب خاصة وأن هذه المدارس تقع في مدينة غزة مهد الجامعة              أن تكثف من د   
  .اإلسالمية وليست خارج حدود المدينة

  



 ٧٤

من الطالبات أن العالقات العامة تهتم باسـتقبالهن عنـد          ) %58.8(كشفت الدراسة أن     .٣
 أن العالقات العامة تقوم بذلك أحيانا، بينمـا       ) %25(زيارتهن للجامعة، في حين يرى      

  .أن العالقات العامة ال تقوم باستقبالهن عند زيارتهن الجامعة) %16.2(يرى 
 أن العالقات العامة تولي اهتمامـا       يرينمن الطالبات   ) %67.5(أوضحت الدراسة أن     .٤

أن العالقات العامـة تقـوم      ) %24.4(لتوضيح أهداف الجامعة وسياستها، بينما يرى       
 .القات العامة ال تقوم بذلك العملأن الع) %8.1(بذلك أحيانا، في حين يرى 

  
من الطالبات أوضحن أن العالقـات العامـة تقـوم         ) %51.9(كما تبين من خالل الدراسة أن       

أن العالقات العامة تقوم    ) %25(بعرض مواد تعريفية حول الجامعة عندما يزرنها، بينما يرى          
مة ال تقوم بعرض مـواد      من الطالبات أن العالقات العا    ) %23.1(بذلك أحيانا، في حين يرى      

  .وعلى العالقات العامة أن تزيد من اهتمامها في هذا الجانب تعريفية عن الجامعة
  

 أن العالقـات العامـة تـزودهن        يرينمن الطالبات   ) %40(كشفت الدراسة أن نسبة      .٥
 أن العالقـات    يرين ) %34.4( بالمواد المطبوعة التي تتحدث عن الجامعة، في حين         

تزودهن العالقات العامة   ال  ك  أحيانا، بينما كانت نسبة الطالبات الالتي         العامة تقوم بذل  
   ).%25.6(  بهذه المطبوعات

  
 أن العالقات العامـة فـي الجامعـة         يرينمن الطالبات    ) %46.9( كما تبين من الدراسة أن    

ذلـك أحيانـا، فـي       ) %26.9( اإلسالمية ال تقوم بتزويدهن بإصدارات الجامعة، بينما يرى         
  .زويدهن بإصدارات الجامعة بانتظام أن العالقات العامة تحرص على تيرين )  (%26.2ينح
  

 أن مطبوعات العالقات العامـة      يرينمن الطالبات    ) %56.9( تبين من الدراسة أن      .٦
 أن تلـك    يـرين من الطالبات    ) %35( تضم معلومات كافية حول الجامعة، في حين        

 يـرين نا، بينما كانت نسبة الطالبات الالتي ال        المطبوعات تضمن معلومات كافية أحيا    
  .من الطالبات ) %8.1(  ذلك هي

  
 أن الجامعة ال تشارك باألنشطة المختلفة       يرينكشفت الدراسة أن نسبة الطالبات الالتي        .٧

مـن الطالبـات     ) %34.3( ، في حين     )%48.8( التي تنظمها طالبات الحادي عشر    
 . وهذه نسبة متدنية جدالك أحيانا، أن الجامعة تقوم بذيرين
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 أن الوسائل التي تستخدمها العالقـات       يرينمن الطالبات    ) %62.5( كما وكشفت الدراسة أن     
  هن عـن الجامعـة اإلسـالمية، فـي حـين     العامة ساهمت في تكوين صورة ذهنية حسنة لدي       

  . ذلك إلى حد مايرينمنهن  ) 37.5%( 
  : اتجاهات الطالبات نحو الجامعة-ب

 أن الجامعة اإلسـالمية تتمتـع       يرينمن الطالبات    ) %78.1( راسة أن   أوضحت الد  .١
 ذلك إلـى    يرينمن الطالبات    ) %21.9( بسمعة طيبة بين أوساط الطالبات، في حين        

 .حد ما

  
من الطالبات يرغبن بالدراسة في الجامعة اإلسالمية        ) %76.9( كما تبين من الدراسة أن      

