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 جامعتيوالطلبة في الجامعات األردنية الخاصة:  األساتذة دور العالقات العامة في إستقطاب"
  "والبترا أنموذجاً  األوسطالشرق 

 
 إعداد

 عاصم صاحب عبد مرزوك الجنابي

 إشراف 

 الدكتور صباح ياسين المفرجي
 ملخص 

 
ت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور العالقات العامة بابعادها المتمثلة بكل من )البعد هدف

 األردنية الجامعات في والطلبة األساتذةالمهني، البعد التخصي، البعد المجتمعي(، في إستقطاب 

الباحث  ماستخدهداف الدراسة، ولتحقيق أالترق األوسط والبترا أنموذجأ.  جامعتي: الخاصة

دبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة، كما مراجعة األب قيامه لمنه  الوصفي المسحي من خاللا

ستبانات وتحكيمها وتوزيعها على عينة مكونة من تصميم إقام الباحث بمسح ميداني من خالل 

، حيث الترق األوسط والبترا جامعتي( من كال األساتذة والطلبة الجامعيين، في كل من 075)

ستخراج نتائ  الدراسة الحالية. وتوصلت الدراسة إستخدمت في ا(، 045بانات بواقع )ستاستردت إ

 إلى مجموعة من النتائ  أهمها: 

  األوسط الترق جامعتيالتفاوت في طبيعة عمل كل من دائرتي العالقات العامة في كل من 

وجهه  لوظيفية منستقطاب األساتذة والطلبة تبعا  ألبعادها افي إا مهيوالبترا بقيامها بوظيفت

 األساتذة والطلبة.كل من  نظر

 ( 5...وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله ≥αفي إسهام دائرتي العالقات ،) 

العامة في إبتكار سياسات ناجحة وتقديم العرو  والحوافز في إستقطاب وتعيين األساتذة 



 ع 

 

 
 

، الرتبة العلمية، عدد النوعلعمر، والبترا تبعا  لكل من )ا الترق األوسط جامعتيكل من في 

ية برئاسة الخبرة(، وفي فاعلية دائرتي العالقات العامة بتنسيق عالقات الهيئة التدريس سنوات

، الرتبة العلمية، عدد النوعوالبترا تبعا  لكل من )العمر،  الترق األوسط جامعتي كل من

 سنوات الخبرة( ألعضاء الهيئة التدريسية. 

  سات التسويقية داللة إحصائية في كيفية تحقيق العالقات العامة للسياوجود فروق ذات

، النوعوالبترا تبعا  لكل من ) األوسطالترق  جامعتيستقطاب الطلبة في إالناجحة تساهم في 

اعية للطلبة العمر، البرنام  األكاديمي(، وفي متابعة قسم العالقات العامة  للقضايا االجتم

، النوعوالبترا تبعا  لكل من ) األوسطالترق  جامعتيماء في كل من نتوزرع روح الوالء واإل

 بة.لالعمر، البرنام  األكاديمي( للط

 بضرورة إتباع اإلجراءات التالية:  الحالية وصت الدراسةكما وأ

اإلهتمام بالبعد المجتمعي لألساتذة الجامعيين من دوائر العالقات العامة في الجامعات  -1

تعزيز دور دائرة العالقات العامة في الجوانب المتعلقة بمتابعة القضايا و  ،االردنية الخاصة

 اإلجتماعية للطلبة.

الدعم ، و توسيع نطاق الصالحيات لدائرة العالقات العامة في الجامعات االردنية الخاصة -2

  قبل إدارة الجامعة، وتوفير الوسائل الالزمة في الجامعات اإلردنية الخاصة.من  لها الماد 

ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا والتقنيات واستخدامها في القيام بوظائف دائرة العالقات العامة  -3

ئرة العالقات العامة ااتباع د، و رسم الخطط التنافسية، و الخاصةاألردنية في الجامعات 

  تسويقية ناجحة تهدف الستقطاب الفئات المختلفة من الطلبة. سياسات  

  القات العامة، اإلستقطاب، األساتذة، الطلبة، الجامعات األردنية الخاصة.الع الكلمات الدالة:
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Abstract   

The current study aims at; investigating the role of public relations and its dimensions 

forming into (vocational, personal, and the community dimensions), in attracting of 

faculty members and students in Jordanian private universities: MEU and Petra 

universities as a model. To achieve the study objectives, the researcher used a survey 

descriptive methodology by review a related literatures and designed a questionnaire 

arbitrate it, and distribute it on a sample of (570) of faculty members, and students in 

meu and Petra universities. A number of questioners were recovered (546), using to 

analyze the current study results. The most important results of the study found that:  

 There were a variance in the role of public relations department in MEU and Petra 

universities, in attracting of the faculty members and universities students 

according to its functional dimension from the perspective of (faculty members, 

and students).  

 There is a statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥α), 

in the contribution of the departments of public relations in innovation successful 

policies, and submitting offers and incentives to attract and appointment of 

teachers in each of the MEU and Petra universities according to each of the (age, 

sex, scientific rank, number years of experience), and in the effectiveness of the 

departments of public relations to coordinate faculty relations chaired by each of 

the universities of MEU and Petra according to each of the (age, sex, scientific 

rank, number of years of experience) for faculty members. 

 There is a statistically significant differences in way of achieving of public 

relations for successful marketing policies contribute to the polarization of 

students in the universities of the MEU and Petra according to each of the (sex, 
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age, academic program), and in the follow-up public relations department of 

social issues for students, and transplant the spirit of loyalty and belonging in each 

of the differences according to each of the (sex, age, academic program) for 

students. 

The study also recommended in the need to follow the following procedures: 

1- More interest in the dimension of community of faculty members by the 

departments of public relations in the private Jordanian universities, and 

strengthening the role of the public relations department in the aspects related to 

follow up on social issues to students. 

2- There is a need to expand the authority of public relation departments at the 

Jordanian private universities, and material support by the university 

administration, and provide the necessary means in the Jordanian private 

universities. 

3- There is a need to strengthen the role of technology and techniques in use in 

fulfilling the functions of the public relations department at private universities, 

and draw a competitive plans, and by follow departments of public relations in 

successful marketing policies designed to attract different groups of students. 

Keywords:  public relations, faculty members, students, attracting, Jordanian private 

universities.    
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 الفصل االول

 ُمقِدمة الدراسة

 تمهيد 1-1

 الوظيفيووووة دوارفووووي الوووووطن العربووووي موووون األ  (Public relations)العالقووووات العامووووة  دعووووتُ 

 من قامت الكثيرُ  حيث الماضي، القرن نتصف  عد مُ بَ  لم تكن ظاهرة بتكلها الحالي اإل إذ ؛الحديثة

 لى المحافظة  إساسية أ تهدف بصورة   القومي جهزة مركزية على الصعيدأ بإنتاء   الحكومات العربية

ومووات موون جهووة وتسووتقبل لتووزودهم بالضوورور  موون المع لكوويطيبووة مووع الجموواهير،  عالقووات   علووى

 اصة بهم من جهة أخرى.     خال وجهات النظر

 سوووواء فوووراد والم سسوووات علوووى حووود  تزويووود األفوووي  ا  مهموووا  العالقوووات العاموووة دور  كموووا تووو د 

حيووث  ،أخوورانووب  هووم وأفكووارهم واقتراحوواتهم موون جئسووتقبال ارااو  ،نووباج موون   المعلومووات الضووروريةب

 يتناسووب بموواات لمنظمووات اإلداريووة لسياسووالوتنفيووذ  تقريوور   فووي حيويووا   جانبووا  العامووة تتووغل العالقووات 

 .وتحقيق مصلحة الفرد العام والصالح

 عمووووووال وأساسووووووا  األ سووووووتمرارية منظموووووواتالأساسوووووويا  العالقووووووات العامووووووة مصوووووودرا  د عووووووتُ كمووووووا 

 وتميزهووووووا هووووووابجمهور  عالقتهووووووافووووووي  رتبط زدهارهووووووا َيووووووا  حيووووووث ان نجوووووواح أ  م سسووووووة و  ؛لنجاحهووووووا

 كوووووان مهموووووا سسوووووات فوووووال تخلوووووو الم ،ذا الجمهوووووورلهووووو (Attracting) سوووووتقطاباإلتصوووووال واإل فوووووي

 تمتووووووود اآلخووووووورين حيوووووووثُ  موووووووعمباتووووووور  وتعامووووووول ومصوووووووالح عالقوووووووات   ختصاصوووووووها مووووووونا  و  نتوووووواطها

 حجمهووووووا وتوسووووووع زديووووووادا  و  المجوووووواالت كافووووووة التطووووووور فوووووويو  التقوووووودم مووووووع نسووووووجاما  إ الزمووووووان بموووووورور  

 جهزتها.  أ
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 ذات طوووووابع ثوووووانو  وظيفوووووة   مووووون كونهوووووا تتطورهوووووا خوووووالل العاموووووة العالقوووووات نتقلوووووتإلقووووود 

فووووووي  متقووووودما   موقعووووووا   تحتووووول وظيفووووووة   إلوووووى الم سسوووووات لوووووإلدارة فووووووي ستتوووووواريةإلا خووووودمات  الب قوووووومُ تَ 

 ولووووووووه دور راءالمووووووود جتماعووووووواتإ فوووووووي مقعووووووود فيهوووووووا وللمسووووووو ول ،للم سسوووووووات التنظيموووووووي الهيكووووووول

موووووووووع تزايووووووووود إيضوووووووووا ،  .(.2.1)درة والمجوووووووووالي،  سوووووووووتراتيجيةتحديووووووووود الخطوووووووووط اإلحقيوووووووووة فوووووووووي األ

ة حاجووووووتصوووووواعدت ال ،والجامعووووووات الكليووووووات لكوووووول موووووون الحوووووواليفووووووي عصوووووورنا  التعليمبوووووو هتموووووواماإل

  مختلفة. قطاعات التعليم والمتعلمين في مس ولية عليها تقع وتقنية فنية اطر إلى

 تفعيوووووووول دور إلووووووووى حاجووووووووة   الم سسووووووووات أكثوووووووور موووووووون الخاصووووووووة الجامعوووووووواتتبوووووووور كمووووووووا تع

 تتعامووووووول التوووووووي والفئوووووووات خوووووووتالف الجهوووووووات،ا  نظووووووورا  لتعووووووودد و  ،أنتوووووووطتها فوووووووي العاموووووووة العالقوووووووات

قتصووووووادية، والثقافيووووووة، جتماعيووووووة، واإلالسياسووووووية، واإل للعواموووووول   الموووووو ثرات تنوووووووع ظوووووول   فووووووي معهووووووا،

 بوووووين وثيقوووووة روابوووووط   إليجووووواد   وضوووووروريةتوووووديدة   أصوووووبحت الحاجوووووة لوووووذا ،مجتمعاتهوووووا والعلميوووووة فوووووي

 توووووورح فووووووي سووووووهمُ دائوووووورة ت موووووون خووووووالل   وذلوووووو  والخووووووارجي، الووووووداخلي جمهورهووووووا وبووووووين الجامعووووووات

 وتعاطفهم.هوره جمتجيع وت تأييد كسب سعى إلىتو  صورته

الفاعلوووووووة والمووووووو ثرة بتوووووووكل  مباتووووووور فوووووووي األداء،  الووووووودوائر   مووووووون العاموووووووة العالقوووووووات دائووووووورةو 

 فموووووون الجمهووووووور، مووووووع ومتفاعوووووول تصووووووال مسووووووتمرإ سوووووولوب  أعلووووووى  حافظووووووة  دورهووووووا فووووووي الم يبوووووورزو 

 بنووووووووواء م سسوووووووووات التعليميوووووووووة كالجامعوووووووووة أو الكليوووووووووةال تسوووووووووتطيع عالقوووووووووات عاموووووووووةبنووووووووواء  خوووووووووالل  

جمهورهوووووا  إلوووووى هوووووداف ورسوووووالة الجامعوووووةيصوووووال جملوووووة مووووون األإ تسوووووتطيع أنهوووووا كموووووا. سياسووووواتها

 والخارجي. الداخلي

فووووووووي الم سسووووووووات سووووووووواء   مهمووووووووة   لعامووووووووةالعالقووووووووات اد دائوووووووورة عووووووووتُ  موووووووون ناحيووووووووة اخوووووووورى،

تصووووال موووون إوسوووويلة  توووووفير  فووووي  ا  ساسوووويا ا  دور توووو د   هوووواأن إذ ؛منهووووا التعليميووووة و غيوووورأالتعليميووووة 

 فووووووي جمهووووووورال تووووووتملي . وفووووووي الدراسووووووة الحاليووووووةتووووووربط بووووووين الم سسووووووة وجمهورهووووووا ،خوووووورأ نوووووووع  
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ي التواصووووول تسووووواهم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة فووووو حيوووووث، األسووووواتذة والطلبوووووةكووووول مووووون الجامعوووووات ب

 بين الجمهور ورئاسة الجامعة. 

 األسووووووواتذة والطلبوووووووة سوووووووتقطابعمليوووووووة إبنجاحهوووووووا ب مووووووول دور العالقوووووووات العاموووووووة اإلتال يكو 

العامووووة فووووي  العالقووووات لووووى بيووووان دورإ الحاليووووة وتهوووودف الدراسووووة ،الفئووووات والخبوووورات موووون مختلووووف  

   ستقطاب األساتذة والطلبة في الجامعات األردنية الخاصة.إ

 الدراسةمشكلة  1-2

فاعليوووووووة الجامعوووووووات األردنيوووووووة  فوووووووي أنهوووووووا تبحوووووووث فوووووووي الحاليوووووووة تتمثووووووول متوووووووكلة الدراسوووووووة

الخاصوووووة موووووون خووووووالل دراسوووووة فاعليووووووة دوائوووووور العالقوووووات العامووووووة بالقيووووووام بوظائفهوووووا المحووووووددة فووووووي 

التووووورق األوسوووووط والبتووووورا كنمووووووذج  جوووووامعتيعمليوووووة إسوووووتقطاب األسووووواتذة والطلبوووووة فوووووي كووووول مووووون 

 العالقات العامة في عملية اإلستقطاب هذه.للدراسة، ووجود اثر لوظيفة 

فمووووووا هووووووو الوووووودور الُمنوووووواط بوووووودوائر العالقووووووات العامووووووة فووووووي الجامعووووووات األردنيووووووة الخاصووووووة 

فيمووووا يتعلووووق باسووووتقطاب األسوووواتذة والطلبووووة لهووووذه الجامعوووواتل ومووووا اثوووور الوظيفووووة الرئيسووووية للوووودائرة 

 في عملية اإلستقطابل

 أهداف الدراسة 1-3

فوووووي  العالقوووووات العاموووووة دوائووووورمووووودى قيوووووام  التعووووورف علوووووىلوووووى إ الحاليوووووة تهووووودف الدراسوووووة

ن المبحووووووثتين والمنصووووووص جوووووامعتيلا الجامعوووووات األردنيوووووة الخاصوووووة، وفوووووي حووووودود القووووووانين فوووووي

وموووووودى فاعليووووووة هووووووذه الوووووودوائر  ،التعليمووووووات الجامعيووووووة المتعلقووووووة بوظيفووووووة اإلسووووووتقطاب عليهووووووا فووووووي

 في هذا المجال من حيث: 
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 بتكووووووار سياسووووووات ناجحووووووة وتقووووووديم عوووووورو إ دائرتووووووي العالقووووووات العامووووووة فووووووي مسوووووواهمة -1

 جوووووامعتياألسووووواتذة فوووووي  سوووووتقطاب  إفوووووي  وغيرهوووووا مووووون التقووووودمات التوووووي تسووووواهمُ  ،وحووووووافز

 كنموذج للدراسة. الترق األوسط والبترا

تنسوووووووووويق عالقووووووووووات الهيئووووووووووة التدريسووووووووووية برئاسووووووووووة  فوووووووووويالعالقووووووووووات العامووووووووووة  دور دائوووووووووورة -2

 .الترق األوسط والبترا جامعتيفي ن جامعتيال

فووووووي  ناجحووووووة تسوووووواهمُ  تسووووووويقية   سياسووووووات   نفيووووووذ  العالقووووووات العامووووووة فووووووي ت ئرتوووووويأهميووووووة دا -3

 .الترق األوسط والبترا جامعتيفي ستقطاب الطلبة إ

 جتماعيووووووووة للطلبووووووووة وزرع روح الوووووووووالءلقضووووووووايا اإللدائرتووووووووي العالقووووووووات العامووووووووة  متابعووووووووة -4

  .الترق األوسط والبترا جامعتي من نتماء في كل  واإل

 أهمية الدراسة 1-4

العالقوووووووات العاموووووووة فوووووووي  دورالضووووووووء علوووووووى  ة هوووووووذه الدراسوووووووة فوووووووي تسوووووووليط  تكمووووووون أهميووووووو

 األسوووووووواتذة إسووووووووتقطاب وتعيووووووووين فووووووووي تتمثوووووووول اهميتهووووووووأن أكمووووووووا  ،الخاصووووووووة ألردنيووووووووةالجامعووووووووات ا

الفئوووووووات  سوووووووتقطاب الطلبوووووووة الجوووووووامعيين مووووووون مختلوووووووف  ، واع هوووووووذه الجامعووووووواتاالكفووووووواء للعمووووووول مووووووو

 بيوووور للعالقووووات العامووووة فووووي نتووووررجوووواء الوووودور الكإ هميتهووووا فوووويأ. كمووووا يمكوووون تصوووووير عووووراقواآل

 تصوووووالإوصووووونع وسووووويلة  منهووووواحكوميوووووة الخاصوووووة وحتوووووى ال األردنيوووووة سووووومى للجامعووووواتالصوووووورة األ

 القرارات في هذه الجامعات. ُصناعاألساتذة والطلبة مع كل من بين  مباتر
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 سئلة الدراسة وفرضياتهاأ 1-5

  سئلة الدراسةأواًل: أ

  :بعادهااااا اماااال دائاااارة العالقااااات العامااااة بيعااااة عمااااا هااااي طبالتسااااالل الاااارئيس للدراسااااة

 ؟ساتذة والطلبةمن وجهة نظر كل من األ المختلفة في الجامعات األردنية الخاصة

 ويتفرع من هذا التسا ل التسا الت الفرعية التالية:

 سياسووووووات ناجحووووووة وتقووووووديم عوووووورو  بتكووووووارإدائرتووووووي العالقووووووات العامووووووة فووووووي  كيووووووف تسوووووواهم -1

 جوووووووامعتيسوووووووتقطاب األسووووووواتذة فوووووووي إسووووووواهم فوووووووي تُ وغيرهوووووووا مووووووون التقووووووودمات التوووووووي  ،وحووووووووافز

 لمن وجهة نظر األساتذة الترق األوسط والبترا

تنسووووويق عالقوووووات الهيئوووووة التدريسوووووية برئاسوووووة  فووووويالعالقوووووات العاموووووة  ايووووون يكمووووون دور دائرتوووووي -2

 لن َمحل الدراسة من وجهة نظر األساتذةجامعتيكل من ال

الناجحوووووة  لسياسوووووات التسوووووويقيةا العالقوووووات العاموووووة فوووووي تحقيوووووق   ايووووون تظهووووور أهميوووووة دائرتوووووي -3

موووون وجهووووة نظوووور  التوووورق األوسووووط والبتوووورا جووووامعتيسووووتقطاب الطلبووووة فووووي إسوووواهم فووووي تُ  التووووي

 لالطلبة

 روح تنميوووووووةجتماعيوووووووة للطلبوووووووة و لقضوووووووايا اإلادائرتوووووووي العالقوووووووات العاموووووووة فوووووووي  كيوووووووف تتوووووووابع -4

مووووون وجهوووووة نظووووور  التووووورق األوسوووووط والبتووووورا جوووووامعتيفوووووي كووووول مووووون  عنووووودهم نتمووووواءالووووووالء واإل

  لبةالطل
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 ثانيًا: فرضيات الدراسة

داللووووووه الحصووووووائية عنوووووود مسووووووتوى إال توجوووووود فووووووروق ذات داللووووووة  الفرضااااااية الصاااااافرية االولاااااا :

(...5 ≥α فوووووووي إسوووووووهام دائرتوووووووي العالقوووووووات العاموووووووة فوووووووي إبتكوووووووار سياسوووووووات ناجحوووووووة ،)

 جووووووامعتيوتقوووووديم العوووووورو  والحووووووافز فووووووي إسووووووتقطاب وتعيوووووين األسوووووواتذة فووووووي كووووول موووووون 

، الرتبوووووة العلميوووووة، عووووودد سووووونوات النووووووعتبعوووووا  لكووووول مووووون )العمووووور،  والبتووووورا األوسوووووطالتووووورق 

 الخبرة( ألعضاء الهيئة التدريسية.

  داللووووووهالعنوووووود مسووووووتوى  توجوووووود فووووووروق ذات داللووووووة إحصووووووائيةال  الفرضااااااية الصاااااافرية الثانيااااااة:

(...5 ≥α،)  العالقووووووووووات العامووووووووووة بتنسوووووووووويق عالقووووووووووات الهيئووووووووووة  دائرتوووووووووويفووووووووووي فاعليووووووووووة

والبتووووورا تبعوووووا  لكووووول مووووون )العمووووور،  األوسوووووطالتووووورق  يجوووووامعتالتدريسوووووية برئاسوووووة كووووول مووووون 

 ، الرتبة العلمية، عدد سنوات الخبرة( ألعضاء الهيئة التدريسية.النوع

داللووووووه الحصووووووائية عنوووووود مسووووووتوى إال توجوووووود فووووووروق ذات داللووووووة  الفرضااااااية الصاااااافرية الثالثااااااة:

(...5 ≥α فوووووووي كيفيوووووووة تحقيوووووووق العالقوووووووات العاموووووووة للسياسوووووووات التسوووووووويقية الناجحوووووووة ،)

والبتوووووورا تبعووووووا  لكوووووول موووووون  األوسووووووطالتوووووورق  جووووووامعتيهم فووووووي إسووووووتقطاب الطلبووووووة فووووووي تسوووووا

 ، العمر، البرنام  األكاديمي( للطلبة.النوع)

ال توجووووووود فوووووووروق ذات داللوووووووة احصوووووووائية عنووووووود مسوووووووتوى داللوووووووه الفرضاااااااية الصااااااافرية الرابعاااااااة: 

(...5 ≥α فووووووي متابعووووووة ،)اعيووووووة للطلبووووووة وزرع جتمللقضووووووايا اإل قسووووووم العالقووووووات العامووووووة

والبتووووورا تبعوووووا  لكووووول مووووون  األوسوووووطالتووووورق  جوووووامعتينتمووووواء فوووووي كووووول مووووون الووووووالء واإلروح 

 بة.ل، العمر، البرنام  األكاديمي( للطالنوع)
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 حدود الدراسة  1-6

 الدراسووووووووة د الحوووووووودود والمجوووووووواالت البحثيووووووووة التووووووووي تتووووووووتمل عليهووووووووايووووووووحدبتالباحووووووووث قووووووووام 

 وهنا  ثالث مجاالت أساسية في البحث: ،الحالية

  :ختيووووووار كوووووول موووووونإتووووووم قوووووود الخاصووووووة و  ألردنيووووووةثوووووول بالجامعووووووات اتتمالحاااااادود المكانيااااااة 

 . أنموذجا  للدراسةوجامعة البترا  األوسط الترق جامعتي

  :لمسوووووووتخدمة فوووووووي جموووووووع إن متوووووووكلة البحوووووووث ومنهجوووووووه والوسوووووووائل االحااااااادود الزمانياااااااة

 لوووووووى الكتوووووووف عووووووون الحقوووووووائق المتعلقوووووووة بعمووووووول جهووووووواز العالقووووووواتإالمعلوموووووووات تهووووووودف 

ومرتبطوووووة باألوضووووواع الحاليوووووة للجامعوووووات الخاصوووووة  ،راهنالعاموووووة القوووووائم فوووووي الوقوووووت الووووو

سوووووووتمارة إخاللهموووووووا بتوزيوووووووع  قوووووووام لوووووووذل  فقووووووود حووووووودد الباحوووووووث مووووووودة توووووووهرين ،فوووووووي االردن

 .انةستباإل

  :والطلبوووووووة المنتسوووووووبين للجامعوووووووات األسووووووواتذةبتحديووووووود  الباحوووووووث قوووووووامالمجاااااااال البشاااااااري 

 سواء الحديثين منهم ام السابقين. ،الخاصة

 شكل الدراسة  1-7

 ( إلى العالقة بين المتغيرات في هذه الدراسة على النحو األتي: 1تكل رقم )ويتير ال
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 (: شكل الدراسة1الشكل رقم )

 

 ؛ وآخرون(2008:14المصدر: الباحث إستنادًا لدراسة كل من )جفال وبو زيد، 

 

 تابعةال اتالمتغير

 )إستقطاب األساتذة والطلبة(

 إستقطاب األساتذة.1
بتكار سياسات ناجحةإ. 
 العرو  والحوافزتقديم. 
 تنسوووويق عالقوووووات الهيئوووووة التدريسوووووية

 الجامعة. برئاسة
 إستقطاب الطلبة.2
لسياسوووات العالقوووات العاموووة  تحقيوووق

 .التسويقية الناجحة
العامووووووووة   قسووووووووم العالقووووووووات متابعووووووووة

للقضوووووايا االجتماعيوووووة للطلبوووووة وزرع 
 روح الوالء واالنتماء

 

 المتغير المستقل

في  العالقات العامةوائر دور د)
 (الجامعات األردنية الخاصة

البعااااااد المهنااااااي لوظيفااااااة دوائاااااار .1
 العالقات العامة.

البعااااد الشخصااااي لوظيفااااة دوائاااار .2
 العالقات العامة. 

البعااااد المجتمعااااي لوظيفااااة دوائاااار .3
 العالقات العامة.

 

  وسيطةالمتغيرات ال
 (الخصائص الديموغرافية لألساتذة والطلبة)

العلمي، عدد سنوات  ، الرتبة العلمية، التخصصالنوعالعمر، (
 الخبرة، البرنام  األكاديمي، والسنة الدراسية(
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 حددات الدراسة مُ  1-8

 البحووووووث واتدألثبووووووات الصوووووودق و البوووووودالالت  يوووووورتبط سووووووة الحاليووووووةتعموووووويم نتووووووائ  الدرا نإ

 عتووووووووائية عتمووووووواد الباحوووووووث علوووووووى عينوووووووة  ونظووووووورا  إل .الدراسوووووووة هووووووودافالباحوووووووث إلطورهوووووووا  التوووووووي

فووووويمكن القوووووول بصوووووحة تعمووووويم النتوووووائ  علوووووى مجتموووووع الدراسوووووة  ،الدراسوووووة مووووون مجتموووووع   متجانسوووووة

توقووووع موووون الدراسووووة الحاليووووة أن تسووووتفيد لووووذل ، يُ والبتوووورا.  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتي فووووي كوووول موووون

 :منها الفئات التالية

  حيوووووووث تسووووووواهم عمليووووووووة  الجامعاااااااات األردنياااااااة الخاصااااااااة: فااااااااي ُملكياااااااةالأصاااااااحاب

اإلسوووووتقطاب فوووووي عمليوووووة التنميوووووة اإلقتصوووووادية علوووووى مسوووووتوى الجامعوووووة مموووووا يسوووووهم فوووووي 

 زيووووووادة العائوووووود للمووووووال ، وزيووووووادة اإلسووووووتثمار فووووووي الجامعووووووة والتوسووووووع فووووووي مرافقهووووووا األموووووور

 الذ  يجعلها محط أنظار الفئات المختلفة.  

 موووووون خووووووالل التعوووووورف علووووووى دور العالقووووووات  عااااااات األردنيااااااة الخاصااااااة:رئاسااااااة الجام

العامووووووووة فووووووووي إسووووووووتقطاب األسوووووووواتذة والطلبووووووووة الجووووووووامعيين، وبالتووووووووالي تحقيووووووووق األهووووووووداف 

اإلداريوووووة واإلجتماعيوووووة والثقافيوووووة المرسوووووومة مووووون رئاسوووووة الجامعوووووة. مووووون ناحيوووووة أخوووووورى، 

ر كبيوووور فووووي فووووأن مسووووتوى نجوووواح دوائوووور العالقووووات العامووووة فووووي عمليووووة اإلسووووتقطاب ذو اثوووو

إيضوووواح ذلوووو ، فووووأن كووووان إسووووتقطاب الوووودائرة فووووي المسووووتويات المطلوبووووة فهووووذا دليوووول علووووى 

فاعليووووة دائووووورة العالقووووات العاموووووة فووووي القيوووووام بوظيفتهووووا المحوووووددة فووووي إسوووووتقطاب األسووووواتذة 

 والطلبة في الجامعات األردنية الخاصة.  

 ث تسوووواهم حيوووو :مساااالولي دوائاااار العالقااااات العامااااة فااااي الجامعااااات األردنيااااة الخاصااااة

نتوووووائ  الدراسوووووة الحاليوووووة فوووووي بيوووووان السووووولبيات واإليجابيوووووات فوووووي قيوووووام الووووودائرة بوظائفهوووووا، 

 كما أنها تساهم في تحديد العجز في تل  الوظائف ومعالجتها.  
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 حيوووووث تسووووواهم الدراسوووووة الحاليوووووة فوووووي إثوووووراء المكتبوووووة : ن فاااااي مجاااااال اإلعاااااالملبااااااحثوا

لسوووووابقة التوووووي قاموووووت علوووووى دراسوووووة اإلعالميوووووة بموضووووووع جديووووود نظووووورا  لنووووودرة الدراسوووووات ا

دور العالقووووووووات العامووووووووة فووووووووي إسووووووووتقطاب األسوووووووواتذة والطلبووووووووة فووووووووي الجامعووووووووات األردنيووووووووة 

 الخاصة.

 مصطلحات الدراسة  1-9

  :نتوووووطة المترابطوووووة التوووووي يقووووووم بتنفيوووووذها توووووخص معوووووين"مجموعوووووة خاصوووووة مووووون األالااااادور، 

 ، بمجموعوووووة مووووون التوقعوووووات المطبقوووووة بتوووووأن توووووخص فوووووي مركوووووز معوووووين" )التووووورار  تمثووووولتو 

2006.)  

 :لووووى إقامووووة وتوووودعيمإيووووة المرسووووومة المسووووتمرة التووووي تهوووودف دار "الجهووووود اإل العالقااااات العامااااة 

 (.2000عجوة، تفاهم متبادل بين الهيئة وجمهورها" )

 عوووووودد  سووووووتقطاب هووووووو العمليووووووة التووووووي يووووووتم بموجبهووووووا جووووووذب وترغيووووووب أكبوووووور"اإل :اإلسااااااتقطاب

فووووووراد الموجووووووودين فووووووي لعموووووول فووووووي المنظمووووووة، وكووووووذل  ترغيووووووب األل تووووووخاصموووووون األ ممكوووووون

كموووووا يتوووووير إلوووووى تلووووو  المراحووووول أو العمليوووووات المختلفوووووة للبحوووووث عووووون  ،فيهوووووا المنظموووووة للبقووووواء

(. وفوووووووي 2012 ،)سوووووووالمة التووووووواغرة أو المتوقعوووووووة" الوظوووووووائف المرتوووووووحين المالئموووووووين لموووووووأل

سووووووووتقطاب )إساسوووووووويين همووووووووا ألووووووووى تووووووووقين إسووووووووتقطاب اإل الدراسووووووووة الحاليووووووووة ينقسووووووووم مفهوووووووووم

 .ة(طلبستقطاب الا  و  ،األساتذة
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 الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل                

 
 اإلطار النظري 2-1

لبنوووووووواء الجانووووووووب كأسوووووووواس  (النظريااااااااة الوظيفيااااااااة)الدراسووووووووة الحاليووووووووة علووووووووى  إعتموووووووودت

العالقووووووات العامووووووة فووووووي وائوووووور ددور  والتووووووي تهوووووودف للتعوووووورف علووووووى الحاليووووووة، الوصووووووفي للدراسووووووة  

دراسوووووة كووووول مووووون خوووووالل والطلبوووووة  قتهوووووا باسوووووتقطاب األسووووواتذةوعال الخاصوووووة الجامعوووووات األردنيوووووة

 والبترا أنموذجا .  األوسطالترق  جامعتيمن 

الحاليوووووووة مووووووون خوووووووالل  ة  لدراسووووووويتوووووووتمل هوووووووذا الفصووووووول علوووووووى إعوووووووداد الجانوووووووب النظووووووور  لو 

والتوووووي تتمثووووول بكووووول  ،لدراسوووووة ومتغيراتهووووواا توووووكلة  مفوووووي الموضووووووعات ذات الصووووولة  لوووووىإالتطووووورق 

كووووول مووووون األسووووواتذة والطلبوووووة فوووووي الجامعوووووات ل هاسوووووتقطابكيفيوووووة إموووووة و مووووون وظيفوووووة العالقوووووات العا

حيوووووث يوضوووووح الباحوووووث كووووول مووووون المفووووواهيم المتعلقوووووة بهوووووذه المتغيووووورات ودور  ،الخاصوووووة األردنيوووووة

 عنيوووووينسوووووتقطاب الما  جتمووووواعي بصوووووورة عاموووووة و والجانوووووب اإل العالقوووووات العاموووووة فوووووي تعزيوووووز الووووودور

هوووووم العوامووووول أباحوووووث ويبوووووين ال ،خاصوووووة ةبصوووووور  فوووووي الجامعوووووات األردنيوووووة مووووون األسووووواتذة والطلبوووووة

 ستقطاب ورضا كل من الطرفين. إعلى  التي ت ثر

 للدراسوووووات   علوووووى مراجعوووووة   الفصووووول  هوووووذا يتوووووتمل الجوووووزء الثووووواني مووووون  ،مووووون ناحيوووووة اخووووورى

العالقوووووات العاموووووة فوووووي الجامعوووووات وتوضووووويح  ودورالدراسوووووة السوووووابقة المتعلقوووووة بموضووووووع  األدبيوووووة

 ة وما يميزها عن الدراسات السابقة.في الدراسة الحالي العلمي الدور
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 النظرية الوظيفية: الدراسة ةنظري 2-1-1

من  جذورها تستمد التيهم النظريات أمن  (Functional theory) الوظيفية النظريةتعتبر 

 وجه الخصوص على ظهروا ينذالو  والمعاصرين، تقليديينجتماع المن علماء اإل الكثيروناراء 

بنية  تحليل تجاهإلا هذاقاعدة  فيحيث يستقر  ةالرأسماليلطبيعة ذات ا الغربية المجتمعات في

 مر،)ع في المقام االول الم سساتفي االجتماعية الروابط و  االجتماعية، التكوينات ووظائف

2006:2). 

وقوووووود قوووووووام الباحوووووووث بتوظيووووووف النظريوووووووة الوظيفيوووووووة كونهوووووووا تعوووووود مووووووودخال  لدراسوووووووة وظيفوووووووة 

انووووب إيجابيووووة فووووي تحقيووووق الصووووورة الطيبووووة للعالقوووووات العالقووووات العامووووة ومووووا يوووورتبط بهووووا موووون جو 

سوووووتقطاب األسووووواتذة والطلبوووووة فوووووي الجامعوووووات األردنيوووووة الالسوووووبب الووووودافع و العاموووووة، وبالتوووووالي خلوووووق 

 الخاصة . 

 مفهوم الوظيفية وعالقتها بالعالقات العامة -1

أكثووووووووور المصوووووووووطالحات التوووووووووي ثوووووووووار حولهوووووووووا الجووووووووودل، وذلووووووووو   احووووووووود "الوظيفيوووووووووة" ُتمثووووووووول

علووووووى كوووووول المسووووووتويات، وعلووووووى العموووووووم فووووووإن مفهوووووووم  "وظيفووووووة"مختلفووووووة لكلمووووووة لإلسووووووتخدامات ال

الوظيفووووووة يسووووووتخدم فووووووي عوووووودة نووووووواحي، وحسووووووب عوووووودة معوووووواني علووووووى نحووووووو مووووووا حوووووودده ميتيوووووورون 

(Meteron)  جتمووووواع فوووووي أربعوووووة معووووواني متموووووايزة إلوووووى حووووود موووووا وهوووووي اإلوغيوووووره مووووون علمووووواء علوووووم

 31:2009).)مسيلي،  كاآلتي

 ا  للوظيفووووووووة، األول سوووووووتخداماإل معنووووووووىفوووووووي  ثوووووووولمتي ة:ياااااااللوظيف عااااااااامالالمصاااااااطل   -أ 

 نتوووووواط   موووووون النوووووواس يزاولووووووه مووووووا إلووووووى لإلتووووووارة االمووووووور اليوميووووووة فووووووي المسووووووتخدم المعنووووووى

 .جتماعيإ
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 بعووووودفوووووراد اال يتوالهوووووا التوووووي والمهوووووام ةيوووووبالمهنمتعلوووووق  :ةياااااللوظيف المهنااااايالمصاااااطل    -ب 

 كموووووا ممهوووووامه حوووووددتت موظيفوووووته علوووووى وبنووووواء   منظموووووة، أ  فوووووي عوووووينمُ  منصوووووب  ل متووووووليه

 وعليووووه .والكسووووب رزقالوووو فرصووووة بهووووا للقووووائم والتهيئووووة المهنووووة أن إلووووى المعنووووى هووووذا توووويري

 .تخصلل الموكلة المهام حصيلة أنها على تفهم هنا ةيفالوظيف

فووووي  جتموووواعاإل علووووم فووووي وظيفووووة مصووووطلح يعنووووي للوظيفااااة: السوساااايولوجي المصااااطل  -ج 

 بمعنووووووى ،"مووووووا مووووووعمجت يعنيووووووه أن يمكوووووون مووووووا حووووووول والتأكيوووووودات الوقووووووائع موووووون مجموعووووووة"

 تلووووو  بهوووووا تعمووووول التوووووي الكيفيوووووة بإظهوووووار جتماعيوووووةاإل واألنتوووووطة المعتقووووودات إلوووووى النظووووور

 .للمجتمع األساسي البناء على للحفاظ ت ديها التي والوظائف األنتطة

فوووووأن اإلتجووووواه الووووووظيفي يهووووودف إلوووووى تكامووووول االجوووووزاء فوووووي إطوووووار المجتموووووع مموووووا سوووووبق، 

 أجوووووزاءاغلوووووب  نكموووووا ا فهووووووم "مسووووواندة الكووووول"،عووووو  االحيوووووان بمككوووول او موووووا يطلوووووق عليوووووه فوووووي ب

 تكوووووووون الغالبيوووووووة وظيفيوووووووة، لكووووووون غيووووووور أو وظيفيوووووووة إموووووووا هوووووووي عناصوووووووره أو جتمووووووواعياإل سوووووووقالنُ 

 توازنوووووه، علوووووى والمحافظوووووة سوووووقالنُ  أجووووول صووووويانة مووووونا  إيجابيوووووا  دور  تلعوووووب ألنهووووواا  نظووووور  وظيفيوووووة،

 جهووووائنتا أو مفيوووودة، غيوووور أو نافعووووة أدوار غيوووور فووووي تتمثوووول إمووووا فهووووي الالوظيفيووووة العناصوووور أمووووا

  (.58:2004)نجم،  وضارة سلبية

 بتفسووووووووووير يهووووووووووتمللعالقووووووووووات العامووووووووووة  للتحليوووووووووول الوووووووووووظيفي وفقووووووووووا   الوظيفيووووووووووة مفهوووووووووووم إن

 أن المجتموووووووع، ويفتوووووور  مسوووووووبقا حاجووووووات ضووووووووء فووووووي الم سسووووووواتفووووووي  واألنتوووووووطة تجاهوووووواتاإل

دوافوووووووع  تتطلوووووووب ومتكاملوووووووة ومنظموووووووة مسوووووووتمرة عمليوووووووة هوووووووي فوووووووي توووووووكلها األساسوووووووي الحاجوووووووات

 مووووون مجموعوووووة عتبوووووارهجمهوووووور مووووون األسووووواتذة والطلبوووووة علوووووى إال إلوووووى وينظووووور وتكيوووووف، وجيوووووهوت

 .(2009:33)مسيلي،  الفرعية األنساق أو المرتبطة األجزاء
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 ركائز النظرية الوظيفية -2

بتووووووووكل  النظووووووووام بووووووووين العالقووووووووة بتحليوووووووولة للعالقووووووووات العامووووووووة الوظيفيووووووووتهووووووووتم النظريووووووووة 

 جوووووزء كووووول أن نجووووود التحليووووول هوووووذا معوووووالم ولتوضووووويح ،المكونوووووة لهوووووذا النظوووووامالعناصووووور و جموووووالي إ

علووووى غيووووره رتكووووز يعنصوووور  كوووول وأن أساسووووية ومحووووددة، ادوار عوووودة جووووزاء المجتمووووع يوووو د ا موووون

جتمووووووواعي ن النظووووووام اإليكووووووو عموووووول علووووووى تي عناصووووووراألخوووووورى، ومجموووووووع هووووووذه ال عناصوووووورال موووووون

، لفوووووووالساسووووووية للنظريووووووة الوظيفيووووووة علووووووى النحووووووو التووووووالي )ااأل الركووووووائزالعووووووام، ويمكوووووون تلخوووووويص 

 (:59:2004نجم،  ؛367:1998

علووووى البعوووود الفوووورد  فووووي علووووم  لمجتمووووع مووووع اإلرتكووووازلضوووورورة دراسووووة الوحوووودات الكبوووورى  -أ 

 جتماع.اإل

عتبارهووووا محوووول الصووووغرى فووووي المجتمووووع، مووووع إتركووووز النظريووووة الوظيفيووووة علووووى الوحوووودات   -ب 

 التحليل السوسيولوجي فيها. 

منحووووى وظيفوووووي علووووى دائووووورة الباحوووووث انووووه لوووووو تووووم القيوووواس مووووون  رىيوووو وفووووي هووووذا الجانوووووب

 سووووويكون علوووووى جمهوووووور كبووووورالجامعوووووات األردنيوووووة الخاصوووووة، فوووووأن التركيوووووز األالعالقوووووات العاموووووة و 

موووووووع ضووووووورورة دراسوووووووة البيئوووووووة الجامعيوووووووة  ،علوووووووى حووووووودىكووووووول والطلبوووووووة بصوووووووورة فرديوووووووة  األسووووووواتذة

(، القضووووووايا التووووووي ُتتووووووكل النظريووووووة الوظيفيووووووة (42:2005. ويلخووووووص الوووووودليمي والتغييوووووورات فيهووووووا

 حو التالي:على الن

 مترابطة ألجزاءا  نظام عتبارهإ هي المجتمع  الجامعي إلى للنظر طريقة أفضل إن 

 والمتكررة، المرتبطة لألنتطة تنظيم وأنه ،وغيرها( ،..الطلبة، األقسام اإلدارية )األساتذة،

 وبالتالي فأن العالقة بين األساتذة والطلبة مع دائرة العالقات اآلخر منها كل يكمل والتي

 العامة واالقسام اإلدارية األخرى يكسبها صفة الوظيفية.  
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 ا وأن ،عناصوووووووورال بووووووووين المتبووووووووادل عتموووووووواداإل مبوووووووودأ علووووووووىقووووووووائم  جتموووووووواعياإل النظووووووووام  

 مماثووووول ريوووووتغي بالضووووورورة يصووووواحبه المجتموووووع جوووووزاء  ا مووووون جوووووزء  ا فوووووي يحووووودث ريوووووتغي

ائوووورة العالقووووات . بالتووووالي، فووووأن اآلثوووور المتبووووادل بووووين داألخوووورى ظم  الوووونُ  وفووووي األجووووزاء فووووي

 العامة واألساتذة والطلبة يوسع الدائرة للجامعة ويساهم في تنميتها. 

 عنهووا غنووى ال التووي المتكووررة النموواذج أو األنتووطة هووي ةيووللوظيف بالنسووبة التحليوولة وحوود 

 الحاجوات تلبوي ووظيفيوة أساسويةتوروط ومطالوب  هنوا  أن أ  المجتموع، وجوود ستمرارإل

 .يعيش أن النظام لهذا يمكن ال وبدونها للنظام لحةالمُ 

 أن أ  وجودها، في مستمرة وهي بالحتمية تتسم والنمطية ةكرر المُ  العمليات بع  إن 

 .بدونها ستمراراإل يستطيع وال للنظام األساسية الحاجات تلبي وظيفية أولية ا  تروط هنا 

 نسجاماإل وأ بالتناغم يتحقق ذاته، حد في هدف كونه ،ا  أساسي أمرا المجتمع توازن يعد 

 القيم من برباط جميعا يحيطها األساسية، الوظائف بين والتكامل البناء مكونات بين

ن عنها، الخروج حتى يمكن فال وجماعاته، ألفراده المجتمع يرسمها التي واألفكار  وا 

. ويرتبط االجتماعي الضبط وطأة تحت محال ال فسيقعون بذل  أنفسهم حدثتهم خرجوا

لدى الطلبة، جتماعية قات العامة في متابعة القضايا اإلدائرة العال هذا المفهوم بدور

 نتماء فيهم للجامعة. روح الوالء واإل نها تسهم في زرع  حيث أ

 مساهمة له تكون أن بمعنى ،وظيفيا   نافعا   يكون قد النظام الوظيفي أجزاء من جزء كل 

   .ظامالن توازن تقليل على يعملإذ  ا  وظيفي ضارا   يكون قد. ومن جانب أخر، فتوازنال في
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 إجراءات التحليل الوظيفي -3

 (:52:2005إجراءات منها )الحسن،  عدة على ميرتون عند الوظيفي التحليل ويعتمد

عووووون موووووا بصوووووورة عقليوووووة )ذهنيوووووة(  موووووورحيوووووث يوووووتم أحيانوووووا  تقووووودير األالتجرباااااة العقلياااااة:  -أ 

صوووووورة  سوووووولبية. موووووا أدى إلوووووى بنوووووواء الوظيفيوووووة أو التوووووأثير عليهوووووا ب ،يحووووودث فوووووي مجتموووووع

، يمكننوووووووووا تقووووووووودير الحالوووووووووة الذهنيوووووووووة والعقليوووووووووة لألسووووووووواتذة والطلبوووووووووة مووووووووون الجمهوووووووووور لوووووووووذا

 المستهدف.  

احد إجراءات ومراحل التحليل الوظيفي، ويتم من خاللها تطبيق  المنهج المقارن:  -ب 

عملية المقارنة حيث يكون ذل  إما كيفيا  او بين حالتين اثنتين، نظرا  لوجود صفة معينة، 

 يتم وفقا  لتروط إختبارية في إنتقاء  الجمهور المستهدف من األساتذة والطلبة .    حيث

 داخلية تكون دوافع والتي مجتمع أ  في االضطرابات: مختلف نتائج وتحليل مالحظة  -ج 

  .كليهما أو خارجية أو

فوووووووإذا فتووووووولت أحووووووود عناصووووووور النظوووووووام فوووووووي تحقيوووووووق  التكيوووووووف، أدى ذلووووووو  إلوووووووى حصوووووووول 

 أن إبتعووووووواد مووووووووظفي دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة عووووووون المهنيوووووووة المطلوبوووووووة الخلووووووول الووووووووظيفي، كموووووووا

  والتووووووفافية والمصووووووداقية والتووووووأني فووووووي إتخوووووواذ  اإلجووووووراءات المالئمووووووة سووووووي د  إلووووووى وجووووووود الخلوووووول.

لووووذل ، فووووأن العناصوووور االخوووورى فووووي النظووووام الجووووامعي موووون أسوووواتذة وطلبووووة إذا فتوووولوا فووووي التكيووووف 

ى البحووووووث عوووووون البوووووودائل المتاحووووووة األخوووووورى مووووووع غيرهووووووا موووووون العناصوووووور، فووووووأن ذلوووووو  سووووووي د  إلوووووو

 وبالتالي االنتقال إلى جامعات أخرى.
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 توظيف النظرية الوظيفية في الدراسة الحالية -4

تكمووووون أهميووووووة النظريوووووة الوظيفيووووووة فووووووي دراسوووووة  العالقووووووات العامووووووة بقصووووود التعوووووورف علووووووى 

 سسوووووات بعووووود اإلهتموووووام بهوووووذه النظريوووووة مووووون الكثيووووور مووووون الم زادالووووودور الووووووظيفي الُمنووووواط لهوووووا، إذ 

تزايوووووود المتووووووكالت والتعقيوووووودات الحاليووووووة والتووووووي ظهوووووورت فووووووي المجتمعووووووات الحديثووووووة جعلووووووت موووووون 

 العالقات العامة وظيفة  إدارية مهما كانت طبيعة الم سسة التي تنتأ فيها.

 مون وهوذا ككول، المجتموع فوي ىتو د التوي بالوظيفوة العاموة العالقوات تفسوير يمكون لوذل ،

 وتوأتي .النظوامتسويير  فوي الظوواهر بعو  ت ديهوا التوي بالطريقوة يهوتم الوذ  الووظيفي المنظوور

األهميووة موون دراسووة الصووفة الوظيفيووة للعالقووات العامووة فووي أنهووا تسوواعد فووي تقوودم المنتووأة وتطورهووا، 

كمووا أنهووا تتووكل دورا  فعوواال  فووي الهيكوول التنظيمووي للجامعووات وغيرهووا موون الم سسووات حيووث يمكوون 

ي ديه. أيضا ، فأن الطوابع والتحليول الووظيفي للعالقوات العاموة يقسوم تحديد مكانته وفقا  للدور الذ  

الوظائف المتعلقة واألدوار الخاصوة بالعالقوات العاموة فوي مختلوف المجواالت سوواء  منهوا االداريوة، 

 اإلعالمية، الثقافية،..وغيرها.

 العالقات العامة  2-1-2

 مفهوم العالقات العامة -1

 بمفهووووووووووم العالقوووووووووات العاموووووووووة، توصووووووووولدبيوووووووووات ذات الصووووووووولة مراجعوووووووووة األ مووووووووون خوووووووووالل  

تحووووووت عنوووووووان "العالقووووووات العامووووووة  هفووووووي كتابووووووفلووووووى تعوووووودد التعريفووووووات لووووووذل  المفهوووووووم. إالباحووووووث 

( إلوووووى انوووووه مووووون الصوووووعب 205:2004واإلعوووووالم مووووون منظوووووور علوووووم اإلجتمووووواع"، أتوووووار رتووووووان )

وضووووووع مفهوووووووم ثابووووووت ومحوووووودد للعالقووووووات العامووووووة موووووون وجهووووووة  نظووووووره، حيووووووث رأى أن العالقووووووات 

تفتقووووود إلوووووى الصوووووفة العلميوووووة، والتصووووونيف الووووودقيق حتوووووى تتتوووووابه وسوووووائر العلووووووم االخووووورى  العاموووووة
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حيووووث ال تتووووتمل العلوووووم الطبيعيووووة علووووى تضووووارب فووووي مفاهيمهووووا. موووون ناحيووووة أخوووورى، فقوووود أتووووار 

رتوووووان إلووووى ان ظهووووور العالقووووات العامووووة كمفهوووووم كووووان فووووي القوووورن التاسووووع عتوووور حيووووث انتتوووور 

سوووووتخدم فوووووي وصوووووف العديووووود مووووون االنتوووووطة موووووا جعلوووووه إسوووووتخدامه بوووووين رجوووووال االعموووووال كموووووا وا

 :يكتنف الغمو  واإلبهام. ويلخص الباحث أهم هذه التعريفات على النحو األتي

المعهووووووود البريطووووووواني علوووووووى أنهوووووووا "إيجووووووواد التفووووووواهم المتبوووووووادل بوووووووين المنظموووووووة فقووووووود عووووووورَف 

اهم واالفوووووراد وأ  مجموعوووووة مووووون المجموعوووووات او األفوووووراد والمنظموووووات، وموووووا ينوووووت  عووووون هوووووذا التفووووو

 (.160:2000من إقامة سمعة طيبة وعالقة مستمرة" )المصر ، 

( أربعة عناصر أساسية لتعريف العالقات العامة، فهي 164:2003وحدد غريب )

مجموعة من العملية التطبيقية للعلوم االجتماعية، كما أنها مهنة يمارسها أفراد متخصصون على 

مية تستخدم اإلتصال إستخداما  علميا ، وهي مستوى مناسب من العلم والخبرة، وهي وسيلة إعال

 وسيلة للتكيف بين الم سسة وجمهورها داخليا  وخارجيا . 

( على أنها "وظيفة إدارية حديثة مثلها مثل تطورات العصر 2005:25وعرفها حسين )

 في العلم والتكنولوجيا وغير ذل  من العوامل".    

ٌم، وفن إنتاء وتدعيم عالقات طيبة، تقوم (، بأنها "عل332:2006ها العاصي )كما وعرف

على التفاهم المتبادل بين المنتأة وجماهيرها وذل  من خالل  نتاط مخطط ومستمر في 

 اإلتجاهين، بهدف التعريف بها وكسب كل من ثقة وتأييد الرأ  العام". 

 الرئيسوووووية الركوووووائز إحووووودى" أنهوووووا( العالقوووووات العاموووووة علوووووى 16:2010الحديووووود ) وعرفهوووووا

 المتعلقوووووووووة والفعاليوووووووووات واألعموووووووووال األنتوووووووووطة وتنظووووووووويم تخطووووووووويط مهموووووووووة وتتوووووووووولى م سسوووووووووة أل 
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حفوووووووواظ علووووووووى ال أجوووووووول   موووووووون وذلوووووووو  بهووووووووا، المرتبطووووووووة والخارجيووووووووة الداخليووووووووة الم سسووووووووة بجمهووووووووور

 صوووووورة وخلوووووق تأييووووودهم كسوووووب   علوووووى والحووووورص تجاهووووواتهمإ فوووووي والتوووووأثير معهووووومحسووووونة   عالقوووووات

 ". عنها لديهم جيدة ذهنية

 بين والروابط العالقات إدارة" نهابإ (316:2010) والمجالي درةكل من ها عرفو 

 إلدارة المتورة وتقديم المنظمات، هدافإل تحقيقا   المتعددة جماهيرها وبين المختلفة المنظمات

عطاء و  ،ديةالما الموارد ستقطابا  و  المنظمات  وتحسين، العامةجتماعية اإل لت ونمية لهاألا 

 تواجه قد التي األزمات إدارة في رئيسي بدور   والقيام فسية،تنا ميزة ومنحها، المنظمة صورة

 ."المنظمات

الذ  مترابط النظام الذل   تتمثل في الجامعات األردنية الخاصةفي  لعالقات العامةإذا فا

أمثل مرتبطا  بتفافية الخبر األمر الذ  يحقق عالقات عامة طيبة بين األفراد في  يتكل اداء  

الدائرة التي تسعى إلى إستقطاب وتنسيق  تل  ز التعامل فيما بينهم، وهياحد، ويعز الو  اإلطار

بصورة طيبة تضمن التنمية والتطوير لذل   العالقات بين الجامعة وجمهورها الخارجي والداخلي

  . الصرح العلمي

 أهمية العالقات العامة -2

 فبينموا يمكون ،اإلداريوة الوظوائف سسوات مون أحودث المفوي  العامة العالقات وظيفة تعتبر

 متكوامال   تأخوذ توكال   لوم أنهوا إال الماضوي القورن بدايوة إلوى الوظيفوة هوذه نتوأة تتبع يمكن أنه القول

أغلبية  أن ظو ملحمن ال، فةالثاني العالمية الحرب بعد إال كافي   نتتارإ، ولم يكن لها إدارية كوظيفة

  (.11:2014)حسين،  بأخر أو بتكل الوظيفة هذه تمارس اآلنظمات المن
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 العالقوات العاموة فوي مجوال نو المفكورين والبواحث مون العديود نجود ،عوالوة علوى موا سوبق

اإل مون بدايوة العقود  يبودأ لوم العاموة لوظيفوة العالقوات ةالحقيقيوبصوورته  التطوور إلوى نظوروني

متسوارع،  بتوكل العاموة متطوورة ومسوتحدثة العالقوات تسوتخدمها التوي والفنوون ، فاألسواليبالماضي

 (Stanck & Kruckeberg, 2001).الكفاءة  من عالية درجة على أصبحت أنها القول نيمك حيث

. اخوووور يومووووا  بعوووود يووووزداد عوووودد المسوووو ولين والقووووائمين عليهووووا نجوووود أن ،عووووالوة  علووووى ذلوووو 

 الوجهوووووة مووووون العاموووووة العالقوووووات وفائووووودة أهميوووووة حوووووس لووووودى اإلدارة  بمووووودى نتوووووأ، فقووووود هنوووووا ومووووون

 النتووووواطات أوجوووووهموووووع  النتووووواط مووووون الحوووووديث ذا الوجوووووههووووو إدخوووووال فوووووي يتسوووووبب مموووووا التنظيميوووووة،

 اإلحصووووووووائيين االفوووووووورادو  وتدعيمووووووووه بوووووووواألدوات عملهووووووووا تطوووووووووير أو للمنظمووووووووةالمختلفووووووووة  األخوووووووورى

 وزيوووووادة الووووودول المتقدموووووة فوووووي العاموووووة العالقووووواتكوووووالء مختصوووووين فوووووي و  إنتتوووووار ولعووووول ألالزموووووين،

 زديووووواد أهميتهووووواا  و  عاموووووةال العالقوووووات تطوووووور علوووووى اخووووور كووووودليل المسوووووتخدمة والمهوووووارات إعووووودادها

 (.86:2009 ،)معمار الحديث العصر في

ان العالقووووووات العامووووووة تمثوووووول الوووووووازع  (45:2005)موووووون جانووووووب اخوووووور، فقوووووود اكوووووود ليوووووور  

والضوووومير للمنتووووأة إلستتووووعار ومتابعووووة الوووورأ  العووووام، كأنووووه َرد فعوووول نحووووو جميووووع القوووورارات التووووي 

 ابالت،..وغيرها.  ستطالع الرأ  والمقخذها تل  المنظمة من خالل وسائل إتت

( إتجووووووووواهين اساسووووووووويين لتحقيوووووووووق 346:2006وفوووووووووي دراسوووووووووته، فقووووووووود حووووووووودد العاصوووووووووي )

الوووووى الوووووداخل( وفيوووووه يوووووتم دراسوووووة إتجاهوووووات  -أهوووووداف العالقوووووات العاموووووة، األول: )مووووون الخوووووارج 

الووووووورأ  العوووووووام ومووووووون ثوووووووم تقييمهوووووووا، ودراسوووووووة خصوووووووائص الجمهوووووووور وعاداتوووووووه ورغباتوووووووه ومووووووون ثوووووووم 

الووووى الخووووارج(، حيووووث يووووتم توضوووويح  -أة. والثوووواني: )موووون الووووداخل إعتمادهووووا موووون قبوووول إدارة المنتوووو

 السياسات المتعلقة بالمنظمة من خالل اسلوب ُمبَسط يسهل فهمها واألخذ بها.  
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 مووووووا خووووووالل موووووون العامووووووة العالقووووووات أهميووووووةتمثوووووول تالجامعووووووات األردنيووووووة الخاصووووووة  فوووووويو 

 أ  بقوووووواء نأ فيهووووووا توووووو  ال التووووووي فالحقيقووووووةجامعووووووة، ال عوووووون طيبووووووة عامووووووة صووووووورةظهووووووره موووووون ت

 وبعبووووارة. جماهيرهوووواي يرضوووو الووووذ  الظهووووور علووووى قوووودرتهام علووووى أساسوووويتووووكل برتكووووز ي منظمووووة

جامعووووووات األردنيووووووة ال سوووووواليبأ إحوووووودى عوووووون يعبوووووور رضوووووويةمُ  عامووووووة صووووووورة تكوووووووين نأفووووووأخوووووورى، 

  ء.بقاالو الخاصة في اإلستمرارية 

 أهداف العالقات العامة -3

ضافة  على األهداف ا2006:349يرى العاصي ) ألساسية للعالقات العامة ( أنه وا 

 الوصول هوساسي واالمثل فأن الهدف األنتاج والتنسيق لة باإلدارة والبحث والتخطيط واإلالمتمث

هدافا  ثانوية تدعم وتعزز أهداف االخرى السابقة ُتعد لجمهور في الرا  العام وأن األإلى ثقة ا

البحث وجمع المعلومات  منهادوات أساسية من خالل أيتحقق ن هذا الهدف وا   الهدف الرئيسي

تمثل يساسي للعالقات العامة في الجامعات األردنية الخاصة لذل ، فأن الهدف األواإلعالم. 

ستقطاب هم إلى الجامعة بحيث يساهم دورها بتحقيق رضى األساتذة والطلبة على حد سواء وا 

  من الطلبة. ينمن األساتذة والمتميز  الفعال بالحصول على الخبرات

ت د  مجموعة من  لعالقات العامةا أن (19:2013التمر  ) يرى، على ما سبق ة  عالو 

تساعد اإلدارة دارة والسلطة وصالحيات االفراد، كما أنها منها تحديد وتركيز اإل األهداف الرئيسية

تساعد رتدا  إلتخاذ القرارات، و تتكل مُ  حيث العليا في وضع االستراتيجيات األساسية للم سسة

تساعد في عكس صورة عر  برامجها وخدماتها بصورة افضل، كما يرى أنها على الم سسة 

ل التفافية في التزويد الم سسة امام البيئة المحيطة وكسب تأييد وثقة الرأ  العام من خال

 .،..الختنمية إعتزاز الفرد ووالئه لمكان عمله، حيث يحفز األفراد االخرينبالمعلومة، وتساهم 
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 لعامة وظائف العالقات ا -4

ساسية ن الوظائف األ( في دراستهم إلى أ2009:41أتار كل من جرادات والتامي )

للعالقات العامة تتمثل في زيادة إهتمام الجمهور بمحيطهم عن طريق توضيح اإلتجاهات والهدف 

المحيط، وترح األوضاع العامة الحالية والمعاصرة والخطط التي تساهم في التنمية  مثل هذال

ودعم التواصل بين هذا المحيط ومتابعة التغذية الراجعة، كما أنها تساهم في الرعاية والتحسين 

 واإلهتمام بالجماهير الداخلية ودعم العالقات بين اإلدارة والعاملين والمستفيدين فيها.

 يمكن الوربط بوين هوذه الوظوائف ودور العالقوات العاموةفالجامعات األردنية الخاصة،  أما 

حيث تسهم دائرة العالقات العاموة فوي زيوادة إهتموام  بصورة مباترة، ساتذة والطلبةفي إستقطاب األ

توضح الميزات المختلفة عن غيرهوا مون الجامعوات، كموا أنهوا تسوهم فوي و كل من األساتذة والطلبة 

األسوووواتذة والطلبووووة وتوضوووويح الوووودور للجامعووووات علووووى المسووووتوى التعليمووووي  التواصوووول بووووين جمهووووور

د مسووووتوى التواصوووول بووووين رئاسووووة الجامعووووة وبيوووونهم ممووووا يسوووواهم فووووي تعزيووووز والمجتمعووووي، كمووووا تحوووود

 مستويات التعليم وبالتالي مقدرة اإلستقطاب لتل  الجامعات. 

وظائف العالقات العامة وفق الدور  (62:2007-61يقسم حجاب )، عالوة على ماسبق

 الذ  ت ديه إلى الجماهير إلى ثالث دوائر أساسية:

  :)المتنوعة( النوعية للجماهير بالنسبة ةالعام العالقات وظائف -أ 

 من عليها يطرأ وما المنظمة سياسة على الجماهير طالعتسهم العالقات العامة في إ

 .همتأييد لكسبمناسب  أسلوب بإتباع نتاطهاو  بالمنظمة النوعية الجماهير تعريف، و تعديالت

بالمعلومات  إمدادها اللمن خ الجماهير لدى المنظمة عن سليمة ر ية تكوين في المساهمةو 

 .الكاملة تفافيةالذات 
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  نشاط: كوحدة للمنظمة بالنسبة العامة العالقات وظائف -ب 

 جانب من كاف   هتمامإ تجدالم سسة  ونتاطات اتسياس أن من التحققمن خالل 

 على الطارئة التطورات ترصد التي المعلومات بكافة المنظمة تزويدو  ،والخارج الداخلي الجمهور

 .الذهنية صورتها أو سمعتها يستهدف هجوم أ  من المنظمة حمايةو  العام الرأ 

  :المنظمة إلدارة بالنسبة العامة العالقات وظائف  -ج 

، عر ، والسياستها تجاه الجماهير فعل ردود على العليا اإلدارة طالعمن خالل إ

 .العام أ الر  قياس بنتائ  تعلقي ما خاصة العليا دارةلإل الهامة مواضيعلل تحليلالو 

 خصائص العالقات العامة -5

 ( خصائص العالقات العامة فيما يأتي: 2005:18يلخص الصيرفي )

نصوووووورا  أ  انهووووووا تتوووووكل ع :)مااااان حيااااااث االهمياااااة( الثانويااااااة األنشاااااطة ماااااان ليسااااات -أ 

 ذات ضرورة عالية.نتطة الم سسة أ ساسيا  فيأ

ة ضوووومن نتوووواط مخطووووط مسووووبقا  بهوووودف التووووأثير فووووي فتوووورة زمنيووووة محوووودد :نهااااا مقصااااودةأ  -ب 

 ظروف محددة.

يوووتفهم  ضووورور  لجعووول الجمهوووور ور:والجمهااا الملسساااة سياساااة باااين الوصااال حلقاااة  -ج 

 نتطة الم سسة وفاعلياتها. أ

  السووووووعي للحصووووووول علووووووى موافقووووووة ا لعااااااام:اتسااااااتهدف تحقيااااااق المنفعااااااة والرضااااااا  -د 

سووووولوب التوووووأثير مووووون اجووووول  إحوووووداث التوافوووووق والتكيوووووف نهوووووا ترتكوووووز علوووووى أالجمووووواهير ا  أ

 والتعاون. 
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حيووووث تسوووواعد  علاااا  المالحظااااة العلميااااة والتخطاااايط وطرائااااق البحااااث العلمااااي: زركاااات  -ه 

رائهوووووووم واتجاهووووووواتهم ومعرفوووووووة اودراسوووووووة  تجاهوووووووات الجمهوووووووورحتياجوووووووات واإعلوووووووى تحديووووووود 

 متكالتهم والتفافية في نقلها لرئاسة الجامعة. 

حيووووث تتعاموووول مووووع افووووراد ذات اطبوووواع مختلفووووة  جتماعيااااة والساااالوكية:تطبيااااق للعلااااوم اإل -و 

 ات نفسية متأخرة ولذل  تحتاج إلى متخصصين إلى ممارستها. وتكوين

ال تقتصووووووور وظائفهوووووووا وأنتوووووووطتها علوووووووى جوانوووووووب محوووووووددة، لتتووووووومل جميوووووووع  الشااااااامولية: -ز 

 الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 مميزات العالقات العامة  -6

العالقووووووووات العامووووووووة عوووووووون الجوانووووووووب وظيفووووووووة ( فووووووووي دراسووووووووته 1:2013ميووووووووز الطراونووووووووة )

ميوووووة االخووووورى، إذ ركوووووز فوووووي تلووووو  المقارنوووووة علوووووى الوظوووووائف واألدوار الخاصوووووة بالعالقوووووات اإلعال

العامووووووة، فالعالقوووووووات العاموووووووة تمثووووووول الووووووودور اإلدار ، واإلعالمووووووي، ووسووووووويلة للتواصووووووول كموووووووا هوووووووو 

 (: 1مبين في الجدول رقم )

 (1الجدول رقم )

 الفرق بين العالقات العامة واإلعالن واإلشهار

 الفرق المفهوم
مهمووووووووة إداريووووووووة تعتموووووووود علووووووووى جميووووووووع اسوووووووواليب اإلتصووووووووال المتاحووووووووة موووووووون اإلتصووووووووال  ات العامةالعالق

 التخصي إلى اإلتصال الجماهير  واإلتصال المزدوج.
مهمووووووة توثيقيووووووة تعتموووووود علووووووى وسووووووائل اإلتصووووووال الجموووووواهير  واإلتصووووووال الفوووووورد  )ذو  اإلعالن

 الوجه الواحد(. 
عوووووووالم، حيوووووووث تكوووووووون اداة مووووووون نتووووووور القصوووووووص المختلفوووووووة فوووووووي مختلوووووووف وسوووووووائل اإل اإلشهار

 ادوات العالقات العامة وتوظف العالقات العامة لخدمتها.

 (1:2013المصدر: الباحث إستنادا  لدراسة )الطراونة، 
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( فووووووي دراسووووووته مجموعووووووة موووووون 348:2006) العاصوووووويحوووووودد  إضووووووافة علووووووى مووووووا سووووووبق،

 الخصوووووائص التوووووي تميوووووز العالقوووووات العاموووووة. ويلخوووووص الباحوووووث هوووووذه الخصوووووائص علوووووى النحوووووو

 االتي: 

 وغيرها.،.. التخطيط ،كالرقابة ،دارية المنظمةن الوظائف اإلساسية متعتبر وظيفة أ -أ 

عت و وظيفية محددة بل توز ها إلى فئة إدارية أصيتخص يتم فلم ،ذات طابع خاص  -ب 

 دارية والوظيفية.مهامها على جميع المستويات اإل

تجاهاته تسعى للتأثير على إ ، حيثساسي يتمثل ب "الرأ  العام"مجال عملها وهدفها األ  -ج 

 والتأثر به.

حيث تعكس كل من رأ  الجماهير لإلدراة ووجهة  ،تصال ذات تأثير متبادلوظيفة إ -د 

 نظر اإلدارة للجماهير.

 وليست وظيفة عرضية م قتة. ،وظيفة مستمرة مع استمرار المنظمة -ه 

 أبعاد العالقات العامة  -7

صوووووبحت أ ،غبوووووة وتوجوووووه الجمهوووووورتوجوووووه العالقوووووات العاموووووة فوووووي الم سسوووووات نحوووووو ر  نوووووذم

ظيفوووووة تتوووووكل فووووون  للعنايوووووة واإلهتموووووام بهوووووم، حيوووووث أصوووووبح اإلهتموووووام بهوووووم مقووووودما  علوووووى هوووووذه الو 

 وتوووووووتلخص هوووووووذه االبعووووووواد علوووووووى النحوووووووو ،هتماموووووووات االخووووووورى مووووووون االفوووووووراد المختصوووووووةسوووووووائر اإل

 (: 4:2008-3 ،)جفال وبوزيد التالي

فووووي ضوووووء  ،لم سسووووة وجمهورهوووواويتمثوووول البعوووود المهنووووي بالعالقووووة بووووين ا عااااد المهنااااي:البُ  -أ 

نتاجيوووووة ام خدميوووووة ام منظموووووة غيووووور ربحيوووووة، فوووووالجمهور يسوووووعى ت إكانووووو سوووووواء   ،نتووووواطها

 حتياجاته وتحقيق رغباته من هذه الم سسة.للحصول على إ
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تنتوووووأها المنظموووووة موووووع جمهورهوووووا  العالقوووووات التووووويفوووووي تلووووو  تتمثووووول عاااااد الشخصاااااي: البُ   -ب 

، حيووووث تسووووعى إلووووى س مجهووووولينمحووووددين ومعلووووومين ولووووي علووووى أسوووواس يحووووددهم كووووأفراد

 حترامهم وثقتهم كأفراد. كسب ا

 المنظمووووة بعالقتهووووا بجمهورهووووا، لتووووزام  إلووووى إعوووود المجتمعووووي ويتووووير البُ الُبعااااد المجتمعااااي:  -ج 

 مجتمعية بما يتوافق والمجتمع المحيط.الخالقيات األقيم و بالتزويدهم ل

 في الجامعات األردنية الخاصة  دور العالقات العامة -8

ألردنيوووووووووة األدوار التوووووووووي ت ديهوووووووووا العالقوووووووووات العاموووووووووة فوووووووووي الجامعوووووووووات ا يمكووووووووون تحديووووووووود

 (: 33:2010الخاصة على النحو التالي )الحديد، 

 أو جديدة عملية إقرار برام  في سواء   الجامعة منجزات عن صحفية تقارير إعداد -أ 

 .دوليةم تمرات  أو لقاءات في الجامعة متاركة أومختبرات أو  أقسام ستحداثإ

 .بالجامعة تتعلق صحفية قضايا من ينتر قد ما على ردود إعداد -ب 

  نحو العامالرأ   في تحدث التي تطوراتوال والمعلومات بالبيانات الجامعة رئاسة تزويد -ج 

 زيادة. أو تقليل دون وسياساتها خططها وبأثر بصدق، الجامعة

 القبول ودائرة الطلبة ت ون عمادةمثل  الجامعة في المعنية الجهات مع التعاون -د 

ز  صعوبات أية مواجهةل والتسجيل  .الطلبة تعتر  قد التي العقبات لةاوا 

 .الجامعة في الجهات مختلف أنتطة احتياجات لتوفير المختصة الدوائر مع التنسيق -ه 

 مجال في وصحف أنباء تووكاال وتلفزيون إذاعة من اإلعالم وسائل مع التنسيق  -و 

 إعداد في التعبة تسهم حيث عةالجام تتهدها التي للفعاليات اإلعالمية التغطية

 .الجامعة عن إيجابية صورة تعكسكي  الفعاليات هذه حول الصحفية واألخبار التقارير

  .الجامعة ضيوف زيارة برام  قامةاو  ستقبالإ تنظيم -ز 
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 والجهات اإلعالمية والمهنية والثقافية العلمية الم سسات مع متبادلةالزيارات ال تنظيم -ح 

 تصدرها التي والثقافية التعريفية بالنترات وتزويدها البالد في ولالد سفارات في المعنية

 .الجامعة

 طالعلإل صناعية ام تعليميةام  قتصاديةإ سواء   المحلي المجتمع لفعاليات زيارات تنظيم -ط 

 .الجامعة توفرها التي المختلفة واألنتطة اإلمكانات على

داريين نأكاديميي بين الجامعة سرةا أفراد وعالقات صالت توثيق -    في بالمجتمع وطلبة وا 

فيما  نتتارولإل الجامعة، تحتاجها التي المجاالت تتى في منها لإلفادة والخارج الداخل

  .معها العالقات لنس  المجتمع ترائح مختلف بين

 .المناسبات في الدعوة بطاقات توزيع -  

و ا اتاستطالع  ا وكذل  تنظيمها علىاإلتراف و  الصحفيةالم تمرات  إلى الدعوة -ل 

 .الجامعة عن إعالمية وسائل

 المحلي للمجتمع وأنتطتها عملها وخطة وأهدافها وفلسفتها الجامعة سياسة ترح -م 

 جميع من صحيح ينتر ما أن من والتأكد تعديل، أو تطوير أ  وتعميم والخارجي،

 .الوجوه

دار  أكاديمية الجامعة، في المختلفةاإلدارات  بين العالقات تنسيق على العمل -ن   ية،وا 

 .الجامعة داخل من تبدأ العامة العالقات ألن والتكامل االنسجام لتحقيق

 تصدر التي واألفالم والكتيباتالنترات  إعداد على اإلتراف في المتاركة  -س 

  .وتوزيعها الجامعة عن

  .الالحقة بالمهام والقيام الخريجين مكتب على رافاإلت في المتاركة -ع 
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 جامعات األردنية الخاصةواإلدارة في ال العالقات العامة -9

العالقوووووات  كوووووي تووووو د نوووووه للوووووى أ( إ157:2004فقووووود أتوووووار غريوووووب )وفوووووي هوووووذا الجانوووووب 

العاموووووووة وظيفتهووووووووا بالتوووووووكل المطلوووووووووب، فأنووووووووه يجوووووووب تحديوووووووود موقعهووووووووا فوووووووي الهيكوووووووول التنظيمووووووووي 

اإلدار  للم سسوووووووة بحيوووووووث يسووووووومح لهوووووووا بدراسوووووووة العوامووووووول التوووووووي تووووووو ثر فوووووووي جمهورهوووووووا، وت كووووووود 

 العالقووووووات العامووووووة وموقعهووووووا بجانووووووب إدارة الم سسووووووة او موووووون ينوبهووووووارتبوووووواط مكانووووووة إالم توووووورات 

هوووووداف اإلدارة ورسوووووم سياسوووووات دافها، كموووووا أنهوووووا تسووووواهم فوووووي تحقيوووووق اهوووووبهووووودف تسوووووريع تحقيوووووق أ

 هداف وتوضيحها للجمهور. او 

(، إذ ان اإلدارة فوووووووووووي الم سسوووووووووووة تسوووووووووووند األدوار 71:2011 كووووووووووود ذلووووووووووو  دراغموووووووووووة )وي

إلوووووى افوووووراد مختصوووووين لتحديووووود الصوووووورة الواضوووووحة الفعالوووووة والمهوووووام فوووووي قسوووووم العالقوووووات العاموووووة 

"، حيووووووووث تتوقووووووووع موووووووون اولئوووووووو  لهووووووووذه الوووووووودائرة وتفعيوووووووول مووووووووا يسوووووووومى "العالقووووووووات العامووووووووة الطيبووووووووة

فووووي مصوووولحة  دارة فووووي إتخوووواذ قوووورارات تصووووبُ افية والسووووعي لمسوووواعدة اإلتووووخاص الوووووالء والتووووفاأل

 م. الم سسة والجمهور والقدرة على التعامل معهم والربط فيما بينه

 رتباطوووووا  وثيقوووووا  تووووورتبط إ لوووووذل ، فوووووأن العالقوووووات العاموووووة فوووووي الجامعوووووات األردنيوووووة الخاصوووووة

برئاسووووة الجامعووووة كمووووا انهووووا توووو د  دورا  إداريووووا  فعوووواال  يوووو ثر فووووي إسووووتقطاب األسوووواتذة والطلبووووة موووون 

خوووووالل خلوووووق صوووووورة طيبوووووة وحسووووونة للجامعوووووة مموووووا يتوووووجع كوووووال الطووووورفين علوووووى اإلنجوووووذاب إلوووووى 

قيوووووام العالقوووووات العاموووووة بأسوووووتخدام اسووووولوب "الترغيوووووب" يووووودفع االطوووووراف  تلووووو  الجامعوووووات كموووووا ان

مناسوووووبة والوووووربط  إلوووووى التفاعووووول واإلهتموووووام بالبيئوووووة الجامعيوووووة مووووون خوووووالل قيامهوووووا بتقوووووديم عووووورو   

بوووووووين رئاسوووووووة الجامعوووووووة واألقسوووووووام االخووووووورى فوووووووي الجامعوووووووات مووووووون جانوووووووب، ومووووووون جانوووووووب أخووووووور 

 األساتذة والطلبة.  
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 الجامعات األردنية الخاصة   إستقطاب األساتذة والطلبة في 2-1-3
 مفهوم اإلستقطاب -1

(  17:2004وفوووووووي هوووووووذا الجانوووووووب يتوووووووير الباحوووووووث إلوووووووى تعريوووووووف المعتووووووور والهيتوووووووي )

لعمليووووووووة اإلسووووووووتقطاب وهووووووووي "عمليووووووووة تمارسووووووووها المنظمووووووووة للبحووووووووث عوووووووون مرتووووووووحين للوظووووووووائف 

التوووواغرة الحاليووووة او المتوقعووووة فووووي م سسووووة معينووووة". موووون ناحيووووة أخوووورى، فقوووود صوووونف المعتوووور 

 كما يأتي:    (الداخلي، والخارجي) ،ساسييني عملية اإلستقطاب إلى نوعين أهيتوال

وتتمثووووول فوووووي عمليوووووة تمارسوووووها المنظموووووة للبحوووووث عووووون مرتوووووحين اإلساااااتقطاب الاااااداخلي:  -أ 

لمنصووووووووب او وظيفووووووووة معينووووووووة داخلهووووووووا موووووووون األسوووووووواتذة، أو توووووووووفير الظووووووووروف المالئمووووووووة 

 .كالطلبة الجامعيين لجمهور المتعاملين

عمليوووووة تمارسوووووها المنظموووووة للبحوووووث عووووون مرتوووووحين لمنصوووووب،  :جيخاااااار اإلساااااتقطاب ال  -ب 

 الطلبووووووة الجووووووامعيينأو إعطوووووواء عوووووورو  فعالووووووة لجمهووووووور  او وظيفووووووة معينووووووة خارجهووووووا،

 واإلهتمام بالجوانب اإلجتماعية لهم.

فاإلسوووووتقطاب هوووووو جوووووذب ولفوووووت إنتبووووواه الجمهوووووور مووووون االسووووواتذة والطلبوووووة إلوووووى الجامعوووووة 

وتعوووووووريفهم بطبيعوووووووة عمووووووول الجامعوووووووة تسوووووووويقية  مووووووون خوووووووالل سياسوووووووات ناجحوووووووة والقيوووووووام بعمليوووووووة

علوووووووى اإلسوووووووتقطاب  فوووووووي الدراسوووووووة الحاليوووووووة ويركوووووووز الباحوووووووث وعناصووووووورها ودوائرهوووووووا ومميزاتهوووووووا.

الخووووووارجي لكوووووول موووووون األسوووووواتذة والطلبووووووة الجووووووامعيين موووووون خووووووالل دراسووووووة إسووووووتفتاء رأ  الجمهووووووور 

إسووووووتقطابهم الووووووداخلي للمبحوووووووثين. كمووووووا إهتمووووووت الدراسووووووة الحاليووووووة بالعواموووووول التووووووي تسوووووواهم فووووووي 

ضووووومن نطووووواق وظيفوووووة العالقوووووات العاموووووة مووووون خوووووالل دراسوووووة فاعليوووووة دائرتوووووي العالقوووووات العاموووووة 

 الترق األوسط والبترا كنموذج لتعميم أهداف الدراسة.  جامعتيفي كل من 



35 

 

 
 

 أواًل: إستقطاب األساتذة

توووووووخاص القوووووووائمين بالتووووووودريس أو اعضووووووواء الهيئوووووووة التدريسوووووووية فوووووووي األ مثووووووول األسووووووواتذةيُ 

يختلفوووووووووون فوووووووووي درجووووووووواتهم وفقوووووووووا  للرتبوووووووووة العلميوووووووووة  إذو حتوووووووووى كليوووووووووات المجتموووووووووع، ا عووووووووواتالجام

واألكاديميوووووووة )مووووووودرس، أسوووووووتاذ مسووووووواعد، أسوووووووتاذ متوووووووار ، أسوووووووتاذ،.. وغيووووووورهم(، ويسوووووووعى هووووووو الء 

 (.10:2013االعضاء لنقل الرسالة العلمية للطلبة المنتسبين إلى الجامعة )التديفات، 

 حيووووووث يحوووووودث ،هووووووور الووووووداخلي للجامعووووووةكمووووووا ويمثوووووول األسوووووواتذة الجووووووزء األول موووووون الجم

دوار األوبوووووين الجامعوووووة )ممثلوووووة بالرئاسوووووة واالقسوووووام اإلداريوووووة( مووووون خوووووالل  فيموووووا بيووووونهمالتواصووووول 

التووووووي ت ديهووووووا دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة فووووووي هووووووذه الجامعووووووات. كمووووووا تتووووووكل العالقووووووة باألسوووووواتذة 

سوووووتقطابهم ومتابعوووووة اإلجووووووراءات اإلداريوووووة حتوووووى تعييوووووونهم فوووووي الصووووودارة للوظوووووو ائف التوووووي تقوووووووم وا 

دائوووورة العالقووووات العامووووة فووووي تحقيقهووووا، كمووووا أن التواصوووول بووووين دائوووورة العالقووووات العامووووة واألسوووواتذة 

بصوووووورة مسوووووتمرة ال يتوووووكل واقعوووووا  صوووووعبا  مووووون خوووووالل وسوووووائل اإلعوووووالم واإلتصوووووال واثرهوووووا علوووووى 

     .(Distaso, 2006:18؛ 16:2007درجة إستقبال األستاذ للمعلومة وتقبلها )جلدة، 

، يمكوووون النظوووور إلووووى األسوووواتذة علووووى أنهووووم اإلسووووتثمار االمثوووول فووووي الجامعووووات وأن أيضووووا  

 موووون وتمكوووون الهوووودفهووووذا  ببلووووو  تُعنووووى التووووي الفعالووووة التنظيميووووة األنتووووطةسووووتقطابهم يحتوووواج إلووووى إ

 بوووووووين مووووووون يعووووووود ألنوووووووه ؛األساسوووووووية محووووووواوره حووووووودا يمثووووووول والتحفيوووووووز المطلووووووووب،دور الووووووو مواكبوووووووة

 ،لوووودائرة العالقووووات العامووووة األخوووورى اإلداريووووة السياسووووات قيبووووا عوووونا  تووووأن تقوووول ال التووووي السياسووووات

 التوووووووأثير إلوووووووى إسوووووووتغالله سووووووونحُ  خوووووووالل مووووووون اإلدارة تسوووووووعى حيوووووووو  نتووووووواط أنوووووووه إعتبوووووووار علوووووووى

 وتحسوووووين الووووووظيفيلمسوووووتوى با اإلرتقووووواء حيوووووث مووووون عووووودة جوانوووووب فوووووي األسووووواتذة علوووووى اإليجوووووابي

 بوووووووين تسوووووووود التوووووووي يوووووووةالداخل العاموووووووة العالقوووووووات تنميوووووووة سوووووووبيل فوووووووي لهوووووووم اإلجتمووووووواعي الجانوووووووب
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 تضوووومها التووووي والفووووروع األقسووووامو  اإلداريووووة المسووووتويات كافووووة فوووويالمر وسووووين فيهووووا و  الم سسووووة

 144:2012).)بسمة، 

 ثانيًا: إستقطاب الطلبة

، فووووووي الجامعووووووات األردنيووووووة الخاصووووووة العالقووووووات العامووووووة وأدوار دائوووووورة مجوووووواالت تفرعووووووت

  الميوووول إلووووى التخصووووص علووووى أصووووبح موووون الضوووورور  ،موووون هنووووا .وتعووووددت ميووووادين العموووول فيهووووا

فكمووووا تووووملت أدوارهووووا إسووووتقطاب األسوووواتذة فأنهووووا تووووملت الطلبووووة ايضووووا .  وظيفيووووةوال دورأسووووس الوووو

دائرة، أو حسووووووب النتوووووواط كالعالقووووووات التعليميووووووة أنتووووووطة الووووووتسوووووواع إحسووووووب ويمتوووووود هووووووذا الوووووودور 

 . (123:2009)المجالي،  والثقافية

ي جوووووهتموووووام فوووووي النتووووواط الترويموضوووووع اال لوووووم تعووووودالعاموووووة  العالقووووواتويووووورى الباحوووووث أن 

إلووووى تعزيووووز دور العالقووووات ثقافيووووة وال الجامعووووات، ومنهووووا الم سسووووات التعليميووووة فقووووط، بوووول سووووعت

للعووووووواملين فوووووووي حقووووووول  ات مهنيوووووووةيووووووووتكونوووووووت لهوووووووذه الغايوووووووة جمع ،مجمووووووول نتووووووواطها العاموووووووة فوووووووي

ت أقسووووووام أنتووووووكمووووووا إ ،دخوووووول موضوووووووع العالقووووووات العامووووووة للمنوووووواه  الدراسوووووويةا  ة و العالقووووووات العاموووووو

 لتوعية الطلبة بدورها واهميتها ووظائفها. مية بالجامعات لدراسة العالقات العامةعل

 كسوووووووووووب الرضوووووووووووا ل وظيفوووووووووووة نهووووووووووواإالعالقوووووووووووات العاموووووووووووة ب دائووووووووووورةلقووووووووووود وصوووووووووووفت مهموووووووووووة 

 التوووووي تتطلوووووبتلووووو   ،األزموووووات الضووووواغطة قنووووواعهم وبخاصوووووة موووووع بوووووروزا  سوووووتمالة النووووواس و و إأ  

 جمهوووووور العالقوووووات العاموووووة الوسووووويط بوووووين ، ليكوووووون دورخووووواذ إجوووووراءات سوووووريعة وقووووورارات عاجلوووووةتإ

قنوووواع النوووواس بضوووورورة تفهووووم إ، والعموووول علووووى رئاسووووة الجامعووووات واألقسووووام اإلداريووووة فيهوووواو  الطلبووووة

أو القيووووووام بحمووووووالت اسووووووتطالع  ،الظووووووروف والتعوووووواون مووووووع المسوووووو ولين لغايووووووات المصووووووالح العليووووووا

 بعوووووو  االجووووووراءات لمعرفووووووة اراء النوووووواس مسووووووبقا  والتجوووووواوب معهووووووا للتقليوووووول موووووون رد الفعوووووول تجوووووواه
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أنهووووووا تحوووووواول علووووووى موضووووووع نقوووووود  وحتووووووى ال تصووووووبح العالقووووووات العامووووووة. 50:2003)، )العتيبووووووي

االنحيووووواز أو تبنوووووي وجهوووووات النظووووور والووووودفاع عنهوووووا، مموووووا يقوووووع تحوووووت عنووووووان  قلوووووب الحقوووووائق أو

وضوووووعت قواعووووود أخالقيوووووة  دول العوووووالمالتزييوووووف والتتوووووويه فوووووإن جمعيوووووات العالقوووووات العاموووووة فوووووي 

 . Indest, 2002:9)؛Distaso, 2006:20) العامة وفلسفاتهالنتاط العالقات 

لجووووووامعيين علووووووى اإلنضوووووومام الووووووى ة االطلبوووووولتحفيووووووز الباحووووووث أنووووووه و  إسووووووتنت أيضووووووا، فقوووووود 

تلووووو  الجامعوووووات فوووووأن مووووووظفي دائووووورة العالقوووووات العاموووووة يقوموووووون ببوووووذل الجهوووووود الالزموووووة، حيوووووث 

تسوووووجيل والخصوووووم فوووووي تقووووووم الووووودائرة بتجهيوووووز النتووووورات التوووووي تحتوووووو  علوووووى عووووورو  خاصوووووة بال

حالووووة تسووووجيل مجموعووووة موووون الطووووالب سووووويا ، كمووووا أنهووووا تعموووول علووووى متابعووووة الطلبووووة فووووي جميووووع 

يضوووووا ، تهووووودف دائووووورة العالقوووووات العاموووووة لخاصوووووة بالجامعوووووة. أدراسوووووتهم وتتوووووركهم فوووووي االنتوووووطة ا

 مووووان واإلنتموووواءنوووواء دراسووووتهم ممووووا يخلووووق جوووووا  موووون األالووووى متابعووووة القضووووايا اإلجتماعيووووة للطلبووووة اث

 امعتهم.لج

 العالقات العامة ودورها في خلق الصورة الطيبة في الجامعات  -2

يقصوووووود بالصووووووورة الطيبووووووة خلووووووق اإلنطبوووووواع الجيوووووود موووووون قبوووووول األسوووووواتذة والطلبووووووة، حيووووووث 

، فووووي دراسووووته إلووووى أهميووووة اإلنطبوووواع الجيوووود عوووون الجامعووووات موووون (19:2013)أتووووار التووووديفات 

الباحوووووث الضوووووووء علووووووى األسوووووواتذة  وجهوووووة نظوووووور الجمهووووووور فيهووووووا. وفوووووي الدراسووووووة الحاليووووووة، يسوووووولط

 كونهم يمثلون تريان الحياة في الجامعات األردنية الخاصة على حد سواء. والطلبة

لووووووووووذل ، فووووووووووأن فوووووووووون التعاموووووووووول واإلسووووووووووتقطاب ومتابعووووووووووة إجووووووووووراءات التعيووووووووووين لألسوووووووووواتذة 