  يرغبن بذلك إلى حد ما، فـي حـين   ) %16.9( ، بينما بعد االنتهاء من دراستهن الثانوية 
منهن ال يرغبن بالدراسة في الجامعة اإلسالمية بعـد االنتهـاء مـن دراسـة                ) 6.2%( 

  .المرحلة الثانوية
  
 أن الجامعـة اإلسـالمية تتمتـع        يرينمن الطالبات    ) %87( يظهر من الدراسة أن      .٢

 ذلك إلى حد    يرينالء الطالبات   من هؤ  ) %12.5( بمستوى أكاديمي ممتاز، في حين      
 أن الخدمات التي تقدمها     يرينمن الطالبات    ) %59.4( ما، كما أوضحت الدراسة أن      

 . ذلك إلى حد مايرين ) %40.6( الجامعة لهن هي خدمات جيدة، في حين 

  
 أن الجامعـة اإلسـالمية      يرينمن الطالبات    ) %90.6( وتبين من خالل الدراسة أن       .٣

 ذلك أيضا ولكن إلى حـد  يرينمن الطالبات  ) %9.4( علمي، في حين   تهتم بالبحث ال  
 وجـود كفـاءة لـدى       يرينمن الطالبات    ) %81.2( ما، كما أوضحت الدراسة أن      

منهن وجود كفـاءة جيـدة       ) %18.8( العاملين في الجامعة اإلسالمية في حين يرى        
 .لدى العاملين ولكن إلى حد ما

  
  :معة الخدمات التي تقدمها الجا-ج

 أن الجامعـة ال تقـوم بـإجراء    يرينمن الطالبات   ) %40.6( أوضحت الدراسة أن     .١
دراسات للتعرف على احتياجاتهن من الخدمات واألنشطة، وهي نسبة كبيرة جدا، بينما            

 يـرين من الطالبات    ) %18.8(  ، في حين   )%40.6( ذلك أحيانا    يريننسبة الالتي   
 . على احتياجاتهن من الخدمات واألنشطةالجامعة تقوم بإجراء دراسات للتعرف
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 أن الجامعة ال تتعاون معهن في تأدية        يرينمن الطالبات    ) %49.4( هذا وكشفت الدراسة أن   

 أن الجامعـة    يـرين من الطالبات    ) %26.2( أنشطتهن المنهجية وهي نسبة كبيرة جدا، بينما        
 أن الجامعة تتعاون معهن في      ينيرمن الطالبات    ) %24.4( تقوم بهذا الدور أحيانا، في حين       

  .تأدية أنشطتهن المنهجية
  

 أن الجامعة تقوم بأنشطة المنهجية      يرينمن الطالبات    ) %22.5( كشفت الدراسة أن     .٢
من الطالبات أن الجامعـة تقـوم بـذلك          ) %41.3( تدخل ضمن اهتماماتهن، ويرى     

كما أوضـحت   . ذلك الجامعة تقوم    يرينمن الطالبات ال     ) %36.2(  أحيانا، في حين  
 أن الجامعة تنفذ أنشطتها بشكل جيد، فـي         يرينمن الطالبات    ) %59.4( الدراسة أن   

 الجامعة ال تنفـذ     يرين ) %6.2(  ذلك أحيانا، و     يرينمن الطالبات    ) %34.4( حين  
 .أنشطتها بشكل جيد

  
ح  أن الجامعة تهتم بإيـضا     يرينمن الطالبات    ) %17.5( تبين من خالل الدراسة أن       .٣

من هؤالء الطالبات    ) %41.9( ، ويرى   عليمية لهن، وهي نسبة متدنية جدا     خدماتها الت 
 يـرين مـن الطالبـات ال       ) %40.6( أن الجامعة تقوم بهذا الدور أحيانا، في حين         

 .الجامعة تفعل ذلك

  
 أن الجامعة اإلسالمية تضم عددا من       يرينمن الطالبات    ) %100( بينت الدراسة أن     .٤

نظرية ونفس النسبة أظهرتها الدراسة فيما يتعلق بوجـود تخصـصات           التخصصات ال 
  ).%100( علمية تضمها الجامعة اإلسالمية وكانت النسبة 
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  :التوصيات: ثانيا
  

 العديد من اإلشـكاليات التـي أحببنـا أن          للباحثينمن خالل الدراسة والبحث ومناقشة نتائجه       
جامعة اإلسالمية وأن نضعها أمانة بين أيديهم من خالل         نوضحها للقائمين على هذا األمر في ال      

هذه التوصيات والتي نتمنى من اهللا عز وجل أن تؤخذ بعين االعتبار من قبل من يهمه األمر،                 
  :وأهم هذه التوصيات

هناك عدم وجود معرفة كافية عن الجامعة اإلسالمية في أوساط طالبات الحادي عشر،              .١
امة بالجامعة أن تهتم بتوفير المعلومات والمعرفـة لـدى          لذلك على دائرة العالقات الع    

هؤالء الطالبات حول الجامعة اإلسالمية من حيث أهدافها وفلسفتها خاصة وأن هؤالء            
 .الطالبات يفتقرن إلى هذا األمر

هناك قصور واضح من قبل دائرة العالقات العامة في زيارة مـدارس الثانويـة فـي               .٢
 العالقات العامة لتكثيف زياراتها إلى مدارس الثانويـة         محافظة غزة، لذلك ندعو دائرة    

في مختلف المحافظات بشكل مستمر ومنتظم على مدار العام الدراسي وأن تكون على             
تواصل مع الطالبات لما في ذلك من أثر طيب في تكوين صورة طيبة عن الجامعـة                

 .في أذهانهن

ادي عشر عند زيارتهن للجامعـة،      أن تهتم دائرة العالقات العامة باستقبال طالبات الح        .٣
وكذلك تعريفهن بالجامعة عن طريق تزويدهن بالمطبوعات التي تـصدرها الجامعـة            
والتي تضم معلومات كافية عن الجامعة ويفضل لو كانت عملية تزويد هؤالء الطالبات             

 .بهذه المطبوعات بشكل منتظم ودوري

نهجية والغير منهجية التي تنظمهـا      أن تقوم العالقات العامة بالمشاركة في األنشطة الم        .٤
طالبات الحادي عشر في مدارسهن وكذلك دعوة هـؤالء الطالبـات للمـشاركة فـي               

 .األنشطة المختلفة التي تعدها الجامعة

أن تهتم دائرة العالقات العامة بالجامعة بإجراء الدراسات والبحوث التي تعنى بالكشف             .٥
 .لبرامج واألنشطة المختلفةعن رغبات طالبات الحادي عشر وحاجاتهم من ا

ن أن مطبوعـات    يلبـاحث لمن خالل الحديث والمقابلة مع طالبات الحادي عشر تبـين            .٦
العالقات العامة ال تصل إلى طالبات الحادي عشر، إلى جانب عدم معرفتهم بما يعنيه              
مصطلح العالقات العامة، لذلك نطالب دائرة العالقـات العامـة أن تقـوم باسـتخدام               

التصالية على اختالفها في نشر أهداف وفلسفة الجامعة حتى تتشكل صـورة            الوسائل ا 
 .ذهنية طيبة ومتكاملة عن الجامعة اإلسالمية لدى طالبات الحادي عشر
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  املالحق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

                                              الجامعــة اإلسالميــة
  اآلدابكليـــــــة 

  قسم الصحـافة واإلعالم
  

  صحيفة استبيان
  

  :أختي الطالبة
  

  المعلومات خاصة ببحث تخرج بعنـوان      دراسة لجمع    ةبين يديك صحيفة استبيان تستخدم كأدا     
، ويـأتي هـذا      "اتجاهات طالبات الثاني الثانوي في محافظة غزة نحو الجامعة اإلسـالمية          " 

لوريوس في تخصص العالقات العامة واإلعـالن       البحث الستكمال الحصول على درجة البكا     
  .بالجامعة اإلسالمية

  علما بأن النتائج التي ستسفر عنها الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