سووووووووتقطاب وتسووووووووجيل الطلبووووووووة موووووووون قبوووووووول العوووووووواملين فووووووووي دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة فووووووووي تلوووووووو   وا 

فووووز نحووووو تحقيووووق هووووذا الهوووودف، حيووووث تووووتلخص التعووووامالت التووووي تجريهووووا الجامعووووات يتووووكل المح
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قووووووول والفعوووووول التووووووي تتركهووووووا لوووووو  الم سسووووووات التعليميووووووة بنتووووووائ  الدائوووووورة العالقووووووات العامووووووة فووووووي ت

 ستقطاب األساتذة اليها. قبل وبعد إ اقوال وافعال العاملين في هذه الدائرة، سواء  

تصوووووووال وتعامووووووول ورسوووووووالة ونتووووووورة ومنتوووووووو  ر تقووووووودمها دائووووووورة العالقوووووووات فكووووووول تواصووووووول وا 

العاموووووة، موووووع تنسووووويق النووووودوات والمووووو تمرات وموووووع إزديووووواد الوووووزوار والخووووودمات التوووووي ت ديهوووووا اليهوووووا 

مووووون خوووووالل تحقيوووووق العالقوووووات العاموووووة الطيبوووووة موووووع جمهوووووور  هتسووووواهم فوووووي خلوووووق الصوووووورة الحسووووون

األسوووووووواتذة  فووووووووي الجامعووووووووات األردنيووووووووة الخاصووووووووة ، فكلمووووووووا زادت التعووووووووامالت والسوووووووومعة الحسوووووووونة 

جامعووووة زاد اإلقبووووال عليهووووا بصووووورة اكبوووور، كمووووا انووووه عاموووول مسوووواعد فووووي نتوووور الصووووورة موووون قبوووول لل

الجمهووووووور الووووووداخلي للجامعووووووة، كمووووووا ان ذلوووووو  يسوووووواهم فووووووي نووووووزع الصووووووورة السوووووولبية وخلووووووق صووووووورة 

 (.  27:1998ايجابية )رمضان، 

( بووووووأن العالقووووووات العامووووووة قوووووود 2003:38عووووووالوة  علووووووى مووووووا سووووووبق، فقوووووود اكوووووود العتيبووووووي )

وصووووول  بوووووين جمهوووووور األسووووواتذة موووووع الجامعوووووات األردنيوووووة الخاصوووووة حيوووووث تقووووووم  أصوووووبحت هموووووزةَ 

باإلتصوووووال بهوووووم، وتعووووووريفهم بنتووووواطاتها، اهووووودافها، وخوووووودماتها، وموووووا تقدموووووه موووووون عووووورو . كمووووووا 

ان العالقوووووات العاموووووة تسووووواهم فوووووي خلوووووق الثقوووووة المتبادلوووووة بوووووين جمهوووووور األسووووواتذة فوووووي الجامعوووووات 

 م مما يساعدها في تحقيق اهدافها المنتودة.األردنية وترسخ مكانتها وسمعتها في ذهنه

أيضووووووا ، فقوووووود نمووووووت العالقووووووات العامووووووة لتصووووووبح مفهومووووووا  ووظيفووووووة إداريووووووة حساسووووووة فووووووي 

خمسووووووووينيات القوووووووورن الماضووووووووي، نتيجووووووووة للتعقيوووووووودات الحاصوووووووولة فووووووووي المجتمووووووووع الحووووووووديث وزيووووووووادة 

أ  العالقووووووووات والتبووووووووادالت واالعتمووووووووادات المتبادلووووووووة بووووووووين الم سسووووووووات والقوووووووووة المتصوووووووواعدة للوووووووور 

العوووووام، كموووووا اصوووووبح كسوووووب االخووووورين وتأييووووودهم وثقوووووتهم مووووون خوووووالل اإلقنووووواع جوووووزءا  مووووون وظائفهوووووا 

وادوارهووووووووا اليوميووووووووة، كمووووووووا انهووووووووا إحتلووووووووت مكانووووووووة عاليووووووووة فووووووووي اللغووووووووة والفكوووووووور العلمووووووووي )الفوووووووورد، 

18:2001   .) 
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ضووووووورورة لبقووووووواء الجامعوووووووات  صوووووووبحتقووووووود أ العالقوووووووات العاموووووووةيووووووورى الباحوووووووث أن لوووووووذل ، 

تعوووود مجوووورد وظيفووووة كماليووووة فقووووط بوووول واصووووبحت ضوووورورة موووون ضوووورورات األردنيووووة الخاصووووة، فلووووم 

العصوووووور الحووووووديث حيووووووث اصووووووبح تأييوووووود الوووووورأ  العووووووام ودعووووووم الجمهووووووور موووووون األسوووووواتذة والطلبووووووة 

وتفهوووووم إحتياجووووواتهم الخاصوووووة التوووووي تووووو ثر فوووووي هوووووذه الجامعوووووات وقووووود كووووواد دعوووووم وتأييووووود وتعووووواطف 

 ردا  غير ماد  من مواردها.  ساسيا  ومو ساتذة ومدرسين وغيرهم هدفا  أالجمهور فيها من أ

 مبادىء ومهنية العالقات العامة في إستقطاب األساتذة والطلبة  -3

لقووووووود قاموووووووت العالقوووووووات العاموووووووة علوووووووى مبوووووووادىء  وأسوووووووس تتوووووووكلت خوووووووالل مووووووودة تقنينهوووووووا 

 العلمووووووي والتطبيقووووووي، فالعالقووووووات العامووووووة وان كانووووووت كمهنووووووة ووظيفووووووة تسووووووتجيب الووووووى الظووووووروف

 صوووووووبحت واقعوووووووا  يسوووووووتلزم القيوووووووام بوووووووه موووووووع االلتوووووووزام بأسسوووووووهأ الطارئوووووووة بصوووووووورة فعالوووووووة، اإل أنهوووووووا

وفلسووووووفته ومبادئووووووه االساسووووووية مثوووووول الصوووووودق، والتووووووفافية، والعموووووول لتحقيووووووق مصوووووولحة الجمهووووووور 

يلخص تخوووووودمها. ممووووووا سووووووبق، سوووووووالعامووووووة وعوووووودم اإلكتفوووووواء بتحقيووووووق مصوووووولحة الم سسووووووة التووووووي 

معووووووووات وسووووووووائر الباحووووووووث الركووووووووائز األساسووووووووية فووووووووي فلسووووووووفة  عموووووووول العالقووووووووات العامووووووووة فووووووووي الجا

 :  13:2014)الرتيد ،  ؛2003:39الم سسات على النحو التالي )العتيبي، 

ترتكووووز العالقووووات العامووووة علووووى الحيويووووة والتفاعوووول والدايناميكيووووة بووووين الجامعووووة وجمهووووور  -أ 

األسوووواتذة والطلبووووة، ولووووذل  فووووأن علووووى الجامعووووة التووووي توظووووف دائوووورة العالقووووات العامووووة ان 

ن تتعامووووووول وفقوووووووا  لنظوووووووام مفتووووووووح حتوووووووى توووووووتمكن مووووووون تتصوووووووف بالفاعليوووووووة واإليجابيوووووووة وأ

 سوووووتقطاباثنوووواء قيامهووووا بوظائفهوووووا ومنهووووا إ مجابهووووة العوائووووق والصوووووعوبات التووووي تواجههوووووا

األسووووواتذة والطلبوووووة فوووووي هوووووذه الجامعوووووات، مووووون خوووووالل دورهوووووا المجتمعوووووي وسياسوووووة الوووووربط 

 دورواإلتصوووووال بوووووين األسووووواتذة والطلبوووووة ورئاسوووووة الجامعوووووة واألقسوووووام اإلداريوووووة االخووووورى. فووووو
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العالقووووووات العامووووووة ال يقتصوووووور علووووووى الدعايووووووة واالعووووووالن ألن ذلوووووو  ال يوووووو د  المطلوووووووب 

 والكفايوووووة فوووووي تحقيوووووق الووووورأ  الواضوووووح والمسوووووتنير لووووودى األسووووواتذة والطلبوووووة، كموووووا انهوووووا ال

األسووووووواتذة والطلبوووووووة لتقبووووووول النتووووووورات وتكووووووووين تكوووووووون ذات كفايوووووووة فوووووووي تهيئوووووووة جمهوووووووور 

كوووووون هنوووووا  تبوووووادل للمعلوموووووات بوووووين الصوووووورة الذهنيوووووة الحسووووونة عووووون الجامعوووووة، حيوووووث ي

 الوووودائرة واألسوووواتذة والطلبووووة موووون الجمهووووور الخووووارجي التووووي ترغووووب فووووي اسووووتقطابهم لخلووووق

 اساسا  من اسس فاعلية العالقات العامة.  عنصر اإليجابية والفاعلية اللذان هما

إن إتسووووواع مسووووواحة النتووووواط لووووودائرة العالقوووووات العاموووووة يمكنهوووووا مووووون تنميوووووة جوووووذورها فوووووي   -ب 

إلتجاهووووات، كمووووا انهووووا توجوووود فووووي االوسوووواط المتقدمووووة والخاضووووعة للتنميووووة علووووى مختلووووف ا

حووووووود سوووووووواء وموووووووع مختلوووووووف الجمووووووواهير وفوووووووي مختلوووووووف المجتمعوووووووات، مموووووووا يبعووووووود عمووووووول 

العالقوووووووات العاموووووووة عووووووون التحيوووووووز، فعلوووووووى سوووووووبيل المثوووووووال فأنهوووووووا تتعامووووووول موووووووع األسووووووواتذة 

اعموووووارهم  والطلبوووووة علوووووى إخوووووتالف  خبوووووراتهم ومووووو هالتهم علوووووى حووووود  سوووووواء، او اخوووووتالف

 وتخصصاتهم وجنسهم.

ان إرتكوووووواز العالقووووووات العامووووووة علووووووى مبووووووادىء واخالقيووووووات تقوووووووم علووووووى الثقووووووة واإلحتوووووورام  -ج 

والرسوووووومية المتبادلووووووة بووووووين الجامعووووووة وجمهورهووووووا مووووووون أسوووووواتذة وطلبووووووة مووووووع إتفاقهووووووا موووووووع 

المبوووووادىء السوووووائدة فوووووي المحووووويط الخوووووارجي والوووووداخلي االمووووور الوووووذ  يتوووووجع فوووووي التعامووووول 

 طلبة والجامعة لعدم وجود االختالفات في الرأ .بين األساتذة وال

يووووووأتي إرتكوووووواز العالقووووووات العامووووووة علووووووى التعاموووووول بصووووووورة انسووووووانية، ويظهوووووور ذلوووووو  موووووون  -د 

خووووووووووالل مسوووووووووواهمة العالقووووووووووات العامووووووووووة فووووووووووي نجوووووووووواح الجامعووووووووووات وتحسووووووووووين العالقووووووووووات 

 ذة وتقوووووووووديم العووووووووورو  القيموووووووووة لهوووووووووم اإلجتماعيوووووووووة وتحسوووووووووين ظوووووووووروف العمووووووووول لألسوووووووووات
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الوووووالء ممووووا يخلووووق روحووووا  موووون  بيوووونهم مووووع تحقيووووق العدالووووة يمقراطيووووةوللطلبووووة وتطبيووووق الد

 لديهم. الوظيفي واالنتماء

يووووووأتي إرتكوووووواز العالقووووووات العامووووووة علووووووى ركووووووائز إجتماعيووووووة موووووون خووووووالل التوووووودريب سووووووواء   -ه 

الجمهووووووور الووووووداخلي والخووووووارجي موووووون األسوووووواتذة ونتوووووور الوووووووعي المجتمعووووووي للطلبووووووة، ممووووووا 

د تنوووووووويرهم بإمكانوووووووات الجامعوووووووة وقووووووودرتها يووووووودفعهم لتحمووووووول المسووووووو ولية اإلجتماعيوووووووة بعووووووو

 على مواجهة العوائق وبالتالي القدرة على اإلستمرارية.

تتوافووووووق البوووووورام  التووووووي تتخووووووذها دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة موووووون اجوووووول اتووووووباع احتياجووووووات  -و 

األسوووواتذة، لووووذا فوووووأن بوووورام  الوووودائرة تتميوووووز بالتجديوووود المسووووتمر واالبداعيوووووة واإلبتكووووار مووووون 

ع لوووووووديهم واكسووووووواب التأييووووووود القوووووووائم علوووووووى هوووووووذا االتوووووووباع اجووووووول خلوووووووق عنصووووووور االتوووووووبا

 للرغبات.

ترتكووووووز فلسووووووفة العالقووووووات العامووووووة فووووووي الجامعووووووة علووووووى احتوووووورام وجهووووووات نظوووووور جمهووووووور  -ز 

األسوووواتذة، موووون خووووالل خلووووق وتجهيووووز بوووورام  بمووووا يتماتووووى والوووورأ  العووووام، مووووع المحافظووووة 

سوووواتذة علووووى العوووورف والعووووادات المتبعووووة فووووي إطووووار الجامعووووة موووون اجوووول ضوووومان تأييوووود األ

 لسياسات الجامعة.           

ويمكووووووووون تلخووووووووويص هوووووووووذه األدوار والمفووووووووواهيم المتعلقوووووووووة بووووووووودور العالقوووووووووات العاموووووووووة فوووووووووي 

 (:2إستقطاب األساتذة إلى الجامعات األردنية الخاصة في التكل رقم )
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 ( 2الشكل رقم )

 فلسفة الدور لدائرة العالقات العامة في الجامعات األردنية الخاصة 

 

 (23:2003ستنادًا لدراسة )العتيبي، ر: الباحث إالمصد

 

 

 

 دور للعالقات العامة في الجامعات األردنية الخاصة

 وجمهور الجامعة بين واالتصال الثقة تروي 
 الثقة تعطي التي المعلومات خالل من االساتذة
  المتبادلة

 من واالتجاهات االراء في للتأثير مخطط جهد
 ذو واتصال إجتماعيا   ومس ول جيد اداء خالل

 االساتذة جمهور مع إتجاهين

 وتأييد والتعاطف التفاهم خالل من المنظمة كسب
 هذا استمرارية على والحفاظ تهمها التي الجمهور
   األساتذة جمهور مع والتأييد والتعاطف التفاهم

 التفاهم لتعزيز والمستمرة المخططة االدارية الجهود
 األساتذة وجمهور الجامعة بين المتبادل

 االتصال في تساعد التي المتميزة االدارية الوظيفة
 العوائق مواجهة على والعمل المتبادل والفهم الفعال
 لزيادة التغييرات ومواكبة المناسبة الحلول واقتراح
 بالجامعة االساتذة ثقة مستوى

 لتعديل  األساتذة جمهور الى موجهة اإلقناع عملية
 وخلق إستقطابهم وبالتالي الجامعة عن نظرتهم
   الجامعة وبين بينهم تكامل
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 إعداد خطة العالقات العامة في إستقطاب األساتذة والطلبة -4

موووووووة مووووووون قبووووووول دائووووووورة العالقوووووووات إسوووووووتقطاب األسووووووواتذة إلوووووووى خطوووووووة منظ عمليوووووووة تحتووووووواج

( مراحوووووول إعووووووداد خطووووووة االسووووووتقطاب علووووووى 140:2003فقوووووود حوووووودد المرسووووووي ) ،لووووووذل  العامووووووة.

   النحو التالي: 

  لعملية اإلستقطاب: ع المعلوماتجم -أ 

كلموووووووا و  ،عليوووووووه القووووووورارات رتكوووووووزالعموووووووود الفقووووووور  الوووووووذ  تو  سووووووواساألالمعلوموووووووات تمثووووووول 

متوووووكلة   ا موووووا تكووووون القووووورارات المتخووووذة نحوووووو ربقووووود ،وحديثووووة المعلوموووووات دقيقووووة وكافيوووووة كانووووت

  .حل المتكلة حال  جذريا   فأنها ستعمل على مهمةمن المتكالت قرارات 

نموووووا يتوقوووووف ،المعلوموووووات إلعطووووواء قووووورارات حاسووووومةهوووووذا النووووووع مووووون  فراوال يكفوووووي توووووو   وا 

 متخوووووووذ القووووووورار اعديسوووووووواضوووووووح سووووووولوب اجموووووووع المعلوموووووووات وتبويبهوووووووا وعرضوووووووها بعلوووووووى خطوووووووة 

فعالووووة بنوووواء مراحوووول البحووووث بكيفيووووة توووو د  إلووووى الخووووروج بنتووووائ  منطقيووووة و  سووووتفادة منهووووا فووووياإلب

دائوووورة  و الباحووووث فوووويامتخووووذ القوووورار  والبوووود لكوووول موووون .فووووي عمليووووة اإلسووووتقطاب لألسوووواتذة والطلبووووة

سوووووووووتفادة مووووووووون مووووووووون أن يهيووووووووو  خطووووووووة مناسوووووووووبة لإل ،حديثوووووووووةالعالقووووووووات العاموووووووووة عووووووووون أسوووووووواليب 

وتختلوووووووووف طووووووووورق جمووووووووووع  .وتبويبهوووووووووا وتحليلهوووووووووا واسووووووووووتخالص نتائجهوووووووووا وافرةالمعلوموووووووووات المتووووووووو

        .،.. وغيرهاالمالحظةأو  ،المقابلة، االستفتاء هدفها من خاللالمعلومات تبعا  ل

لخطووووووط جمووووووع المعلومووووووات  ذكوووووور دليوووووليجوووووودر  ،  هووووووذه الطووووورق بإيجووووووازاسووووووتعر بووووول إوق 

مسووووو ول او موظوووووف باحوووووث عووووون اإلسوووووتقطاب فوووووي دائووووورة وعناصووووورها والتوووووي يتوجوووووب علوووووى كووووول 

ثوووووووم  أن يهيئهوووووووا لتسوووووووهيل مهمتوووووووه فوووووووي جموووووووع المعلوموووووووات وتبويبهوووووووا. العالقوووووووات العاموووووووة يجوووووووب

ء  عليووووووه ترسووووووم الخطووووووط التووووووي تفسوووووويرها حيووووووث يقوووووووم بتحديوووووود الفئووووووة والجمهووووووور المسووووووتهدف وبنووووووا
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تتناسووووب موووووع الجمهووووور مووووون األسوووواتذة والطلبوووووة وسياسووووة الجامعوووووة لكووووي ال يحصووووول أ  تعوووووار  

( يمثووووووول 2فيهووووووا وبالتووووووالي تحقيوووووووق الهوووووودف المنتوووووووود والفئووووووة المنتوووووووودة أيضووووووا . والجووووووودول رقووووووم )

خطوووووط مختلفوووووة قووووود يتخوووووذها عنصووووور العالقوووووات العاموووووة فوووووي الجامعوووووات األردنيوووووة الخاصوووووة لكوووووي 

 لية اإلستقطاب:تتم عم

 ( 2الجدول رقم )

 جمع المعلومات الهامة ألستقطاب األساتذة والطلبة

 4الخطة  3الخطة  2الخطة  1الخطة  عناصر الخطة
 طريقة المس 

 أداة البحث

 

إختيار العينة من 
 األساتذة والطلبة

 مكالمات هاتفية

 

توجيه بضعة أسئلة 
 واقعية

 

عينة صغيرة من 
 والطلبة األساتذة

 اتصاالت بريدية

 

 استفتاء بصفحتين

 

جمع آراء األساتذة 
 في مجلة والطلبة

 مقابالت وجاهية

 

 ةتوجيه أسئلة متعدد

 

عينة كبيرة من 
والطلبة  األساتذة

تختار عل  نطاق 
وعل  أساس  واسع

االختيار االحتمالي 
 للعينات

 مقابالت وجاهية

 

إجراء اختبارات 
 إسقاطية

 

استاذا عشر  ثالثة
خمسة طلبة عل  و 

  سبيل المثالً 

 المصدر: من إعداد الباحث 

موظووووف العالقووووات العامووووة موووون تنفيووووذ هووووذه الخطووووط جميعهووووا، تتجمووووع لديووووه  هوووواءتنوبعوووود إ 

المعلوموووووات التوووووي عليوووووه أن يقووووووم بتبويبهوووووا وعرضوووووها للتحليووووول وتحديووووود النتوووووائ  والفووووورو  منهوووووا 

 طالع الرأ .ثم يبني نموذجا  على أساس ما توصل إليه من نتائ  است
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  لعملية اإلستقطاب: التخطيط  -ب 

يمثوووووول التخطوووووويط عمليووووووة إتخوووووواذ القوووووورارات بصووووووورة منطقيووووووة منظمووووووة لتحليوووووول اإلمكانووووووات 

الماديوووووووة والبتووووووورية والمعنويوووووووة فوووووووي عمليوووووووة إسوووووووتقطاب األسووووووواتذة والطلبوووووووة، وتنظيمهوووووووا بأفضووووووول 

و أسووووووولوب إلنجووووووواز األهوووووووداف المخططوووووووة. والتخطووووووويط عمليوووووووة ضووووووورورية وواجبوووووووة لكووووووول عمووووووول ذ

هووووودف، إذ بدونوووووه تصوووووبح األعموووووال ذو طبيعوووووة عتووووووائية، وبووووودال  مووووون تحقيوووووق الهووووودف االساسوووووي 

ضوووومن عنصووووور الوووووزمن المحووووودد، يوووو د  إنعووووودام التخطووووويط إلوووووى ضووووياع األمووووووال وتبوووووذير الجهوووووود 

هدار الوقت عبثا  والفتل في تحقيق هدفها.  وا 

ع التخطووووووويط عمليوووووووة دوريوووووووة ومتكوووووووررة ال تنقطووووووويووووووورى الباحوووووووث أن مووووووون جانوووووووب اخووووووور،  

 يقتضوووووي إذ ،حسوووووب التحوووووديثات، وفوووووي العالقوووووات العاموووووة تبووووورز أهميوووووة األهوووووداف بتوووووكل واسوووووع

يضوووواحها ونتوووورها علووووى نطوووواق واسووووع يتوووومل جموووواهير المنظمووووة موووون األسوووواتذة  األموووور تحديوووودها وا 

الجمهووووووووورين الووووووووداخلي والخووووووووارجي. إن عمليووووووووة تحديوووووووود األهووووووووداف وتوضوووووووويحها  والطلبووووووووة وهمووووووووا

امعوووووة هوووووي أسووووواس مهنوووووة العالقوووووات العاموووووة، وهوووووي أسووووواس لجمهوووووور األسووووواتذة  والطلبوووووة فوووووي الج

نجووووواح وظيفوووووة العالقوووووات العاموووووة فوووووي عمليوووووة اإلسوووووتقطاب ألن عمليوووووة التواصووووول بوووووين المنظموووووة 

 وجمهور األساتذة والطلبة تنقطع في حالة عدم فهمهم ألهداف الجامعة.

 والطلبة األساتذةللعالقات العامة في عملية إستقطاب  اإلتصالمرحلة   -ج 

 يعتمد على استخدام التوجيهات التالية: اإلتصالن نجاح بأ( 16:2014)تيد  الر حدد 

 التي  فمن الضرور  معرفة الجماهير :والطلبة األساتذةمستهدف من بحث عن الجمهور اللا

ذا وال ،المسووتهدف(وطلبووة )الجمهووور  سوواتذة  موون أ فيهووا بالتووأثير رغووبي سووعى للوصووول إلوويهم، وا 

مووون أهوووم الجمووواهير التوووي يجوووب أن نصووولهم "فسوووه هوووذا السووو ال: سوووأل خبيووور العالقوووات العاموووة ن
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ذا أدر  أهدافه بتكل جيد وخطط لها برامجها المناسوبة، فإنوه ال  ،"بإعالمنا لتحقيق أهدافنال وا 

 .المستهدف جمهورالإلى قد توصل الى ذل  محالة 

 وسولبياتها،  ايجابياتهواتصوال ولكول واحودة هنوا  وسوائل عديودة لإل :ستخدام الوسيلة المناسبةإ

ن وفي غالب األ ة ختيوار الوسويلة المناسوبة يعتمود علوى معرفوإحووال مون الجمواهير والمعنيوة، وا 

لخصوائص ا ةوعاداتهم، وعلى معرفالجمهور لخصائص  الموظف او مس ول العالقات العامة

 يصالها.إ يريدوننفسها والرسالة التي  اإلتصالوسائل ل

 رسوالة فعالوة فوال بودأ، تصول إلوى الجمهوور المعنوي فوي لكي تكون ال ستخدام الوقت المناسبة:إ

ذا وصووولت متوووأخرا  يالوقووت المناسوووب، فوووإذا وصووولت مبكووورا  فلووون  جوود الجمهوووور مسوووتعدا  لتقبلهوووا وا 

ن معرفة الوقت والطلبة  األساتذةمن  فستجد عقول الجماهير قد فقدت الرغبة في الموضوع، وا 

 يفية قضاء أوقاتها أثناء اليوم .ثقافته وكو  هورالمناسب يتطلب معرفة عادات الجم

 هتمامووات ذات صوولة مباتوورة باإلسووالة واقعيووة تكووون الر  نيجووب أ سااتخدام الرسااالة المناساابة:إ

التخصووية ألفووراد الجمهووور، وتحتووو  علووى معلومووات مفيوودة تسوواعد فووي حوول متوواكلهم اليوميووة، 

يتفوواعلون مووع  المعنيووة وطريقووة تفكيوورهم وكيووف الجمهووورتجاهووات إر يتطلووب معرفووة وهووذا األموو

سووووتخدام اللغووووة المناسووووبة أيضووووا  يتطلووووب معرفووووة المسووووتوى الثقووووافي إن ا، وهووووذا و اآلراء الجديوووودة

 .والطلبة األساتذةللجمهور المستهدف من والفكر  

 والطلبة األساتذة مرحلة التقويم لخطة العالقات العامة في إستقطاب -د 

القصوووووور التوووووي و  غوووووراتالثاألخطووووواء و  تقصووووويعنوووووي إجوووووراء الفحوووووص لتالتقوووووويم إن مرحلوووووة 

يوووووووة ومووووووون ثوووووووم وضوووووووع الخطوووووووط واإلجوووووووراءات ا  عمليوووووووة تنفيذيوووووووة أو ذهن  ثر بصوووووووورة سووووووولبيةتووووووو

فووووووي العمليووووووات اإلداريووووووة يمكوووووون و الكفيلووووووة بإصووووووالح الخطووووووأ ونووووووواحي القصووووووور موضووووووع التنفيووووووذ 

 إجراء التقويم بصورة مستمرة منذ البدء بالتنفيذ وحتى إعالن النتائ  وقياس اثارها.
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لتقوووووووويم يتووووووومل التحووووووور  عووووووون اإليجابيوووووووات ل واسوووووووعال ىمعنوووووووال لوووووووى أنيصووووووول الباحوووووووث إو 

إضووووافة إلووووى ذلوووو  وفووووي مجووووال العالقووووات  للعالقووووات العامووووة التووووي تتسووووم بهووووا العمليووووات التنفيذيووووة

بتقوووووديم  جامعوووووةسوووووتمرار الإيجابيوووووة هاموووووة يتوقوووووف علوووووى نجاحهوووووا إ العاموووووة يعتبووووور التقوووووويم عمليوووووة

األخووووورى التوووووي  جامعووووواتسوووووتقرار بوووووين الواإل خووووودماتها المتخصصوووووة وتواجووووودها فوووووي حالوووووة التووووووازن

فووووووي تقووووووويم  جامعوووووواتكمووووووا أن نجوووووواح ال عوووووورو  وخوووووودمات مماثلووووووة،تتنووووووافس معهووووووا فووووووي تقووووووديم 

جامعووووات أال وهووووي هامووووة موووون الغايووووات التووووي تسووووعى إليهووووا ال إلووووى غايووووة   يوووو د عالقاتهووووا العامووووة 

 والمجتمع ككل(. األساتذة والطلبةحتفاظ بجماهيرها من )اإل

ن عمليووووووووة التقووووووووويم هووووووووي المرحلوووووووة األخيوووووووورة موووووووون مراحوووووووول أ إلوووووووى ثكموووووووا يصوووووووول الباحوووووووو

، وتوووووووأتي بحوووووووث وجموووووووع المعلوموووووووات والتخطووووووويط واإلتصوووووووالال بعووووووود،عمليوووووووات العالقوووووووات العاموووووووة 

عمليووووة  نهايووووةمرحلووووة التقووووويم لتوافووووق عمليووووة تنفيووووذ خطووووة العالقووووات العامووووة منووووذ بووووداياتها وحتووووى 

 .إنجازهاتي تم التنفيذ وذل  لقياس نتائ  واثار النتاطات ال

تتجاهوووووول عمليووووووة التقووووووويم وتقصوووووور فعاليووووووات العالقووووووات  التوووووويممارسووووووات ال ، فووووووأنوأخيوووووورا  

وتنفيوووووذ الخطوووووة دون إجوووووراء أ  مراجعوووووات آلثارهوووووا  اإلتصوووووالالعاموووووة علوووووى البحوووووث والتخطووووويط و 

أن مرحلوووووووة التقوووووووويم ال غنوووووووى عنهوووووووا لووووووويس فوووووووي مجوووووووال  تتخوووووووذ إتجاهوووووووا  خاطئوووووووا ، كموووووووا ونتائجهوووووووا

نمووووووا فووووووي جميووووووع النتوووووواطات التووووووي تعتموووووود علووووووى تنفيووووووذ الخطووووووط العالقووووووات العامووووووة فحسووووووب، و  ا 

د  إلوووووى وضوووووع إن تجاهووووول عمليوووووة التقوووووويم يووووو   .لعمليوووووة اإلسوووووتقطاب المتعلقووووة بوووووالبرام  التنفيذيوووووة

، وكنتيجوووووة للجامعوووووةوغيووووور مالئموووووة للظوووووروف الموضووووووعية  فعالوووووة قابلوووووة للتطبيوووووقخطوووووط غيووووور 

  .لقصور تفتل جهود العالقات العامةحتمية لهذا ا
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قصااااااور ألنشااااااطة العالقااااااات العامااااااة فااااااي عمليااااااة الجوانااااااب  يمتقااااااو  -5

 اإلستقطاب

موووووون خووووووالل قيووووووام الباحووووووث بدراسووووووة ميدانيووووووة علووووووى الجووووووامعتين قيوووووود الدراسووووووة، يوووووورى أن عمليووووووة 

  اإلستقطاب لكل من األساتذة والطلبة تتعر  إلى القصور في عدة  جوانب منها: 

توووووووواطات اإلنتاجيووووووووة، تختلووووووووف نتوووووووواطات العالقووووووووات العامووووووووة موووووووون حيووووووووث تقويمهووووووووا عوووووووون الن -أ 

موووووا الثانيوووووة فهوووووي نتووووواطات كميوووووة يمكووووون قياسوووووها بمختلوووووف ، افووووواألولى هوووووي نتووووواطات نوعيوووووة

المقوووووووواييس الماديووووووووة كالمقوووووووواييس الحجميووووووووة والطوليووووووووة والمسوووووووواحة والوزنيووووووووة وبووووووووذل  يمكوووووووون 

التوصوووول علووووى أساسووووها إلووووى تقووووويم وقيوووواس النتووووائ ، ولهووووذا فووووإن نتوووواطات العالقووووات العامووووة 

ة موووون حيووووث قابليتهووووا علووووى التقووووويم نظوووورا  ألنهووووا تتعلووووق بووووردود الفعوووول تتووووبها صووووعوبة ملموسوووو

، ولمووووا اإلتصووووالالووووذ  يكووووون هوووودفا  لعمليووووة  الووووداخلي والخووووارجي الذهنيووووة والنفسووووية للجمهووووور

فووووإن عمليووووة غايووووة فووووي الصووووعوبة والتعقيوووود، كانووووت معرفووووة مووووا فووووي أذهووووان أو نفوووووس األفووووراد 

خبوووورة قووووف نجاحهووووا إلووووى درجووووة كبيوووورة علووووى يتو  التقووووويم تبقووووى موووون العمليووووات المعقوووودة والتووووي

ل العالقوووووووات العاموووووووة وقابليتوووووووه علوووووووى جموووووووع المعلوموووووووات وتحليلهوووووووا وقدرتوووووووه ومهوووووووارة مسووووووو و 

الفائقوووووووة علوووووووى التنبووووووو  ودقوووووووة المالحظوووووووة، إن هوووووووذه الطبيعوووووووة الخاصوووووووة التوووووووي تتصوووووووف بهوووووووا 

نقطووووووة ضووووووعف بووووووارزة فووووووي عمليووووووة التقووووووويم ممووووووا يوووووو ثر سوووووولبا  فووووووي العالقووووووات العامووووووة ت لووووووف 

 .مهور المستهدف من األساتذة والطلبةتحديد الج

 .ددة ومعروفة وال تحتاج إلى تقويمأهداف العمل بالعالقات العامة مح  -ب 

 جهاز العالقات العامة يغفل وظيفة التقويم . -ج 

فوووووووي ظوووووول انعوووووودام المنافسووووووة بوووووووين  جامعووووووةعوووووودم أهميووووووة عمليووووووة التقوووووووويم بالنسووووووبة لنتوووووواط ال -د 

 .جامعات الخاصةال
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 هتمام بعملية التقويم.عدم وجود ميزانية، وعدم اال -ه 

 .مستمر وال يحتاج إلى تقويمعمل العالقات العامة روتيني  -و 

 قصور الفهم بالنسبة لوظيفة العالقات العامة وعدم االهتمام بها. -ز 

 قلة عدد العاملين بالعالقات العامة وعدم وجود من يقوم بعملية التقويم.  -ح 

 .جة إلى تقويما أوال  بأول من دون حاالم سسة تتلمس نتائ  أعماله  -ط 

 .القات العامة معنو  ويصعب تقويمهنتاط الع  -  

 الدراسات السابقة 2-2

 أواًل: الدراسات العربية

"واقااااع ممارسااااات العالقااااات العامااااة فااااي كليااااات المجتمااااع بعنووووون  ،(1999السااااكران )دراسووووة 

 واقوووووع علوووووى التعووووورفلوووووى إلدراسوووووة ا، هووووودفت فاااااي ارباااااد كماااااا يراهاااااا االدارياااااون والمدرساااااون"

 التخطووووووويط مجووووووواالت فوووووووي إربووووووود محافظوووووووة مجتموووووووع كليوووووووات فوووووووي العاموووووووة القووووووواتالع ممارسوووووووات

 علوووووووى لتعووووووورفل هووووووودفت كموووووووا والخوووووووارجي، الوووووووداخلي الكليوووووووة جمهوووووووور موووووووع اإلتصوووووووالو  والتقوووووووويم،

 حكوميووووة، ،الملكيووووة ،مختلطووووة )إنوووواث، الكليووووة جوووونس لمتغيوووور وفقووووا   الممارسووووات هووووذه فووووي الفووووروق

 .دراسوووووة ميدانيوووووة وتوووووم توزيوووووع اسوووووتبانةء خاصوووووة(. ولتحقيوووووق اهوووووداف الدراسوووووة قوووووام الباحوووووث بووووواجرا

 :وتوصلت الدراسة الى نتائ  اهمها

 كانووووووت محافظووووووة إربوووووود فووووووي مجتمووووووعال كليوووووواتل العامووووووة العالقووووووات ممارسووووووات ترتيووووووب نإ 

 الخووووووووارجي، الجمهووووووووور مووووووووع اإلتصووووووووال الووووووووداخلي، الجمهووووووووور مووووووووع اإلتصووووووووال: كالتووووووووالي

 .التخطيط، التقويم
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  لصووالح كليووات وذلوو  الكليووة، جوونس لمتغيوور تعوزى إحصوائيا   دالوة فوروق ووجوود 

كليووات  لصووالح وذلوو  الكليووة لملكيووة تعووزى إحصووائيا   دالووة فووروق وجووودو  .اإلنوواث

  .الخاصة المجتمع

 من ألردنيةا الجامعات في العامة العالقات دوائر أداء تقييم"بعنوان  ،(2111الزيود )دراسة 

 في العامة العالقات دوائر اءأد مستوى على لى التعرفإ، هدفت الدراسة "موظفيها نظر وجهة

 البترية، الموارد: وهي األداء، هذا في الم ثرة العناصر مالئمة ومستوى ،ألردنيةا الجامعات

دوائر  بين والتنسيق والتعاون الدوائر، عمل وخطة واهتمامها، العليا اإلدارة ودعم والموارد المادية،

 :إلى نتائ  اهمها الدراسة لصتوخ الجامعات. في األخرى والدوائر العامة العالقات

 للجامعات الداخلية الجماهير أهمية على التأكيد. 

  للجمهوور الموجهووة النتوواطات زيوادة نحوو العاموة العالقوات دوائوور جهووود توجيوه 

 .الداخلي

دور العالقااااااات العامااااااة فااااااي تفعياااااال عالقااااااة المنظمااااااة "بعنوووووووان  (2113العتيبااااااي )دراسووووووة 

ة مقارنااااة علاااا  جمهااااور المسااااتفيدين ماااان خاااادمات بجمهااااور المسااااتفيدين: دراسااااة ميدانياااا

دور العالقووووات العامووووة فووووي تفعيوووول  هوووودفت الدراسووووة الووووى دراسووووة، الجااااوازات الخاااارج والمزاحميااااة"

. ولتحقيوووووووق اهوووووووداف الدراسوووووووة اعتمووووووود الباحوووووووث المووووووونه  عالقوووووووة المنظموووووووة بجمهوووووووور المسوووووووتفيدين

سووووووة الوووووووى نتوووووووائ  الوصووووووفي وقوووووووام بتصووووووميم اسوووووووتبانة لمسووووووح اراء المعنيوووووووين. وقوووووود توصووووووولت الدرا

 اهمها: 

  ان المووووادة اإلعالميوووووة التووووي توووووزود بهووووا دائووووورة العالقوووووات العامووووة كافيوووووة وهووووذا دليووووول علوووووى

 فاعلية الدائرة.
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  ان االدارة فووووووووي دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة حريصووووووووة بدرجووووووووة كافيووووووووة علووووووووى معرفووووووووة اراء

 ومالحظات الجمهور من المستفيدين.

 موووواهير، والبحووووث فووووي االيجابيووووات هنووووا  اهتمووووام كبيوووور موووون الوووودائرة فووووي كسووووب رضووووا الج

 والسلبيات للم سسة.

 دراسة :الجزائرية السياحية الملسسة في العامة العالقات، بعنوان "(2114ابراهيم )دراسة 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع  العالقات العامة في وزارة  ،"السياحة لوزارة حالة

السياحة ومدى مساهمتها في صنع  وزارة في لعامةا العالقات مكانة وتحديد ،السياحة واجهزتها

عالقة ناجحة مع جمهورها. وقامت الباحث لتحقيق اهداف البحث بأستخدام منه  دراسة الحالة 

والسجالت االدارية والرسمية. وقد  ،والمالحظة والوثائق ،والمقابلة ،واستخدمت االستبانة ،والمسح

 (..1)و  ،العالقات العامة بوزارة السياحة واجهزتها ستبانة على القائمين علىإ (.3)تم توزيع 

استبانة وزعت على الجمهور الخارجي لوزارة السياحة. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائ  

 اهمها:

 .ضعف العالقات العامة في وزارة السياحة في المساعدة في صنع واتخاذ القرارات 

 ن على العالقات العامة فيها.وضعف الجانب البحثي والتطوير  لدى القائمي 

"دور العالقاااات العاماااة فاااي تكاااوين الصاااورة الذهنياااة عااان بعنووووان  (2117محساااوب )دراسوووة 

هوووودفت الدراسووووة الووووى استقصوووواء  الصااااعيد لاااادى الشااااباب المصااااري: دراسااااة تحليليااااة ميدانيااااة"،

رأ  المبحوووووووثين عوووووون العالقووووووات العامووووووة الصووووووعيد فووووووي مصوووووور. ولتحقيووووووق اهووووووداف الدراسووووووة قووووووام 

 ث بأجراء دراسة ميدانية وتحليلية. وتوصلت الدراسة إلى نتائ  اهمها: الباح
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  ان العينووووة المبحوثووووة ابوووودت جانبووووا  سوووولبيا  لوسووووائل اإلعووووالم المسووووتخدمة فووووي الدراسووووة وقوووود

 انعكست على سلبية رأيهم في القطاع المستهدف.

ت نمااااااوذج مقتاااااارح للعالقااااااات العامااااااة فااااااي الجامعاااااااأ" بعنوووووووان ،(2119المجااااااالي )دراسووووووة 

هوووودفت  ،الرساااامية والخاصااااة فااااي ضااااوء الواقااااع واالتجاهااااات االداريااااة المعاصاااارة" ألردنيااااةا

الرسوووومية والخاصوووووة  ألردنيووووةهووووذه الدراسووووة الووووى بنوووواء انموووووذج للعالقوووووات العامووووة فووووي الجامعووووات ا

فوووووي ضووووووء الواقوووووع واالتجاهوووووات االداريوووووة المعاصووووورة. ولتحقيوووووق اهوووووداف الدراسوووووة اعتمووووود الباحوووووث 

مراجعووووة االدبيووووات السووووابقة والوووودوريات التووووي تناولووووت العالقووووات العامووووة علووووى الموووونه  الوصووووفي و 

وخطوووووووات  ،موووووون نظوووووورة معاصوووووورة. وتمثيلهووووووا وفقووووووا  لنموووووووذج الوووووونظم ومراحوووووول االدارة االسووووووتراتيجية

تحليوووووول الموقووووووف التووووووي اختيوووووورت ضوووووومن االتجاهووووووات المعاصوووووورة. وتكووووووون مجتمووووووع الدراسووووووة موووووون 

الرسوووووووومية والخاصووووووووة.  ألردنيووووووووةلجامعووووووووات اجميووووووووع المسوووووووو ولون االكوووووووواديميين واالداريووووووووين فووووووووي ا

  ولخصت الدراسة الى مجموعة من النتائ  اهمها:

  ان مسوووووتوى اداء اقسوووووام العالقوووووات العاموووووة كوووووان منخفضوووووا فوووووي جميوووووع الجامعوووووات محووووول

 نموذجوووووووووا فعووووووووواال   ألردنيوووووووووةتبنوووووووووي الجامعوووووووووات ا واوصوووووووووت الدراسوووووووووة بضووووووووورورة الدراسوووووووووة.

  للعالقات العامة فيها.

 ل والكوادر الفنية الم هلة في الجامعات.توفير التنظيم المستق 

  ،"فيها العامة العالقات ودور للشركات الذهنية الصورة تكوين" بعنوان  ،(2119الشيخ )دراسة 

 الصيغة ووضع واالستراتيجية تأسيس الر ية دراة فياإل دورهدفت هذه الدراسة الى توضيح 

 طويل بااللتزام تمامهثم اال ومكانه، مانهز  حسب كل الصورة بناء في المعتمدة للسياسة المطلوبة

باألفكار. ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بأستخدام المنه  الوصفي لبيان دور  األمد
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العامة في تكوين صورة ذهنية لدى االفراد المختلفين. ولخصت الدراسة الى مجموعة  العالقات

  من النتائ  اهمها: 

  تلعب دور الوسيط بين االفراد وتنسق بينهمان العالقات العامة في المنظمة، 

 ضرورة تعزيز الصورة الذهنية للتركة وتحسين نظرت العاملين فيها،  

 .حل االزمات التي ت د  الى تتويه صورة المنظمة ودورها الفاعل للفرد والمجتمع 

: ألردنياااااة"واقاااااع قسااااام العالقاااااات العاماااااة فاااااي الجامعاااااة ا بعنووووووان ،(2111الحدياااااد ) دراسوووووة

واقووع  علووى التعوورف إلووىهوودفت الدراسووة  ،ة تقييميااة ماان وجهااة نظاار طلبااة الجامعااة"دراساا

وذلو   لهوا، الجامعوة طلبوة خوالل تقيويم مون ألردنيوةا الجامعوة فوي العاموة العالقوات دائورة

علووى  التعورف وكوذل  لهوم الودائرة تقودمها التووي والخودمات النتواطات تقيويم علوى بوالتعرف

اسووتبانة  تصووميم تووم الدارسووة أهووداف ولتحقيووق ماتها،وخوود بنتوواطاتها الطلبووة اتوورا  موودى

 عتووووووائية عينوووووة ختيوووووارإتوووووم  طالبوووووا  وطالبوووووة مووووون المسوووووجلين بالجامعوووووة، (1.79) علوووووى  وزعوووووت

 :الى نتائ  اهمها الدراسة توصلت وقد الدراسة من مجتمع  (3)% بنسبة طبقية

 بدرجة جاء قد عام بتكل الطلبة نظر وجهه من العامة العالقات دائرة تقييم أداء إن 

 .منخفضة

  جاءت  قد عام بتكل للطلبة العامة العالقات دائرة تقدمها التي والنتاطات الخدمات إن

 .منخفضة بدرجة

  ألردنيةا الجامعة في العامة العالقات دائرة ونتاطات مهام في الطلبة اتترا  مدى نا 

   . والمنخف المتوسط بين ترواحت قد التقييمات وان متوسطة، بدرجة جاء

 لمتغير تعزى العامة العالقات دائرة ألداء الطلبة تقييم في إحصائيا دالة فروق وجود 

   .اإلناث لصالح النوع
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 الجامعة في العامة العالقات دائرة ألداء الطلبة تقييم في إحصائيا دالة فروق وجود 

   .ستيروالماج البكالوريوس لصالح للطالب، األكاديمية المرحلة لمتغير تعزى ألردنيةا

 الجامعة في العامة العالقات دائرة ألداء الطلبة تقييم في إحصائيا دالة فروق وجود 

  .األولى الدراسية السنوات لصالح للطالب الدراسية السنة لمتغير تعزى ألردنيةا

 لكل العامة تعزى العالقات دائرة ألداء الطلبة تقييم في إحصائيا دالة فروق وجود عدم 

  التراكمي للطالب. المعدل ومتغير الطالب سكن مكان ومتغير الكلية متغير من

: الملسسااة فاي العاماة العالقااات وتنميااة التحفيااز سياساة" بعنوووان (2112بسامة )دراسوة 

هوودفت الدراسووة الووى تحديوود االتووكال  "،عنابااة– أرساايلورميتال بملسسااة ميدانيااة دراسااة

  العالقوووووات العاموووووة مووووون خوووووالل التوووووي تقووووودمها الم سسوووووة لغايوووووة التحفيوووووز، كموووووا هووووودفت ألسوووووتعرا

وقووووووود توصووووووولت اراء مجموعوووووووة مووووووون المسوووووووتفيدين والمتعووووووواملين وتقيووووووويم نظووووووورة االدارة والم سسوووووووة. 