                                                            
  الباحثان                                                         

  .                                                          محمد إسماعيل العشي

  .محمد عادل اإلنشاصي                                                          
  

  راف األستاذ                                                           تحت إش
  .                                                           جمعة أبو العينين

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :السمات العامة للمبحوثين

  . العمر ـــــ سنة-
  (       ).، الفرع األدبي (       )الفرع العلمي :  نوع الفرع-
  . ـــــــــــــــــــــــــ: اسم المدرسة-
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  :التعريف بالجامعة اإلسالمية: الوحدة األولى

   تتوفر لديك معرفة حول الجامعة اإلسالمية-1
  (       )   ، ال (       )  ، إلى حد ما (       )نعم 

  
  : تكونت معرفتك بالجامعة اإلسالمية من خالل-2

 (       )   ، المطبوعات      (       )، الزيارات      (       )   ، األصدقاء      (       )األقارب  
  (       )   ، التلفزيون (       )   ، اإلذاعة     (       )   ، الصحف    (       )االنترنت

  
  . تقوم دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية بزيارتكم في المدرسة-٣

   )(         ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  

  . تقوم مدرستكم بزيارات متعددة إلى الجامعة اإلسالمية-٤
  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 

  
 تهتم دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية باستقبالك عند زيـارة الجامعـة، وكـذلك               -٥

  .توجيهك وإرشادك
       )(     ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 

  
  . تولي دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية اهتماما لتوضيح أهداف الجامعة وسياستها-٦

  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  
  . تعرض دائرة العالقات العامة عند زيارتك لها مواد تعريفية حول الجامعة-٧

  (       ) ، ال   (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  
  . تزودك العالقات العامة بالمواد المطبوعة التي تتحدث عن الجامعة-٨

  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  
  . تحرص دائرة العالقات العامة على تزويدك بانتظام بإصدارات الجامعة اإلسالمية-٩

        )(    ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
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  . تضم مطبوعات العالقات العامة معلومات كافية حول الجامعة-١٠
  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 

  
  . تشارك الجامعة اإلسالمية في األنشطة المختلفة التي تقيمها طالبات الثاني الثانوي-١١

  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  
رتبي تلـك   (  تستخدم دائرة العالقات العامة عددا من وسائل االتصال للتعريف بالجامعة            -١٢

  )الوسائل حسب األهمية 
  (       )SMS   ، رسائل (       )   ، اإلذاعة (       )   ، االنترنت(       )المطبوعات 

       )(     ، التليفون   (       )   ، الصحافة  (       )التلفزيون   
  

  :اتجاهات الطالبات حول الجامعة اإلسالمية: الوحدة الثانية

 ساهمت الوسائل التي تستخدمها دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية بتكوين صـورة             -١
  .ذهنية طيبة لديك عن الجامعة

     (       )   ، ال (       )   ، إلى حد ما (       )نعم 
  

  .المية بسمعة طيبة في أوساط طالبات الثاني الثانوي تتمتع الجامعة اإلس-٢
     (       )   ، ال (       )   ، إلى حد ما (       )نعم 

  
  . لديك رغبة في االلتحاق بالجامعة اإلسالمية للدراسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية-٣

     (       )   ، ال (       )   ، إلى حد ما (       )نعم 
  
  . الجامعة اإلسالمية بمستوى أكاديمي ممتاز تتمتع-٤

     (       )   ، ال (       )   ، إلى حد ما (       )نعم 
  
  . هل الخدمات التي تؤديها الجامعة تجاه الطالبات جيدة-٥

     (       )   ، ال (       )   ، إلى حد ما (       )نعم 
  
  
  . تهتم الجامعة اإلسالمية بالبحث العلمي-٦
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     (       )   ، ال (       )   ، إلى حد ما (       )عم ن
  

  . تتميز الجامعة اإلسالمية بوجود كفاءة جيدة لدى العاملين فيها-٧
     (       )   ، ال (       )   ، إلى حد ما (       )نعم 

  
  :الخدمات التعليمية واألنشطة في الجامعة اإلسالمية: الوحدة الثالثة

امعة اإلسالمية بإجراء دراسات للتعرف على احتياجات طالبات الثاني الثانوي من            تهتم الج  -١
  .الخدمات واألنشطة

  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  
 تتعاون الجامعة اإلسالمية مع طالبات الثاني الثانوي بما يعين على تأدية أنشطتهم المنهجية              -٢

  .بنجاح
  (       )   ، ال (       ) ، أحيانا   (       )نعم 

  
 تنظم الجامعة اإلسالمية العديد من األنشطة الالمنهجية التي تدخل ضمن اهتمام طالبـات              -٣

  .الثاني الثانوي
  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 

  
  . تنفذ الجامعة اإلسالمية األنشطة بشكل مناسب-٤

  (       )   ، ال (       )يانا    ، أح(       )نعم 
  
  . تحرص الجامعة اإلسالمية على توضيح خدماتها التعليمية لطالبات الحادي عشر-٥

  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  
  . تضم الجامعة اإلسالمية العديد من التخصصات النظرية-٦

         )(   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  
  . تضم الجامعة اإلسالمية العديد من التخصصات العلمية-٧

  (       )   ، ال (       )   ، أحيانا (       )نعم 
  



 ٨٣

  املراجع
  

  الدراسات واألحباث املنشورة: أوال
  

الصورة الذهنية لدى طلبة الثانوية العامة يف حمافظة الوسطى حنـو اجلامعـة             "" إبراهيم عدنان اجلرو،     .١
، حبث غري منشور، استكمال متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس يف قسم الصحافة             "الميةاإلس

 .م٢٠٠٤ غزة، –واإلعالم باجلامعة اإلسالمية 
دور العالقات العامة يف اجلامعة اإلسالمية يف حتسني الصورة الذهنية لدى طالب            "هنادي أبو رمضان،     .٢

حبث غري منـشور، اسـتكمال متطلبـات        " اإلسالميةوطالبات قسم الصحافة واإلعالم يف اجلامعة       
 .م٢٠٠٣ غزة، –احلصول على درجة البكالوريوس يف قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية 

حبث غـري منـشور،     " دور العالقات العامة يف اجلامعة اإلسالمية حنو مجهور الطلبة        "رمزي النواجحة،    .٣
 –ريوس يف قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية        استكمال متطلبات احلصول على درجة البكالو     

 .م٢٠٠٠غزة، 
الوسائل االتصالية املستخدمة يف دوائـر العالقـات العامـة يف اجلامعـات             "حسني منر أبو الكاس،      .٤

حبث غري منشور، استكمال متطلبات احلصول على درجة البكـالوريوس يف           " الفلسطينية بقطاع غزة  
 .م٢٠٠٢ غزة، –معة األقصى قسم الصحافة واإلعالم جبا

دور العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية لتحـسني        "مليس ماهر الريس و شريين منصور الريس،         .٥
حبث غري منشور، استكمال متطلبات احلصول على درجـة         " الصورة الذهنية لدى طالب اجلامعات      

 .م٢٠٠٦ غزة، –البكالوريوس يف قسم الصحافة واإلعالم جبامعة األقصى 
  

  

  الكتب: ثانيا
  

مكتبـة الرائـد،   : عمـان  ( ١حممد ناجي اجلوهر، وسائل االتصال يف العالقـات العامـة، ط       .١
  ).م٢٠٠٠

  )م١٩٩٥عامل الكتب، : القاهرة( ٢مسري حسني، العالقات العامة، ط  .٢
  ).م٢٠٠٠عامل الكتب، : القاهرة ( ٤علي عجوة، األسس العلمية للعالقات العامة، ط  .٣
ــحن،   .٤ ــد ص ــد فري ــدون ط    حمم ــق، ب ــادئ والتطبي ــة، املب ــات العام    العالق

 ).م٢٠٠١الدار اجلامعية، :اإلسكندرية( 
دار الـشروق،  : عمـان  ( ١صاحل خليل أبو أصبع، العالقات العامة واالتـصال اإلنـساين، ط      .٥