 الدراسة الى نتائ  اهمها:

 هتمووووووت بالراتووووووب والحوووووووافز المنتظمووووووة اكثوووووور موووووون تلوووووو  التووووووي تكووووووون ان عينووووووة الدراسووووووة إ

 .بتكل جزئي

   وافز الجماعية.جماع على الرغبة بالمكافأة والحبوجود إكما بين 

 .ان الحوافز المادية ذات تأثير كبير على سياسة المنظمة في عملية التحفيز 

 .ان الروتين وعدم النظام في العمل ي ثر بصورة سلبية 

 .ان الحوافز ال تبرر دورها في خلق الوالء واإلنتماء للم سسة  
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اء الكويتية "كونا" في "دور العالقات العامة بوكالة االنببعنوان  ،(2113الشمري )دراسة 

هدفت الدراسة الى التعرف على انتطة ، تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيها: دراسة تطبيقية"

ومدى تحقيق الرضى الوظيفية من استخدام  ،العالقات العامة في وكالة االنباء الكويتية كونا

الوكالة في مجال  عمال في (.14(العالقات العامة. وقام الباحث باختيار يعنة مكونة من 

ستبانة لتحقيق اهداف الدراسة. وقد لخصت نتائ  الباحث إحيث استخدم  ،العالقات العامة

 الدراسة بما يلي:

 .يوجد دور للعالقات العامة في الوكالة بتحقيق الرضا الوظيفي 

  يوجد دور للعالقات العامة في الوكالة بتحقيق الرضا الوظيفي تعزى للمتغيرات

 الديمغرافية.

 .توجد معوقات تحول دون تحقيق الوكالة لدورها في تحقيق رضا العاملين 

 اإلعاااااالم"الصاااااورة الذهنياااااة لااااادائرة العالقاااااات العاماااااة و بعنووووووان  ،(2113الشاااااديفات )دراسوووووة 

هووودفت الدراسوووة  ،: دراساااة تطبيقياااة"ألردنياااةلااادى اعضااااء الهيئاااة التدريساااية فاااي الجامعاااات ا

موووووون وجهووووووة نظوووووور اعضوووووواء  اإلعووووووالمعالقووووووات العامووووووة و الووووووى معرفووووووة الصووووووورة الذهنيووووووة لوووووودائرة ال

إعتموووووود الباحووووووث علووووووى  . ولتحقيووووووق اهووووووداف الدراسووووووةألردنيووووووةالهيئووووووة التدريسووووووية فووووووي الجامعووووووات ا

وتوزيوووووع االسوووووتبانة علوووووى عينوووووة الدراسوووووة. وتكوووووون مجتموووووع الدراسوووووة  ،كووووول مووووون المووووونه  الوصوووووفي

ختيووووورت عينوووووة حيووووث ا األوسوووووطال البيووووت والتووووورق  جوووووامعتيموووون جميوووووع العوووواملين فوووووي كووووول موووون 

 :ن. وتوصلت الدراسة الى نتائ  اهمهاجامعتي( عضو تدريس من كلتا ال..2من )

  وجووووووووود عالقووووووووة دالووووووووة بووووووووين اعضوووووووواء هيئووووووووة التوووووووودريس والعالقووووووووات العامووووووووة فووووووووي كلتووووووووا

 ن. جامعتيال
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  عوووووودم وجووووووود فووووووروق ذات داللووووووة احصووووووائية لوووووودى اعضوووووواء الهيئووووووة التدريسووووووية فووووووي كلتووووووا

 ة لدائرة العالقات العامة. ن في تكوين الصورة الذهنيجامعتيال

 ثانيًا: الدراسات األجنبية 

"نقل العالقات العامة إل  المدرسة: دراسة حالة لثالث مدارس بعنوان  Indest (3002 )دراسة 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور  خاصة في قسم العالقة العامة واالقسام التنموية"،

لطلبة في عدد من المدارس الخاصة، حيث طبقت منهجية دائرة العالقات العامة في إستقطاب ا

 ت النتائ  ما يلي:التطبيقية في استخدام المجموعات الضابطة والتجريبية وبين

  فووووي تحفيووووز الطلبووووة فوووواعال   ا  ان دائوووورة العالقووووات العامووووة فووووي هووووذه الموووودارس قوووود ادت دور

 تحفزيا  للمعلمين لهذه المدارس.واولياء االمور، كما انها ابدت 

 العالقااات فااي دوائاار المساالولين جاهزيااة ماادى"  بعنوووان  Bobbitt(2115) دراسووة

 جاهزيووة مودى علووى الوقووف إلوى الدراسووة هودفت ،طااار " ألي الجامعاة فااي الخارجياة

 رفووع حوواالت ومنهووا الجامعووات، تواجووه التووي الطارئووة التحووديات مواجهووة فووي المسو ولين

 الدراسووة وخلصووت الكحوليووة، لمتووروباتوا تراالمخوود وانتتووار الطالبووي، والتووغب الرسووم

 نتائ  اهمها: إلى

 تردد أ  ودون فورا   تستخدم الحاالت، هذه مثل لمواجهة جاهزة خطط وضع من البد أنه 

 .الكبرى السرقات أو الحرائق حدوث حال

حيث هدفت ووظائف العالقات العامة"، "اختالف ادوار  بعنوان  Distaso (6..2) دراسة

رف على التغيرات في ادوار ووظائف العالقات العامة، إذ تطرق الباحث إلى الدراسة إلى التع

احدى النظريات التي تهتم بفاعلية دائرة العالقات العامة في إستقطاب األساتذة والطلبة من خالل 
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اهتمامها بالصورة التي تتكلها دائرة  العالقات العامة عن الجامعات والم سسات التعليمية. 

الدراسة استخدم الباحث المنه  الوصفي من خالل مراجعة الدراسات االدبية  ولتحقيق اهداف

 السابقة، حيث توصل إلى مجموعة من النتائ  اهمها:

 لعووووووب دورا  هاموووووووا  فوووووووي قووووووات العاموووووووة ين اإلخووووووتالف والتغييووووووور فووووووي دور ووظوووووووائف العالأ

 متميزين إلى الم سسات التعليمية.ستقطاب االساتذة والطلبة الإ

 م ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةأهثالثًا: 

مووووون خوووووالل اسوووووتعرا  الدراسوووووات السوووووابقة تبوووووين أن معظوووووم الدراسوووووات التوووووي بحثوووووت فوووووي 

قوووووووود سووووووووعت لدراسووووووووة وظيفووووووووة سووووووووتقطاب اإل عمليووووووووة وضوووووووووع العالقووووووووات العامووووووووة ودورهووووووووا فوووووووويم

إسووووووتقطاب الموووووووظفين أو العوووووواملين والحصووووووول العالقووووووات العامووووووة تتووووووكيل الصووووووورة الذهنيووووووة، أو 

علوووووى رأيهوووووم فوووووي الم سسوووووة أو المنظموووووة سوووووواء التعليميوووووة أو غيووووور التعليميوووووة، كموووووا أنهوووووا علوووووى 

والم سسوووووووووووات اإلخباريوووووووووووة  عموووووووووووال والفنوووووووووووادقسوووووووووووتهدفت التوووووووووووركات الصوووووووووووناعية واألاإلغلوووووووووووب إ

موووووون ناحيووووووة أخوووووورى، فقوووووود أقتصوووووورت الدراسووووووة السووووووابقة  .ولووووووم تسووووووتهدف الجامعووووووات واإلعالميووووووة

سووووعى لتقيوووويم جوانووووب القصووووور والقوووووة فووووي عموووول الوووودائرة علووووى بيووووان دور العالقووووات العامووووة ولووووم ت

 األمر الذ  يجعل الدراسة الحالية ذات أهمية علمية عن سابقاتها. 

معرفة الصورة الذهنية لدائرة العالقات  ، (2113)الشديفاتدراسة جاءت دراسة فقد 

وتوصلت ، العامة واإلعالم من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية

وجود عالقة دالة بين اعضاء هيئة التدريس والعالقات العامة في كلتا  الدراسة الى نتائ  اهمها

 ن. جامعتيال
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للتعرف على انتطة العالقات العامة في وكالة  ، (2113) الشمريوجاءت دراسة 

د توصلت االنباء الكويتية كونا، ومدى تحقيق الرضى الوظيفية من استخدام العالقات العامة، وق

الدراسة الى وجود دور للعالقات العامة في الوكالة بتحقيق الرضا الوظيفي، كما توصلت الى 

وجد دور للعالقات العامة في الوكالة بتحقيق الرضا الوظيفي تعزى للمتغيرات الديمغرافية، كما 

 توصلت لوجود معوقات تحول دون تحقيق الوكالة لدورها في تحقيق رضا العاملين.

إلى تحديد األتكال التي تقدمها الم سسة لغاية ، ( 2112)بسمة دراسة  هدفتكما 

التحفيز، كما هدفت ألستعرا  العالقات العامة من خالل اراء مجموعة من المستفيدين 

وقد توصلت الدراسة الى نتائ  أهمها ان الحوافز والمتعاملين وتقييم نظرة االدارة والم سسة. 

ان الروتين كما توصلت إلى  على سياسة المنظمة في عملية التحفيز.المادية ذات تأثير كبير 

وعدم النظام في العمل ي ثر بصورة سلبية، وأن الحوافز ال تبرر دورها في خلق الوالء واإلنتماء 

 للم سسة. 

 الجامعة في العامة العالقات واقع دائرة على التعرف إلى (2111) الحديد هدفت دراسةو 

 التي والخدمات النتاطات تقييم على وذل  بالتعرف لها، الجامعة طلبة تقييمخالل  من األردنية

 توصلت وقد وخدماتها، بنتاطاتها الطلبة اترا  على مدى التعرف وكذل  لهم الدائرة تقدمها

 قد عام بتكل الطلبة نظر وجهه من العامة العالقات دائرة تقييم أداء إن الى نتائ  اهمها الدراسة

نمن بدرجة جاء  بتكل للطلبة العامة العالقات دائرة تقدمها التي والنتاطات الخدمات خفضة، وا 

وهذا م تر على اتخاذ اساليب خاطئة متعلقة بوظيفة العالقات  .منخفضة جاءت بدرجة قد عام

 العامة وعدم االهتمام في جانب االستقطاب للطلبة واألساتذة فيها.
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موذج للعالقات العامة في الجامعات األردنية نأبناء ، ل (2119) المجاليوهدفت دراسة 

الرسمية والخاصة في ضوء الواقع واالتجاهات االدارية المعاصرة، وبينت نتائ  الدراسة ان 

وتوصلت مستوى اداء اقسام العالقات العامة كان منخفضا في جميع الجامعات محل الدراسة. 

 عام بتكل الطلبة نظر وجهه من العامة قاتالعال دائرة تقييم أداء نأالدراسة إلى نتائ  أهمها، 

 في العامة العالقات دائرة ونتاطات مهام في الطلبة اتترا  مدى ناو  .منخفضة بدرجة جاء قد

  .والمنخف  المتوسط بين ترواحت قد التقييمات وان متوسطة، بدرجة جاء األردنية الجامعة

 تأسيس الر ية في دراةاإل دورلى توضيح إ ، (2119) الشيخدراسة كما هدفت 

 زمانه حسب كل الصورة بناء في المعتمدة للسياسة المطلوبة الصيغة ووضع ستراتيجيةواإل

الدراسة الى مجموعة من النتائ   توصلتو  باألفكار. األمد طويل بااللتزام ثم االتمام ومكانه،

 .نهمان العالقات العامة في المنظمة تلعب دور الوسيط بين االفراد وتنسق بيهمها أ

عن دور العالقات العامة في  إستقصاء اآلراء،  (2117) محسوبدراسة وسعت 

التوعية في صعيد مصر. وتوصلت الدراسة إلى نتائ  اهمها، ان العينة المبحوثة ابدت جانبا  

سلبيا  لوسائل اإلعالم المستخدمة في الدراسة وقد انعكست على سلبية رأيهم في القطاع 

 المستهدف.

هدفت إلى التعرف على التغيرات في ادوار ووظائف فقد  Distaso  (6..2) دراسةما أ

ان اإلختالف والتغيير في دور  إلى مجموعة من النتائ  اهمها تتوصلو العالقات العامة، 

ووظائف العالقات العامة تلعب دورا  هاما  في استقطاب االساتذة والطلبة المتميزين إلى 

 الم سسات التعليمية. 
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 إلى الوقوف على مدى جاهزية المس ولين في  Bobbitt (5..2) راسةد جاءتو 

 الطالبي، والتغب الرسوم رفع حاالت ومنها الجامعات، تواجه التي الطارئة مواجهة التحديات

 جاهزة خطط وضع من البد أنه إلى الدراسة وخلصت الكحولية، والمتروبات تراالمخد وانتتار

 الكبرى.  السرقات أو الحرائق حدوث حال تردد أ  ودون فورا   متستخد الحاالت، هذه مثل لمواجهة

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع  العالقات  ، (2114) ابراهيمدراسة اما 

السياحة ومدى  وزارة في العامة العالقات مكانة العامة في وزارة السياحة واجهزتها، وتحديد

 وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائ  اهمها مساهمتها في صنع عالقة ناجحة مع جمهورها.

وضعف ، ضعف العالقات العامة في وزارة السياحة في المساعدة في صنع واتخاذ القرارات

 الجانب البحثي والتطوير  لدى القائمين على العالقات العامة فيها.

تفعيل دور العالقات العامة في  الى دراسة تهدراسفي هدف فقد ،  (2113)العتيبي أما

ان المادة اإلعالمية  عالقة المنظمة بجمهور المستفيدين. وقد توصلت الدراسة الى نتائ  اهمها

أن اإلدارة في دائرة و  التي تزود بها دائرة العالقات العامة كافية وهذا دليل على فاعلية الدائرة،

لمستفيدين، كما العالقات العامة حريصة بدرجة كافية على معرفة اراء ومالحظات الجمهور من ا

هنا  اهتمام كبير من الدائرة في كسب رضا الجماهير، والبحث في االيجابيات والسلبيات  أن

 للم سسة.

لتعرف على دور دائرة العالقات العامة في إستقطاب ل Indest  (2552) دراسةوهدفت 

هذه المدارس  ان دائرة العالقات العامة فيت النتائ  الطلبة في عدد من المدارس الخاصة، وبين

في تحفيز الطلبة واولياء االمور، كما انها ابدت تحفزيا  للمعلمين لهذه فاعال   ا  قد ادت دور 

 المدارس.
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 في العامة العالقات دوائر داءا مستوى على ، للتعرف (2111) الزيودوجاءت دراسة 

 البترية، مواردال: وهي األداء، هذا في الم ثرة العناصر مالئمة ومستوى األردنية، الجامعات

دوائر  بين والتنسيق والتعاون الدوائر، عمل وخطة واهتمامها، العليا اإلدارة ودعم والموارد المادية،

 على إلى نتائ  اهمها التأكيد الدراسة وخلصت الجامعات. في األخرى والدوائر العامة العالقات

 النتاطات زيادة نحو العامة تالعالقا دوائر جهود توجيهو  للجامعات، الداخلية الجماهير أهمية

  .الداخلي للجمهور الموجهة

 العامة العالقات ممارسات واقع على التعرفلى إ ، (1999) السكرانهدفت دراسة كما 

 الكلية جمهور مع واإلتصال والتقويم، التخطيط مجاالت في إربد محافظة مجتمع كليات في

 في العامة العالقات ممارسات ترتيب ها أنوتوصلت الدراسة الى نتائ  اهم والخارجي، الداخلي

 مع اإلتصال الداخلي، الجمهور مع اإلتصالعلى التوالي ) كانت محافظة إربد مجتمع كليات

  .(التخطيط، التقويم الخارجي، الجمهور

وبعد تقديم هذه الخالصة يرى الباحث أن  دراسته ستكون استكماال  لبع  حلقات وزوايا 

همية أات األردنية وال سيما أن ها ذات أكيد ا لنتائجها وتفعيلها في بيئة الجامعالدراسات السابقة، وت

للمجتمع والتباب الذين يتكلون اساس المجتمع إضافة إلى التفاوت في الفئات المستهدفة في 

 الدراسة حيث تمثل الجامعة بيئة متعددة االطراف.
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 الفصل الثالث

 ت منهجية الدراسة: الطريقة واالجراءا

 
 مقدمة  3-1

يتوووووووووووتمل هوووووووووووذا الفصووووووووووول علوووووووووووى إسوووووووووووتعرا  للطووووووووووورق واإلجوووووووووووراءات والوسوووووووووووائل التوووووووووووي 

اسوووووتخدمتها الباحوووووث للتوصووووول إلوووووى النتوووووائ  المتوقعوووووة مووووون هوووووذه الدراسوووووة، والتوووووي تهووووودف لدراسوووووة 

"دور العالقاااات العامااااة فااااي إساااتقطاب األساااااتذة والطلبااااة فاااي الجامعااااات األردنيااااة الخاصااااة: 

الطوووورق  هووووذه . وفيمووووا يلووووي عوووور  مفصوووول ألهوووومنموذجاااااً"والبتاااارا أ األوسااااطالشاااارق  جااااامعتي

 المستخدمة في الدراسة الحالية:  واإلجراءات المنهجية 

 منهج البحث 3-2

طوووووار سوووووتخدم كووووول مووووون اإلاحيوووووث  مسوووووحي"،المووووونه  الوصوووووفي ال"عتمووووواد االباحوووووث ب قوووووام

، ويمكوووون إيجوووواز الوسووووائل المسووووتخدمة فووووي هووووذا الموووونه  فووووي دراسووووته النظوووور  والموووونه  التطبيقووووي

 (:2002النحو األتي )المتوخي،  على

قووووووام  إذ، "الموووووونه  الوصووووووفي"علووووووى  الجانووووووبتووووووم اإلرتكوووووواز فووووووي هووووووذا اإلطااااااار النظااااااري:  .أ 

مجموعوووووة مووووون لمعلوموووووات ذات الصووووولة بموضووووووع الدراسوووووة مووووون خوووووالل االباحوووووث بجموووووع 

 بنوووووووواء اإلطووووووووار هوووووووودفالمراجووووووووع، والكتووووووووب، والبحوووووووووث العلميووووووووة، والدراسووووووووات السووووووووابقة ب

سوووووووتنتاج ، إذ يهووووووودف هوووووووذا المووووووونه  إلوووووووى إلفووووووورو  البحثيوووووووةالنظووووووور  للدراسوووووووة وتنميوووووووة ا

 الوقائع من خالل البحث في الحاالت السابقة المتابهة لحالة البحث الحالية. 
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وفووووي هووووذا الجانووووب فقوووود اعتموووود الباحووووث علووووى الجانووووب التطبيقووووي او : مساااا  المياااادانيال .ب 

صووووولة "المسووووح الميوووووداني"، موووون خوووووالل جمووووع البيانوووووات األوليووووة مووووون خووووالل أسوووووتبانات منف

وزعوووووت علوووووى مجموعوووووة مووووون األسووووواتذة والطلبوووووة لألجابوووووة عووووون مجموعوووووة مووووون  (2عووووودد )

      األسئلة، والتوصل إلى نتائجها وفقا  للخطوات العلمية المتعارف عليها. 

 مجتمع الدراسة  3-3

التووووورق  جوووووامعتيكووووول مووووون والطلبوووووة فوووووي  األسووووواتذةمووووون جميوووووع  تكوووووون مجتموووووع الدراسوووووة

ن كنمووووووذج للدراسوووووة، ويبلووووو  عووووودد األسووووواتذة جوووووامعتياألوسوووووط والبتووووورا، حيوووووث حوووووددت كووووول مووووون ال

ن جووووووامعتي( موووووون األسووووواتذة، كمووووووا وقوووووود بلوووووو  عووووودد الطووووووالب فووووووي ال464ن )جووووووامعتيفوووووي هوووووواتين ال

)مجتموووووووع  ويتوووووووير الباحوووووووث إلوووووووى جوووووووامعتي التووووووورق األوسوووووووط والبتووووووورا( طالبوووووووا  وطالبوووووووة. 96.6)

 على النحو التالي: الدراسة(

  :تووووووم  ربحيوووووة ستووووووتارية غيووووورإة بحثيووووووة م سسوووووة وطنيوووووة تعليميوووووجامعاااااة الشااااارق األوسااااااط

األوسوووووووط التوووووووي  تعوووووووود ملكيتهوووووووا لتوووووووركة جامعوووووووة التووووووورق (.م5..2تأسيسوووووووها فوووووووي العوووووووام )

أعضوووووووائها مووووووون حملوووووووة الووووووودكتوراه. تهوووووووتم الجامعوووووووة بالمعرفوووووووة  يهيئوووووووة موووووووديرين ثلثووووووو توووووووديرها

الثووووووقافة وبنووووواء مهوووووارات علميوووووة عاليوووووة للطلبوووووة وتوووووأهيلهم  عتبارهوووووا القووووووة الدافعوووووة فوووووي نتووووور  إب

تزويوووودهم بهووووا، تلبيووووة  لمتطلبووووات التنميووووة اإلنسووووانية القووووادرة علووووى مواكبووووة التطووووورات العلميووووة و 

سووووتمدت جامعووووة التوووورق األوسووووط ر يتهووووا موووون خووووالل مبوووودأ العالميووووة وتطبيقاتهووووا المختلفووووة . وا 

"المعرفوووووة قووووووة"، إذ جعلتوووووه األسووووواس فوووووي وضوووووع إسوووووتراتيجيتها لضووووومان الجوووووودة والتميوووووز فوووووي 

فووووووي الووووووتعلم والتعلوووووويم ورأس مالهووووووا الفكوووووور  الووووووذ  يمثوووووول ارقوووووووى  البحووووووث العلمووووووي والخبوووووورات

انووووووواع اإلسووووووتثمار البتووووووور  فووووووي علووووووم إقتصووووووواد المعرفووووووة. ولغوووووور  تحسوووووووين الفاعليووووووة فوووووووي 

سوووووتثمار المووووووارد، تعووووود جامعوووووة التووووورق األوسوووووط إحووووودى الم سسوووووات التوووووي  تحقيوووووق أهووووودافها وا 
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يتوافووووق مووووع معووووايير تطمووووح إلووووى بنوووواء إسووووتراتيجيات فعالووووة تعتموووود علووووى تحسووووين االداء بمووووا 

الجامعوووووات العالميوووووة، حيوووووث تتووووويح للخوووووريجين فرصوووووا  لتوووووولي الوظوووووائف القياديوووووة فوووووي مواقوووووع 

العمووووول بعووووود تخووووورجهم. لقووووود إتوووووتملت الجامعوووووة علوووووى أثنوووووي عتووووور تخصصوووووا  مختلفوووووا  لدرجوووووة 

م(، وفووووووي بدايووووووة العووووووام الجووووووامعي 6..5/2..2الماجسوووووتير فووووووي بدايووووووة الفصوووووول الجوووووامعي )

امعوووووووة إلوووووووى المرحلوووووووة الثانيوووووووة مووووووون مسووووووويرتها فوووووووي تجهيوووووووز م(، وصووووووولت الج9..8/2..2)

( ...25)إثنوووووي عتووووور تخصصوووووا  مختلفوووووا  لطلبوووووة البكوووووالوريوس فوووووي مسووووواحة وصووووولت إلوووووى 

 .)www.MEU.edu.Jo(مترا  مربع من المباني 

 :(م1199نتوووووأت فوووووي العوووووام ) عموووووانالعاصووووومة أردنيوووووة تقوووووع فوووووي جامعوووووة  جامعاااااة البتااااارا، 

. تقوووووع جامعوووووة (الماجسوووووتير) الدراسوووووات العليوووووابرنوووووام  علوووووى  تحتوووووو  جامعوووووة البتووووورا أيضوووووا  و 

جنسوووووية  (33)كمووووا وأنهووووا تضووووم أكثوووور موووون  ق المطووووار.يووووعلووووى طر  البتوووورا فووووي موقووووع متميووووز

. تعتبوووووور جامعووووووة البتوووووورا موووووون الجامعووووووات المعتموووووودة إعتمووووووادا  موووووون الوووووودول العربيووووووة واألجنبيووووووة

لي والبحووووث العلمووووي. وتحموووول جامعووووة البتوووورا عضوووووية فووووي كوووول عامووووا  موووون وزارة التعلوووويم العووووا

موووووون )اإلتحوووووواد الجامعووووووات العربيووووووة، اإلتحوووووواد الوووووودولي للجامعووووووات، اإلتحوووووواد جامعووووووات العووووووالم 

اإلسوووووووالمي، رابطوووووووة الجامعوووووووات اإلسوووووووالمية، رابطوووووووة الم سسوووووووات العربيوووووووة الخاصوووووووة للتعلووووووويم 

هووووووا )كليووووووة اآلداب العووووووالي(. كمووووووا تتووووووتمل جامعووووووة البتوووووورا علووووووى مجموعووووووة موووووون الكليووووووات من

والعلووووووووم، كليوووووووة الصووووووويدلة والعلووووووووم الطبيوووووووة، كليوووووووة تكنولوجيوووووووا المعلوموووووووات، كليوووووووة العموووووووارة 

والفنووووووون، كليووووووة العلووووووووم اإلداريووووووة والماليووووووة، كليوووووووة الحقوووووووق(، حيووووووث تعتبووووووور هووووووذه الجامعوووووووة 

 صووووووووووووووورحا  علميوووووووووووووووا  واسوووووووووووووووعا  علوووووووووووووووى مسوووووووووووووووتوى المملكوووووووووووووووة والووووووووووووووووطن العربوووووووووووووووي وعالميوووووووووووووووا  

)www.UOP.edu.jo(. 

 

http://www.meu.edu.jo/
http://www.uop.edu.jo/
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 عينة الدراسة  3-4

ممثلووووووووة لألسوووووووواتذة والطلبووووووووة مجتمووووووووع عينووووووووة عتوووووووووائية بسوووووووويطة  الباحووووووووث باختيووووووووار قووووووووام

وقووووود اسوووووتقر الباحوووووث علوووووى أن تصووووول  ،والبتووووورا األوسوووووطالتووووورق  جوووووامعتيفوووووي كووووول مووووون  البحوووووث

فووووووووووي  ا  طالبوووووووووو( .42و ) ا  تاذسووووووووووأ( 150)لووووووووووى قسوووووووووومت إ فووووووووووردا  ( 570) عينووووووووووة الدراسووووووووووة إلووووووووووى

( الخصوووووائص الديموغرافيوووووة ألفوووووراد عينوووووة 3،4ن. ويلخوووووص كووووول مووووون الجووووودولين رقوووووم )جوووووامعتيال

 الدراسة من األساتذة والطلبة: 

 (3الجدول رقم )

 عضاء الهيئة التدريسيةأل خصائص الديموغرافيةال
 النسبة المئوية العدد المستويات المتغير
 59.3 89 ذكر النوع

 40.7 61 انث 

 العمر
25-34 29 19.3 
35-44 56 37.3 

 43.3 65 فأكثر 45

 الرتبة العلمية

 26.7 40 مدرس
 46.0 69 استاذ مساعد
 16.7 25 استاذ متار 

 10.7 16 استاذ

 سنوات الخبرة

1-3 35 23.3 
4-6 19 12.7 
7-9 16 10.7 

10-12 23 15.3 
 38.0 57 فأكثر 13
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 (4الجدول رقم )

 لبةللط خصائص الديموغرافيةال
 النسبة المئوية العدد المستويات المتغير
 57.8 229 ذكر النوع

 42.2 167 انث 

 العمر

 

25-34 18-20 88 
35-44 21-23 134 

 74 26-24 فأكثر 45
 51 29-27 مدرس

 49 سنة فأكثر 30 استاذ مساعد
البرنامج 
 االكاديمي

 56.6 224 بكالوريوس
 43.4 172 ماجستير

 

 اسةلدر ا تاو دأ 3-5

( كوووووأداة للدراسوووووة مووووون خوووووالل مسوووووح الدراسوووووات 2توووووم تصوووووميم إسوووووتبانات منفصووووولة عووووودد )

العلميوووووة ذات العالقوووووة بموضوووووع الدراسوووووة وتحديووووود أبعووووواد المتغيووووورات لتتوووووكل بصوووووورتها اإلجماليوووووة 

بنووووووودا  لإلسووووووتبانة، ثووووووم تووووووم تحكيمهووووووا موووووون قبوووووول مجموعووووووة موووووون الخبووووووراء المختصووووووين فووووووي هووووووذا 

نسوووووووخة علوووووووى عينوووووووة مماثلوووووووة مووووووون األسووووووواتذة  (570)ع المجوووووووال، ومووووووون ثوووووووم توووووووم توزيعهوووووووا بواقووووووو

 ( استبانة استخدمت في تحديد نتائ  الدراسة الحالية. 546والطلبة، حيث استردت )

واتووووووتملت األسووووووتبانات علووووووى ثالثووووووة اقسووووووام اساسووووووية تمثلووووووت فووووووي كوووووول موووووون: المتغيوووووورات 

ر المسووووووتقل الديموغرافيووووووة لعينووووووة الدراسووووووة فووووووي القسووووووم األول، وتووووووم إنتوووووواء فقوووووورات تتعلووووووق بووووووالمتغي

والمتمثوووووول فووووووي دور او وظيفووووووة دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة فووووووي إسووووووتقطاب األسوووووواتذة والطلبووووووة فووووووي 

القسووووم الثوووواني، ثووووم تووووم إنتوووواء فقوووورات تتعلووووق بووووالمتغيرات التابعووووة للدراسووووة والمتمثلووووة فووووي كوووول موووون: 
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اراء المبحوووووثين لكوووول موووون عينووووة األسوووواتذة والطلبووووة بوووودور دائرتووووي العالقووووات العامووووة فووووي كوووول موووون 

 الترق األوسط والبترا في القسم الثالث من اإلستبانات. معتيجا

كمووووا قووووام الباحووووث بتصووووميم مجموعووووة موووون اسووووئلة تسووووتخدم فووووي المقابلووووة وجهووووت لموووودير  

 ، لتعزيز نتائ  الدراسة.    (19/4/2.16)ن المبحوثتين بتاريخ جامعتياألقسام في كلتا ال

 صدق االداة 3-6

مقياس ليكرت الخماسي في  على عتمادإلبا احثم الباقالدراسة  اتأثناء تصميم إستبان

 على مجموعة من الخبراء اتستبانهذه اإل، وتم عر  )لكال اإلستبانات( اإلجابة عن األسئلة

( يبين أسماء األساتذة المحكمين لكي يتم 5والملحق رقم ) ،المحكمين المستقلين ألبداء رأيهم فيها

حكمت تبعا  للصدق والتفافية العلمية بعيدا  عن  البحث، حيث الوصول إلى النتيجة المرجوة من

فقرة وقد قام الباحث باألخذ بالمالحظات بدرجة دقيقة وقد كانت عدد الفقرات قبل التحكيم  .التحيز

حسب  بعد األخذ بكافة المالحظات. أما بالنسبة لدرجات صدق اإلجابة، فقد تم إعتماد االجابات

  التالية: اتالدرج

 ( تعبر عن1درجة ) ؛موافق بتدة غير  

 ( تعبر عن غير موافق2درجة )؛  

 ( تعبر عن موافق بدرجة متوسطة3درجة )؛  

 ( تعبر عن موافق4درجة )؛ 

 ( تعبر موافق بدرجة عالية جدا5درجة ).  
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لقوووووود أسووووووتخدمت هووووووذه الوووووودرجات لتفسووووووير المتوسووووووطات الحسووووووابية لتقووووووديرات أفووووووراد عينووووووة 

وعلوووى كووول مجوووال مووون مجاالتهوووا؛ أموووا فيموووا يتعلوووق  الدراسوووة علوووى كووول فقووورة مووون فقووورات اإلسوووتبانة

بالحووووووودود التوووووووي إعتمووووووودتها هوووووووذه الدراسوووووووة عنووووووود التعليوووووووق علوووووووى المتوسوووووووط الحسوووووووابي للمتغيووووووورات 

الووووواردة فووووي نموووووذج الدراسووووة فقوووود اسووووتخدمت لتحديوووود درجووووة الموافقووووة، حيووووث قووووام الباحووووث بتحديوووود 

)عبوووووود  عادلووووووة اآلتيووووووة( بنوووووواء ا علووووووى المةمنخفضووووووو ، ةمتوسووووووطو ، ةثووووووالث مسووووووتويات هووووووي )مرتفعوووووو

 : (2013المجيد، 

 عدد المستويات/الحد األدني للبديل( -طول الفترة = )الحد األعل  للبديل 

 لتتوافق مع مستويات اإلجابات على النحو األتيطول الفترة  قد تم إحتسابو 

   

 
      

 وبذل  تكون المستويات كالتالي:

 2.33 - 1 :درجة موافقة منخفضة 

  3.67 – 2.34 :متوسطةدرجة موافقة 

 5 – 3.67 :درجة موافقة مرتفعة 

 ثبات االداة  3-7

 النتوووووائ  واعتماديتهووووووا وقووووودرتها علوووووى التنبوووووو  فوووووي سووووووتقرارإليقصووووود بثبوووووات أداة الدراسوووووة ا

أ  موووووودى التوافووووووق أو االتسوووووواق فووووووي نتووووووائ  االسووووووتبيان إذ طبووووووق أكثوووووور موووووون موووووورة فووووووي ظووووووروف 

فوووووووي  (Cranach-Alphaرونبووووووواخ ألفوووووووا )مماثلوووووووة، وسووووووويتم اسوووووووتخدام اختبوووووووار االتسووووووواق الوووووووداخلي ك

  .عمليات التحليل االحصائي لنتائ  الدراسة
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جابات المبحوووووووثين عوووووون كوووووول األسووووووئلة سووووووتفووووووي إ تسوووووواقموووووودى اإلهووووووذا اإلختبووووووار يقوووووويس و 

الموجوووووووودة فوووووووي المقيووووووواس، كموووووووا يمكووووووون تفسوووووووير )ألفوووووووا( بأنهوووووووا معامووووووول الثبوووووووات الوووووووداخلي بوووووووين 

( 1-0تفوووووواع الثبووووووات ويتوووووراوح مووووووا بووووووين )اإلجابوووووات، ويوووووودل علووووووى ارتفووووواع قيمتووووووه علووووووى درجوووووة ار 

%( وموووووووا فووووووووق، وفوووووووي دراسوووووووات أخووووووورى تكوووووووون مقبولوووووووة عنووووووود 60وتكووووووون قيمتوووووووه مقبولوووووووة عنووووووود )

( احتسوووووواب 5،6ويوضووووووح كوووووول موووووون الجوووووودولين رقووووووم ) .(9:2006)حسوووووون،  %( ومووووووا فوووووووق70)

معوووووامالت الثبوووووات لكووووول اإلسوووووتبانات الموزعوووووة علوووووى األسووووواتذة والطلبوووووة تبعوووووا  لهوووووذا المسوووووتوى مووووون 

 م: التقيي

 (5الجدول رقم )

 ألساتذةا الموزعة عل  ستبانةلإلمعامالت الثبات )كرونباخ الفا( 

 رقم 
 المجال

معامل  الُبعد
 الثبات

 0.86 الُبعد المهني للعالقات العامة 1
 0.90 البعد التخصي للعالقات العامة 2
 0.94 الُبعد المجتمعي للعالقات العامة 3
 0.90 سات وحوافز ناجحة وتقديم العرو  لألساتذة الجامعيينإبتكار العالقات العامة سيا 4
 0.90 تنسيق عالقات الهيئة التدريسية برئاسة الجامعة 5

 0.97 الكلي

( الوووووى ان معامووووول الثبوووووات الكلوووووي لإلسوووووتبانة 5تتووووير النتوووووائ  الوووووواردة فوووووي الجووووودول رقوووووم )

يعوووووود م توووووورا  علووووووى ( ، ممووووووا 0.97معوووووودل )بالموزعووووووة علووووووى األسوووووواتذة، كووووووان ذو قيمووووووة مرتفعووووووة 

ارتفوووووواع ثبووووووات األداة المسووووووتخدمة فووووووي اسووووووتنتاج رأ  المبحوووووووثين موووووون األسوووووواتذة الجووووووامعيين فووووووي 

  الترق األوسط والبترا.    جامعتيكل من 
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 (6الجدول رقم )

 الطلبة الموزعة عل  ستبانةلإلمعامالت الثبات )كرونباخ الفا( 

 رقم 
 المجال

معامل  الُبعد
 الثبات

 0.85 ي للعالقات العامةالُبعد المهن 1
 0.80 البعد التخصي للعالقات العامة 2
 0.78 الُبعد المجتمعي للعالقات العامة 3
 0.60 تحقيق العالقات العامة لسياسات تسويقية ناجحة تساهم في إستقطاب الطلبة 4
 0.84 متابعة العالقات العامة للقضايا اإلجتماعية وزرع روح الوالء واإلنتماء للجامعة 5

 0.93 الكلي

( الوووووى ان معامووووول الثبوووووات الكلوووووي لإلسوووووتبانة 6تتووووير النتوووووائ  الوووووواردة فوووووي الجووووودول رقوووووم )

( ، مموووووووا يعووووووود م تووووووورا  علوووووووى 0.93معووووووودل )ب، كوووووووان ذو قيموووووووة مرتفعوووووووة طلبوووووووةالموزعوووووووة علوووووووى ال

ارتفوووواع ثبوووووات األداة المسوووووتخدمة فوووووي اسوووووتنتاج رأ  المبحوووووثين مووووون الطلبوووووة الجوووووامعيين فوووووي كووووول 

  لترق األوسط والبترا.    ا جامعتيمن 

 المتغيرات للدراسة 3-8

  الدراسة على النحو األتي:في هذه متغيرات ت الفن  صُ قد و 

 .الطلبة( ، إستقطاباألساتذةإستقطاب )المتغيرات التابعة:  .أ 

فووووووووي الجامعووووووووات العالقووووووووات العامووووووووة ائف دوائوووووووور وظوووووووودور و )المتغياااااااارات المسااااااااتقلة:  .ب 

 (.األردنية الخاصة

وقووووود تمثلوووووت فوووووي الخصوووووائص الديموغرافيوووووة لكووووول مووووون األسووووواتذة  المتغيااااارات الوسااااايطة: .ج 

والطلبووووة، حيووووث حووووددت فووووي كوووول موووون )العموووور، والنوووووع، والرتبووووة العلميووووة، وعوووودد سوووونوات 

 الخبرة( لألساتذة، وكل من )النوع، والعمر، والبرنام  األكاديمي( للطلبة.   
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  ةحصائيب اإلالياالس 3-9

 مووووون تحديووووود صووووودقها ومسوووووتوى ثباتهوووووافقووووود توووووم  ات،سوووووتبانبعووووود قيوووووام الباحوووووث بتجهيوووووز اإل

سووووووواليب األ الباحوووووووث إسوووووووتخدام قووووووودسوووووووتبانات التوووووووي تحقوووووووق التووووووروط العلميوووووووة و توووووووم جموووووووع اإلثووووووم 

التاليووووووووة وتطبيقهووووووووا بأسووووووووتخدام برمجيووووووووة الحزمووووووووة اإلحصووووووووائية للعلوووووووووم اإلجتماعيووووووووة حصووووووووائية اإل

(SPSS): 

ات موووووون : لألجابووووووة عووووون اسووووووئلة االسوووووتبانالمتوسوووووطات الحسوووووابية واالنحرافووووووات المعياريوووووة -

 خالل االحصاء الوصفي التحليلي.

 للمقارنات البعدية للفروق. (:(One Way ANOVA تحليل التباين االحاد  -

: للتأكوووووووووووود موووووووووووون ثبووووووووووووات اداة الدراسووووووووووووة معاموووووووووووول االتسوووووووووووواق الووووووووووووداخلي كرونبوووووووووووواخ الفووووووووووووا -

 )األستبانات(.

 جراءات الدراسةإ 3-11

لسوووولة وعلوووووى م الباحووووث طوووووال فتوووورة تجهيووووز الدراسوووووة بمجموعووووة موووون االجووووراءات المتساقوووو

 النحو التالي:

 مراجعة االدبيات والدراسات السابقة.  -1

الباحوووووث باإلتصوووووال والتواصووووول بصوووووورة رسووووومية موووووع الجهوووووات التوووووي مووووون توووووأنها  قوووووام -2

 اثراء الدراسة وتزويده بالبيانات الالزمة. 

تتووووتمل علووووى مجموعووووة موووون الفقوووورات واالسووووئلة ذات  اتسووووتبانإالباحووووث باعووووداد  قووووام -3

 ة. الصلة بمتغيرات الدراس
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مووووون قبووووول الخبوووووراء  بصوووووورة علميوووووة اتسوووووتبانتقيووووويم وتحكووووويم اجوووووزاء اإلب قوووووام الباحوووووث -4

  .المختصين في هذا المجال

قوووووام بتجهيوووووز مجموعوووووة مووووون االسوووووئلة لمقابلوووووة مووووودير  دوائووووور العالقوووووات العاموووووة فوووووي  -5

  ن وتم توظيف اإلجابات في الجانب النظر  للرسالة.جامعتيكلتا ال

 ستخالص النتائ . يصها وفرزها الالباحث بجمع البيانات وتلخ قام -6

 الباحث بصياغة النتائ  والتوصيات المتعلقة بالدراسة لغاية المناقتة.  قام -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 
 

 الرابع الفصل

 الدراسة نتائج

 

 دور حوووووووووول الدراسوووووووووة إليهوووووووووا توصووووووووولت التوووووووووي للنتوووووووووائ  عرضوووووووووا   الفصووووووووول هوووووووووذا يتنووووووووواول

: الخاصوووووووووة األردنيووووووووة عوووووووواتالجام فووووووووي والطلبووووووووة األسوووووووواتذة إسووووووووتقطاب فووووووووي العامووووووووة العالقووووووووات

 .أسئلتها على بالترتيب اإلجابة خالل من وذل  ،أنموذجا   والبترا األوسط الترق جامعتي

 أواًل: النتائج المتعلقة بالسلال األول:

 العاماااااة العالقاااااات دائااااارة عمااااال طبيعاااااة هاااااي ماااااايووووونص السووووو ال األول مووووون الدراسوووووة علوووووى: 

 التدريساااية الهيئاااة أعضااااء وجهاااة مااان ةالخاصااا األردنياااة الجامعاااات فاااي المختلفاااة بابعادهاااا

 ؟والطلبة؟

 فيما يتعلق باجابات أعضاء الهيئة التدريسية:

ولإلجابوووووة عووووون هوووووذا السووووو ال توووووم حسووووواب المتوسوووووطات الحسوووووابية واالنحرافوووووات المعياريوووووة 

 الخاصووووووة األردنيووووووة الجامعووووووات فووووووي المختلفووووووة بابعادهووووووا العامووووووة العالقووووووات دائوووووورة عموووووول طبيعووووووةل

 :(7، وذل  كما هو مبين في الجدول رقم )لهيئة التدريسيةأعضاء ا نظر وجهة من
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 (7جدول رقم )

 العامة العالقات دائرة عمل طبيعةل الموافقةودرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 نظر أعضاء الهيئة التدريسية وجهة من الخاصة األردنية الجامعات في المختلفة بابعادها

 مرتبة تنازلياً 

 رقم 
 الُبعد

 ترتيب 
 الُبعد

المتوسط  الُبعد
 الحسابي

 االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري

 متوسطة 0.68 3.35 الُبعد المهني للعالقات العامة 1 1
 متوسطة 0.84 3.15 البعد التخصي للعالقات العامة 2 2
 متوسطة 0.85 3.05 الُبعد المجتمعي للعالقات العامة 3 3

 متوسطة 1.153 3.18 العالقات العامةطبيعة عمل دائرة 

دور دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة مووووووون وجهوووووووة نظووووووور ( أن 7يتضوووووووح مووووووون الجووووووودول رقوووووووم )

( وبووووووانحراف معيووووووار  3.18، اذ بلوووووو  المتوسووووووط الحسووووووابي )أعضوووووواء الهيئووووووة التدريسووووووية متوسووووووط

 (.3.35 – 5..3(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للُبعدات بين )153..)

بمتوسووووووط حسووووووابي  الُبعوووووود المهنووووووي للعالقووووووات العامووووووةرتبووووووة األولووووووى حيووووووث جوووووواء فووووووي الم

البعوووووووووود ، وفووووووووووي المرتبووووووووووة الثانيووووووووووة متوسووووووووووطة( وبدرجووووووووووة 68..( وانحووووووووووراف معيووووووووووار   )3.35)

( وبدرجووووووة 84..( وانحووووووراف معيووووووار  )3.15بمتوسووووووط حسووووووابي ) التخصووووووي للعالقووووووات العامووووووة

توسووووووووط حسووووووووابي بم الُبعوووووووود المجتمعووووووووي للعالقووووووووات العامووووووووة، فووووووووي حووووووووين حوووووووول أخيوووووووورا متوسووووووووطة

 متوسطة.( وبدرجة 85..( وانحراف معيار  )5..3)

 فقد كانت النتائج عل  النحو التالي: ُبعدأما بالنسبة لفقرات كل 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  :الُبعد المهني للعالقات العامةاألول:  الُبعد

، والجدول رقم الخاصة األردنية معاتالجا لفقرات الُبعد المهني للعالقات العامة  فيالمعيارية 

 ( يوضح ذل :8)
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 (8جدول رقم )

الُبعد المهني للعالقات  لفقرات الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة

 تنازليا. الخاصة األردنية الجامعات فيالعامة 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

بوووووووأبراز ر يووووووووة  جوووووووامعتيتقووووووووم دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة فوووووووي  1 1
 ورسالة الجامعة وأهدافها في مختلف مرافق الجامعة

 كبيرة 0.82 3.93

توووووو د  دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة دور الوسوووووويط اإلعالمووووووي موووووون  2 2
خوووووووووالل إعوووووووووداد البيانوووووووووات وتقوووووووووديم النتووووووووورات عووووووووون الجامعوووووووووة 

 ومرافقها.