  ).م١٩٩٨



 ٨٤

دار ومكتبـة حـام،     : عمان ( ١ حممد صاحل، أسس العالقات العامة، ط      –عبد املعطي عساف     .٦
  ). م٢٠٠٤

املكتب اجلامعي احلديث،   : اإلسكندرية ( ١ بدوي، العالقات العامة واخلدمة االجتماعية، ط        هناء .٧
 ). م٢٠٠١

  ). م٢٠٠٥مكتبة الفالح، : الكويت ( ١صاحل لريي، مدخل إىل العالقات العامة، ط .٨
 ).م ٢٠٠٣دار صفاء، : عمان( ٢مهدي زويلف، العالقات العامة نظريات وأساليب، ط  .٩
: القاهرة( مسر حممد وهيب، املداخل األساسية للعالقات العامة، بدون ط          حممد منري حجاب،     .١٠

 ).دار الفجر
( حيىي حممد عبد ايد، العالقات العامة بني النظريات احلديثة واملنهج اإلسالمي، بـدون ط                .١١

 ). م١٩٩٩مكتبة القرآن، : القاهرة
مطبعة جامعـة القـاهرة،     : القاهرة( حممد عبد اهللا عبد الرحيم، العالقات العامة، بدون ط           .١٢

 ).م١٩٨٨
  ).م٢٠٠٢دار زهران،: عمان (٤حمفوظ جودة، العالقات العامة مفاهيم وممارسات، ط .١٣
عبد الكرمي راضي اجلبوري، العالقات العامة فن وإبداع،  تطوير املؤسسة وجنـاح اإلدارة،               .١٤

  ).م٢٠٠١مكتبة اهلالل، : بريوت ( ١ط
ــات ا .١٥ ــس، العالق ــزازي، أمحــد إدري ــد الع ــة اإلدارةحمم ــة املعاصــرة وفاعلي   لعام

  ).م٢٠٠٤املكتبة العلمية، : القاهرة( 
  )م١٩٩٨دار امليسرة، : عمان ( ١مجيل أمحد خضر، العالقات العامة، ط  .١٦
دار ضة الشرق،   : القاهرة ( ١فؤاد البكري، العالقات العامة بني التخطيط واالتصال، ط          .١٧

 ).م٢٠٠١
   ).٢٠٠٣عامل الكتب، : القاهرة ( ٢لذهنية، ط علي عجوة، العالقات العامة والصورة ا .١٨
دار الفكـر العـريب،     : مصر ( ٢عاطف عديل العبد، مدخل إىل االتصال والرأي العام، ط         .١٩

١٩٩٧.( 
  ).م١٩٩٥مكتبة املنار، : األردن (١عاطف عديل العبد، صورة املعلم يف وسائل اإلعالم، ط  .٢٠
شركة : الرياض ( ١عالم الغربية، ط  عبد القادر طاش، صورة العرب واملسلمني يف وسائل اإل         .٢١

  ).١٩٨٩الدائرة، 
  

  
  

  
  
  



 ٨٥

  

  التقارير والنشرات: ثالثا
  

 ).م٢٠٠٠مكتبة سعيد املسحال، : فلسطني( وائل املناعمة، نشرة غري دورية، بدون ط  .١
 

 .م٢٠٠٢-٢٠٠١التقرير السنوي لدائرة العالقات العامة يف اجلامعة اإلسالمية، غزة  .٢
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 ٨٦

  
  فهرسة اجلدوال

  
  

  رقم الصحفة  اسم اجلدول ورقمه
  ٥٨  يوضح نوع الطالبات من حيث العمر ) ١( جدول رقم 
  ٥٨  يوضح نوع الطالبات من حيث الفرع ) ٢( جدول رقم 

  ٥٩ يوضح مدى معرفة الطالبات بالجامعة اإلسالمية ) ٣( جدول رقم 
يوضح الوسيلة التي من خاللها تكونت لدى  ) ٤( جدول رقم 

  الطالبات معرفة بالجامعة اإلسالمية
٥٩  

يوضح إذا ما كانت دائرة العالقات العامة  ) ٥( جدول رقم 
  م بمدارسهمبالجامعة تزوره