3.76 0.76 
 رةكبي

تقووووووووم دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة بوظيفوووووووة اإلتصوووووووال بوووووووين إدارة  3 3
 الجامعة واألساتذة في الخارج والداخل.

 متوسطة 0.94 3.27

تقوووووووم دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة بالتنسوووووويق اإلدار  موووووون خووووووالل  4 4
تقووووووووديم العوووووووورو  الخاصوووووووووة لألسوووووووواتذة ومحاولووووووووة إسوووووووووتقطابهم 

 للعمل في الجامعة.

 متوسطة 0.94 3.15

تووووووووووو د  دائووووووووووورة العالقوووووووووووات العاموووووووووووة دور الُمرتووووووووووود لألسووووووووووواتذة  5 5
 وتعامالتهم مع الدوائر المختلفة في الجامعة.

 متوسطة 0.98 3.07

تتخطووووووووى دائووووووووورة العالقووووووووات العاموووووووووة الحوووووووودود بوووووووووين االطوووووووووراف  6 6
المتعووووووووووددة فووووووووووي الجامعووووووووووة  كماوتسوووووووووواهم فووووووووووي توزيووووووووووع االدوار 

 فيها.الوظيفية والتعليمية بين هذه االقسام واألساتذة 

 متوسطة 0.97 2.91

 متوسطة 0.406 3.35 المجموع الكلي للُبعد المهني للعالقات العامة

لووووووودى  مسوووووووتوى الُبعووووووود المهنوووووووي للعالقوووووووات العاموووووووة( أن 8يتضوووووووح مووووووون الجووووووودول رقوووووووم )

متوسوووووووووط، اذ بلووووووووو  المتوسوووووووووط  دوائووووووووور العالقوووووووووات العاموووووووووة فوووووووووي الجامعوووووووووات االردنيوووووووووة الخاصوووووووووة

(، فووووووووووي حووووووووووين ترواحوووووووووووت 385..) معيووووووووووار  نحووووووووووورافوا( 3.44الحسووووووووووابي للدرجووووووووووة الكليووووووووووة )

 (:1الفقرة رقم ) (، حيث حصلت3.93 – 2.91المتوسطات الحسابية للفقرات بين )
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 مختلف في وأهدافها الجامعة ورسالة ر ية بأبراز جامعتي في العامة العالقات دائرة تقوم

 (82..)اف معيار  وبانحر  (3.93)المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته على  ،الجامعة مرافق

 في المتعددة االطراف بين الحدود العامة العالقات دائرة تتخطى(: 6الفقرة رقم ) حصلتفي حين 

 على.فيها واالساتذة االقسام هذه بين والتعليمية االدوارالوظيفية توزيع في وتساهم كما  الجامعة

 .(97..)وانحراف معيار   (2.91)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  :للعالقات العامة التخصيالُبعد : الثاني الُبعد

، والجدول رقم الخاصة األردنية الجامعات لفقرات الُبعد التخصي للعالقات العامة  فيالمعيارية 

 ( يوضح ذل :9)

 (9جدول رقم )

للعالقات  الشخصي الُبعد لفقرات افقةالمو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة

 تنازليا. الخاصة األردنية الجامعات فيالعامة 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تزودنوووووووووووووي دائووووووووووووورة العالقوووووووووووووات العاموووووووووووووة بأحووووووووووووودث العووووووووووووورو   3 1
 والمنتورات عن الجامعة ومزايا العمل فيها.

 متوسطة 0.98 3.33

تزودنووووووووووي دائوووووووووورة العالقووووووووووات العامووووووووووة بالمعلومووووووووووات األساسووووووووووية  1 2
 بها. والضرورية عن الجامعة الخاصة التي أنو  العمل

 متوسطة 0.96 3.19

تسووووواهم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بنتووووور الووووووعي وروح المتووووواركة  4 3
 واالطراف االخرى في البيئة الجامعية. بين األساتذة

 متوسطة 1.00 3.13

مووووووع رئاسووووووة  تسووووووهل دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة عمليووووووة التواصوووووول 2 4
الجامعوووووووة واالقسوووووووام اإلداريوووووووة واألكاديميووووووووة فيهوووووووا كموووووووا وتنتوووووووور 

 روح التكامل في اقسامها المتعددة.

 متوسطة 1.04 3.05

تزودنووووووووي دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة بوووووووواإلجراءات والمعووووووووامالت  5 5
 المطلوبة للعمل في الجامعة.

 متوسطة 0.99 3.05

 متوسطة 0.117 3.15 لمجموع الكلي للُبعد الشخصي للعالقات العامةا
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فوووووووي  مسوووووووتوى الُبعوووووود التخصوووووووي للعالقووووووات العاموووووووة( أن 9يتضووووووح مووووووون الجوووووودول رقوووووووم )

( 3.15متوسوووووووط، اذ بلووووووو  المتوسوووووووط الحسوووووووابي للدرجوووووووة الكليوووووووة ) الجامعوووووووات االردنيوووووووة الخاصوووووووة

بية للفقووووووووورات بوووووووووين (، فوووووووووي حووووووووين ترواحوووووووووت المتوسوووووووووطات الحسووووووووا117..) معيوووووووووار  وانحووووووووراف

 بأحووووودث العاموووووة العالقوووووات دائووووورة تزودنوووووي(: 3الفقووووورة رقوووووم ) (، حيوووووث حصووووولت3.33 – 5..3)

المرتبووووووة األولوووووووى بمتوسوووووووط فيهووووووا، علوووووووى  العمووووووول ومزايووووووا الجامعوووووووة عوووووون والمنتوووووووورات العوووووورو 

(: 5الفقوووووورة رقوووووووم ) حصوووووولتفوووووووي حووووووين (، 98..)وبووووووانحراف معيووووووار   (3.33)حسووووووابي قيمتووووووه 

 علووووى.الجامعووووة فووووي للعموووول المطلوبووووة والمعووووامالت بوووواإلجراءات العامووووة تالعالقووووا دائوووورة تزودنووووي

 .(99..)وانحراف معيار   (5..3)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

 :للعالقات العامة المجتمعيالُبعد : الثالث الُبعد

لفقوووووورات الُبعوووووود المجتمعووووووي تووووووم حسوووووواب المتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة 

 ( يوضح ذل :.1، والجدول رقم )الخاصة األردنية الجامعات لعامة  فيللعالقات ا
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 (11جدول رقم )

الُبعد المهني للعالقات  لفقرات الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة

 تنازليا. الخاصة األردنية الجامعات فيالعامة 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 لحسابيا
 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تحووووووووافظ دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة علووووووووى التنميووووووووة االجتماعيووووووووة  4 1
والثقافيووووووة والعلميووووووة موووووون خووووووالل قيامهووووووا بوظائفهووووووا علووووووى الوجووووووه 

 االمثل.

 متوسطة 91. 3.25

تحوووووووافظ دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة علوووووووى اإلسوووووووتقرار والتواصووووووول  2 2
ف المتعووووووددة فووووووي الجامعووووووة موووووون اإليجووووووابي بيناألسووووووتاذ واألطوووووورا

 اقسام ودوائر وطلبة.

 متوسطة 99. 3.07

تقووووووووووم دائووووووووورة العالقوووووووووات العاموووووووووة بتعريوووووووووف كووووووووول طووووووووورف مووووووووون  3 3
االطووووووراف بوووووودوره وتكووووووون حلقووووووة الوصوووووول بووووووين الجميووووووع لتسوووووواهم 

 في إستمرار وفاعلية العملية التعليمية في الجامعة.

 متوسطة 98. 3.01

فوووووي تحقيوووووق التووووورابط المجتمعوووووي تسوووووهم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة  1 4
والمووووووظفين اآلخووووورين فوووووي الجامعوووووة مووووون خوووووالل  بوووووين األسووووواتذة

نتوووور القوووويم اإليجابيووووة والعووووادات التووووي تسووووهم فووووي عمليووووة تنميووووة 
 العملية التعليمية.

 متوسطة 1.01 2.97

توووووو د  دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة دورا  إداريووووووا  فعوووووواال  فووووووي جووووووذب  5 5
سووووووتقطابهم إنتبوووووواه األسوووووواتذة إلووووووى مالئمووووووة ومسوووووو توى الجامعووووووة وا 

 وتعيينهم.

 متوسطة 98. 2.97

 متوسطة 0.117 3.05 المجموع الكلي للُبعد المجتمعي للعالقات العامة

( أن مسووووووتوى الُبعوووووود المجتمعووووووي للعالقووووووات العامووووووة فووووووي .1يتضووووووح موووووون الجوووووودول رقووووووم )

( 5..3الجامعوووووووات االردنيوووووووة الخاصوووووووة متوسوووووووط، اذ بلووووووو  المتوسوووووووط الحسوووووووابي للدرجوووووووة الكليوووووووة )

(، فوووووووووي حووووووووين ترواحوووووووووت المتوسوووووووووطات الحسووووووووابية للفقووووووووورات بوووووووووين 117..وانحووووووووراف معيوووووووووار  )

(: تحوووووووافظ دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة علوووووووى 4(، حيوووووووث حصووووووولت الفقووووووورة رقوووووووم )3.25 – 2.97)

التنميووووة االجتماعيووووة والثقافيووووة والعلميووووة موووون خووووالل قيامهووووا بوظائفهووووا علووووى الوجووووه االمثوووول، علووووى 
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( فوووووووي حوووووووين 91..( وبوووووووانحراف معيوووووووار  )3.25قيمتوووووووه )المرتبوووووووة األولوووووووى بمتوسوووووووط حسوووووووابي 

(: تووووو د  دائووووورة العالقوووووات العاموووووة دورا  إداريوووووا  فعووووواال  فوووووي جوووووذب إنتبووووواه 5حصووووولت الفقووووورة رقوووووم )

سوووووتقطابهم وتعيينهم.علوووووى المرتبوووووة األخيووووورة بمتوسوووووط  األسووووواتذةإلى مالئموووووة ومسوووووتوى الجامعوووووة وا 

 (.98..( وانحراف معيار  )2.97حسابي قيمته )

 علق باجابات الطلبة:فيما يت

ولإلجابوووووة عووووون هوووووذا السووووو ال توووووم حسووووواب المتوسوووووطات الحسوووووابية واالنحرافوووووات المعياريوووووة 

 الخاصووووووة األردنيووووووة الجامعووووووات فووووووي المختلفووووووة بابعادهووووووا العامووووووة العالقووووووات دائوووووورة عموووووول طبيعووووووةل

 :(11، وذل  كما هو مبين في الجدول رقم )الطلبة نظر وجهة من

 (11جدول رقم )

 العامة العالقات دائرة عمل طبيعةل الموافقةودرجة ابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحس
 مرتبة تنازلياً  نظر الطلبة وجهة من الخاصة األردنية الجامعات في المختلفة بابعادها

 رقم 
 الُبعد

 ترتيب 
 الُبعد

المتوسط  الُبعد
 الحسابي

 االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري

 متوسطة 0.696 3.64 للعالقات العامةالُبعد المهني  1 1
 متوسطة 0.765 3.58 البعد التخصي للعالقات العامة 2 2
 متوسطة 0.782 3.47 الُبعد المجتمعي للعالقات العامة 3 3

 متوسطة 0.086 3.56 طبيعة عمل دائرة العالقات العامة

ر دور دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة مووووووون وجهوووووووة نظووووووو( أن 11يتضوووووووح مووووووون الجووووووودول رقوووووووم )

(، وقووووووود 86...( وبوووووووانحراف معيوووووووار  )3.56، اذ بلووووووو  المتوسوووووووط الحسوووووووابي )الطلبوووووووة متوسوووووووط 

 (.3.64 – 3.74تراوحت المتوسطات الحسابية للُبعدات بين )
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( 3.64بمتوسووووووط حسووووووابي ) الُبعووووود المهنووووووي للعالقووووووات العاموووووةحيوووووث جوووووواء فوووووي المرتبووووووة األولووووووى 

البعوووووووود التخصووووووووي الثانيووووووووة  ، وفووووووووي المرتبووووووووةمتوسووووووووطة( وبدرجووووووووة 696..وانحووووووووراف معيووووووووار   )

( وبدرجووووووووووووة 765..( وانحووووووووووووراف معيووووووووووووار  )3.58بمتوسووووووووووووط حسووووووووووووابي ) للعالقووووووووووووات العامووووووووووووة

بمتوسووووووووط حسووووووووابي  الُبعوووووووود المجتمعووووووووي للعالقووووووووات العامووووووووة، فووووووووي حووووووووين حوووووووول أخيوووووووورا متوسووووووووطة

 متوسطة.( وبدرجة 782..( وانحراف معيار  )3.47)

 التالي:فقد كانت النتائج عل  النحو  ُبعدأما بالنسبة لفقرات كل 

 :الُبعد المهني للعالقات العامةاألول:  الُبعد

لفقوووووووورات الُبعوووووووود المهنووووووووي تووووووووم حسوووووووواب المتوسووووووووطات الحسووووووووابية واالنحرافووووووووات المعياريووووووووة 

 ( يوضح ذل :12، والجدول رقم )الخاصة األردنية الجامعات للعالقات العامة  في
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 (12جدول رقم )

الُبعد المهني للعالقات  لفقرات الموافقة رية ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

 تنازليا. الخاصة األردنية الجامعات فيالعامة 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

توووووووووو د  دائوووووووووورة العالقووووووووووات العامووووووووووة دور الواجهووووووووووة اإلعالميووووووووووة  1 1
ت وتقووووووديم النتوووووورات عوووووون للجامعووووووة موووووون خووووووالل إعووووووداد البيانووووووا

 الجامعة ومرافقها.

 كبيرة 79.. 3.97

تقووووووووم دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة بالتنسووووووويق اإلدار  مووووووون خوووووووالل  3 2
تقووووووديم العروضالخاصووووووة للطلبووووووة ومحاولووووووة إسووووووتقطابهم للدراسووووووة 

 في الجامعة.

 كبيرة 99.. 3.69

دائووووووورة العالقووووووووات العاموووووووة بوظيفووووووووة اإلتصوووووووال بووووووووين إدارة  تقووووووووم 2 3
 والطلبة في الخارج والداخل.الجامعة 

 متوسطة 96.. 3.63

تسوووووهم دائووووورة العالقوووووات العاموووووةفي َرسوووووم الحووووودود بوووووين األطوووووراف  5 4
المتعووووووووووووووووددة فووووووووووووووووي الجامعووووووووووووووووة، كماوتسوووووووووووووووواهم فووووووووووووووووي توزيووووووووووووووووع 

 االدوارالوظيفية والتعليمية بين دوائر الجامعة وطلبتها.

 متوسطة 3..1 3.52

لسووووووولو  الطلبوووووووة  العالقوووووووات العاموووووووة دور الُمرتووووووود تووووووو د  دائووووووورة 4 5
 وتعامالتهم مع الدوائر المختلفة في الجامعة.

 متوسطة 7..1 3.41

 متوسطة 1.211 3.64 المجموع الكلي للُبعد المهني للعالقات العامة

لووووووودى  مسوووووووتوى الُبعوووووود المهنوووووووي للعالقوووووووات العاموووووووة( أن 12يتضووووووح مووووووون الجووووووودول رقوووووووم )

توسوووووووووط، اذ بلووووووووو  المتوسوووووووووط م دوائووووووووور العالقوووووووووات العاموووووووووة فوووووووووي الجامعوووووووووات االردنيوووووووووة الخاصوووووووووة

(، فووووووووووي حووووووووووين ترواحوووووووووووت 211..) معيووووووووووار  ( وانحوووووووووووراف3.64الحسووووووووووابي للدرجووووووووووة الكليووووووووووة )

(: 1الفقوووووووورة رقووووووووم ) (، حيووووووووث حصوووووووولت3.97 – 3.41المتوسووووووووطات الحسووووووووابية للفقوووووووورات بووووووووين )

 البيانوووووات إعوووووداد خوووووالل مووووون للجامعوووووة اإلعالميوووووة الواجهوووووة دور العاموووووة العالقوووووات دائووووورة تووووو د 

 (3.97)المرتبوووووووة األولوووووووى بمتوسوووووووط حسوووووووابي قيمتوووووووه الجامعوووووووة، علوووووووى  عووووووون النتووووووورات وتقوووووووديم

 العالقوووووووات دائووووووورة تووووووو د (: 4الفقووووووورة رقوووووووم ) حصووووووولتفوووووووي حوووووووين  (79..)وبوووووووانحراف معيوووووووار  
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 علووووووى.الجامعووووووة فووووووي المختلفووووووة الوووووودوائر مووووووع وتعووووووامالتهم الطلبووووووة لسوووووولو  الُمرتوووووود دور العامووووووة

 .(7..1)يار  وانحراف مع (3.41)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

 :للعالقات العامة التخصيالُبعد : الثاني الُبعد

لفقوووووورات الُبعوووووود التخصووووووي تووووووم حسوووووواب المتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة 

 ( يوضح ذل :13، والجدول رقم )الخاصة األردنية الجامعات للعالقات العامة  في

 (13جدول رقم )

للعالقات التخصي الُبعد  لفقرات الموافقة ودرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 تنازليا. الخاصة األردنية الجامعات فيالعامة 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تزودنووووووووووي دائوووووووووورة العالقووووووووووات العامووووووووووة بالمعلومووووووووووات االساسووووووووووية  1 1
 اإلنضمام اليها.والضرورية عن الجامعة التي أرغب ب

 متوسطة 1.11 3.6

تزودنوووووووووووووي دائووووووووووووورة العالقوووووووووووووات العاموووووووووووووة بأحووووووووووووودث العووووووووووووورو   3 2
 والمنتورات عن الجامعة وكيفية اجراءات التسجيل فيها.

 متوسطة 1.13 3.6

تزودنووووووووي دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة بوووووووواإلجراءات والمعووووووووامالت  5 3
الوووووى  لعمليوووووة التسوووووجيل للدراسوووووة واإلنتسووووواب الرسووووومية المطلوبوووووة

 الجامعة.

 متوسطة ...1 3.6

ُتسووووواهم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بنتووووور الووووووعي وروح المتووووواركة  4 4
 بين الطالب واألطراف األخرى في البيئة الجامعية.

 متوسطة ...1 3.59

تسووووووووهل دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة عمليووووووووة التواصوووووووولمع رئاسووووووووة  2 5
الجامعوووووووة واالقسوووووووام االداريوووووووة واألكاديميووووووووة فيهوووووووا كموووووووا وتنتوووووووور 

 وح التكامل في اقسامها المتعددة.ر 

 متوسطة 4..1 3.53

 متوسطة 1.131 3.58 المجموع الكلي للُبعد الشخصي للعالقات العامة
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فووووووي  مسووووووتوى الُبعوووووود التخصووووووي للعالقووووووات العامووووووة( أن 13يتضووووووح موووووون الجوووووودول رقووووووم )

( 3.58متوسوووووووط، اذ بلووووووو  المتوسوووووووط الحسوووووووابي للدرجوووووووة الكليوووووووة ) الجامعوووووووات االردنيوووووووة الخاصوووووووة

(، فوووووووووي حووووووووين ترواحوووووووووت المتوسوووووووووطات الحسووووووووابية للفقووووووووورات بوووووووووين .3...) معيوووووووووار  وانحووووووووراف

 العامووووووووووة العالقووووووووووات دائوووووووووورة تزودنووووووووووي(: 1الفقوووووووووورة رقووووووووووم ) (، حيووووووووووث حصوووووووووولت.3.6 – 3.53)

والفقووووورة رقووووووم اليهوووووا  باإلنضوووووومام أرغوووووب التوووووي الجامعوووووة عوووووون والضووووورورية االساسوووووية بالمعلوموووووات

 وكيفيووووووة الجامعووووووة عوووووون والمنتووووووورات العوووووورو  بأحوووووودث العامووووووة العالقووووووات دائوووووورة تزودنووووووي(: 3)

وبوووووانحراف  (.3.6)المرتبوووووة األولوووووى بمتوسوووووط حسوووووابي قيمتوووووه علوووووى  ،فيهوووووا التسوووووجيل اجوووووراءات

 دائووووورة تسوووووهل(: 2الفقووووورة رقوووووم ) حصووووولتفوووووي حوووووين ( علوووووى التووووووالي، 1.13و ) (1.11)معيوووووار  

 كموووووا فيهوووووا كاديميوووووةواأل االداريوووووة واالقسوووووام الجامعوووووة رئاسوووووة التواصووووولمع عمليوووووة العاموووووة العالقوووووات

المرتبوووووة األخيووووورة بمتوسوووووط حسوووووابي قيمتوووووه  علوووووى..المتعوووووددة اقسوووووامها فوووووي التكامووووول روح وتنتووووور

 .(4..1)وانحراف معيار   (3.53)

 :للعالقات العامة المجتمعيالُبعد : الثالث الُبعد

لفقوووووورات الُبعوووووود المجتمعووووووي تووووووم حسوووووواب المتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة 

 ( يوضح ذل :14، والجدول رقم )الخاصة األردنية الجامعات عامة  فيللعالقات ال
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 (14جدول رقم )

الُبعد المهني للعالقات  لفقرات الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة

 تنازليا. الخاصة األردنية الجامعات فيالعامة 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 بيالحسا

 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

توووووو د  دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة دورا  إداريووووووا  فعوووووواال  فووووووي جووووووذب  5 1
 إنتباه الطلبةإلى مالئمة ومستوى الجامعة واستقطابهم.

 متوسطة 1.10 3.49

تحوووووووافظ دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة علوووووووى اإلسوووووووتقرار والتواصووووووول  2 2
عوووووووددة فووووووي الجامعوووووووة اإليجووووووابي بووووووين الطلبوووووووة وبينوووووواألطراف المت

 من أساتذة ودوائر.

 متوسطة 1.01 3.48

تسوووووهم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة فوووووي تحقيوووووق التووووورابط المجتمعوووووي  1 3
بينالطلبووووووووةوالموظفين فووووووووي الجامعووووووووة موووووووون خووووووووالل نتوووووووور القوووووووويم 
اإليجابيووووووة والعووووووادات التووووووي تسووووووهم فووووووي عمليووووووة تنميووووووة العمليووووووة 

 التعليمية.

 متوسطة 1.05 3.47

العامووووووة علووووووى التنميووووووة االجتماعيووووووة والثقافيووووووة  تحووووووافظ العالقووووووات 4 4
 والعلمية من خالل قيامها بوظائفها على الوجه االمثل.

 متوسطة 0.96 3.47

تقووووووووووم دائووووووووورة العالقوووووووووات العاموووووووووة بتعريوووووووووف كووووووووول طووووووووورف مووووووووون  3 5
األطووووراف بووووودوره وتكونحلقوووووة الوصووووول بوووووين الجميوووووع لتسووووواهم فوووووي 

 إستمرار وفاعلية العملية التعليمية في الجامعة.

 متوسطة 1.02 3.43

 متوسطة 1.23 3.47 المجموع الكلي للُبعد المجتمعي للعالقات العامة

( أن مسووووووتوى الُبعوووووود المجتمعووووووي للعالقووووووات العامووووووة فووووووي 14يتضووووووح موووووون الجوووووودول رقووووووم )

( 3.47الجامعوووووووات االردنيوووووووة الخاصوووووووة متوسوووووووط، اذ بلووووووو  المتوسوووووووط الحسوووووووابي للدرجوووووووة الكليوووووووة )

 3.43رواحوووووت المتوسوووووطات الحسوووووابية للفقووووورات بوووووين )(، فوووووي حوووووين ت23..وانحوووووراف معيوووووار  )

(: تووووو د  دائووووورة العالقوووووات العاموووووة دورا  إداريوووووا  فعووووواال  5(، حيوووووث حصووووولت الفقووووورة رقوووووم )3.49 –

إلوووووى مالئموووووة ومسوووووتوى الجامعوووووة واسوووووتقطابهم، علوووووى المرتبوووووة األولوووووى  فوووووي جوووووذب إنتبووووواه الطلبوووووة

ين حصووووولت الفقووووورة رقوووووم فوووووي حووووو (.1.1)وبوووووانحراف معيوووووار   (3.49)بمتوسوووووط حسوووووابي قيمتوووووه 

(: تقوووووووم دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة بتعريووووووف كوووووول طوووووورف موووووون األطووووووراف بوووووودوره وتكووووووون حلقووووووة 3)
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علووووووى  الوصووووول بوووووين الجميووووووع لتسووووواهم فووووووي إسوووووتمرار وفاعليوووووة العمليووووووة التعليميوووووة فووووووي الجامعوووووة.

 .(2..1)وانحراف معيار   (3.43)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

كياااااف تسااااااهم دائرتاااااي العالقاااااات العاماااااة فاااااي  :لال الثااااااني ونصاااااهالنتاااااائج المتعلقاااااة بالسااااا

إبتكاااار سياساااات ناجحاااة وتقاااديم عاااروض وحاااوافز، وغيرهاااا مااان التقااادمات التاااي تسااااهم فاااي 

والبتااارا مااان وجهاااة نظااار أعضااااء الهيئاااة  األوساااطالشااارق  جاااامعتيإساااتقطاب االسااااتذة فاااي 

 التدريسية؟؟

الحسووووووووابية واالنحرافووووووووات ولالجابووووووووة علووووووووى السوووووووو ال الثوووووووواني تووووووووم حسوووووووواب المتوسووووووووطات 

المعياريووووووة لفقوووووورات مسوووووواهمة دائرتووووووي العالقووووووات العامووووووة فووووووي إبتكووووووار سياسووووووات ناجحووووووة وتقووووووديم 

 جوووووامعتيعووووورو  وحووووووافز، وغيرهوووووا مووووون التقووووودمات التوووووي تسووووواهم فوووووي إسوووووتقطاب االسووووواتذة فوووووي 

( 15والبتوووووورا مووووووون وجهووووووة نظووووووور أعضوووووواء الهيئوووووووة التدريسووووووية، والجووووووودول رقوووووووم ) األوسوووووووطالتوووووورق 

 يوضح ذل :
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 (15جدول رقم )

 تنازليا. الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تقووووووووودم دائووووووووورة العالقوووووووووات العامةلمحوووووووووة عاموووووووووة عووووووووون الجامعوووووووووة  1 1
لجامعووووووة وتعوووووورفهم ومرافقهووووووا واقسووووووامها وتووووووزود االسوووووواتذة بوووووودليل ا

 بالهيكل االدار  والتنظيمي فيها.

 متوسطة 0.99 3.45

تووووونظم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة فوووووي الجامعوووووة المووووو تمرات التوووووي  3 2
تهوووووودف الووووووى إسووووووتقطاب النخبووووووة موووووون االسوووووواتذة واعضوووووواء هيئووووووة 

 التدريس فيها.

 متوسطة 1.10 3.11

ز يقوووووم قسووووم العالقووووات العامووووة بأرفوووواق عوووورو  العموووول والحووووواف 2 3
المتعلقووووووووووة بهووووووووووا مووووووووووع الجامعووووووووووة موجهووووووووووة بخطابووووووووووات رسوووووووووومية 

 ودعوات الى االنضمام الى اعضاء الهيئة التدريسية.

 متوسطة 0.98 3.06

توضوووووح دائووووورة العالقووووووات العاموووووة اآلثووووور االيجووووووابي للتعاقووووود مووووووع  5 4
الجامعوووووة ومووووووا يميزهووووووا عوووووون غيرهووووووا موووووون الجامعووووووات وتتووووووجعهم 

 على االنضمام اليها.

 متوسطة 1.00 3.03

تووووو د  دائووووورة العالقوووووات العاموووووة دورا  اداريوووووا  هاموووووا وتسووووواهم فوووووي  4 5
إتخوووواذ القوووورارات فيمووووا يتعلووووق بتعيووووين االسوووواتذة والتفوووواو  معهووووم 

ستقطابهم وتعيينهم في الجامعة.  وا 

 متوسطة 1.05 2.91

 متوسطة 0.203 3.11 المجموع الكلي

عامووووووة فووووووي ( أن مسووووووتوى مسوووووواهمة دائرتووووووي العالقووووووات ال15يتضووووووح موووووون الجوووووودول رقووووووم )

إبتكوووووار سياسوووووات ناجحوووووة وتقوووووديم عووووورو  وحووووووافز، وغيرهوووووا مووووون التقووووودمات التوووووي تسووووواهم فوووووي 

والبتوووووورا موووووون وجهووووووة نظوووووور أعضوووووواء الهيئووووووة  األوسووووووطالتوووووورق  جووووووامعتيإسووووووتقطاب االسوووووواتذة فووووووي 

( وانحوووووووراف معيوووووووار  3.11التدريسوووووووية متوسوووووووط، اذ بلووووووو  المتوسوووووووط الحسوووووووابي للدرجوووووووة الكليوووووووة )

(، 3.45 – 2.91توسوووووووووطات الحسوووووووووابية للفقووووووووورات بوووووووووين )(، فوووووووووي حوووووووووين ترواحوووووووووت الم2.3..)

لمحوووووووة عاموووووووة عووووووون الجامعوووووووة  تقووووووودم دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة (1حيوووووووث حصووووووولت الفقووووووورة رقوووووووم )
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ومرافقهوووووووا واقسوووووووامها وتوووووووزود االسووووووواتذة بووووووودليل الجامعوووووووة وتعووووووورفهم بالهيكووووووول االدار  والتنظيموووووووي 

 (99..)معيووووووار  وبووووووانحراف  (3.45)فيهووووووا، علووووووى المرتبووووووة األولووووووى بمتوسووووووط حسووووووابي قيمتووووووه 

(: تووووو د  دائووووورة العالقوووووات العاموووووة دورا  اداريوووووا  هاموووووا وتسووووواهم 4فوووووي حوووووين حصووووولت الفقووووورة رقوووووم )

سووووتقطابهم وتعييوووونهم فووووي  فووووي إتخوووواذ القوووورارات فيمووووا يتعلووووق بتعيووووين االسوووواتذة والتفوووواو  معهووووم وا 

وانحوووووووووووراف معيوووووووووووار   (2.91)الجامعوووووووووووة.على المرتبوووووووووووة األخيووووووووووورة بمتوسوووووووووووط حسوووووووووووابي قيمتوووووووووووه 

(1..5). 

اياااان يكماااان دور دائرتااااي العالقااااات العامااااة فااااي  :نتااااائج المتعلقااااة بالساااالال الثالااااث ونصااااهال

دارة ال ن َمحاااال الدراساااة مااان وجهااااة نظااار أعضاااااء جاااامعتيالاااربط واالتصاااال بااااين االسااااتذة وا 

 الهيئة التدريسية ؟

ولالجابووووووووة علووووووووى السوووووووو ال الثالووووووووث تووووووووم حسوووووووواب المتوسووووووووطات الحسووووووووابية واالنحرافووووووووات 

دارة  المعياريووووووة لفقوووووورات دور دائرتووووووي العالقووووووات العامووووووة فووووووي الووووووربط واالتصووووووال بووووووين االسوووووواتذة وا 

( 16ن َمحووووول الدراسوووووة مووووون وجهوووووة نظووووور أعضووووواء الهيئوووووة التدريسوووووية، والجووووودول رقووووووم )جوووووامعتيال

 يوضح ذل :
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 (16جدول رقم )

 واالتصال الربط في العامة العالقات دائرتي دورل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

دارة االساتذة بين  ودرجة التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة من الدراسة َمحل نجامعتيال وا 

 تنازليا. الموافقة

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تقووووووووووم دائووووووووورة العالقوووووووووات العاموووووووووة بتطبيوووووووووق سياسوووووووووة التسلسووووووووول  3 1
ضووووووومن سوووووووهولة إتخووووووواذ القووووووورارات االدار  فوووووووي الجامعوووووووة بموووووووا ي

االداريووووووووووووووة المتعلقووووووووووووووة باالسوووووووووووووواتذة ويحووووووووووووووول دون التضووووووووووووووارب 
 واالختالف في القرارات.

 متوسطة 0.94 3.17

يقووووووم قسوووووم العالقوووووات العاموووووة بتنسووووويق اللقووووواءات بوووووين األسووووواتذة  2 2
الموووو تمرات والنوووودوات ممووووا يعووووزز موووون  اإلداريووووة وتعقوووود واالقسووووام

 و  الخبرات.صورة الجامعة في ف كر األساتذة ذ

 متوسطة 1.08 3.09

يمثووووووول قسوووووووم العالقوووووووات العاموووووووة حلقوووووووة الوصووووووول بوووووووين األسووووووواتذة  1 3
ورئاسووووووووة الجامعووووووووة فووووووووي نقوووووووول الخطابووووووووات الرسوووووووومية والقوووووووورارات 

 االدارية.

 متوسطة 1.05 2.99

تنقوووووول دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة وجهووووووات النظوووووور موووووون االسوووووواتذة  4 4
ة والعمليووووووة والتووووووي تسوووووواهم فووووووي التحسووووووين والتنميووووووة فووووووي الجامعوووووو

 التعليمية فيها وتطويرها.

 متوسطة 0.98 2.89

تتووووووووووووابع دائوووووووووووورة العالقووووووووووووات العامووووووووووووة اخرالتطووووووووووووورات المتعلقووووووووووووة  5 5
رئاسووووووة الجامعووووووة وتعلووووووم االقسووووووام  عوووووون باستقطاباألسوووووواتذة نيابووووووة

 االخرى بهالتحقيق التفافية في االداء.

 متوسطة 1.02 2.84

 متوسطة 0.137 3.00 المجموع الكلي

( أن مسوووووتوى دور دائرتوووووي العالقوووووات العاموووووة فوووووي الوووووربط 16الجووووودول رقوووووم ) يتضوووووح مووووون

دارة ال ن َمحوووووول الدراسووووووة موووووون وجهووووووة نظوووووور أعضوووووواء الهيئووووووة جووووووامعتيواالتصووووووال بووووووين االسوووووواتذة وا 

( وانحوووووووراف معيوووووووار  ...3التدريسوووووووية متوسوووووووط، اذ بلووووووو  المتوسوووووووط الحسوووووووابي للدرجوووووووة الكليوووووووة )

(، 3.17 – 2.84للفقووووووووورات بوووووووووين ) (، فوووووووووي حوووووووووين ترواحوووووووووت المتوسوووووووووطات الحسوووووووووابية137..)
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تقوووووووووم دائووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة بتطبيووووووووق سياسووووووووة التسلسوووووووول  (3حيوووووووث حصوووووووولت الفقوووووووورة رقووووووووم )

االدار  فووووي الجامعووووة بمووووا يضوووومن سووووهولة إتخوووواذ القوووورارات االداريووووة المتعلقووووة باالسوووواتذة ويحووووول 

دون التضوووووووارب واالخوووووووتالف فوووووووي القووووووورارات. علوووووووى المرتبوووووووة األولوووووووى بمتوسوووووووط حسوووووووابي قيمتوووووووه 

(: تتووووووووابع دائووووووووورة 5فوووووووووي حووووووووين حصوووووووولت الفقووووووووورة رقووووووووم ) (94..)وبووووووووانحراف معيووووووووار   (3.17)

رئاسووووووة الجامعووووووة  عوووووون األسوووووواتذة نيابووووووة التطووووووورات المتعلقووووووة باسووووووتقطاب العالقووووووات العامووووووة اخوووووور

وتعلووووووووم االقسووووووووام االخوووووووورى بهووووووووالتحقيق التووووووووفافية فووووووووي االداء.علووووووووى المرتبووووووووة األخيوووووووورة بمتوسووووووووط 

 .(2..1)ار  وانحراف معي (2.84)حسابي قيمته 

ايااان تظهااار أهمياااة دائرتاااي العالقاااات العاماااة فاااي  :النتاااائج المتعلقاااة بالسااالال الراباااع ونصاااه

 جااااامعتيتحقيااااق السياسااااات التسااااويقية الناجحااااة التااااي تساااااهم فااااي إسااااتقطاب الطلبااااة فااااي 

 والبترا من وجهة نظر الطلبة ؟ األوسطالشرق 

ية واالنحرافوووووووووات ولالجابوووووووووة علوووووووووى السووووووووو ال الرابوووووووووع توووووووووم حسووووووووواب المتوسوووووووووطات الحسووووووووواب

المعياريوووووة لفقووووورات أهميوووووة دائرتوووووي العالقوووووات العاموووووة فوووووي تحقيوووووق السياسوووووات التسوووووويقية الناجحوووووة 

والبتووووورا موووووون وجهوووووة نظوووووور  األوسوووووطالتوووووورق  جوووووامعتيالتوووووي تسووووواهم فووووووي إسوووووتقطاب الطلبوووووة فووووووي 

 ( يوضح ذل :17الطلبة ، والجدول رقم )
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 (17جدول رقم )

 تحقيق في العامة العالقات دائرتي هميةأل معياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 األوسط الشرق جامعتي في الطلبة إستقطاب في تساهم التي الناجحة التسويقية السياسات

 تنازليا. الموافقة ودرجة الطلبة نظر وجهة من والبترا

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تقوووووووودم دائوووووووورة العالقووووووووات العامةالنتوووووووورات والعوووووووورو  الخاصووووووووة  1 1
لتتووووووووجيع الطلبووووووووة علووووووووى التسووووووووجيل فووووووووي الجامعووووووووة فووووووووي بدايووووووووة 

 ونهاية كل فصل دراسي.

 متوسطة 1.01 3.86

توووووودير دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة الصووووووفحة اإللكترونيووووووة للجامعووووووة  4 2
وتبووووووووين بهوووووووووا كوووووووول مووووووووون التوووووووووروط ومواعيوووووووود التسوووووووووجيل ودفوووووووووع 

 الرسوم.

 متوسطة 1.04 3.61

يقوووووم قسووووم العالقووووات العامووووة بأظهووووار التطووووورات الحاصوووولة فووووي  5 3
الجامعوووووووة والتغييووووووورات التوووووووي تووووووو د  إل بيوووووووان الصوووووووورة الحسووووووونة 

 للجامعة وقدرتها على التغيير.

 متوسطة 1.11 3.47

رسوووووووووائل الكترونيوووووووووة للطلبوووووووووة  ترسووووووووول دائووووووووورة العالقوووووووووات العاموووووووووة 2 4
يارتهوووووا وعووووورو  تتضووووومن صوووووورا  لمرافوووووق الجامعوووووة ودعووووووات لز 
 منافسة وتقديم بع  الخدمات المجانية فيها.

 متوسطة 1.11 3.35

فووووي حووووال عقوووود  يقوووووم قسووووم العالقووووات العامووووة باإلتصووووال بالطلبووووة 3 5
الوووووووودورات التدريبيووووووووة داخوووووووول حوووووووورم الجامعووووووووة وتبووووووووين التفاصوووووووويل 

 والمواعيد.

 متوسطة 1.19 3.33

 متوسطة 0.219 3.52 المجموع الكلي

( أن مسوووووووتوى أهميوووووووة دائرتوووووووي العالقوووووووات العاموووووووة فوووووووي 17رقوووووووم )يتضوووووووح مووووووون الجووووووودول 

 جوووووووامعتيتحقيوووووووق السياسوووووووات التسوووووووويقية الناجحوووووووة التوووووووي تسووووووواهم فوووووووي إسوووووووتقطاب الطلبوووووووة فوووووووي 

والبتووووورا مووووون وجهوووووة نظووووور الطلبوووووة متوسوووووط، اذ بلووووو  المتوسوووووط الحسوووووابي للدرجوووووة  األوسوووووطالتووووورق 

سووووووووطات الحسووووووووابية (، فووووووووي حووووووووين ترواحووووووووت المتو 219..( وانحووووووووراف معيووووووووار  )3.52الكليووووووووة )

تقوووووووودم دائوووووووورة العالقووووووووات  ( 1(، حيووووووووث حصوووووووولت الفقوووووووورة رقووووووووم )3.86 – 3.33للفقوووووووورات بووووووووين )



85 

 

 
 

العامةالنتووووورات والعووووورو  الخاصوووووة لتتوووووجيع الطلبوووووة علوووووى التسوووووجيل فوووووي الجامعوووووة فوووووي بدايوووووة 

وبووووانحراف  (3.86)ونهايووووة كوووول فصوووول دراسووووي، علووووى المرتبووووة األولووووى بمتوسووووط حسووووابي قيمتووووه 

(: يقووووووم قسوووووم العالقوووووات العاموووووة باإلتصوووووال 3حصووووولت الفقووووورة رقوووووم ) فوووووي حوووووين (1..1)معيوووووار  

بالطلبووووووووووة فووووووووووي حووووووووووال عقوووووووووود الوووووووووودورات التدريبيووووووووووة داخوووووووووول حوووووووووورم الجامعووووووووووة وتبووووووووووين التفاصوووووووووويل 

وانحووووووووووراف معيووووووووووار   (3.33)والمواعيوووووووووود..على المرتبووووووووووة األخيوووووووووورة بمتوسووووووووووط حسووووووووووابي قيمتووووووووووه 

(1.19). 

دائرتااااي العالقااااات العامااااة  مااااا ماااادى متابعااااة :النتااااائج المتعلقااااة بالساااالال الخااااامس ونصااااه

 جااااامعتيللقضااااايا االجتماعيااااة للطلبااااة وتنميااااة روح الااااوالء واإلنتماااااء عناااادهم فااااي كاااال ماااان 

 والبترا من وجهة نظر الطلبة ؟ األوسطالشرق 

ولالجابوووووووة علوووووووى السووووووو ال الخوووووووامس توووووووم حسووووووواب المتوسوووووووطات الحسوووووووابية واالنحرافوووووووات 

موووووة للقضوووووايا االجتماعيووووة للطلبوووووة وتنميوووووة المعياريووووة لفقووووورات موووودى متابعوووووة دائرتوووووي العالقووووات العا

والبتوووورا مووووون وجهوووووة نظووووور  األوسوووووطالتووووورق  جووووامعتيروح الوووووالء واإلنتمووووواء عنووووودهم فووووي كووووول مووووون 

 ( يوضح ذل :18الطلبة، والجدول رقم )
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 (18جدول رقم )

 للقضايا العامة العالقات دائرتي متابعة مدىل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 األوسط الشرق جامعتي من كل في عندهم واإلنتماء الوالء روح وتنمية للطلبة عيةاالجتما

 تنازليا. الموافقة ودرجة الطلبة نظر وجهة من والبترا

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

ت تسوووووووووهل دائووووووووورة العالقوووووووووات العاموووووووووة علوووووووووى الطلبوووووووووة اإلجوووووووووراءا 4 1
روح  الطالوووووووووووب الخاصوووووووووووة بالتسوووووووووووجيل والتخووووووووووورج وتوووووووووووزرع فوووووووووووي

االنتمووووووواء لجامعتوووووووه وتجعلوووووووه ينقووووووول الصوووووووورة الحسووووووونة المتووووووورفة 
 عنها.

 متوسطة 1.16 3.64

تسوووووهل دائووووورة العالقووووووات العاموووووة عمليوووووة التواصوووووول بوووووين الطلبووووووة  1 2
 واالقسام االخرى في الجامعة.

 متوسطة 5..1 3.53

ي التضوووووووامن بوووووووين الطلبوووووووة تسووووووواهم دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة فووووووو 5 3
علووووووى التفاعوووووول االيجووووووابي وحووووووب المتوووووواركة وخاصووووووة  وتحفووووووزهم

 في المناسبات واالعياد.

 متوسطة 9..1 3.46

تتووووووابع الجامعووووووة القضووووووايا التعليميووووووة المتعلقووووووة بالطلبووووووة وتسوووووواهم  2 4
فوووووووووي تنميوووووووووة روح الووووووووووالء عنووووووووود الطلبوووووووووة لجوووووووووامعتهم وتووووووووودفعهم 

 لإلصالح والتحسين.

 متوسطة 6..1 3.43

تتوووووووابع دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة القضوووووووايا االجتماعيوووووووة للطلبوووووووة  3 5
وتسووووووووووووووووواهم فوووووووووووووووووي تحسوووووووووووووووووينها )زيوووووووووووووووووارة موووووووووووووووووري ، وفووووووووووووووووواة، 

 تبرعات،..وغيرها(.

 متوسطة .1.2 3.37

 متوسطة 1.114 3.49 المجموع الكلي

 للقضوووووايا العاموووووة العالقوووووات دائرتوووووي متابعوووووة مووووودى( أن 18يتضوووووح مووووون الجووووودول رقوووووم )

 التووووووورق جوووووووامعتي مووووووون كووووووول فوووووووي عنووووووودهم واإلنتمووووووواء الووووووووالء روح وتنميوووووووة للطلبوووووووة االجتماعيوووووووة

متوسوووووط، اذ بلووووو  المتوسوووووط الحسوووووابي للدرجوووووة الكليوووووة  الطلبوووووة نظووووور وجهوووووة مووووون والبتووووورا األوسوووووط

(، فوووووووي حوووووووين ترواحوووووووت المتوسوووووووطات الحسوووووووابية للفقووووووورات 1.4..) معيوووووووار  وانحوووووووراف( 3.49)

 علوووووى العاموووووة عالقووووواتال دائووووورة تسوووووهل ( 4الفقووووورة رقوووووم ) (، حيوووووث حصووووولت3.64 – 3.37بوووووين )
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 لجامعتوووووووووه االنتموووووووواء فيالطوووووووووالبروح وتووووووووزرع والتخووووووووورج بالتسووووووووجيل الخاصوووووووووة اإلجووووووووراءات الطلبووووووووة

المرتبووووة األولووووى بمتوسووووط حسووووابي قيمتووووه ، علووووى عنهووووا المتوووورفة الحسوووونة الصووووورة ينقوووول وتجعلووووه

 دائووووووووورة تتووووووووابع(: 3الفقووووووووورة رقووووووووم ) حصوووووووولتفوووووووووي حووووووووين  (1.16)وبووووووووانحراف معيووووووووار   (3.64)

 وفووووواة، موووووري ، زيوووووارة) تحسوووووينها فوووووي وتسووووواهم للطلبوووووة االجتماعيوووووة القضوووووايا ةالعامووووو العالقوووووات

وانحووووووووراف  (3.37)المرتبووووووووة األخيوووووووورة بمتوسووووووووط حسووووووووابي قيمتووووووووه  علووووووووى (.وغيرهووووووووا..تبرعووووووووات،

 .(.1.2)معيار  

 نتائج فرضيات الدراسة:

 العالقاااااات دائرتاااااي إساااااهام فاااااي احصاااااائية داللاااااة ذات فاااااروق توجاااااد ال: األولااااا  الفرضاااااية

 وتعيااااين إسااااتقطاب فااااي والحااااوافز العااااروض وتقااااديم ناجحااااة سياسااااات إبتكااااار فااااي العامااااة

 الرتبااة ،النااوع العماار،) ماان لكاال تبعاااً  والبتاارا األوسااط الشاارق جااامعتي ماان كاال فااي األساااتذة

 .التدريسية الهيئة ألعضاء( الخبرة سنوات عدد العلمية،

( توووووووووم حسووووووووواب النووووووووووع)فيموووووووووا يتعلوووووووووق بمتغيووووووووور  وللتأكووووووووود مووووووووون صوووووووووحة هوووووووووذه الفرضوووووووووية

للكتووووووف عوووووون داللووووووة لمتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة، واسووووووتخدام اختبووووووار )ت( ا

 العووووورو  وتقوووووديم ناجحوووووة سياسوووووات إبتكوووووار فوووووي العاموووووة العالقوووووات دائرتوووووي إسوووووهامفوووووي الفوووووروق 

  تعووووزىوالبتوووورا  األوسووووط التوووورق جووووامعتي موووون كوووول فووووي األسوووواتذة وتعيووووين إسووووتقطاب فووووي والحوووووافز

 (:19) مبين في الجدول رقم ، وذل  كما هوالنوعلمتغير 
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 (19جدول رقم )

 في الفروقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في  

 في والحوافز العروض وتقديم ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام

  النوعتبعا لمتغير  والبترا وسطاأل  الشرق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب

المتوسط  العدد المستويات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الدالله  قيمة ت
 االحصائية

 85... 1.734 - 148 0.79 3.02 89 ذكر
 0.89 3.26 61 أنثى

 ( α ≤ ...5)  *عند مستوى الدالله

وجووووووووود فروقووووووووا  دالووووووووة  (، الووووووووى عوووووووودم19نتووووووووائ  اختبووووووووار) ت( حسووووووووب الجوووووووودول ) تتووووووووير

فوووووي الفوووووروق فوووووي إسوووووهام دائرتوووووي العالقوووووات العاموووووة ( α≤5...احصوووووائية عنووووود مسوووووتوى الداللوووووه )

فووووي إبتكووووار سياسووووات ناجحووووة وتقووووديم العوووورو  والحوووووافز فووووي إسووووتقطاب وتعيووووين األسوووواتذة فووووي 

، اسووووتنادا  الووووى قيمووووة ت المحسوووووبة النوووووعتبعووووا لمتغيوووور والبتوووورا  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيكوووول موووون 

 (. 85...( وبمستوى دالله )-1.734بلغت )اذ 

 :اما فيما يتعلق بمتغير )الخبرة( 

تووووووووم حسوووووووواب الخبوووووووورة، وللتأكوووووووود موووووووون صووووووووحة هووووووووذه الفرضووووووووية فيمووووووووا يتعلووووووووق بمتغيوووووووور  

المتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة، لدرجووووووة إسووووووهام دائرتووووووي العالقووووووات العامووووووة فووووووي 

فووووي إسووووتقطاب وتعيووووين األسوووواتذة فووووي كوووول إبتكووووار سياسووووات ناجحووووة وتقووووديم العوووورو  والحوووووافز 

لمتغيوووور الخبوووورة، وذلوووو  كمووووا هووووو مبووووين فووووي الجوووودول وفقووووا  والبتوووورا  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيموووون 

 :(.2رقم )
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 (21جدول رقم )

 إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب في فزوالحوا العروض وتقديم ناجحة سياسات

  الخبرة لمتغير وفقاً  والبترا األوسط الشرق

 مستويات المتغير
 المتوسط العدد المتغيرات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 سنوات الخبرة

1-3 35 3.49 0.93 
4-6 19 2.98 0.55 
7-9 16 3.35 0.75 
1.-12 23 2.90 0.85 
 0.81 2.95 57 فاكثر 13

 0.84 3.11 150 المجموع

 إسهام لدرجة( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية .2يالحظ من الجدول )

 إستقطاب في والحوافز العرو  وتقديم ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي

وللتحقق من  ،الخبرة لمتغير وفقا   والبترا األوسط الترق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين

 وفقا  لمتغير همالستجابات األحاد تم إجراء تحليل التباين  ،خاصةالفروق سالفة الهذه جوهرية 

 (.21) وذل  كما في الجدولالخبرة، 
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 (:21جدول رقم )

 ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام لدرجة االحاديتحليل التباين نتائج 

 األوسط الشرق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب في والحوافز روضالع وتقديم

  الخبرة لمتغير وفقاً  والبترا

مجموع  مصدرالتباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.013* 3.270 2.167 4 8.667 بين المجموعات
   663. 145 96.086 داخل المجموعات

    149 104.753 وعالمجم

الووووووووى وجووووووووود فووووووووروق ذات داللووووووووة احصووووووووائية عنوووووووود ( 21الجوووووووودول رقووووووووم )تتووووووووير نتووووووووائ  

( فووووووووي درجووووووووة إسووووووووهام دائرتووووووووي العالقووووووووات العامووووووووة فووووووووي إبتكووووووووار سياسووووووووات α≤ 5...مسووووووووتوى )

 جووووووامعتيناجحوووووة وتقووووووديم العووووورو  والحوووووووافز فوووووي إسووووووتقطاب وتعيوووووين األسوووووواتذة فوووووي كوووووول مووووون 

ر الخبووووووورة ، اسوووووووتنادا  الوووووووى قيموووووووة ف المحسووووووووبة اذ بلغوووووووت والبتووووووورا وفقوووووووا  لمتغيووووووو األوسوووووووطالتووووووورق 

 (.13...(، وبمستوى دالله ).3.27)

ولمعرفوووووووة لصوووووووالح أ  مسوووووووتويات الخبووووووورة الخمسوووووووة تكمووووووون الفوووووووروق توووووووم إجوووووووراء اختبوووووووار 

(LSD( للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول رقم )22:)  
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 (22جدول رقم )

 درجةفيما يتعلق ب ابات أعضاء الهيئة التدريسيةللفروق في استج( LSDنتائج اختبار )

 في والحوافز العروض وتقديم ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام

 الخبرة لمتغير وفقاً  والبترا األوسط الشرق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب

 سنوات الخبرة

 4-6 
(2.97) 

11-12 
(2.91) 

 سنة فأكثر 13
(2.95) 

1-3 
 (3.49) 

...31* 
(..52) 

....9* 
(..59) 

....2* 
(..64) 

( سوووووونوات عنوووووود 3-1( أن الفوووووورق كووووووان لصووووووالح فئووووووة )22يالحووووووظ موووووون الجوووووودول رقووووووم )

 سنة فأكثر(. 13( و)12-.1( و)6-4مقارنتها مع فئات )

 (:العمراما فيما يتعلق بمتغير )

تووووووووم حسوووووووواب ، موووووووورالعفيمووووووووا يتعلووووووووق بمتغيوووووووور وللتأكوووووووود موووووووون صووووووووحة هووووووووذه الفرضووووووووية  

 فووووووي العامووووووة العالقووووووات دائرتووووووي لدرجووووووة إسووووووهامالمتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة، 

 كوووول فووووي األسوووواتذة وتعيووووين إسووووتقطاب فووووي والحوووووافز العوووورو  وتقووووديم ناجحووووة سياسووووات إبتكووووار

، وذلوووو  كمووووا هووووو مبووووين فووووي الجوووودول العموووورلمتغيوووور وفقووووا  والبتوووورا  األوسووووط التوووورق جووووامعتي موووون

 :(23رقم )
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 (23جدول رقم )

 إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب في والحوافز العروض وتقديم ناجحة سياسات

  العمر لمتغير وفقاً  والبترا األوسط الشرق

 مستويات المتغير
 لمتوسطا العدد المتغيرات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 العمر

25-34 29 3.47 0.96 
35-44 56 3.16 0.75 
 0.81 2.92 65 فأكثر 45

 0.84 3.11 150 المجموع

 إسهام لدرجة( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 23يالحظ من الجدول )

 إستقطاب في والحوافز لعرو ا وتقديم ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي

وللتحقق من  ،العمر لمتغير وفقا   والبترا األوسط الترق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين

 وفقا  لمتغير همالستجابات األحاد تم إجراء تحليل التباين  ،خاصةالفروق سالفة الهذه جوهرية 

 :(24) وذل  كما في الجدولالعمر، 

 (24جدول رقم )

 ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام لدرجة االحادي التباين تحليل نتائج 

 األوسط الشرق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب في والحوافز العروض وتقديم

  العمر لمتغير وفقاً  والبترا

مجموع  مصدرالتباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 ةالدالل

 0.011* 4.690 3.141 2 6.283 بين المجموعات
   670. 147 98.471 داخل المجموعات

    149 104.753 المجموع
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الووووووووى وجووووووووود فووووووووروق ذات داللووووووووة احصووووووووائية عنوووووووود ( 24الجوووووووودول رقووووووووم )تتووووووووير نتووووووووائ  

( فووووووووي درجووووووووة إسووووووووهام دائرتووووووووي العالقووووووووات العامووووووووة فووووووووي إبتكووووووووار سياسووووووووات α≤ 5...مسووووووووتوى )

 جووووووامعتيوالحوووووووافز فوووووي إسووووووتقطاب وتعيوووووين األسوووووواتذة فوووووي كوووووول مووووون ناجحوووووة وتقووووووديم العووووورو  

والبتووووووورا وفقوووووووا  لمتغيووووووور العمووووووور، اسوووووووتنادا  الوووووووى قيموووووووة ف المحسووووووووبة اذ بلغوووووووت  األوسوووووووطالتووووووورق 

ولمعرفوووووووووة لصوووووووووالح أ  مسوووووووووتويات العمووووووووور الوووووووووثالث  (.11...(، وبمسوووووووووتوى داللوووووووووه ).4.69)

هوووووو موضوووووح فوووووي الجووووودول ( للمقارنوووووات البعديوووووة كموووووا LSDاختبوووووار )تكمووووون الفوووووروق توووووم إجوووووراء 

  (:25رقم )

 (25جدول رقم )

 درجةفيما يتعلق ب للفروق في استجابات أعضاء الهيئة التدريسية( LSDنتائج اختبار ) 

 في والحوافز العروض وتقديم ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام

  العمر لمتغير وفقاً  بتراوال األوسط الشرق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب

 العمر

 سنة فأكثر 45 
(2.92) 

25-34 
 (3.47) 

...3.* 
(..525) 

( سنوات عند مقارنتها 34-25( أن الفرق كان لصالح فئة )25يالحظ من الجدول رقم )

 فأكثر(. 45مع فئة ) 

 

 



90 

 

 
 

 :(الرتبة العلميةمتغير )النتائج المتعلقة ب

توووووم حسووووواب ، الرتبوووووة العلميوووووةيتعلوووووق بمتغيووووور فيموووووا وللتأكووووود مووووون صوووووحة هوووووذه الفرضوووووية  

 فووووووي العامووووووة العالقووووووات دائرتووووووي لدرجووووووة إسووووووهامالمتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة، 

 كوووول فووووي األسوووواتذة وتعيووووين إسووووتقطاب فووووي والحوووووافز العوووورو  وتقووووديم ناجحووووة سياسووووات إبتكووووار

  كمووووا هووووو مبووووين فووووي ، وذلووووالرتبووووة العلميووووةلمتغيوووور وفقووووا  والبتوووورا  األوسووووط التوووورق جووووامعتي موووون

 :(26الجدول رقم )

 (26جدول رقم )

 إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب في والحوافز العروض وتقديم ناجحة سياسات

  علميةالرتبة ال لمتغير وفقاً  والبترا األوسط الشرق

 مستويات المتغير
 المتوسط العدد المتغيرات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الرتبة العلمية

 0.95 3.45 40 مدرس
 0.66 3.01 69 أستاذ مساعد
 0.97 2.89 25 استاذ متار 

 0.87 3.08 16 استاذ
 0.84 3.11 150 المجموع

 لدرجوووووةات الحسوووووابية ( وجوووووود فوووووروق ظاهريوووووة بوووووين المتوسوووووط26يالحوووووظ مووووون الجووووودول )

 فووووي والحوووووافز العوووورو  وتقووووديم ناجحووووة سياسووووات إبتكووووار فووووي العامووووة العالقووووات دائرتووووي إسووووهام

الرتبووووة  لمتغيوووور وفقووووا   والبتوووورا األوسووووط التوووورق جووووامعتي موووون كوووول فووووي األسوووواتذة وتعيووووين إسووووتقطاب

توووووووم إجووووووراء تحليووووووول التبووووووواين  ،خاصوووووووةالفوووووووروق سووووووالفة الهوووووووذه وللتحقوووووووق مووووووون جوهريووووووة  ،العلميووووووة

 :(27) وذل  كما في الجدولالرتبة العلمية،  وفقا  لمتغير همالستجابات اد األح
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 (27جدول رقم )

 ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام لدرجة االحادي تحليل التباين نتائج 

 األوسط الشرق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب في والحوافز العروض وتقديم

  الرتبة العلمية  لمتغير وفقاً  اوالبتر 

مجموع  مصدرالتباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.026* 3.171 2.136 3 6.407 بين المجموعات
   674. 146 98.346 داخل المجموعات

    149 104.753 المجموع

لووووووووة احصووووووووائية عنوووووووود الووووووووى وجووووووووود فووووووووروق ذات دال( 27الجوووووووودول رقووووووووم )تتووووووووير نتووووووووائ  

( فووووووووي درجووووووووة إسووووووووهام دائرتووووووووي العالقووووووووات العامووووووووة فووووووووي إبتكووووووووار سياسووووووووات α≤ 5...مسووووووووتوى )

 جووووووامعتيناجحوووووة وتقووووووديم العووووورو  والحوووووووافز فوووووي إسووووووتقطاب وتعيوووووين األسوووووواتذة فوووووي كوووووول مووووون 

والبتوووووورا وفقوووووووا  لمتغيووووووور الرتبووووووة العلميوووووووة، اسوووووووتنادا  الووووووى قيموووووووة ف المحسووووووووبة اذ  األوسوووووووطالتوووووورق 

 (.26...مستوى دالله )(، وب3.171بلغت )

ولمعرفوووووووة لصوووووووالح أ  مسوووووووتويات الرتبوووووووة العلميوووووووة األربعوووووووة تكمووووووون الفوووووووروق توووووووم إجوووووووراء 

  (:28( للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول رقم )LSDاختبار )
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 (28جدول رقم )

 درجةفيما يتعلق ب للفروق في استجابات أعضاء الهيئة التدريسية( LSDنتائج اختبار ) 

 في والحوافز العروض وتقديم ناجحة سياسات إبتكار في العامة العالقات دائرتي إسهام

الرتبة  لمتغير وفقاً  والبترا األوسط الشرق جامعتي من كل في األساتذة وتعيين إستقطاب

  العلمية

 الرتبة العلمية

 استاذ مساعد 
(3.11) 

 استاذ مشارك
(2.89) 

 مدرس
 (3.45) 

....9* 
(..433) 

....9* 
(..557) 

( أن الفوووووووورق كوووووووووان لصووووووووالح فئوووووووووة )الموووووووودرس( عنووووووووود 28يالحووووووووظ مووووووووون الجوووووووودول رقوووووووووم )

 مقارنتها مع فئتي ) استاذ مساعد واستاذ متار (

العالقاااااات  دائرتااااايفاااااي فاعلياااااة  وجاااااد فاااااروق ذات داللاااااة احصاااااائيةتال : الثانياااااة الفرضاااااية

داراتالعاماااة بوظيفاااة الاااربط واالتصاااال باااين االسااااتذة و   األوساااطالشااارق  جاااامعتيكااال مااان  ا 

( ألعضاااء الهيئاااة ساانوات الخبااارةعاادد  ، الرتبااة العلمياااة،الناااوع)العماار،  والبتاارا تبعااًا لكااال ماان

 .التدريسية

( توووووووووم حسووووووووواب النووووووووووع)فيموووووووووا يتعلوووووووووق بمتغيووووووووور  وللتأكووووووووود مووووووووون صوووووووووحة هوووووووووذه الفرضوووووووووية

للكتووووووف عوووووون داللووووووة المتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة، واسووووووتخدام اختبووووووار )ت( 

دارات  فووووي فاعليووووةالفووووروق  دائرتووووي العالقووووات العامووووة بوظيفووووة الووووربط واالتصووووال بووووين االسوووواتذة وا 
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، وذلووووو  كموووووا هوووووو مبوووووين فوووووي النووووووعلمتغيووووور   تعوووووزى التووووورق األوسوووووط والبتووووورا جوووووامعتيكووووول مووووون 

 (:29) الجدول رقم

 (29جدول رقم )

 في الفروقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في  

دارات كل من   جامعتيفاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة الربط واالتصال بين االساتذة وا 

  نوعالتبعا لمتغير  والبترا األوسطالشرق 

المتوسط  العدد المستويات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الدالله  قيمة ت الحرية

 االحصائية
 0.77 2.82 89 ذكر

148 - 2.885 ....3* 
 0.97 3.25 61 ثىأن

 (  α ≤ .0.0*عند مستوى الدالله )  

وجوووووود فروقوووووا  دالوووووة احصووووووائية (، الوووووى 29نتوووووائ  اختبوووووار) ت( حسوووووب الجوووووودول ) تتوووووير

فوووووي الفوووووروق فوووووي فاعليوووووة دائرتوووووي العالقوووووات العاموووووة بوظيفوووووة ( α≤5...عنووووود مسوووووتوى الداللوووووه )

دارات كووووووول مووووووون  تبعوووووووا والبتووووووورا  وسوووووووطاألالتووووووورق  جوووووووامعتيالوووووووربط واالتصوووووووال بوووووووين االسووووووواتذة وا 

( وبمسووووووووتوى داللووووووووه 2.885-، اسووووووووتنادا  الووووووووى قيمووووووووة ت المحسوووووووووبة اذ بلغووووووووت )النوووووووووعلمتغيوووووووور 

(....3 .) 

 اما فيما يتعلق بمتغير )الخبرة(: 

تووووووووم حسوووووووواب الخبوووووووورة، فيمووووووووا يتعلووووووووق بمتغيوووووووور وللتأكوووووووود موووووووون صووووووووحة هووووووووذه الفرضووووووووية  

تووووووووي العالقووووووووات العامووووووووة فاعليووووووووة دائر لدرجووووووووة المتوسووووووووطات الحسووووووووابية واالنحرافووووووووات المعياريووووووووة، 

دارات كوووووول موووووون   التوووووورق األوسووووووط والبتوووووورا جووووووامعتيبوظيفووووووة الووووووربط واالتصووووووال بووووووين االسوووووواتذة وا 

 :(.3لمتغير الخبرة، وذل  كما هو مبين في الجدول رقم )وفقا  



99 

 

 
 

 (31جدول رقم )

فاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة  لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

دارات كل من الرب   الخبرة لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا جامعتيط واالتصال بين االساتذة وا 

 مستويات المتغير
 المتوسط العدد المتغيرات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 سنوات الخبرة

1-3 35 3.47 0.89 
4-6 19 3.03 0.70 
7-9 16 3.44 0.77 
1.-12 23 2.63 0.79 
 0.83 2.71 57 فاكثر 13

 0.88 2.99 150 المجموع

 لدرجوووووة( وجوووووود فوووووروق ظاهريوووووة بوووووين المتوسوووووطات الحسوووووابية .3يالحوووووظ مووووون الجووووودول )

دارات كوووووول موووووون  فاعليووووووة دائرتووووووي العالقووووووات العامووووووة بوظيفووووووة الووووووربط واالتصووووووال بووووووين االسوووووواتذة وا 

روق الفووووووهووووووذه وللتحقووووووق موووووون جوهريووووووة  ،الخبوووووورة لمتغيوووووور وفقووووووا   التوووووورق األوسووووووط والبتوووووورا جووووووامعتي

وذلووووو  الخبوووورة،  وفقووووا  لمتغيوووور همالسووووتجابات األحوووواد تووووم إجووووراء تحليوووول التبوووواين  ،خاصووووةسووووالفة ال

 :(31) كما في الجدول

 (31جدول رقم )

فاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة الربط واالتصال  لدرجة االحادي تحليل التباين نتائج 

دارات كل من    الخبرة لمتغير وفقاً  البتراالشرق األوسط و  جامعتيبين االساتذة وا 

مجموع  مصدرالتباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.000* 6.923 4.637 4 18.548 بين المجموعات
   670. 145 97.128 داخل المجموعات

    149 115.676 المجموع



155 

 

 
 

احصووووووووائية عنوووووووود  الووووووووى وجووووووووود فووووووووروق ذات داللووووووووة( 31الجوووووووودول رقووووووووم )تتووووووووير نتووووووووائ  

( فووووووي درجووووووة فاعليوووووة دائرتووووووي العالقووووووات العاموووووة بوظيفووووووة الووووووربط واالتصووووووال α≤ 5...مسوووووتوى )

دارات كوووول موووون  والبتوووورا وفقووووا  لمتغيوووور الخبوووورة، اسووووتنادا   األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيبووووين االسوووواتذة وا 

(. ولمعرفوووووووة لصوووووووالح ....(، وبمسوووووووتوى داللوووووووه )6.923الوووووووى قيموووووووة ف المحسووووووووبة اذ بلغوووووووت )

( للمقارنووووووات البعديووووووة LSDت الخبوووووورة الخمسووووووة تكموووووون الفووووووروق تووووووم إجووووووراء اختبووووووار )أ  مسووووووتويا

  (:32كما هو موضح في الجدول رقم )

 (32جدول رقم )

 درجةفيما يتعلق ب للفروق في استجابات أعضاء الهيئة التدريسية( LSDنتائج اختبار ) 

دارات كل من فاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة الربط واالتصال بين االسات  جامعتيذة وا 

  الخبرة لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا

 الخبرة

 11-12 
(2.91) 

 سنة فأكثر 13
(2.95) 

1-3 
 (3.49) 

....9* 
(..59) 

....2* 
(..64) 

( سوووووونوات عنوووووود 3-1( أن الفوووووورق كووووووان لصووووووالح فئووووووة )32يالحووووووظ موووووون الجوووووودول رقووووووم )

 أكثر(.سنة ف 13( و)12-.1( و)6-4مقارنتها مع فئات )

 :(العمراما فيما يتعلق بمتغير )

تووووووووم حسوووووووواب ، العموووووووورفيمووووووووا يتعلووووووووق بمتغيوووووووور وللتأكوووووووود موووووووون صووووووووحة هووووووووذه الفرضووووووووية  

فاعليووووووووة دائرتووووووووي العالقووووووووات العامووووووووة لدرجووووووووة المتوسووووووووطات الحسووووووووابية واالنحرافووووووووات المعياريووووووووة، 
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دارات كوووووول موووووون   التوووووورق األوسووووووط والبتوووووورا جووووووامعتيبوظيفووووووة الووووووربط واالتصووووووال بووووووين االسوووووواتذة وا 

 :(33، وذل  كما هو مبين في الجدول رقم )العمرلمتغير قا  وف

 (33جدول رقم )

فاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة  لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

دارات كل من    العمر لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا جامعتيالربط واالتصال بين االساتذة وا 

 اتمستوي المتغير
 المتغيرات

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 العمر

25-34 29 3.47 0.96 
35-44 56 3.16 0.75 
 0.81 2.92 65 فأكثر 45

 0.84 3.11 150 المجموع

 لدرجوووووة( وجوووووود فوووووروق ظاهريوووووة بوووووين المتوسوووووطات الحسوووووابية 33يالحوووووظ مووووون الجووووودول )

دارات كوووووول موووووون فاعليووووووة دائرتووووووي العالقووووووات العامووووووة بوظيفووووووة الوووووور  بط واالتصووووووال بووووووين االسوووووواتذة وا 

الفووووووروق هووووووذه وللتحقووووووق موووووون جوهريووووووة  ،العموووووور لمتغيوووووور وفقووووووا   التوووووورق األوسووووووط والبتوووووورا جووووووامعتي

وذلووووو  العموووور،  وفقوووووا  لمتغيوووور همالسووووتجابات األحوووواد توووووم إجووووراء تحليوووول التبووووواين  ،خاصووووةسووووالفة ال

 (.34) كما في الجدول

 (34جدول رقم )

فاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة الربط واالتصال  لدرجة حادياال تحليل التباين نتائج 

دارات كل من    العمر لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا جامعتيبين االساتذة وا 

مجموع  مصدرالتباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.011* 4.690 3.141 2 6.283 بين المجموعات
   670. 147 98.471 داخل المجموعات

    149 104.753 المجموع
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الووووووووى وجووووووووود فووووووووروق ذات داللووووووووة احصووووووووائية عنوووووووود ( 34الجوووووووودول رقووووووووم )تتووووووووير نتووووووووائ  

( فووووووي درجووووووة فاعليوووووة دائرتووووووي العالقووووووات العاموووووة بوظيفووووووة الووووووربط واالتصووووووال α≤ 5...مسوووووتوى )

دارات كوووول موووون  ا  لمتغيوووور العموووور، اسووووتنادا  والبتوووورا وفقوووو األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيبووووين االسوووواتذة وا 

ولمعرفوووووووووووة  (.11...(، وبمسوووووووووووتوى داللوووووووووووه ).4.69الوووووووووووى قيموووووووووووة ف المحسووووووووووووبة اذ بلغوووووووووووت )

( للمقارنووووووات LSDلصووووووالح أ  مسووووووتويات العموووووور الووووووثالث تكموووووون الفووووووروق تووووووم إجووووووراء اختبووووووار )

  (:35البعدية كما هو موضح في الجدول رقم )

 (35جدول رقم )

 درجةفيما يتعلق ب جابات أعضاء الهيئة التدريسيةللفروق في است( LSDنتائج اختبار ) 

دارات كل من   جامعتيفاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة الربط واالتصال بين االساتذة وا 

  العمر لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا

 العمر

 سنة فأكثر 45 
(2.92) 

25-34 
 (3.47) 

...3.* 
(..525) 

( سووووووونوات 34-25أن الفووووووورق كوووووووان لصوووووووالح فئوووووووة ) (35يالحوووووووظ مووووووون الجووووووودول رقوووووووم )

 فأكثر(. 45عند مقارنتها مع فئة )

 (:الرتبة العلميةاما فيما يتعلق بمتغير )

توووووم حسووووواب ، الرتبوووووة العلميوووووةفيموووووا يتعلوووووق بمتغيووووور وللتأكووووود مووووون صوووووحة هوووووذه الفرضوووووية  

ة فاعليووووووووة دائرتووووووووي العالقووووووووات العاموووووووولدرجووووووووة المتوسووووووووطات الحسووووووووابية واالنحرافووووووووات المعياريووووووووة، 
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دارات كوووووول موووووون   التوووووورق األوسووووووط والبتوووووورا جووووووامعتيبوظيفووووووة الووووووربط واالتصووووووال بووووووين االسوووووواتذة وا 

 :(36، وذل  كما هو مبين في الجدول رقم )الرتبة العلميةلمتغير وفقا  

 (36جدول رقم )

فاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة  لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

دارات كل من الربط واالتصا الرتبة  لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا جامعتيل بين االساتذة وا 

  العلمية

 مستويات المتغير
 المتغيرات

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الرتبة العلمية

 0.95 3.45 40 مدرس
 0.66 3.01 69 أستاذ مساعد
 0.97 2.89 25 استاذ متار 

 0.87 3.08 16 استاذ
 0.84 3.11 150 المجموع

 لدرجوووووة( وجوووووود فوووووروق ظاهريوووووة بوووووين المتوسوووووطات الحسوووووابية 36يالحوووووظ مووووون الجووووودول )

دارات كوووووول موووووون  فاعليووووووة دائرتووووووي العالقووووووات العامووووووة بوظيفووووووة الووووووربط واالتصووووووال بووووووين االسوووووواتذة وا 

هووووووذه وللتحقووووووق موووووون جوهريووووووة  ،الرتبووووووة العلميووووووة لمتغيوووووور وفقووووووا   التوووووورق األوسووووووط والبتوووووورا جووووووامعتي

الرتبووووة  وفقووووا  لمتغيوووور همالسووووتجابات األحوووواد تووووم إجووووراء تحليوووول التبوووواين  ،خاصووووةلفووووروق سووووالفة الا

 :(37) وذل  كما في الجدولالعلمية، 
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 (37جدول رقم )

فاعلية دائرتي العالقات العامة بوظيفة الربط واالتصال  لدرجة االحادي تحليل التباين نتائج 

دارات كل من    الرتبة العلمية  لمتغير وفقاً  لشرق األوسط والبتراا جامعتيبين االساتذة وا 

مجموع  مصدرالتباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.026* 3.171 2.136 3 6.407 بين المجموعات
   674. 146 98.346 داخل المجموعات

    149 104.753 المجموع

ى وجووووووووود فووووووووروق ذات داللووووووووة احصووووووووائية عنوووووووود الوووووووو( 37الجوووووووودول رقووووووووم )تتووووووووير نتووووووووائ  

( فووووووي درجووووووة فاعليوووووة دائرتووووووي العالقووووووات العاموووووة بوظيفووووووة الووووووربط واالتصووووووال α≤ 5...مسوووووتوى )

دارات كوووول موووون  والبتوووورا وفقووووا  لمتغيوووور الرتبووووة العلميووووة،  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيبووووين االسوووواتذة وا 

(. 26...(، وبمسووووووووووووتوى داللووووووووووووه )3.171اسووووووووووووتنادا  الووووووووووووى قيمووووووووووووة ف المحسوووووووووووووبة اذ بلغووووووووووووت )

اختبوووووووار ولمعرفوووووووة لصوووووووالح أ  مسوووووووتويات الرتبوووووووة العلميوووووووة األربعوووووووة تكمووووووون الفوووووووروق توووووووم إجوووووووراء 

(LSD( للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول رقم )38:)  
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 (38جدول رقم )

 درجةفيما يتعلق ب للفروق في استجابات أعضاء الهيئة التدريسية( LSDنتائج اختبار ) 

دارات كل من فاعلية دائرتي الع  جامعتيالقات العامة بوظيفة الربط واالتصال بين االساتذة وا 

  الرتبة العلمية لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا

 الرتبة العلمية

 استاذ مساعد 
(3.11) 

 استاذ مشارك
(2.89) 

 مدرس
 (3.45) 

....9* 
(..433) 

....9* 
(..557) 

لصووووووووالح فئوووووووووة )الموووووووودرس( عنووووووووود  ( أن الفوووووووورق كوووووووووان38يالحووووووووظ مووووووووون الجوووووووودول رقوووووووووم )

 مقارنتها مع فئتي ) استاذ مساعد واستاذ متار (.

 العاماااة العالقاااات تحقياااق كيفياااة فاااي احصاااائية داللاااة ذات فاااروق توجاااد ال: الثالثاااة الفرضاااية

 الشااااارق جاااااامعتي فاااااي الطلباااااة أساااااتقطاب فاااااي تسااااااهم الناجحاااااة التساااااويقية للسياساااااات

 .للطبة( األكاديمي البرنامج ر،العم ،النوع) من لكل تبعاً  والبترا األوسط

النوووووووووووع والبرنووووووووووام      )فيمووووووووووا يتعلووووووووووق بمتغيوووووووووور  وللتأكوووووووووود موووووووووون صووووووووووحة هووووووووووذه الفرضووووووووووية

( توووووووم حسووووووواب المتوسوووووووطات الحسوووووووابية واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة، واسوووووووتخدام اختبوووووووار األكووووووواديمي

 التسووووووويقية للسياسووووووات العامووووووة العالقووووووات تحقيووووووق كيفيووووووةفووووووي للكتووووووف عوووووون داللووووووة الفووووووروق )ت( 

    متغيووووور ل تعوووووزى والبتووووورا األوسوووووط التووووورق جوووووامعتي فوووووي الطلبوووووة أسوووووتقطاب فوووووي سووووواهمت الناجحوووووة

 (:39) ، وذل  كما هو مبين في الجدول رقمالنوع والبرنام  األكاديمي
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 (39جدول رقم )

 كيفيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في  

 جامعتي في الطلبة أستقطاب في تساهم الناجحة التسويقية اساتللسي العامة العالقات تحقيق

 األكاديمي والبرنامج النوع لمتغيري  تبعا  والبترا األوسط الشرق

المتوسط  العدد المستويات المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الدالله  قيمة ت الحرية

 االحصائية
 0.811 3.49 229 ذكر النوع

394 - ..986 ..325 
 0.758 3.57 167 أنثى

البرنام  
 األكاديمي

 0.785 3.62 224 بكالوريوس
394 2.636 ....9* 

 0.781 3.41 172 ماجستير

 (  α ≤ .0.0*عند مستوى الدالله ) 

وجووووووووود فروقووووووووا  دالووووووووة (، الووووووووى عوووووووودم 39نتووووووووائ  اختبووووووووار) ت( حسووووووووب الجوووووووودول ) تتووووووووير

ة تحقيووووووق العالقووووووات العامووووووة للسياسووووووات فووووووي كيفيوووووو( α≤5...احصووووووائية عنوووووود مسووووووتوى الداللووووووه )

والبتووووورا تبعوووووا  األوسوووووطالتووووورق  جوووووامعتيالتسوووووويقية الناجحوووووة تسووووواهم فوووووي أسوووووتقطاب الطلبوووووة فوووووي 

( وبمسووووووووتوى داللووووووووه -986..، اسووووووووتنادا  الووووووووى قيمووووووووة ت المحسوووووووووبة اذ بلغووووووووت )النوووووووووعلمتغيوووووووور 

(..325 .) 

فووووووي ( α≤5...فووووووي حووووووين تبووووووين وجووووووود فروقووووووا  دالووووووة احصووووووائية عنوووووود مسووووووتوى الداللووووووه )

كيفيوووووة تحقيوووووق العالقوووووات العاموووووة للسياسوووووات التسوووووويقية الناجحوووووة تسووووواهم فوووووي أسوووووتقطاب الطلبوووووة 

، اسووووتنادا  الووووى قيمووووة ت والبتوووورا تبعووووا لمتغيوووور البرنووووام  األكوووواديمي األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيفووووي 

 (، ولصالح برنام  البكالوريوس. 9....( وبمستوى دالله )2.636)المحسوبة اذ بلغت 
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 :(العمرتعلق بمتغير )اما فيما ي 

تووووووووم حسوووووووواب ، العموووووووورفيمووووووووا يتعلووووووووق بمتغيوووووووور وللتأكوووووووود موووووووون صووووووووحة هووووووووذه الفرضووووووووية  

 للسياسوووووووات العامووووووة العالقووووووات تحقيووووووق كيفيووووووةلالمتوسووووووطات الحسووووووابية واالنحرافووووووات المعياريووووووة، 

وفقوووووا   والبتووووورا األوسوووووط التووووورق جوووووامعتي فوووووي الطلبوووووة أسوووووتقطاب فوووووي تسووووواهم الناجحوووووة التسوووووويقية

 :(.4ذل  كما هو مبين في الجدول رقم )، و العمرلمتغير 

 (41جدول رقم )

 للسياسات العامة العالقات تحقيق كيفيةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 لمتغير وفقاً والبترا  األوسط الشرق جامعتي في الطلبة أستقطاب في تساهم الناجحة التسويقية

  العمر

 مستويات المتغير
 متوسطال العدد المتغيرات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 العمر

18-20 88 3.75 0.677 
21-23 134 3.49 0.827 
24-26 74 3.50 0.723 
27-29 51 3.43 0.742 

 941.. 3.33 49 سنة فأكثر 30
 7891. 3.52 396 المجموع

 تحقيق لكيفية( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية .4يالحظ من الجدول )

 الترق جامعتي في الطلبة أستقطاب في تساهم الناجحة التسويقية للسياسات العامة لعالقاتا

تم إجراء  ،خاصةالفروق سالفة الهذه وللتحقق من جوهرية  ،العمر لمتغير وفقا   والبترا األوسط

 :(41) وذل  كما في الجدولالعمر،  وفقا  لمتغير همالستجابات األحاد تحليل التباين 
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 (41م )جدول رق

 الناجحة التسويقية للسياسات العامة العالقات تحقيق لكيفية االحادي تحليل التباين نتائج 

 العمر لمتغير وفقاً  والبترا األوسط الشرق جامعتي في الطلبة أستقطاب في تساهم

مجموع  مصدرالتباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.023* 2.881 1.762 4 7.047 بين المجموعات
   0.611 391 239.080 داخل المجموعات

    395 246.127 المجموع

الووووووووى وجووووووووود فووووووووروق ذات داللووووووووة احصووووووووائية عنوووووووود ( 41الجوووووووودول رقووووووووم )تتووووووووير نتووووووووائ  

( فوووووووي كيفيوووووووة تحقيوووووووق العالقووووووووات العاموووووووة للسياسوووووووات التسوووووووويقية الناجحووووووووة α≤ 5...مسوووووووتوى )

 والبتوووووورا وفقووووووا  لمتغيوووووور العموووووور، األوسووووووطالتوووووورق  عتيجووووووامتسوووووواهم فووووووي أسووووووتقطاب الطلبووووووة فووووووي 

 (.23...(، وبمسووووووووووووتوى داللووووووووووووه )2.881اسووووووووووووتنادا  الووووووووووووى قيمووووووووووووة ف المحسوووووووووووووبة اذ بلغووووووووووووت )

( LSDولمعرفووووووة لصوووووووالح أ  مسوووووووتويات العمووووووور الخمسوووووووة تكمووووووون الفوووووووروق توووووووم إجوووووووراء اختبوووووووار )

  (:42للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول رقم )

 (42جدول رقم )

 العامة العالقات تحقيق كيفيةفيما يتعلق ب للفروق في استجابات الطلبة( LSDج اختبار )نتائ 

 والبترا األوسط الشرق جامعتي في الطلبة أستقطاب في تساهم الناجحة التسويقية للسياسات

 العم لمتغير وفقاً 

 العمر

 21-23 
(2.97) 

24-26 
(2.91) 

27-29 
(2.95) 

 فأكثر 31
(2.95) 

18-21 
(3.49) 

...17* 
(..258) 

...44* 
(..25.) 

...19* 
(..325) 

....2* 
(....3) 
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( .2-18( أن الفوووووورق كووووووان لصووووووالح الفئووووووة العمريوووووووة )42يالحووووووظ موووووون الجوووووودول رقووووووم )

 سنة فأكثر(. 13( و)29-27( و)26-24( و)23-21سنة عند مقارنتها مع فئات )

سااام العالقاااات العاماااة  متابعاااة ق فاااي احصاااائية داللاااة ذات فاااروق توجاااد ال: الرابعاااة الفرضاااية

الشاااارق  جااااامعتيللقضااااايا االجتماعيااااة للطلبااااة وزرع روح الااااوالء واالنتماااااء فااااي كاااال ماااان 

 .للطبة( األكاديمي البرنامج العمر، ،النوع) من لكل تبعاً  األوسط والبترا

النوووووووووووع والبرنووووووووووام      )فيمووووووووووا يتعلووووووووووق بمتغيوووووووووور  وللتأكوووووووووود موووووووووون صووووووووووحة هووووووووووذه الفرضووووووووووية

الحسوووووووابية واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة، واسوووووووتخدام اختبوووووووار  ( توووووووم حسووووووواب المتوسوووووووطاتاألكووووووواديمي

فووووووي متابعووووووة قسووووووم العالقووووووات العامووووووة للقضووووووايا االجتماعيووووووة للكتووووووف عوووووون داللووووووة الفووووووروق )ت( 

 تعوووووووزى التووووووورق األوسوووووووط والبتووووووورا جوووووووامعتيللطلبوووووووة وزرع روح الووووووووالء واالنتمووووووواء فوووووووي كووووووول مووووووون 

 (:43) لجدول رقم، وذل  كما هو مبين في االنوع والبرنام  األكاديمي    متغير ل

 (43جدول رقم )

متابعة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في  

قسم العالقات العامة  للقضايا االجتماعية للطلبة وزرع روح الوالء واالنتماء في كل من 

 كاديمياأل  والبرنامج النوع لمتغيري  تبعا  والبترا األوسطالشرق  جامعتي

المتوسط  العدد المستويات المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الدالله  قيمة ت
 االحصائية

 0.867 3.46 229 ذكر النوع
394 - ..785 ..433 

 0.779 3.53 167 أنثى
البرنام  
 األكاديمي

 0.830 3.62 224 بكالوريوس
394 3.649 .....* 

 0.802 3.32 172 ماجستير

 ( α ≤ .0.0*عند مستوى الدالله )  
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فروقووووووووا  دالووووووووة  وجووووووووودالووووووووى عوووووووودم (، 43نتووووووووائ  اختبووووووووار) ت( حسووووووووب الجوووووووودول ) تتووووووووير

متابعوووووووة قسوووووووم العالقوووووووات العاموووووووة  للقضوووووووايا فوووووووي ( α≤5...عنووووووود مسوووووووتوى الداللوووووووه ) احصوووووووائية

 راالتووووورق األوسوووووط والبتووووو جوووووامعتياالجتماعيووووة للطلبوووووة وزرع روح الووووووالء واالنتمووووواء فوووووي كووووول مووووون 

( وبمسوووووتوى داللوووووه 785..-، اسوووووتنادا  الوووووى قيموووووة ت المحسووووووبة اذ بلغوووووت )النووووووع لمتغيووووور تبعوووووا

(..433 .) 

فوووووي ( α≤5...عنووووود مسوووووتوى الداللوووووه ) فروقوووووا  دالوووووة احصوووووائية فوووووي حوووووين تبوووووين وجوووووود

متابعوووووة قسوووووم العالقوووووات العاموووووة  للقضوووووايا االجتماعيوووووة للطلبوووووة وزرع روح الووووووالء واالنتمووووواء فوووووي 

، اسووووووتنادا  الووووووى البرنووووووام  األكوووووواديمي لمتغيوووووور تبعووووووا لتوووووورق األوسووووووط والبتووووووراا جووووووامعتيكوووووول موووووون 

(، ولصووووووووووالح برنووووووووووام  .....( وبمسووووووووووتوى داللووووووووووه )3.649قيمووووووووووة ت المحسوووووووووووبة اذ بلغووووووووووت )

 البكالوريوس. 