٦٠  

 تقوم بزيارات ارسهميوضح إذا ما كنت مد ) ٦( جدول رقم 
  متعددة للجامعة اإلسالمية

٦٠  

يوضح إذا ما كانت دائرة العالقات العامة  ) ٧( جدول رقم 
  تستقبلهم وتوجههم عند زيارتهم للجامعة

٦١  

يوضح إذا ما كانت العالقات العامة تولي اهتمام  ) ٨( جدول رقم 
  أهداف الجامعة وسياساتهالشرح 

٦١  

يوضح إذا ما كانت العالقات العامة تعرض لهم  ) ٩( جدول رقم 
  مواد تعريفية عن الجامعة عند زيارتهم لها

٦٢  

يوضح إذا ما كانت العالقات العامة بالجامعة  ) ١٠( جدول رقم 
  تزودهم بمطبوعات تتحدث عن الجامعة عند زيارتهم لها

٦٢  

يوضح مدى اهتمام دائرة العالقات العامة  ) ١١( جدول رقم 
  بالجامعة على تزويدهم إلصدارات الجامعة بشكل منتظم

٦٣  

يوضح إذا ما كانت مطبوعات العالقات العامة  ) ١٢( جدول رقم 
  تضم معلومات كافية عن الجامعة اإلسالمية

٦٣  

يوضح مدى مشاركة الجامعة في األنشطة  ) ١٣( جدول رقم 
   عشرالحاديتقيمها طالبات المختلفة التي 

٦٤  

  ٦٤يوضح وسائل االتصال التي تستخدمها دائرة  ) ١٤( جدول رقم 



 ٨٧

   حسب األهميةالعالقات العامة
يوضح إذا ما ساهمت هذه الوسائل بتكوين  ) ١٥( جدول رقم 

  صورة ذهنية طيبة لديهم عن الجامعة اإلسالمية
٦٦  

 تتمتع بسمعة طيبة يوضح إذا ما كانت الجامعة ) ١٦( جدول رقم 
  بين أوساط طالبات الحادي عشر

٦٦  

يوضح إذا ما كانت لديهن رغبة بااللتحاق  ) ١٧( جدول رقم 
  بالجامعة اإلسالمية بعد إنهاء دراستهن

٦٧  

يوضح إذا ما كان لدى الجامعة مستوى  ) ١٨( جدول رقم 
  أكاديمي ممتاز

٦٧  

تي تقدمها يوضح إذا ما كانت الخدمات ال ) ١٩( جدول رقم 
  الجامعة للطالبات جيدة

٦٨  

يوضح إذا ما كانت الجامعة تهتم بالبحث  ) ٢٠( جدول رقم 
  العلمي

٦٨  

يوضح مدى وجود كفاءة جيدة لدى العاملين  ) ٢١( جدول رقم 
  في الجامعة اإلسالمية

٦٩  

يوضح مدى قيام الجامعة بدراسات لمعرفة  ) ٢٢( جدول رقم 
  والخدماتمن األنشطة حاجات طالبات الحادي عشر 

٦٩  

يوضح إذا ما كانت الجامعة تتعاون معهن في  ) ٢٣( جدول رقم 
  تأدية أنشطتهن المنهجية

٧٠  

 تدخل ةمنهجي يوضح مدى قيام الجامعة بأنشطة ال )٢٤( جدول 
  ضمن اهتمامات طالبات الحادي عشر

٧٠  

يوضح إذا ما كانت الجامعة تنفذ األنشطة بشكل   )٢٥( جدول 
  جيد

٧١  

يوضح مدى اهتمام الجامعة على توضيح  ) ٢٦( جدول رقم 
  خدماتها التعليمية لطالبات الحادي عشر

٧١  

يوضح وجود عدد من التخصصات النظرية  ) ٢٧( جدول رقم 
  في الجامعة اإلسالمية

٧٢  

يوضح وجود عدد من التخصصات العلمية في  ) ٢٨( جدول رقم 
  الجامعة اإلسالمية

٧٢  



 ٨٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مت حبمد اهللا