 :(العمراما فيما يتعلق بمتغير ) 

تووووووووم حسوووووووواب ، العموووووووورفيمووووووووا يتعلووووووووق بمتغيوووووووور وللتأكوووووووود موووووووون صووووووووحة هووووووووذه الفرضووووووووية  

لمتابعووووووووة قسووووووووم العالقووووووووات العامووووووووة  للقضووووووووايا بية واالنحرافووووووووات المعياريووووووووة، المتوسووووووووطات الحسووووووووا

 التووووورق األوسوووووط والبتووووورا جوووووامعتياالجتماعيووووة للطلبوووووة وزرع روح الووووووالء واالنتمووووواء فوووووي كووووول مووووون 

 :(44، وذل  كما هو مبين في الجدول رقم )العمرلمتغير وفقا  
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 (44جدول رقم )

لمتابعة قسم العالقات العامة  للقضايا االجتماعية رية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

  العمر لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا جامعتيللطلبة وزرع روح الوالء واالنتماء في كل من 

 المتغير
 مستويات
 المتغيرات

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 العمر

18-20 88 3.79 0.681 
21-23 134 3.50 0.895 
24-26 74 3.35 0.714 
27-29 51 3.29 0.750 

 0.992 3.32 49 سنة فأكثر 30
 8301. 3.49 396 المجموع

( وجوووووووووود فوووووووووروق ظاهريوووووووووة بوووووووووين المتوسوووووووووطات الحسوووووووووابية 44يالحوووووووووظ مووووووووون الجووووووووودول )

متابعوووووة قسوووووم العالقوووووات العاموووووة  للقضوووووايا االجتماعيوووووة للطلبوووووة وزرع روح الووووووالء واالنتمووووواء فوووووي ل

هوووووذه وللتحقوووووق مووووون جوهريوووووة  ،العمووووور لمتغيووووور وفقوووووا   التووووورق األوسوووووط والبتووووورا تيجوووووامعكووووول مووووون 

 وفقوووووووا  لمتغيووووووور همالسوووووووتجابات األحووووووواد توووووووم إجوووووووراء تحليووووووول التبووووووواين  ،خاصوووووووةالفوووووووروق سوووووووالفة ال

 :(45) وذل  كما في الجدولالعمر، 

 (45جدول رقم )

الجتماعية للطلبة وزرع متابعة قسم العالقات العامة  للقضايا ال االحادي تحليل التباين نتائج 

 العمر لمتغير وفقاً  الشرق األوسط والبترا جامعتيروح الوالء واالنتماء في كل من 

مجموع  مصدرالتباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.001* 4.845 3.215 4 12.858 بين المجموعات
   664. 391 259.439 داخل المجموعات

    395 272.297 مجموعال
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عنوووووووود  احصووووووووائية وجووووووووود فووووووووروق ذات داللووووووووةالووووووووى  (45الجوووووووودول رقووووووووم )تتووووووووير نتووووووووائ  

فوووووي متابعوووووة قسوووووم العالقوووووات العاموووووة  للقضوووووايا االجتماعيوووووة للطلبوووووة وزرع ( α≤ 5...) مسوووووتوى

، العموووووور لمتغيوووووور وفقووووووا   التوووووورق األوسووووووط والبتوووووورا جووووووامعتيروح الوووووووالء واالنتموووووواء فووووووي كوووووول موووووون 

 .(1....)وبمسووووووووووووتوى داللووووووووووووه  (،4.845اذ بلغووووووووووووت ) مووووووووووووة ف المحسوووووووووووووبةاسووووووووووووتنادا  الووووووووووووى قي

( LSDاختبوووووووار ) إجوووووووراء توووووووم الفوووووووروق تكمووووووون الخمسوووووووة مسوووووووتويات العمووووووور أ  لصوووووووالح ولمعرفوووووووة

  :(64دول رقم )جللمقارنات البعدية كما هو موضح في ال

 (46جدول رقم )

قسم العالقات العامة  فيما يتعلق بمتابعة  للفروق في استجابات الطلبة( LSDنتائج اختبار ) 

الشرق األوسط  جامعتيللقضايا االجتماعية للطلبة وزرع روح الوالء واالنتماء في كل من 

 العمر لمتغير وفقاً  والبترا

 العمر

 21-23 
 (3.51) 

24-26 
 (3.35) 

27-29  
(3.29) 

 فأكثر 31
(3.32) 

18-21 
(3.79) 

....8* 
(..298) 

....1* 
(..439) 

....1* 
(..499) 

....1* 
(..475) 

( .2-18( أن الفوووووورق كووووووان لصووووووالح الفئووووووة العمريوووووووة )46يالحووووووظ موووووون الجوووووودول رقووووووم )

 سنة فأكثر(. 13( و)29-27( و)26-24( و)23-21سنة عند مقارنتها مع فئات )

 

 

 



113 

 

 
 

 خامسال الفصل

 اإلستنتاجات والتوصيات

 مقدمة 5-1

 يتوووووووتمل هوووووووذا الفصووووووول علوووووووى مناقتوووووووة لإلسوووووووتنتاجات والتوصووووووويات التوووووووي توصووووووول اليهوووووووا

الباحووووث موووون خووووالل تحليوووول اسووووئلة الدراسووووة وفرضووووياتها، وفيمووووا يلووووي عوووور  لمجموعووووة موووون اهووووم 

 هذه اإلستنتاجات التوصيات: 

 اإلستنتاجاتاواًل: مناقشة 

يلخص الباحث اهم اإلستنتاجات التي توصل اليها من اسئلة وفرضيات الدراسة على النحو 

 األتي:

"ماااااا هاااااي  :مااااان وجهاااااة نظااااار األسااااااتذة ساااااةللدرا ولالمتعلقاااااة بالتساااااالل األ  اإلساااااتنتاجات

 ، طبيعة عمل دائرة العالقات العامة بابعادها المختلفة في الجامعات األردنية الخاصة؟"

   قووووود جووووواء فوووووي المرتبوووووة األولوووووى مووووون  الُبعووووود المهنوووووي للعالقوووووات العاموووووةإلوووووى ان تتوووووير النتوووووائ

الُبعوووود ل والبتوووورا، فووووي حووووين حوووو األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيوجهووووة نظوووور االسوووواتذة فووووي كوووول موووون 

. وعليوووووووه، فوووووووأن دور دائووووووورة العالقوووووووات المجتمعوووووووي للعالقوووووووات العاموووووووة فوووووووي المرتبوووووووة األخيووووووورة

وتعوووووزى هوووووذه النتوووووائ  إلوووووى تركيوووووز اهتموووووام  ."متوسوووووطة"العاموووووة مووووون وجهوووووة نظووووور األسووووواتذة 

القووووووات العامووووووة األسوووووواتذة الجووووووامعيين علووووووى الجانووووووب المهنووووووي كووووووون ارتبوووووواطهم فووووووي دائوووووورة الع

قسووووام والوووودوائر، امووووا فيمووووا يتعلووووق بالجانووووب األ يووووة العموووول مووووعفووووي الجامعووووات يتمثوووول فووووي مهن

اإلجتموووواعي فتعووووزى هووووذه النتيجووووة المنخفضووووة إلووووى الفصوووول بووووين الواقووووع الرسوووومي لوووودور دائوووورة 
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وتتفوووووق هوووووذه العالقوووووات العاموووووة والووووودور المهنوووووي موووووع األسووووواتذة واعضووووواء الهيئوووووة التدريسوووووية. 

   (.2.13(، و)التمر ، 2.13النتيجة ودراسة كل من )التديفات، 

  تتووووووير النتووووووائ  المتعلقووووووة فووووووي رأ  األسوووووواتذة فووووووي فاعليووووووة الُبعوووووود المهنووووووي لوووووودائرتي العالقووووووات

والبتووووورا إلوووووى ان مسوووووتوى اإلجابوووووات جووووواء  األوسوووووطالتووووورق  جوووووامعتيفوووووي كووووول مووووون ، العاموووووة

لعالقووووووووات العاموووووووة فووووووووي ( "تقووووووووم دائووووووورة ا1بدرجوووووووة متوسوووووووطة، حيووووووووث جووووووواءت الفقووووووورة رقووووووووم )

ر يووووووة ورسووووووالة الجامعووووووة وأهوووووودافها فووووووي مختلووووووف  أبرازبووووووالتوووووورق األوسووووووط والبتوووووورا  جووووووامعتي

( "تتخطوووووى 6أخووووورى، جووووواءت الفقووووورة رقوووووم ) مرافوووووق الجامعوووووة"، بالمرتبوووووة األولوووووى. مووووون ناحيوووووة

كموووووا وتسووووواهم فوووووي  ،دائووووورة العالقوووووات العاموووووة الحووووودود بوووووين االطوووووراف المتعوووووددة فوووووي الجامعوووووة

يهوووووووا"، فوووووووي المرتبوووووووة توزيوووووووع االدوار الوظيفيوووووووة والتعليميوووووووة بوووووووين هوووووووذه االقسوووووووام واالسووووووواتذة ف

وتعوووووزى مثووووول هوووووذه النتوووووائ  إلوووووى الر يوووووة الواضوووووحة لألسووووواتذة الجوووووامعيين بفاعليوووووة  األخيووووورة.

دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بقيامهوووووا بووووودورها المهنوووووي، حيوووووث تسووووواهم فوووووي بوووووث رسوووووالة الجامعوووووة 

واهووووودافها علوووووى مسوووووتوى الفووووورد والجماعوووووة، اموووووا الفقووووورة السادسوووووة فتعوووووزى النتوووووائ  المنخفضوووووة 

حديوووووود صووووووالحيات دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة موووووون رئاسووووووة الجامعووووووة فووووووي دورهووووووا فيهووووووا إلووووووى ت

اإلدار  إذ ان لكووووول دائووووورة فوووووي الجامعيوووووة صوووووالحيات تحوووووددها. وتتفوووووق هوووووذه النتوووووائ  ودراسوووووة 

 (. 2.12)بسمة، 

  رأ  األسوووووواتذة فووووووي فاعليووووووة الُبعوووووود التخصووووووي للعالقووووووات العامووووووةبووووووتتووووووير النتووووووائ  المتعلقووووووة، 

والبتوووورا، إلووووى ان مسووووتوى  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيكوووول موووون  فووووي لوووودائرتي العالقووووات العامووووة

( "تزودنوووووي دائووووورة العالقوووووات 9اإلجابوووووات جووووواء بدرجوووووة متوسوووووطة، حيوووووث جووووواءت الفقووووورة رقوووووم )

فووووووي المرتبووووووة  ،العامووووووة بأحوووووودث العوووووورو  والمنتووووووورات عوووووون الجامعووووووة ومزايووووووا العموووووول فيهووووووا"

لعامووووة بووووواإلجراءات ( "تزودنووووي دائوووورة العالقووووات ا11جوووواءت الفقوووورة رقوووووم ) حووووين األولووووى، فووووي
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علوووووووووى مسوووووووووتوى والمعوووووووووامالت المطلوبوووووووووة للعمووووووووول فوووووووووي الجامعوووووووووة"، فوووووووووي المرتبوووووووووة األخيووووووووورة 

وتعوووووزى هوووووذه النتوووووائ  إلوووووى فاعليوووووة دائووووورة العالقوووووات العاموووووة فوووووي الجامعوووووة بالقيوووووام  جابووووات.اإل

بووووووودور هووووووووام فووووووووي إسوووووووتقطاب األسوووووووواتذة الجووووووووامعيين حيوووووووث تووووووووزودهم بالنتوووووووورات والعوووووووورو  

هم فووووي جووووذب انتبوووواههم إلووووى الجامعووووة والعموووول فيهووووا. موووون ناحيووووة المتميووووزة؛ األموووور الووووذ  يسووووا

اخووووورى، فوووووأن تحديووووود الووووودور المهنوووووي فوووووي دائووووورة العالقوووووات العاموووووة، والتخصووووويص فوووووي اقسوووووام 

الجامعووووووة، وفووووووق وظيفيتهووووووا نقوووووول وظيفووووووة تزويوووووود اإلجووووووراءات والمعووووووامالت المطلوبووووووة متعلقووووووة 

م الدراسوووووات السوووووابقة بووووودائرة تووووو ون المووووووظفين علوووووى األغلوووووب. وتتفوووووق هوووووذه النتيجوووووة ومعظووووو

(، حيوووووووث أتوووووووار إلوووووووى ضووووووورورة التووووووورابط بوووووووين 9..2اإل أنهوووووووا تتعوووووووار  ودراسوووووووة )التووووووويخ، 

أقسوووووام الم سسوووووة الواحووووودة أ  أن المركزيوووووة الزائووووودة تووووو د  إلوووووى وضوووووع حوووووواجز بوووووين دوائووووور 

 الجامعة.   

 فاعليوووووووة الُبعووووووود المجتمعوووووووي للعالقوووووووات العاموووووووة بائ  المتعلقوووووووة فوووووووي رأ  األسووووووواتذة تتوووووووير النتووووووو

إلووووى أن مسووووتوى  التوووورق األوسووووط والبتوووورا جووووامعتيموووون  فووووي كوووول، رتي العالقووووات العامووووةلوووودائ

( "تحووووافظ دائوووورة العالقووووات 15اإلجابووووات جوووواء بدرجووووة متوسووووطة، حيووووث جوووواءت الفقوووورة رقووووم )

العامووووووة علووووووى التنميووووووة االجتماعيووووووة والثقافيووووووة والعلميووووووة موووووون خووووووالل قيامهووووووا بوظائفهووووووا علووووووى 

جابووووات، فووووي حووووين جوووواءت الفقوووورة رقووووم اإل لووووى مسووووتوىع الوجووووه االمثوووول"، فووووي المرتبووووة األولووووى

( "توووووو د  دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة دورا  إداريووووووا  فعوووووواال  فووووووي جووووووذب إنتبوووووواه األسوووووواتذة إلووووووى 16)

سووووووتقطابهم وتعييوووووونهم" فووووووي المرتبووووووة األخيوووووورة فووووووي إسووووووتجابات  مالئمووووووة ومسووووووتوى الجامعووووووة وا 

ت العامووووة فووووي المجوووواالت وقوووود تعووووزى مثوووول هووووذه النتووووائ  إلووووى فاعليووووة دائوووورة العالقووووا .األسوووواتذة

المختلفوووووة وعلوووووى كافوووووة األصوووووعدة والمسوووووتويات، سوووووواء  علوووووى المسوووووتوى الوووووداخلي والخوووووارجي 

للجامعوووووات، حيوووووث تخلوووووق جووووووا  مووووون الراحوووووة واألموووووان؛ االمووووور الوووووذ  يسووووواهم فوووووي تحفيوووووز والء 
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األسوووووواتذة وتسووووووهيل إسووووووتقطابهم فووووووي للجامعووووووات األردنيووووووة الخاصووووووة. موووووون جانووووووب اخوووووور، قوووووود 

لتووووووديدة علووووووى مسووووووتوى الجامعووووووات الخاصووووووة األخوووووورى فووووووي المملكووووووة إلووووووى تسووووواهم المنافسووووووة ا

تخفووووي  فعاليووووة هووووذه الوووودائرة موووون جانووووب مجتمعووووي، األموووور الووووذ  يسووووهل فووووي عمليووووة تسوووورب 

 األساتذة ذو  الكفاءات الى جامعات أخرى.  

"ماااا هاااي طبيعاااة  :طلباااةمااان وجهاااة نظااار ال للدراساااة ولالمتعلقاااة بالتساااالل األ  اإلساااتنتاجات

 ، عالقات العامة بابعادها المختلفة في الجامعات األردنية الخاصة؟"عمل دائرة ال

  تتوووووووير النتوووووووائ  المتعلقوووووووة فوووووووي رأ  الطلبوووووووة فوووووووي فاعليوووووووة ابعووووووواد لعالقوووووووات العاموووووووة لووووووودائرتي

والبتووووووورا، إلوووووووى أن مسوووووووتوى  األوسوووووووطالتووووووورق  جوووووووامعتيفوووووووي كووووووول مووووووون ، العالقوووووووات العاموووووووة

فووووي المرتبووووة  للعالقووووات العامووووةالُبعوووود المهنووووي اإلجابووووات جوووواء بدرجووووة متوسووووطة، حيووووث جوووواء 

الُبعووووود المجتمعوووووي للعالقوووووات العاموووووة فوووووي األولوووووى علوووووى مسوووووتوى اإلجابوووووات، فوووووي حوووووين جووووواء 

وتتوووووووير هوووووووذه النتوووووووائ  إلوووووووى فاعليوووووووة الووووووودور المهنوووووووي لووووووودائرة  .المرتبوووووووة االخيووووووورة لإلجابوووووووات

العالقووووات العامووووة فووووي القيووووام بوووودورها فووووي إسووووتقطاب الطلبووووة الجووووامعيين، كمووووا وت كوووود النتووووائ  

عف دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة وتحديوووووود صووووووالحياتها فووووووي القيووووووام بوووووودورها علووووووى المسووووووتوى ضوووووو

المجتمعوووووي لجميوووووع األفوووووراد مووووون وجهوووووة نظووووور كووووول مووووون االسووووواتذة والطلبوووووة علوووووى حووووود سوووووواء. 

 (.9..2حيث تتفق هذه النتائ  ودراسة )المجالي، 

 القووووات العامووووة تتووووير النتووووائ  المتعلقووووة فووووي رأ  الطلبووووة فووووي فاعليووووة البعوووود المهنووووي لوووودائرة الع

والبتووووووورا، إلوووووووى أن  األوسوووووووطالتووووووورق  جوووووووامعتيفوووووووي كووووووول مووووووون ، لووووووودائرتي العالقوووووووات العاموووووووة

( "تووووو د  دائووووورة 1مسوووووتوى اإلجابوووووات جووووواءت بدرجوووووة متوسوووووطة، حيوووووث حصووووولت الفقووووورة رقوووووم )

العالقووووووات العامووووووة دور الواجهووووووة اإلعالميووووووة للجامعووووووة موووووون خووووووالل إعووووووداد البيانووووووات وتقووووووديم 

فووووي حووووين  علووووى مسووووتوى إسووووتجابات الطلبووووة، رتبووووة األولووووىالنتوووورات عوووون الجامعووووة"، فووووي الم
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( "تووووووو د  دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة دور الُمرتووووووود لسووووووولو  الطلبوووووووة 4حصووووووولت الفقووووووورة رقوووووووم )

بالنسوووووبة للفقووووورات  علوووووى المرتبوووووة األخيووووورة"، وتعوووووامالتهم موووووع الووووودوائر المختلفوووووة فوووووي الجامعوووووة

ي القيوووووووام بووووووودورها وتعوووووووزى هوووووووذه النتوووووووائ  إلوووووووى فاعليوووووووة دور العالقوووووووات العوووووووام فووووووو .األخووووووورى

اإلعالمووووووووي، كوسوووووووويلة ذات فاعليووووووووة علووووووووى مسووووووووتوى  إعالمووووووووي، فووووووووي حووووووووين ان التخصوووووووويص 

رتوووووواد  المهنووووووي والوووووووظيفي لعموووووول الوووووودوائرة فووووووي الجامعووووووة حوووووودد صووووووالحياتها فووووووي المتابعووووووة وا 

لسووووولو  الطلوووووب الوووووذ  يعووووود احووووود المووووووارد االساسوووووية لهوووووذه الجامعوووووات، حيوووووث تتعوووووار  هوووووذه 

لحاليووووووووة.  وتتفووووووووق هووووووووذه النتووووووووائ  ودراسووووووووة )الحديوووووووود، النتيجووووووووة مووووووووع الهوووووووودف موووووووون الدراسووووووووة ا

2.1..) 

  تتووووووير النتووووووائ  المتعلقووووووة فووووووي رأ  الطلبووووووة فووووووي فاعليووووووة الُبعوووووود التخصووووووي لوووووودائرة العالقووووووات

والبتوووورا، إلووووى أن  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيفووووي كوووول موووون ، العامووووة لوووودائرتي العالقووووات العامووووة

( "تزودنووووووي 6قووووووم )جابات جوووووواءت بدرجووووووة متوسووووووطة، حيووووووث جوووووواءت الفقوووووورة ر سووووووتمسووووووتوى اإل

دائوووووورة العالقوووووووات العامووووووة بالمعلوموووووووات االساسووووووية والضووووووورورية عوووووون الجامعوووووووة التووووووي أرغوووووووب 

اإلجابوووووات، فوووووي حوووووين جووووواءت الفقووووورة  وىباإلنضووووومام اليهوووووا" فوووووي المرتبوووووة االولوووووى علوووووى مسوووووت

موووووع رئاسوووووة الجامعوووووة واالقسوووووام ( "تسوووووهل دائووووورة العالقوووووات العاموووووة عمليوووووة التواصووووول 7رقوووووم )

روح التكاموووول فوووووي اقسووووامها المتعوووووددة"، فووووي المرتبوووووة  يووووة فيهوووووا كمووووا وتنتووووورداريووووة واألكاديماإل

وتتووووووووير هووووووووذه النتووووووووائ  إلووووووووى فاعليووووووووة دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة بالقيووووووووام بالوووووووودور  األخيوووووووورة.

اإلعالمووووي واهتمامهووووا فووووي نقوووول صووووورة  واضووووحة علووووى مسووووتوى األفووووراد بتووووكل مسووووتقل، كمووووا 

فوووووووي التنسووووووويق بوووووووين الووووووودوائر  وتتوووووووير إلوووووووى عووووووودم وضووووووووح وظيفوووووووة دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة

المختلفوووووة فوووووي الجامعوووووة؛ كونهوووووا تعمووووول فوووووي معوووووزل عووووون الطلبوووووة فوووووي هوووووذا الجانوووووب ولسووووورية 

    (.1..2عمل األقسام اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة )الزيود، 
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  تتووووووير النتووووووائ  المتعلقووووووة فووووووي رأ  الطلبووووووة فووووووي فاعليووووووة الُبعوووووود المجتمعووووووي لوووووودائرة العالقووووووات

والبتوووورا، إلووووى أن  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيفووووي كوووول موووون ، العالقووووات العامووووةالعامووووة لوووودائرتي 

تووووووو د  "( 15مسوووووووتوى اإلجابوووووووات جووووووواءت بدرجوووووووة متوسوووووووطة، حيوووووووث حصووووووولت الفقووووووورة رقوووووووم )

دائووووورة العالقوووووات العاموووووة دورا  إداريوووووا  فعووووواال  فوووووي جوووووذب إنتبووووواه الطلبوووووة إلوووووى مالئموووووة ومسوووووتوى 

فوووووي حوووووين  ى إسوووووتجابات الطلبوووووة،علوووووى مسوووووتو  علوووووى المرتبوووووة األولوووووى "الجامعوووووة واسوووووتقطابهم

( "تقوووووووووم دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة بتعريووووووووف كوووووووول طوووووووورف موووووووون 13حصوووووووولت الفقوووووووورة رقووووووووم )

األطووووراف بوووودوره وتكووووون حلقووووة الوصوووول بووووين الجميووووع لتسوووواهم فووووي إسووووتمرار وفاعليووووة العمليووووة 

وتعوووووووزى هوووووووذه  التعليميووووووة فوووووووي الجامعوووووووة"، فوووووووي المرتبوووووووة األخيووووووورة علوووووووى مسوووووووتوى اإلجابوووووووات.

يوووووووة دور العالقوووووووات العاموووووووة فوووووووي اإلهتموووووووام بالجانوووووووب المجتمعوووووووي للطلبوووووووة النتوووووووائ  إلوووووووى فاعل

ومتابعوووووة تووووو ونهم اإلجتماعيوووووة، مموووووا يووووودعم ر يوووووة الطلبوووووة ألهميوووووة الجامعوووووة كم سسوووووة فوووووي 

 (.  1..2( و)الزيود، 3..2المجتمع. وتتفق هذه النتائ  ودراسة كل من )العتيبي، 

كيااااف تساااااهم ": نظاااار األساااااتذة وجهااااة للدراسااااة ثااااانيالمتعلقااااة بالتسااااالل ال سااااتنتاجاتاإل

دائرتااااي العالقااااات العامااااة فااااي إبتكااااار سياسااااات ناجحااااة وتقااااديم عااااروض وحااااوافز، وغيرهااااا 

والبتااارا  األوساااطالشااارق  جاااامعتيمااان التقااادمات التاااي تسااااهم فاااي إساااتقطاب االسااااتذة فاااي 

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟؟"،

 بدرجووووووة متوسووووووطة، حيووووووث حصوووووولت سووووووة جوووووواءت اإلجابووووووات المتعلقووووووة بالتسووووووا ل الثوووووواني للدرا

"تقووووووودم دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة لمحوووووووة عاموووووووة عووووووون الجامعوووووووة ومرافقهوووووووا ( 17الفقووووووورة رقوووووووم )

واقسووووووامها وتووووووزود االسوووووواتذة بوووووودليل الجامعووووووة وتعوووووورفهم بالهيكوووووول االدار  والتنظيمووووووي فيهووووووا"، 

( .2فوووووووي حوووووووين حصووووووولت الفقووووووورة رقوووووووم ) ،علوووووووى المرتبوووووووة األولوووووووى علوووووووى مسوووووووتوى اإلجابوووووووات

ة العالقوووووات العامووووة دورا  اداريوووووا  هاموووووا وتسوووواهم فوووووي إتخووووواذ القوووورارات فيموووووا يتعلوووووق "توووو د  دائووووور 
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سووووووتقطابهم وتعييوووووونهم فووووووي الجامعووووووة"، علووووووى المرتبووووووة بتعيووووووين األ سوووووواتذة والتفوووووواو  معهووووووم وا 

وتعطووووي هووووذه النتووووائ  م توووورا  علووووى فاعليووووة دائوووورة العالقووووات العامووووة فووووي إسووووتقطاب  األخيوووورة.

األردنيوووووة الخاصووووة، حيوووووث انهووووا تسووووواهم فووووي إسوووووتقطاب  األسوووواتذة الجووووامعيين فوووووي الجامعووووات

الكفووووواءات مووووون اعضووووواء الهيئوووووة التدريسوووووية؛ األمووووور الوووووذ  يعوووووزز ويخلوووووق قيموووووة فوووووي وظيفوووووة 

دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة ويظهووووووور دورهوووووووا. مووووووون جانوووووووب أخووووووور، فوووووووأن الووووووودور اإلدار  لووووووودائرة 

لوصوووووول الوووووى العالقوووووات العاموووووة لوووووم يتعووووودى حتوووووى األن الوظيفوووووة اإلعالميوووووة واإلداريوووووة إلوووووى ا

درجووووووووة المفاوضووووووووة مووووووووع األسوووووووواتذة وغيوووووووورهم موووووووون الجموووووووواهير المسووووووووتهدفة موووووووون ق بوووووووول هووووووووذه 

 الجامعات.   

اياااان يكماااان " ماااان وجهااااة نظاااار األساااااتذة:للدراسااااة  ثالااااثالمتعلقااااة بالتسااااالل ال اإلسااااتنتاجات

تنساااايق عالقااااات الهيئااااة التدريسااااية برئاسااااة كاااال ماااان  فاااايالعالقااااات العامااااة  دور دائرتااااي

 "،؟لدراسةن َمحل اجامعتيال

  ةمتوسووووووطجوووووواءت النتووووووائ  المتعلقووووووة بالتسووووووا ل الثالووووووث موووووون وجهووووووة نظوووووور األسوووووواتذة بدرجووووووة ،

 التسلسووووول سياسوووووة بتطبيوووووق العاموووووة العالقوووووات دائووووورة تقووووووم" (24الفقووووورة رقوووووم ) حيوووووث حصووووولت

 سوووووواتذةباأل المتعلقووووووة داريووووووةاإل القوووووورارات إتخوووووواذ سووووووهولة يضوووووومن بمووووووا الجامعووووووة فووووووي دار اإل

علووووووى مسووووووتوى  المرتبووووووة األولووووووىعلووووووى  "،القوووووورارات فووووووي خووووووتالفواال التضووووووارب دون ويحووووووول

 العالقوووووات دائووووورة تتوووووابع" (26الفقووووورة رقوووووم ) حصووووولتفوووووي حوووووين  اإلسوووووتجابات مووووون األسووووواتذة،

 وتعلوووووم الجامعوووووة رئاسوووووة عووووون نيابوووووة األسووووواتذة باسوووووتقطاب المتعلقوووووة التطوووووورات اخووووور العاموووووة

وتوووووودل هووووووذه  األخيوووووورة. المرتبووووووة "، فووووووياالداء فووووووي التووووووفافية لتحقيووووووق بهووووووا االخوووووورى االقسووووووام

النتووووائ  علووووى إلتووووزام دائوووورة العالقووووات العامووووة فووووي دورهووووا المهنووووي والصووووالحيات المنوطووووة بهووووا 

داخووووول وخوووووارج الجامعوووووات األردنيوووووة الخاصوووووة بموووووا ال يتعوووووار  والووووودوائر واألنسووووواق االخووووورى 
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داخووووول الجامعوووووة، كموووووا وتحووووودد النتوووووائ  وظيفيوووووة دائووووورة العالقوووووات العاموووووة فوووووي القيوووووام بووووودورها 

ز اإلجابوووووة السوووووابقة، حيوووووث ان دور دائووووورة العالقوووووات العاموووووة ال يتعووووودى القووووورارات التوووووي وتعوووووز 

تصوووووودرها رئاسووووووة الجامعووووووة كونهووووووا تمثوووووول السوووووولطة العليووووووا فووووووي إتخوووووواذ القوووووورارات فووووووي الحوووووورم 

الجوووووووامعي، األمووووووور الوووووووذ  يعوووووووزز ثقوووووووة االسووووووواتذة فوووووووي الجامعوووووووات األردنيوووووووة الخاصوووووووة علوووووووى 

وموضوووووووع الدراسووووووة الحاليووووووة، كمووووووا وتتفووووووق مسووووووتوى التنظيمووووووات، حيووووووث تتفووووووق هووووووذه النتووووووائ  

 (. 9..2هذه النتائ  ودراسة )التيخ، 

 دائرتي أهمية تظهر اينمن وجهة نظر الطلبة: " رابعالمتعلقة بالتسالل ال ستنتاجاتاإل

 في الطلبة إستقطاب في تساهم التي الناجحة التسويقية السياسات تحقيق في العامة العالقات

 الطلبة؟"،  نظر وجهة من بتراوال األوسط الشرق جامعتي

  بدرجوووووووووة جووووووووواءت اإلسوووووووووتنتاجات المتعلقوووووووووة بالتسوووووووووا ل الثووووووووواني مووووووووون وجهوووووووووة نظووووووووور الطلبوووووووووة

 العامووووووووة النتوووووووورات العالقووووووووات دائوووووووورة تقوووووووودم"( 16الفقوووووووورة رقووووووووم ) متوسووووووووطة، حيووووووووث حصوووووووولت

 كووووول ونهايوووووة بدايوووووة فوووووي الجامعوووووة فوووووي التسوووووجيل علوووووى الطلبوووووة لتتوووووجيع والعووووورو  الخاصوووووة

الفقوووورة رقووووم  جوووواءتفووووي حووووين  علووووى مسووووتوى اإلجابووووات، ة األولووووىالمرتبوووودراسووووي"، فووووي  فصوووول

 التدريبيوووووة الووووودورات عقووووود حوووووال بالطلبوووووة فوووووي باإلتصوووووال العاموووووة العالقوووووات قسوووووم "يقووووووم (18)

علووووووى مسووووووتوى  المرتبووووووة األخيوووووورة والمواعيوووووود"، فووووووي التفاصوووووويل وتبووووووين الجامعووووووة حوووووورم داخوووووول

سووووووووويطرة التطوووووووووور ويعوووووووووزى ضوووووووووعف إسوووووووووتجابة الطلبوووووووووة للفقووووووووورة األخيووووووووورة إلوووووووووى  .اإلجابوووووووووات

التكنولووووووووووجي علوووووووووى مسوووووووووتوى الجامعوووووووووات، حيوووووووووث اصوووووووووبح اسوووووووووتخدام البريووووووووود األلكترونوووووووووي 

وصووووفحات األنترنوووووت كوسووووويلة للتواصوووول اإلجتمووووواعي مووووون دائووووورة العالقووووات العاموووووة بووووودال  مووووون 

األسووووووووواليب التقليديوووووووووة كالهووووووووواتف والفووووووووواكس، كموووووووووا ان اإلسوووووووووتجابة والتواصووووووووول مووووووووون خوووووووووالل 

م فووووي توووووفير الوقووووت والجهوووود وتتوووور  المجووووال متروكووووا  الوسووووائل الحديثووووة اسوووورع بكثيوووور وتسوووواه
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للطلبوووووة لألستفسوووووار عووووون موووووا يخصوووووهم سوووووواء  الووووودورات التدريبيوووووة او البووووورام  التعليميوووووة فوووووي 

(، اإل أنهووووووا تتعووووووار  9..2وتتفووووووق هووووووذه النتووووووائ  مووووووع دراسووووووة )المجووووووالي،  أ  وقووووووت كووووووان.

   (.7..2ودراسة )محسوب، 

مااااا ماااادى متابعااااة " :ن وجهااااة نظاااار الطلبااااةماااا خااااامسالمتعلقااااة بالتسااااالل ال اتنتاجسااااتاإل

دائرتاااااي العالقااااااات العامااااااة للقضاااااايا االجتماعيااااااة للطلبااااااة وتنمياااااة روح الااااااوالء واإلنتماااااااء 

 والبترا من وجهة نظر الطلبة ؟"، األوسطالشرق  جامعتيعندهم في كل من 

  بدرجوووووووووة جووووووووواءت اإلسوووووووووتنتاجات المتعلقوووووووووة بالتسوووووووووا ل الثالوووووووووث مووووووووون وجهوووووووووة نظووووووووور الطلبوووووووووة

تسوووووهل دائووووورة العالقوووووات العاموووووة علوووووى الطلبوووووة "( 24حصووووولت الفقووووورة رقوووووم )متوسوووووطة، حيوووووث 

اإلجووووووووراءات الخاصووووووووة بالتسووووووووجيل والتخوووووووورج وتووووووووزرع فووووووووي الطالووووووووب روح اإلنتموووووووواء لجامعتووووووووه 

وتجعلوووووووه ينقووووووول الصوووووووورة الحسووووووونة المتووووووورفة عنهوووووووا"، فوووووووي المرتبوووووووة األولوووووووى علوووووووى مسوووووووتوى 

قوووووات العاموووووة القضوووووايا ( "تتوووووابع دائووووورة العال23اإلجابوووووات، فوووووي حوووووين حصووووولت الفقووووورة رقوووووم )

اإلجتماعيووووووة للطلبووووووة وتسووووووواهم فووووووي تحسوووووووينها )زيووووووارة موووووووري ، وفوووووواة، تبرعات،..وغيرهوووووووا("، 

وتعوووود هووووذه النتووووائ  كم توووور علووووى فاعليووووة ودور العالقووووات العامووووة فووووي فووووي المرتبووووة األخيوووورة. 

إسوووووتقطاب الطلبوووووة فوووووي الجامعوووووات األردنيوووووة الخاصووووووة، كموووووا تعووووود م تووووورا  إلوووووى قيوووووام دوائوووووور 

عاموووووة فوووووي الجامعوووووات الخاصوووووة بخلوووووق روح الووووووالء واألنتمووووواء فوووووي الطلبوووووة الوووووذين العالقوووووات ال

تسوووووقطبهم؛ األمووووور الوووووذ  يسووووواهم فوووووي إسوووووتقطاب عووووودد اكبووووور مووووون الطلبوووووة مووووون خوووووالل خلوووووق 

    .(Distaso, 2006)حيث تتفق هذه النتائ  ودراسة  "عالقات عامة طيبة".

ال توجد فروق ذات داللة احصائية " اإلستنتاجات المتعلقة باختبار الفرضية الصفرية األول :

في إسهام دائرتي العالقات العامة في إبتكار سياسات  ،(α≤ 1.15عند مستوى الدالله )

الشرق  جامعتيناجحة وتقديم العروض والحوافز في إستقطاب وتعيين األساتذة في كل من 
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الخبرة( ألعضاء الهيئة ، الرتبة العلمية، عدد سنوات النوعوالبترا تبعًا لكل من )العمر،  األوسط

 ، التدريسية"

  دالوووووة احصوووووائية  فوووووروق وجوووووودإلوووووى عووووودم  إختبوووووار الفرضوووووية الصوووووفرية األولوووووى تتوووووير نتوووووائ

فوووووووي إسوووووووهام دائرتوووووووي العالقوووووووات العاموووووووة فوووووووي إبتكوووووووار (، α≤ 5...عنووووووود مسوووووووتوى الداللوووووووه )

سياسووووات ناجحووووة وتقووووديم العوووورو  والحوووووافز فووووي إسووووتقطاب وتعيووووين األسوووواتذة فووووي كوووول موووون 

وقوووود يعووووزى عوووودم وجووووود فووووروق فووووي  ".النوووووع"تبعووووا لمتغيوووور والبتوووورا  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتي

طبيعوووووة العووووورو  التوووووي تقووووودمها دائووووورة العالقوووووات العاموووووة، حيوووووث تتووووومل كووووول مووووون االسووووواتذة 

 من الذكور واألناث.  

 عنووووود مسوووووتوى احصوووووائية وجوووووود فوووووروق ذات داللوووووة (...5 ≥α )دائرتوووووي إسوووووهام فوووووي درجوووووة 

 إسوووووتقطاب فوووووي والحووووووافز العووووورو  وتقوووووديم ناجحوووووة سياسوووووات إبتكوووووار فوووووي العاموووووة العالقوووووات

"، الخبووووورة" لمتغيووووور وفقوووووا   والبتووووورا األوسوووووط التووووورق جوووووامعتي مووووون كووووول فوووووي األسووووواتذة وتعيوووووين

االخووووورى. فئوووووات ال( سووووونوات عنووووود مقارنتهوووووا موووووع 3-1ق لصوووووالح فئوووووة )و الفووووور حيوووووث اسوووووتقرت 

عاموووووة تسوووووتند إلوووووى وتتوووووير هوووووذه النتيجوووووة إلوووووى ان العووووورو  التوووووي تقووووودمها دائووووورة العالقوووووات ال

طريقوووووووووة إداريوووووووووة محكموووووووووة، إذ تتفووووووووواوت هوووووووووذه العووووووووورو  وفقوووووووووا  لمسوووووووووتوى خبووووووووورة األسووووووووواتذة 

 .الجامعيين، وتتفق هذه النتيجة واهداف الدراسة الحالية

 ( 5...وجوووووود فوووووروق ذات داللوووووة احصوووووائية عنووووود مسوووووتوى ≥α فوووووي درجوووووة إسوووووهام دائرتوووووي ،)

و  والحووووووافز فوووووي إسوووووتقطاب العالقوووووات العاموووووة فوووووي إبتكوووووار سياسوووووات ناجحوووووة وتقوووووديم العووووور 

 ،والبتووووورا وفقوووووا  لمتغيووووور "العمووووور" األوسوووووطالتووووورق  جوووووامعتيوتعيوووووين األسووووواتذة فوووووي كووووول مووووون 

( سوووووووونوات عنوووووووود مقارنتهووووووووا مووووووووع الفئووووووووات 34-25الفووووووووروق لصووووووووالح فئووووووووة )حيووووووووث اسووووووووتقرت 

التوووووووووووووووي تسوووووووووووووووتهدف األسووووووووووووووواتذة الجوووووووووووووووامعيين  وتعزى هذه الفروق إلى ان العرو  األخرى.
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رة والتووووي تووووزداد وفقووووا  للتغيوووور فووووي العموووور، حيووووث ان الخبوووورة تووووأتي تتفوووووت وفقووووا  لمتغيوووور الخبوووو

مووووع ازديوووواد سوووونوات العموووول فووووي الجامعووووات. وفووووي األغلووووب، فووووأن الجامعووووات تسووووتهدف الفئووووة 

التووووابة متوسووووطة العموووور موووون األسوووواتذة بهوووودف االسووووتمرارية فووووي العموووول فووووي الجامعووووة، وهووووذا 

 م تر على نجاح هذه السياسات التي تقدمها الدائرة. 

 وجووووو( 5...ود فوووووروق ذات داللوووووة احصوووووائية عنووووود مسوووووتوى ≥α فوووووي درجوووووة إسوووووهام دائرتوووووي ،)

العالقوووووات العاموووووة فوووووي إبتكوووووار سياسوووووات ناجحوووووة وتقوووووديم العووووورو  والحووووووافز فوووووي إسوووووتقطاب 

والبتوووووورا وفقووووووا  لمتغيوووووور "الرتبووووووة  األوسووووووطالتوووووورق  جووووووامعتيوتعيووووووين األسوووووواتذة فووووووي كوووووول موووووون 

درس( عنوووووود مقارنتهووووووا مووووووع فئتووووووي )اسووووووتاذ الفووووووروق لصووووووالح فئووووووة )المووووووإذ اسووووووتقرت  "،العلميووووووة

مسووووواعد، واسوووووتاذ متوووووار (. حيوووووث تسوووووتند دائووووورة العالقوووووات العاموووووة فوووووي الجامعوووووات األردنيوووووة 

الخاصوووووة إلوووووى الرتبوووووة العلميوووووة فوووووي إسوووووتهدافها لألسووووواتذة الجوووووامعيين، والتوووووي بووووودورها تسووووواهم 

 .في كفاءة العملية التعليمية وتنمية الجامعة

 

تووووووائ  إلووووووى رفوووووو  الفرضووووووية الصووووووفرية األولووووووى للدراسووووووة، وقبووووووول إسووووووتنادا  لمووووووا سووووووبق، تتووووووير الن

وجاااد فاااروق ذات داللاااة احصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااه تالفووور  البديلوووة والتوووي تووونص علوووى "

(1.15 ≥α فااااي إسااااهام دائرتااااي العالقااااات العامااااة فااااي إبتكااااار سياسااااات ناجحااااة وتقااااديم ،)

 األوساااطالشااارق  يجاااامعتالعاااروض والحاااوافز فاااي إساااتقطاب وتعياااين األسااااتذة فاااي كااال مااان 

، الرتبااة العلمياااة، عاادد ساانوات الخبااارة( ألعضاااء الهيئاااة الناااوعوالبتاارا تبعااًا لكااال ماان )العماار، 

 . التدريسية"
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وجااااد فااااروق ذات داللااااة تال " :ثانيااااةاإلسااااتنتاجات المتعلقااااة باختبااااار الفرضااااية الصاااافرية ال

امااااااة العالقااااااات الع دائرتاااااايفااااااي فاعليااااااة  (،α≤ 1.15عنااااااد مسااااااتوى الداللااااااه ) حصااااااائيةإ

والبتااارا تبعاااًا  األوساااطالشااارق  جاااامعتيكااال مااان  تنسااايق عالقاااات الهيئاااة التدريساااية برئاساااةب

( ألعضاااااااء الهيئااااااة ساااااانوات الخباااااارةعاااااادد  ، الرتبااااااة العلميااااااة،النااااااوع)العماااااار،  لكاااااال ماااااان

 "، التدريسية

  فروق دالة احصائية وجودحيث تتير النتائ  إلى ( 5...عند مستوى الدالله ≥α ) في

 جامعتيكل من  تنسيق عالقات الهيئة التدريسية برئاسةعالقات العامة بال دائرتيفاعلية 

وقد تعزى هذه النتائ  إلى اختالف الرتب العلمية . "النوع" لمتغير والبترا تبعا   األوسطالترق 

 لألساتذة، حيث ان الرتبة العلمية تحدد صالحيات التعامل مع األساتذة في هذه الجامعات.  

 عند مستوى احصائية ةوجود فروق ذات دالل (...5 ≥α) دائرتيفاعلية  درجة، في 

 األوسط الترق جامعتيكل من  تنسيق عالقات الهيئة التدريسية برئاسةالعالقات العامة ب

( سنوات عند مقارنتها 3-1لصالح فئة )حيث استقرت الفروق  ،"الخبرة" لمتغير والبترا تبعا  

إلى نفس األسباب المتعلقة بالرتبة العلمية وقد تعزى هذه النتيجة  الفئات األخرى.مع 

لألساتذة، وتتير استقرار الفروق لهذا المستوى في سنوات الخبرة إلى ان األساتذة ذو  

سنوات الخبرة القليلة في التعليم الجامعي قد يملكون صالحيات اقل من األساتذة ذو  

 الخبرات العالية.

 عند مستوى احصائية وجود فروق ذات داللة (...5 ≥α) فاعلية العالقات  درجة، في

 والبترا تبعا   األوسط الترق جامعتيكل من  تنسيق عالقات الهيئة التدريسية برئاسةبالعامة 

( سنوات عند مقارنتها مع فئة 34-25الفروق لصالح فئة ) حيث استقرت ،"العمر" لمتغير
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سمية في التعامل مع حيث تعزى هذه النتائ  إلى مستوى الصالحية والر  سنة فأكثر(. 45)

 األساتذة من ذو  األعمار المتوسطة.

 عند مستوى احصائية وجود فروق ذات داللة (...5 ≥α)،  فاعلية دائرتي  درجةفي

 األوسط الترق جامعتيكل من  تنسيق عالقات الهيئة التدريسية برئاسةبالعامة  العالقات

ق لصالح فئة )المدرس( عند مقارنتها و فر الحيث استقرت  ،"الرتبة العلمية" لمتغير والبترا تبعا  

حيث تعزى هذه النتائ  إلى مستوى الرسمية في  .واستاذ متار ( ،مع فئتي )استاذ مساعد

 التعامل مع األساتذة ذو  الرتب العلمية الحديثة.

ممووووووا سووووووبق، تتووووووير النتووووووائ  إلووووووى رفوووووو  الفرضووووووية الصووووووفرية الثانيووووووة وبالتووووووالي قبووووووول الفوووووور  

عنااااااد مسااااااتوى الداللااااااه  وجااااااد فااااااروق ذات داللااااااة إحصااااااائيةت" :البووووووديل الووووووذ  يوووووونص علووووووى

(1.15 ≥α،)  العالقااااات العامااااة بتنساااايق عالقااااات الهيئااااة التدريسااااية  دائرتاااايفااااي فاعليااااة

، الرتبااااة النااااوعوالبتاااارا تبعااااًا لكاااال ماااان )العماااار،  األوسااااطالشاااارق  جااااامعتيبرئاسااااة كاااال ماااان 

 ".  العلمية، عدد سنوات الخبرة( ألعضاء الهيئة التدريسية

 داللااااة ذات فااااروق توجااااد "ال الثالثااااة: إلسااااتنتاجات المتعلقااااة باختبااااار الفرضااااية الصاااافريةا

 فاااي تسااااهم الناجحاااة التساااويقية للسياساااات العاماااة العالقاااات تحقياااق كيفياااة فاااي احصاااائية

 العماااار، ،النااااوع) ماااان لكاااال تبعاااااً  والبتاااارا األوسااااط الشاااارق جااااامعتي فااااي الطلبااااة أسااااتقطاب

 للطبة"، ( األكاديمي البرنامج

 فروقا  دالة احصائية وجودعدم يث تتير النتائ  إلى ح ( 5...عند مستوى الدالله ≥α ) في

 الطلبة أستقطاب في تساهمالتي  الناجحة التسويقية للسياسات العامة العالقات تحقيق كيفية

حيث ان الخطة التسويقية التي تعدها  ."النوع" لمتغير تبعا والبترا األوسط الترق جامعتي في
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العالقات العامة تكون تاملة لمختلف المستويات من الطلبة، سواء الطلبة الحديثين او دائرة 

  المعيدين منهم. 

 فروقا  دالة احصائية وجود ( 5...عند مستوى الدالله ≥α)،  العالقات تحقيق كيفيةفي 

 األوسط الترق جامعتي في الطلبة أستقطاب في تساهم الناجحة التسويقية للسياسات العامة

" البكالوريوس"لصالح برنام  حيث استقرت النتائ  ، "البرنام  األكاديمي" لمتغير تبعا البتراو 

وتعزى هذه النتيجة إلى اإلرتفاع الكبير في عدد . عند مقارنته مع غيره من البرام  األكاديمية

 الطلبة المنتسبين إلى برنام  البكالوريوس، حيث انهم يمثلون المورد والمصدر االكبر في

 اإلستثمار في الجامعات الخاصة.  

 فروقا  دالة احصائية وجود ( 5...عند مستوى الدالله ≥α)  العامة العالقات تحقيق كيفيةفي 

 والبترا األوسط الترق جامعتي في الطلبة أستقطاب في تساهم الناجحة التسويقية للسياسات

( سنة عند مقارنتها .2-18ة )الفروق لصالح الفئة العمرياستقرت  إذ ،"العمر" لمتغير وفقا  

وتعزى هذه النتائ  إلى ان هذه الفئة العمرية تمثل طلبة السنوات  الفئات العمرية االخرى.مع 

 الثالث األولى وفق نظام التعليم الجامعي في المملكة األردنية الهاتمية.

 ذات فروق دتوج: "الفر  البديل الذ  ينص على تقبلو  لثةرف  الفرضية الصفرية الثات، وعليه

 في تساهم الناجحة التسويقية للسياسات العامة العالقات تحقيق كيفية في احصائية داللة

 البرنامج العمر، ،النوع) من لكل تبعاً  والبترا األوسط الشرق جامعتي في الطلبة أستقطاب

 .للطبة"( األكاديمي

ات داللااااة احصااااائية "ال توجااااد فااااروق ذ:الصاااافرية الرابعااااة  الفرضاااايةب اإلسااااتنتاجات المتعلقااااة

فااااااي متابعااااااة قساااااام العالقااااااات العامااااااة  للقضااااااايا االجتماعيااااااة للطلبااااااة وزرع روح الااااااوالء 
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، العماااار، النااااوعوالبتاااارا تبعااااًا لكاااال ماااان ) األوسااااطالشاااارق  جااااامعتيواالنتماااااء فااااي كاااال ماااان 

 البرنامج األكاديمي( للطبة"، 

  داللووووووووه وجووووووووود فروقوووووووا  دالوووووووة احصووووووووائية عنووووووود مسوووووووتوى العووووووودم حيوووووووث تتوووووووير النتووووووووائ  إلوووووووى

(...5≥α ) فووووووي متابعووووووة قسووووووم العالقووووووات العامووووووة  للقضووووووايا االجتماعيووووووة للطلبووووووة وزرع روح

حيووووث . "النوووووع"والبتوووورا تبعووووا لمتغيوووور  األوسووووطالتوووورق  جووووامعتيالوووووالء واالنتموووواء فووووي كوووول موووون 

ان اهتموووووام دائووووورة العالقوووووات العاموووووة يتوووووتمل علوووووى كوووووال النووووووعين مووووون الطلبوووووة دون التمييوووووز 

 من ه الء الطلبة ال يختلف على مستوى الجامعة. كون المنفعة المكتسبة

 ( 5...وجود فروق دالة احصائية عند مستوى الدالله ≥α )  في متابعة قسم العالقات العامة

 األوسطالترق  جامعتيللقضايا االجتماعية للطلبة وزرع روح الوالء واالنتماء في كل من 

تقرت اإلجابات لصالح برنام  البكالوريوس ، كما اسوالبترا تبعا لمتغير "البرنام  األكاديمي"

عن البرام  األكاديمية األخرى. وتعزى هذه النتيجة إلى اإلرتفاع الكبير في عدد الطلبة 

الجامعات طلبة االكبر في عدد المنتسبين إلى برنام  البكالوريوس، حيث انهم يمثلون ال

 الخاصة.  

 عنووووود مسوووووتوى احصوووووائية وجوووووود فوووووروق ذات داللوووووة (...5 ≥α)،  متابعوووووة قسوووووم فوووووي كيفيوووووة

العالقوووووات العاموووووة  للقضوووووايا االجتماعيوووووة للطلبوووووة وزرع روح الووووووالء واالنتمووووواء فوووووي كووووول مووووون 

لصووووووالح  تأن الفووووورق كانووووو حيووووووث ،"العمووووور" لمتغيووووور وفقوووووا   والبتوووووورا األوسوووووطالتووووورق  جوووووامعتي

  العمرية االخرى.فئات ال( سنة عند مقارنتها مع .2-18الفئة العمرية )

: الفوووووور  البووووووديل الووووووذ  يوووووونص علووووووى تقبوووووولو  رابعووووووةالفرضووووووية الصووووووفرية الرف  توووووو، ممووووووا سووووووبق

توجااااااد فااااااروق ذات داللااااااة احصااااااائية فااااااي متابعااااااة قساااااام العالقااااااات العامااااااة  للقضااااااايا "
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 األوسااااطالشاااارق  جااااامعتياالجتماعيااااة للطلبااااة وزرع روح الااااوالء واالنتماااااء فااااي كاااال ماااان 

 .طبة"، العمر، البرنامج األكاديمي( للالنوعوالبترا تبعًا لكل من )

 

 ثانيًا: اهم التوصيات للدراسة الحالية

تتووووير نتووووائ  الدراسووووة الحاليووووة إلووووى ضوووورورة اتبوووواع األجووووراءات الالزمووووة التاليووووة موووون قبوووول 

 رئاسة الجامعات اإلردنية الخاصة فيما يتعلق بدائرة العالقات العامة: 

ت العامووووووة ضوووووورورة اإلهتمووووووام بالبعوووووود المجتمعووووووي لألسوووووواتذة الجووووووامعيين موووووون دوائوووووور العالقووووووا 1-

فوووووووي الجامعوووووووات االردنيوووووووة الخاصوووووووة، حيوووووووث ان الرسووووووومية المهنيوووووووة قووووووود طغوووووووت علوووووووى هوووووووذه 

إسووووووتقطاب الفئووووووات المرغوبووووووة موووووون االسوووووواتذة الجووووووامعيين ذو   يمنووووووعالعالقووووووة؛ اإلموووووور الووووووذ  

أيضووووا ، يجووووب تعزيووووز دور دائوووورة العالقووووات العامووووة فووووي الجوانووووب المتعلقووووة بمتابعووووة الخبوووورات. 

 م حيث يعتبر ذل  موردا  اساسيا  لهذه الجامعات.قضايا الطلبة وتوجيه سلوكه

ضووووووورورة توسوووووووويع نطوووووووواق صووووووووالحيات دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة فووووووووي الجامعووووووووات األردنيووووووووة  2-

الخاصوووووة لتعزيوووووز دورهوووووا اإلدار ، حيوووووث ان توسووووويع صوووووالحياتها يسوووووهم فوووووي إسوووووتقطاب عووووودد 

 اكبر من االساتذة والطلبة الجامعيين. 

لووووووودوائر فوووووووي الجامعوووووووات االردنيوووووووة الخاصوووووووة حيوووووووث رسوووووووم خطوووووووط تنافسوووووووية علوووووووى مسوووووووتوى ا3- 

تسوووواهم مثوووول هووووذه الخطووووط فووووي زيووووادة فعاليووووة هووووذه الوووودائرة بالقيووووام بوووودورها المجتمعووووي، األموووور 

 الذ  يسهل في إستقطاب األساتذة ذو  الكفاءات والخبرات.  
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ضووووورورة خلوووووق حلقوووووة وصووووول مباتووووورة بوووووين دائووووورة العالقوووووات العاموووووة والطلبوووووة فوووووي الجامعوووووات  -4

الخاصوووووة، حيوووووث يسوووووهم ذلووووو  فوووووي ر يوووووة واضوووووحة لوظيفوووووة دائووووورة العالقوووووات العاموووووة  األردنيوووووة

 في هذه الجامعات.

ضوووووورورة إضووووووافة بعوووووو  الوظووووووائف اإلضووووووافية ضوووووومن مهووووووام دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة فووووووي  -5

األسوووواتذة وغيوووورهم موووون جمهووووور او  مووووع تفووووال الجامعووووات األردنيووووة الخاصووووة كووووي تووووتمكن موووون

الجامعووووات، األموووور الووووذ  يوووودعم دور الوووودائرة فووووي عمليووووة المسووووتهدفة موووون ق بوووول هووووذه  الجموووواهير

اإلسووووووتقطاب. موووووون ناحيووووووة أخوووووورى، يجووووووب رفووووووع الوووووودعم الموووووواد  وتخصوووووويص موووووووارد إضووووووافية 

للوووووودائرة موووووون قبوووووول إدارة الجامعووووووة لكووووووي تووووووتمكن موووووون القيووووووام بأهوووووودافها علووووووى الوجووووووه االمثوووووول، 

امعوووووات اإلردنيوووووة وتووووووفير الوسوووووائل الالزموووووة، وتقنوووووين الخطوووووط الفاعلوووووة لتنميوووووة الووووودائرة فوووووي الج

 الخاصة.

ضووووووووورورة تعزيوووووووووز دور التكنولوجيوووووووووا والتقنيوووووووووات واسوووووووووتخدامها فوووووووووي القيوووووووووام بوظوووووووووائف دائووووووووورة  -6

العالقوووووات العاموووووة فوووووي الجامعوووووات الخاصوووووة، حيوووووث ُتسووووورع وتفعووووول دورهوووووا فوووووي فاعليوووووة الووووودائرة 

 في عملية اإلستقطاب.

ف السوووووووتقطاب ئووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة لسياسوووووووات تسوووووووويقية ناجحوووووووة تهوووووووداتبووووووواع دضووووووورورة إ -7

الفئووووووووات المختلفووووووووة موووووووون الطلبووووووووة، حيووووووووث ان تركيزهووووووووا ينصووووووووب فووووووووي الغالووووووووب علووووووووى درجووووووووة 

 البكالوريوس.      
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  المراجع

 إواًل: المراجع العربية

 :، الكويت1، طمباد  علم اإلتصال ونظريات التأثير(. 3..2إسماعيل، محمود حسن )

 .271الفرزدق للنتر والتوزيع، ص 

 ميدانية الم سسة: دراسة في العامة العالقات وتنمية التحفيز سياسة" (.2.12بسمة، بوكرش. )

كلية االداب والعلوم االنسانية  ،)رسالة ماجستير( عنابة".– أرسيلورميتال بم سسة

 .144عنابة، ص– مختار باجي جامعةواإلجتماعية، 

، ية والتطبيقاسس العالقات العامة بين النظر (. 9..2جرادت، عبد الناصر و لبنان، التامي )

 دار اليازور  للنتر والتوزيع.  :عمان

(. "العالقات العامة في المنظمة بين المفهوم والوظيفة". 8..2جفال، سامية و بوزيد، سليمة )

 .4-3، جامعة محمد خيضر، سكرة، الجزائر، صورقة عمل

ضة دار النه :القاهرة ،1طمدخل معاصر للعالقات العامة، (. 7..2) بطرس ، سليمجلدة

 العربية.

 و للنشر الفجر دارالحديثة،  الم سسات في العامة (. العالقات7..2) منير حجاب، محمد

 .61-.6، القاهرة، مصر، صالتوزيع
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(. "واقع دائرة العالقات العامة بالجامعات األردنية دراسة تقييمية .2.1الحديد، علي يحي بدر )

لية اإلعالم، جامعة الترق ك. )رسالة ماجستير(من وجهة نظر طلبة الجامعة". 

 األوسط، عمان، االردن. 

دار وائل للنتر : ، عمان1، طالنظريات اإلجتماعية المتقدمة(. 5..2الحسن، إحسان محمد. )

  .52والتوزيع، ص 

(. "الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية 6..2حسن، محمد ابو هاتم )

كلية التربية، جامعة المل  سعود، ورقة عمل، "، spssوالتربوية باستخدام برمجية 

 المملكة العربية السعودية. 

 .  : عالم الكتب، القاهرة4، طالعالقات العامة(. 5..2حسين، سمير محمد )

 الوووطن فووي تهموويشوال القناعووة بووين العامووة (. " العالقووات2.14حسووين، هتووام محموود )

ة البريطانيووووووووة للدرسووووووووات العليووووووووا، ، االكاديميووووووووة العربيوووووووو)رسااااااااالة ماجسااااااااتير(العربووووووووي"، 

 .]2.15اكتوبر  25تم الدخول بتاريخ [  www.abahe.co.ukمتوافرة على 

القاهرة: ، دراسات في اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال والرأي العام(. 8..2حمادة بسيوني، إبراهيم )

 .2.8، ص 1عالم الكتب، ط

 في غزة بمحافظات والمهني التقني والتدريب التعليم وأنواع "أنماط (.2111) الرحيم عبد حمدان،

 عتر، السابع المجلد ،التقني للتعليم العربية المجلة الفلسطينية". الوطنية ظل السلطة

 بغداد، العراق. األول، العدد

http://www.abahe.co.uk/
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طينية في بناء (. "دور دائرة العالقات العامة في الجامعات الفلس2.11دراغمة، رافع احمد )

، كلية الدراسات )رسالة ماجستير(عالقات مع مجتمع الطلبة: دراسة مسحية مقارنة". 

 .      71العليا، جامعة الها ، هولندا، ص

 :والعترين الحاد  القرن في العامة العالقات(.  .2.1)  نبيل والمجالي، البار  عبد درة،

 .والتوزيع للنتر وائل دار: نعما واستراتيجي نظامي منحى والممارسة النظرية

 :الحادي والعشرين القرن في العامة العالقات (..2.1نبيل. ) والمجالي، البار  عبد درة،

 .والتوزيع للنتر دار وائل عمان: واستراتيجي، نظامي منح  والممارسة النظرية

للنتر  دار جريرعمان: ، 1، طالعالقات العامة في التطبيق(. 5..2الدليمي، عبد الرزاق )

 والتوزيع.

، 4، طاالجتماع علم منظور من واإلعالم العامة العالقات(. 4..2)احمد  حسين رتوان،

 .الحديث الجامعي المكتب :اإلسكندرية

(. "دور العالقات العامة في تعزيز المهارات الوظيفية للعاملين 2.14الرتيد ، محمد عو  )

، كلية اإلعالم، جامعة الترق اجستير()رسالة مفي الجامعات: جامعة الكويت نموذجا "، 

 .األردن-األوسط، عمان

دائرة المكتبة عمان: ، 1، طالعالقات العامة في منشأة القطاع الخاص(. 1998رمضان، زياد )

 الوطنية.

 نظر وجهة من األردنية الجامعات في العامة العالقات دوائر أداء تقييم"(. 1..2الزيود، صالح )

  ،"موظفيها
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واقع ممارسات العالقات العامة في كليات المجتمع في اربد كما يراها "(. 1999السكران )

 االداريون والمدرسون".

اسووتقطاب الكفوواءات البتوورية علووى مسووتوى  أسوواليب وطوورق (."2.12سووالمة، طووارق عبوود النبووي )

متووووووووووووووووووووووووووووافرة علووووووووووووووووووووووووووووى: "، ورقااااااااااااااااااااااااااااة بحثياااااااااااااااااااااااااااة، المنظموووووووووووووووووووووووووووة والدولوووووووووووووووووووووووووووة

http://kenanaonline.com/users/tareqsalama33/posts/605556  ] توووووووووووووم

 .]5/12/2.15الدخول في

 مكتبة نانسي.دمياط: مقدمة في علم اإلتصال، (. 5..2سميسم، عبد الرحيم درويش )

ة واإلعالم لدى الصورة الذهنية لدائرة العالقات العام(. "2.13التديفات، عدنان مترو  )

)رسالة ماجستير(، اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية: دراسة تطبيقية". 

 االردن.-كلية اإلعالم، جامعة الترق األوسط، عمان

(. "صراع الدور وعالقته بالسلو  االدار  لمدير  التربية والتعليم 6..2الترار ، سالم بن بتير )

. اإلدارة والتخطيط التربو . جامعة ام )رسالة دكتوراه(ة". في المملكة العربية السعودي

 القرى. المملكة العربية السعودية. 

(. "دور العالقات العامة في وكالة االباء الكويتية )كونا( في 2.13التمر ، محمد وسمي )

، كلية اإلعالم، )رسالة ماجستير(تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيها: دراسة تطبيقية". 

 معة الترق األوسط، عمان، االردن. جا

http://kenanaonline.com/users/tareqsalama33/posts/605556
http://kenanaonline.com/users/tareqsalama33/posts/605556
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(. "دور الصحف اإللكترونية الفلسطينية تاميفي ترتيب 2.15التيخ، عدالت عبد المعطي )

(، )رسالة ماجستيراألولويات نحو القضايا االقتصادية المحلية: دراسة ميدانية تحليلية". 

 غزة. -كلية االداب، الجامعة االسالمية

 م سسة حورس للنتر والتوزيع.اإلسكندرية: . دارة العالقات العامةإ(. 5..2الصيرفي، محمد. )

 (.7)، 244 ،إلعالمي(. "العالقات العامة: صناعة القرن"، ا2.13الطراونة، احمد )

الترويج والعالقات العامة: مدخل اإلتصاالت التسويقية (. 6..2العاصي، تريف احمد )

 . الدار الجامعية للكتباإلسكندرية: ، المتكاملة

 .عالم الكتبالقاهرة: ، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير(. 4..2عبد الحميد، محمد )

ورقة بحثية مقدمة في (. "مفاهيم التقويم والقياس واألداء"، 2.13عبد المجيد، احمد عودة )

، كلية 23/1/2113-21الحلقة العلمية تحت عنوان قياس األداء في العمل األمني 

 المملكة العربية السعودية -م  التدريبية، الريا التدريب، قسم البرا

دار الفكر القاهرة:  ،1ط نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربية،(. 8..2العبد، نهى عاطف )

 . 341ص  العربي،

(. "دور العالقات العامة في تفعيل عالقة المنظمة بجمهور 3..2العتيبي، محمد مصلح. )

المستفيدين من خدمات جوازات الخرج  على جمهور المستفيدين: دراسة ميدانية مقارنة

، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم )رسالة ماجستير(والمزاحمية". 

 االمنية، الريا .

 عالم الكتب.القاهرة:  ،4. طاالسس العملية للعالقات العامة(. ...2عجوة، علي )
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 2التروق، ص دارعمان: ، 1. طمعاصرال االجتماع علم معجم (. 6..2خليل ) عمر، معن

. اإلتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر(. 4..2غريب، عبد السميع غريب )

 م سسة تباب الجامعة. االسكندرية: 

(. "تقويم برام  العالقات العامة في ضوء اهدافها: دراسة ميدانية 1..2)الفرد، جبران بن هيف. 

، كلية )رسالة ماجستير(في المملكة العربية السعودية". على وزارة الداخلية وأجهزتها 
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انموذج مقترح للعالقات العامة في الجامعات األردنية الرسمية (. 9..2المجالي، نبيل خليف )

ل للنتر دار وائ: ، عمان1. طوالخاصة في ضوء الواقع واالتجاهات االدارية المعاصرة

 والتوزيع.

االدارة االستراتيجية للموارد البشرية: مدخل لتحقيق (. 3..2المرسي، جمال الدين محمد. )

   .الدار الجامعيةمصر: ، الميزة التنافسية لمنظمة القرن الواحد والعشرين

(. "العالقات العامة في الم سسات الصحية الجزائرية: دراسة ميدانية 9..2مسيلي، ياسين )

. كلية العلوم )رسالة ماجستير(مستتفى الجامعي ابن باديس في القسطنطينية". بال

 .االجتماعية واالنسانية، جامعة منتسور ، القسطنطينية، الجزائر
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، القاهرة: دار الفكر 1، طتقنيات ومناهج البحث العلمي(. 2..2المتوخي، حمد سليمان )

 العربي.

 م سسة تباب الجامعة. اإلسكندرية: ، لعالقات العامة(. ا...2المصر ، احمد )

(. "تأثير االستقطاب والبقاء على 4..2المعتر، زياد يوسف و الهيتي، صالح الدين حسين )

االداء الوظيفي في وظائف اإلدارة العليا: دراسة ألتجاهات االدارة العليا في الوزارات 

 .  (1)، .2، مجلة جامعة دمشقوالدوائر األردنية". 

 دار نيبو للنتر. : عمان .االسس والمباديء-التدريب(. 9..2)معمار، صالح 

كلية القاهرة: ، 4، طنظريات اإلعالم (.7..2المكاوى، حسن عماد و العبد، عاطف، عدلى )

 اإلعالم، جامعة القاهرة.
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 (1الملحق رقم )

 قائمة باسماء محكمي اإلستبانة

 الجامعة التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم
عالم دكتور أستاذ حميدة سميسم 1  األوسطجامعة الترق  رأ  عام وا 
 ترق االوسطجامعة ال أعالم ودعاية ار أستاذ مت كامل خورتيد 2
 األوسطجامعة الترق  عالقات عامة أستاذ دكتور عزت حجاب 3
 جامعة بغداد عالقات عامة دكتور مساعدأ.  عبد المحسن التافعي 4
 جامعة بغداد عالقات عامة أستاذ دكتور علي جبار التمر  5
 معة بغدادجا عالقات عامة دكتور مساعدأ.  محمد حسن العامر  6
 جامعة بغداد عالقات عامة أستاذ دكتور رتيد حسين 7
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 (2الملحق رقم )

 إستبانة األساتذة بعد التحكيم

 بسام اهلل الرحمن الرحيم

 

 األوسطالشرق جامعة 

  اإلعالمكلية 

 السادة األساتذة المحترمين،،

 وبعد: ةً طيب ةتحي

دور العالقااااات العامااااة فااااي )بعنوووووان  اإلعووووالمي تخصووووص فوووو رسووووالة ماجسووووتيريقوووووم الباحووووث بإعووووداد   

والبتاااااارا  األوسااااااطالشاااااارق  جااااااامعتيإسااااااتقطاب األساااااااتذة والطلبااااااة فااااااي الجامعااااااات األردنيااااااة الخاصااااااة: 

إسوووووتقطاب وتعيووووووين األسوووووواتذة وتتووووووجيع الطلبووووووة علووووووى  فووووووي دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة. ونظوووووورا  ألهميوووووة (أنموذجاااااااً 

تنصوووووب  ، ولموووووا لوووووُه مووووون اثوووووار إيجابيوووووةجتمووووواعي الفعوووووال لهوووووذه الووووودائرةدور اإلدار  واال، والووووواإلنتسووووواب للجامعوووووة

فاعليووووووة  لبيووووووان موووووودى انةسووووووتباإل ه، موووووون هنووووووا جوووووواءت أهميووووووة هووووووذفووووووي مصوووووولحة الجامعووووووات األردنيووووووة الخاصووووووة

والبتووووورا كوووووأنموذج فوووووي إسوووووتقطاب األسووووواتذة  األوسوووووطالتووووورق  جوووووامعتيدائرتوووووي العالقوووووات العاموووووة فوووووي كووووول مووووون 

غوووووورا  البحووووووث العلمووووووي سووووووتخدم إلت ةسووووووتباناإل ه. علمووووووا  بووووووأن هووووووذنيووووووة الخاصووووووةوالطلبووووووة فووووووي الجامعووووووات األرد

بدقووووة وعنايووووة، لمووووا لهووووذه اإلجابووووة موووون أهميووووة فووووي تحقيووووق  سووووتبانةالتكوووورم باإلجابووووة علووووى أسووووئلة اإل فقووووط، راجيووووا  

  أهداف الدراسة.

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
                         

   الباحث                                                                               

 عاصم صاحب الجنابي                                                                         
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 البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة
   :ة من العبارات اآلتيةأمام الخيار المناسب لكل عبار ( √)يرج  التكرم بوضع إشارة 

 العمر .1

  سنة  34 - 20  )       (
  سنة فأكثر  40 )       (

  سنة  44 - 30 )       (

  النوع .3

 )       ( انثى ذكر  )       (

   ةالعلمي رتبةال .2

   أستاذ متار )       (  مدرس)       ( 

 أستاذ)       (  أستاذ مساعد)       ( 

 العلمي  تخصصال .4

)                                            ( 

 عدد سنوات الخبرة  .5

  سنوات 5 - 4 )     ( سنوات   3 - 1 )    (
 سنه فأكثر 13)   ( 

  سنة  12 - 15 ( )      سنوات  9 - 7 )    (
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 ستبانةأسئلة اإل
 ن العبارات التالية: ( أمام درجة موافقتكم على كل عبارة م√يرجى التكرم بوضع إتارة )

 اواًل: المجال األول الُمتعلق بطبيعة عمل دائرة العالقات العامة في الجامعات الخاصة االردنية 

 الفقرات 
موافق 

 بدرجة عالية 
 موافق 

موافق بدرجة 
 متوسطة 

 غير موافق 
غير 

موافق 
 بشدة 

 عد المهني للعالقات العامةالبُ 

1 

بووووووأبراز  جووووووامعتيي تقووووووم دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة فوووووو
ر يووووة ورسووووالة الجامعووووة وأهوووودافها فووووي مختلووووف مرافووووق 

 الجامعة 
     

2 

توووووووووووو د  دائوووووووووووورة العالقووووووووووووات العامووووووووووووة دور الوسوووووووووووويط 
اإلعالموووووووووي مووووووووون خوووووووووالل إعوووووووووداد البيانوووووووووات وتقوووووووووديم 

 النترات عن الجامعة ومرافقها.
     

3 
تقوووووم دائوووورة العالقووووات العامووووة بوظيفووووة اإلتصووووال بووووين 

 اتذة في الخارج والداخل.إدارة الجامعة واألس
     

4 

تقووووووم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بالتنسووووويق اإلدار  مووووون 
خووووالل تقوووووديم العووووورو  الخاصووووة لألسووووواتذة ومحاولوووووة 

 إستقطابهم للعمل في الجامعة.
     

5 
توووو د  دائوووورة العالقووووات العامووووة دور الُمرتوووود لألسوووواتذة 

 وتعامالتهم مع الدوائر المختلفة في الجامعة. 
     

6 

تتخطوووووووووى دائووووووووورة العالقوووووووووات العاموووووووووة الحووووووووودود بوووووووووين 
االطووووراف المتعووووددة فووووي الجامعووووة  كمووووا وتسوووواهم فووووي 
توزيوووووووووووع االدوار الوظيفيوووووووووووة والتعليميوووووووووووة بوووووووووووين هوووووووووووذه 

 االقسام واالساتذة فيها.

     

 الُبعد الشخصي للعالقات العامة  

7 

تزودنوووووووي دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة بالمعلوموووووووات األساسوووووووية 
معووووووة الخاصووووووة التووووووي أنووووووو  العمووووووول والضوووووورورية عوووووون الجا

 بها.   

     

8 

تسووووهل دائوووورة العالقووووات العامووووة عمليووووة التواصوووول مووووع 
رئاسووووة الجامعووووة واالقسووووام اإلداريووووة واألكاديميووووة فيهووووا 

 كما وتنتر روح التكامل في اقسامها المتعددة. 

     

9 
تزودنوووووي دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بأحووووودث العووووورو  

 يا العمل فيها.والمنتورات عن الجامعة ومزا
     

11 

تسووووواهم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بنتووووور الووووووعي وروح 
المتووووووواركة بوووووووين األسووووووواتذة واالطوووووووراف االخووووووورى فوووووووي 

 البيئة الجامعية. 
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11 
تزودنوووووووووووي دائووووووووووورة العالقوووووووووووات العاموووووووووووة بووووووووووواإلجراءات 

 والمعامالت المطلوبة للعمل في الجامعة.  
     

 الُبعد المجتمعي للعالقات العامة 

12 

فوووووي تحقيوووووق التووووورابط  ةالعالقوووووات العامووووودائووووورة تسوووووهم 
بوووووين األسووووواتذة والمووووووظفين اآلخووووورين فوووووي  المجتمعوووووي
يجابيووووة والعووووادات موووون خووووالل نتوووور القوووويم اإلالجامعووووة 

 .العملية التعليمية تنميةعملية التي تسهم في 

     

13 
سووووووووتقرار علوووووووى اإل ةتحوووووووافظ دائووووووورة العالقووووووووات العامووووووو

طوووووووووووراف األتاذ و األسوووووووووو يجووووووووووابي بوووووووووووينالتواصوووووووووول اإلو 
 . من اقسام ودوائر وطلبة المتعددة في الجامعة

     

14 

طوووووورف تقوووووووم دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة بتعريووووووف كوووووول 
الوصوووووول بوووووووين  تكوووووووون حلقووووووةموووووون االطووووووراف بوووووودوره و 

العمليووووووووة وفاعليووووووووة سووووووووتمرار إلتسوووووووواهم فووووووووي  الجميووووووووع
 التعليمية في الجامعة.

     

15 
 التنميوووووووووةعلوووووووووى العالقوووووووووات العاموووووووووة دائووووووووورة تحوووووووووافظ 

االجتماعيووووووة والثقافيووووووة والعلميووووووة موووووون خووووووالل قيامهووووووا 
 على الوجه االمثل. وظائفهاب

     

16 
داريووووا  فعوووواال  فووووي إدائوووورة العالقووووات العامووووة دورا    د توووو

لوووووووووى مالئموووووووووة ومسوووووووووتوى إ سووووووووواتذةنتبووووووووواه األإجوووووووووذب 
 .وتعيينهم ستقطابهما  الجامعة و 

     

 

  الجامعة للعمل في  ساتذةستقطاب األالمجال الثاني المتعلق با

 الفقرات
موافق 
بدرجة 
 عالية

 موافق
موافق بدرجة 

 متوسطة
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

  إبتكار العالقات العامة سياسات وحوافز ناجحة وتقديم العروض لألساتذة الجامعيين

17 

لمحووووووة عامووووووة عوووووون  تقوووووودم دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة
الجامعوووووووووة ومرافقهوووووووووا واقسوووووووووامها وتوووووووووزود االسووووووووواتذة 

بالهيكووووووووووووول االدار   هملجامعوووووووووووووة وتعووووووووووووورفبووووووووووووودليل ا
 والتنظيمي فيها.

     

18 

يقووووووووم قسوووووووم العالقوووووووات العاموووووووة بأرفووووووواق عووووووورو  
العموووووووول والحوووووووووافز المتعلقووووووووة بهووووووووا مووووووووع الجامعووووووووة 
موجهووووووووووووة بخطابووووووووووووات رسوووووووووووومية ودعوووووووووووووات الووووووووووووى 

 االنضمام الى اعضاء الهيئة التدريسية.

     

19 
تووووووووونظم دائووووووووورة العالقوووووووووات العاموووووووووة فوووووووووي الجامعوووووووووة 

التووووووي تهوووووودف الووووووى إسووووووتقطاب النخبووووووة  الموووووو تمرات
 من االساتذة واعضاء هيئة التدريس فيها.
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21 

توووووو د  دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة دورا  اداريووووووا  هامووووووا 
وتسووووواهم فوووووي إتخووووواذ القووووورارات فيموووووا يتعلوووووق بتعيوووووين 
سوووووتقطابهم وتعييوووووونهم  االسووووواتذة والتفووووواو  معهووووووم وا 

 في الجامعة. 

     

21 
ة اآلثوووووور االيجووووووابي توضووووووح دائوووووورة العالقووووووات العاموووووو

للتعاقوووود مووووع الجامعووووة ومووووا يميزهووووا عوووون غيرهووووا موووون 
 الجامعات وتتجعهم على االنضمام اليها.  

     

 تنسيق عالقات الهيئة التدريسية برئاسة الجامعة 

22 
حلقة الوصل بين  ةيمثل قسم العالقات العام

ساتذة ورئاسة الجامعة في نقل الخطابات الرسمية األ
 ارية. والقرارات االد

     

23 

يقوم قسم العالقات العامة بتنسيق اللقاءات بين 
والندوات  الم تمرات دارية وتعقداإل ساتذة واالقساماأل

مما يعزز من صورة الجامعة في ف كر األساتذة ذو  
 . الخبرات

     

 الفقرات
موافق 
بدرجة 
 عالية

 موافق
موافق بدرجة 

 متوسطة
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

24 

قوم دائرة العالقات العامة بتطبيق سياسة التسلسل ت
تخاذ إاالدار  في الجامعة بما يضمن سهولة 

القرارات االدارية المتعلقة باالساتذة ويحول دون 
 القرارات. واالختالف في تضارب ال

     

25 
تنقل دائرة العالقات العامة وجهات النظر من 

 ة فيوالتنمي تحسينالالتي تساهم في و االساتذة 
 الجامعة والعملية التعليمية فيها وتطويرها.

     

26 
التطوورات المتعلقوة  تتابع دائرة العالقوات العاموة اخور

رئاسوة الجامعوة وتعلوم  عون سواتذة نيابوةاأل ستقطاباب
 لتحقيق التفافية في االداء. االقسام االخرى بها
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 (3الملحق رقم )

 إستبانة الطلبة بعد التحكيم

 سام اهلل الرحمن الرحيمب

  

 األوسطالشرق جامعة 

  اإلعالمكلية 

 أخي الطالب/ أختي الطالبة المحترمين،،

 وبعد: ةطيب ةتحي

دور العالقااااات العامااااة فااااي )بعنوووووان  اإلعووووالمفووووي تخصووووص  رسووووالة ماجسووووتيريقوووووم الباحووووث بإعووووداد   

والبتاااااارا  األوسااااااطشاااااارق ال جااااااامعتيإسااااااتقطاب األساااااااتذة والطلبااااااة فااااااي الجامعااااااات األردنيااااااة الخاصااااااة: 

إسوووووتقطاب وتعيووووووين األسوووووواتذة وتتووووووجيع الطلبووووووة علووووووى  فووووووي دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة. ونظوووووورا  ألهميوووووة (أنموذجاااااااً 

تنصوووووب  ، ولموووووا لوووووُه مووووون اثوووووار إيجابيوووووةدور اإلدار  واإلجتمووووواعي الفعوووووال لهوووووذه الووووودائرة، والووووواإلنتسووووواب للجامعوووووة

فاعليووووووة  لبيووووووان موووووودى انةسووووووتباإل هيووووووة هووووووذ، موووووون هنووووووا جوووووواءت أهمفووووووي مصوووووولحة الجامعووووووات األردنيووووووة الخاصووووووة

والبتووووورا كوووووأنموذج فوووووي إسوووووتقطاب األسووووواتذة  األوسوووووطالتووووورق  جوووووامعتيدائرتوووووي العالقوووووات العاموووووة فوووووي كووووول مووووون 

غوووووورا  البحووووووث العلمووووووي سووووووتخدم إلت ةسووووووتباناإل ه. علمووووووا  بووووووأن هووووووذوالطلبووووووة فووووووي الجامعووووووات األردنيووووووة الخاصووووووة

بدقووووة وعنايووووة، لمووووا لهووووذه اإلجابووووة موووون أهميووووة فووووي تحقيووووق  ةسووووتبانالتكوووورم باإلجابووووة علووووى أسووووئلة اإل فقووووط، راجيووووا  

  أهداف الدراسة.

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
                         

   الباحث                                                                              

 

 عاصم صاحب الجنابي                                                                         
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 البيانات الديموغرافية
   :أمام الخيار المناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية( √)يرج  التكرم بوضع إشارة 

 العمر .1

  سنة 23 - 21 )       (  سنة  25 - 18 )       (
 سنة فأكثر 35 )       (

  سنة 29 - 27 )       ( سنة 25 - 24 )       (

  النوع .3

 )       ( انثى ذكر  )       (

   برنامج األكاديميال .2

 )       ( ماجستير   )       ( بكالوريوس

 العلمي  تخصصال .4

)                                          ( 

 )البكالوريوس( سنة الدراسيةال .5

 الثانية)       (  األولى  )      (

  الرابعة)       (  الثالثة(   )    

 )ماجستير( سنة الدراسيةال .6

 األولى  )      (
 الثالثة)       ( 

 الثانية)      ( 
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 ستبانةأسئلة اإل

 مام درجة موافقتكم على كل عبارة من العبارات التالية: ا( √يرجى التكرم بوضع إتارة )

 ات العامة في الجامعات األردنية الخاصة المجال األول المتعلق بطبيعة عمل دائرة العالق

 الفقرات
موافق 

 بدرجة عالية 
 موافق 

موافق بدرجة 
 متوسطة 

 غير موافق 
غير 

موافق 
 بشدة 

 عد المهني للعالقات العامةالبُ 

1 

توووووووووووو د  دائوووووووووووورة العالقووووووووووووات العامووووووووووووة دور الوسوووووووووووويط 
اإلعالموووووووووي مووووووووون خوووووووووالل إعوووووووووداد البيانوووووووووات وتقوووووووووديم 

 ها.النترات عن الجامعة ومرافق
     

2 
تقوووووم دائوووورة العالقووووات العامووووة بوظيفووووة اإلتصووووال بووووين 

 إدارة الجامعة والطلبة في الخارج والداخل.
     

3 

تقووووووم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بالتنسووووويق اإلدار  مووووون 
خووووووالل تقووووووديم العوووووورو  الخاصووووووة للطلبووووووة ومحاولووووووة 

 إستقطابهم للدراسة في الجامعة.
     

4 

موووووة دور الُمرتووووود لسووووولو  تووووو د  دائووووورة العالقوووووات العا
الطلبوووووووووة وتعوووووووووامالتهم موووووووووع الووووووووودوائر المختلفوووووووووة فوووووووووي 

 الجامعة. 

     

5 

تسووووهم دائوووورة العالقووووات العامووووة فووووي َرسووووم الحوووودود بووووين 
األطووووراف المتعووووددة فووووي الجامعووووة  كمووووا وتسوووواهم فووووي 
توزيوووووووووع االدوار الوظيفيوووووووووة والتعليميوووووووووة بوووووووووين دوائووووووووور 

 الجامعة وطلبتها.

     

 ت العامة البعد الشخصي للعالقا

6 
تزودنوووووووي دائووووووورة العالقوووووووات العاموووووووة بالمعلوموووووووات االساسوووووووية 

 والضرورية عن الجامعة التي أرغب باإلنضمام اليها.   
     

7 

تسووووهل دائوووورة العالقووووات العامووووة عمليووووة التواصوووول مووووع 
رئاسووووة الجامعووووة واالقسووووام االداريووووة واألكاديميووووة فيهووووا 

 كما وتنتر روح التكامل في اقسامها المتعددة.

     

8 

تزودنوووووي دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بأحووووودث العووووورو  
والمنتوووووووووووورات عووووووووووون الجامعوووووووووووة وكيفيوووووووووووة اجوووووووووووراءات 

 التسجيل فيها.

     

9 

ُتسووووواهم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة بنتووووور الووووووعي وروح 
المتووووووواركة بوووووووين الطالوووووووب واألطوووووووراف األخووووووورى فوووووووي 

 البيئة الجامعية. 

     

     اءات تزودنوووووووووووي دائووووووووووورة العالقوووووووووووات العاموووووووووووة بووووووووووواإلجر  11
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والمعوووووووامالت الرسووووووومية المطلوبوووووووة لعمليوووووووة التسوووووووجيل 
 للدراسة واإلنتساب الى الجامعة.  

موافق  الفقرات 

موافق بدرجة  موافق بدرجة عالية

 غير موافق متوسطة
غير 

موافق 

 بشدة
 الُبعد المجتمعي للعالقات العامة 

11 

فوووووي تحقيوووووق التووووورابط  ةالعالقوووووات العامووووودائووووورة تسوووووهم 
ينووووووي الطلبووووووة والموووووووظفين فووووووي الجامعووووووة ب المجتمعووووووي

يجابيووووووة والعووووووادات التووووووي موووووون خووووووالل نتوووووور القوووووويم اإل
 .العملية التعليمية تنميةعملية تسهم في 

     

12 
سووووووووتقرار علوووووووى اإل ةتحوووووووافظ دائووووووورة العالقووووووووات العامووووووو

طووووووراف األالطلبووووووة وبووووووين  يجووووووابي بووووووينالتواصوووووول اإلو 
 ساتذة ودوائر. أالمتعددة في الجامعة من 

     

13 

طوووووورف وم دائوووووورة العالقووووووات العامووووووة بتعريووووووف كوووووول تقوووووو
الوصوووووول بوووووووين  كوووووووون حلقووووووةطووووووراف بوووووودوره وتموووووون األ
العمليووووووووة وفاعليووووووووة سووووووووتمرار إلتسوووووووواهم فووووووووي  الجميووووووووع

 التعليمية في الجامعة.

     

14 
التنميوووووة االجتماعيوووووة علوووووى تحوووووافظ العالقوووووات العاموووووة 

علووووى  وظائفهوووواوالثقافيووووة والعلميووووة موووون خووووالل قيامهووووا ب
 الوجه االمثل.

     

15 
داريووووا  فعوووواال  فووووي إدائوووورة العالقووووات العامووووة دورا    د توووو

لووووى مالئمووووة ومسووووتوى الجامعووووة إ طلبووووةنتبوووواه الإجووووذب 
 واستقطابهم.

     

 

  طلبة للدراسة في الجامعة إستقطاب الالمجال الثاني المتعلق ب

 الفقرات
موافق 
بدرجة 
 عالية

 موافق
موافق بدرجة 

 متوسطة
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

  ستقطاب الطلبةإسويقية ناجحة تساهم في تتحقيق العالقات العامة لسياسات 

16 
تقووووودم دائووووورة العالقوووووات العاموووووة النتووووورات والعووووورو  
الخاصوووووووة لتتوووووووجيع الطلبوووووووة علوووووووى التسوووووووجيل فوووووووي 

 الجامعة في بداية ونهاية كل فصل دراسي.
     

17 

ترسووووول دائووووورة العالقوووووات العاموووووة رسوووووائل الكترونيووووووة 
صووووورا  لمرافووووق الجامعووووة ودعوووووات  للطلبووووة تتضوووومن

لزيارتهوووووووووووا وعووووووووووورو  منافسوووووووووووة وتقوووووووووووديم بعووووووووووو  
 الخدمات المجانية فيها.

     

     يقوووووووم قسووووووم العالقووووووات العامووووووة باإلتصووووووال بالطلبووووووة  18
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فووووووي حووووووال عقوووووود الوووووودورات التدريبيووووووة داخوووووول حوووووورم 
 الجامعة وتبين التفاصيل والمواعيد.

19 
تووووووووووووودير دائووووووووووووورة العالقووووووووووووووات العاموووووووووووووة الصووووووووووووووفحة 

التووووروط ترونيووووة للجامعووووة وتبووووين بهووووا كوووول موووون اإللك
 التسجيل ودفع الرسوم.  ومواعيد

     

 الفقرات 
موافق 
بدرجة 
 عالية

موافق بدرجة  موافق
 متوسطة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

21 

يقوووووووم قسووووووم العالقووووووات العامووووووة بأظهووووووار التطووووووورات 
الحاصوووووولة فووووووي الجامعووووووة والتغييوووووورات التووووووي توووووو د  

نة للجامعوووة وقووودرتها علوووى إلوووى بيوووان الصوووورة الحسووو
 التغيير. 

     

 نتماء للجامعة جتماعية وزرع روح الوالء واإل لقضايا اإللمتابعة العالقات العامة 

21 
عملية التواصل بين  تسهل دائرة العالقات العامة

      الطلبة واالقسام االخرى في الجامعة.  

22 
لبة تتابع الجامعة القضايا التعليمية المتعلقة بالط

وتساهم في تنمية روح الوالء عند الطلبة لجامعتهم 
 وتدفعهم لإلصالح والتحسين.

     

23 
تتابع دائرة العالقات العامة القضايا االجتماعية 
للطلبة وتساهم في تحسينها )زيارة مري ، وفاة، 

 تبرعات،..وغيرها(.
     

24 

تسووووووووهل دائوووووووورة العالقووووووووات العامووووووووة علووووووووى الطلبووووووووة 
صووووووة بالتسووووووجيل والتخوووووورج وتووووووزرع اإلجووووووراءات الخا

فوووووي الطالوووووب روح المحبوووووة لجامعتوووووه وتجعلوووووه ينقووووول 
 الصورة الحسنة المترفة عنها.

     

25 
تسوووواهم دائوووورة العالقووووات العامووووة فووووي التضووووامن بووووين 
الطلبوووووة وتحفوووووزهم علوووووى التفاعووووول االيجوووووابي وحوووووب 

 المتاركة وخاصة في المناسبات واالعياد.
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 (4الملحق رقم )

 

 الجامعة  اسم المدير

 األوسطجامعة الشرق  السيد كمال ابراهيم فريج

 جامعة البترا السيد عالء الدين عربيات
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 (5الملحق رقم )

العالقات العامة في  تيدائر إل  مديري أسئلة مقابالت موجهة    

 والبترا األوسطالشرق  جامعتي

 ...............................مكان المقابلة... ..........اسم المستجيب........................

 ..تاريخ إجراء المقابلة......................... الوظيفة......................................
 

هااال تااام تطاااوير وظيفاااة العالقاااات العاماااة لتشااامل األنشاااطة التعليمياااة فاااي الجامعاااات والملسساااات التعليمياااة  -1

 الدالئل ؟؟؟؟ وما هي 

............................................................................................................

.................................................................................................. 

في الجامعة في وظيفة اإلستقطاب من وجهة نظرك؟؟ واي  كيف يظهر دور دائرة العالقات العامة 2- 

 االساليب تتبع في هذه العلمية ؟؟

............................................................................................................
.................................................................................................. 

ما هي أسس نجاح وظيفة العالقات العامة في عملية اإلستقطاب لألساتذة والطلبة في الجامعات األردنية  -3 
 الخاصة وفق المناهج واألساليب المتبعة من الدائرة؟؟

............................................................................................................
.................................................................................................. 

هل تستخدم إدارة دائرة العالقات العامة اسلوب التقويم في رسم خططها ؟؟ وما أهمية عملية التقويم في  -4 
 اتذة والطلبة في الجامعات األردنية الخاصة؟؟نجاح عملية اإلستقطاب لألس

............................................................................................................
..................................................................................................  

 األسئلة انتهت

 شكرًا لتعاونكم
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 (6الملحق رقم )

 جامعة الشرق األوسط -كتاب تسهيل المهمة

 

 

 



101 

 

 
 

 (7الملحق رقم )

 جامعة البترا -كتاب تسهيل المهمة
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 (8الملحق رقم )

 اسس استخراج حجم العينة للدراسة 

  

Bartlett, J., E., Kotrlik, J, W., and Higgnins, C., C. (2001). Iformation technology, learning 

and performance journal, vol. 19, No. 1, Pp. 43, 48  
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