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العوامل المؤثرة في ممارسة العالقات العامة في المؤسسات 

 التعليمية المصرية والبحرينية

 *د. فهيمة عبد هللا محمد 

 :ملخص الدراسة

التعليميةة  المرةر ة ممارسة العالقات العامةة فةا المسستةات استهدفت الدراسة التعرف على 

مفةرة  مةا الئةانميا باالرةا  فةا  قتةا   237، بالتطبيق على عينة متاحة قوامها  والبحر نية

، وقةد اسةتمدمت  المسستات التعليمية المرةر ة والبحر نيةة هذه وإةارات العالقات العامة فا

  ةا  ااستبيان للحرو  على المعلومات عا موضوع الدراسة.الباحثة 

 الدراسة إلى العديد من النتائج ، من أهمها:وتوصلت 

كشةةفت الدراسةةة  هميةةة اسةةتمدا  وسةةانل االرةةا  الحد ثةةة مثةةل اتوتروةةت ومواقةة  التوا ةةل 

ااجتمةةاعا فةةا ممارسةةة العالقةةات العامةةة ل ففةةا هةةل الثةةور  الهانلةةة فةةا سةةو  الت نولوجيةةا 

مةات باتسةتفاة  منهةا ولطةو ر الرقمية وما  همها لئنية اتوتروت،   بح لزامةا  ن لئةو  المن 

 عمالها والتوا ل م  الجمهور برور   قرب. فأ بح ما الضةرور  علةى إةار   العالقةات 

 .العامة فا المن مة الت يف م  وسانل اتلرا  الحد ثة بما فيها شب ات التوا ل اتجتماعا

ألعمةا  التئليد ةة  ن مع م األوشطة التا لمارسها العالقات العامة لنحرر فةا ا كشفت النتانج

فةةا ممارسةةة العالقةةات العامةةة مثةةل       عمةةا  التتةةهيالت حجةةويات، جةةوايات، لملةةي ، 

لعئيب، إقامة المعارض ، الئيا  بالحمالت اتعالمية ، المحاضةرات، النةدوات والمةسلمرات ، 

مجةةالت ومطبوعةةات وكتيبةةات ووشةةرات ةاجليةةة ، مجةةالت ومطبوعةةات ووشةةرات وكتيبةةات 

 .جا،المتابئات الهاةفةللتوي   المار

كشةةفت وتةةانج الدراسةةة  ن الجاهةةات الجمهةةور وحةةو ممارسةةة العالقةةات العامةةة فةةا المسستةةات 

التعليمية المرر ة والبحر نية لتمثل فا العد ةد مةا النةواحا مثةل   لحتةيا متةتو  االرةا  

 م  الجمهور المةارجا ، لتةهيل فةرق إقامةة لعةاون مشةترم بةيا ممارسةا العالقةات العامةة

والجمهور المةارجا ، لتةتطي  العالقةات العامةة بنةاا عالقةات مة  المةسئر ا الرنيتةييا علةى 

مواق  التوا ل للو و  إلى جمهور متتهدف محدة ، لفعيل مشاركة الجمهور المارجا فا 

 .عملية  ن  الئرار

  

                                                 
  * ستاذ متاعد بالجامعة األهلية بممل ة البحر ا
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Factors Affecting the Practice of Public Relations in the 

Egyptian and Bahraini Educational Institutions 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the practice of public relations in the Egyptian 

and Bahraini educational institutions, by applying to an available sample of 

237 in the departments of public relations in these educational institutions, 

and the researcher used the questionnaire tool to obtain information on the 

subject of study. 

The study reached many results, the most important are: 

The study revealed the importance of using modern means of 

communication such as the Internet and social media in practicing public 

relations. In light of the tremendous revolution in the digital technology 

market, the most important of which is Internet technology, it has become 

imperative for institutions to benefit from it, develop their business and 

communicate with the public more closely. It became necessary for the 

public relations department in the institution to adapt to modern means of 

communication, including social networks. 

The results revealed that most of the activities practiced by public relations 

are confined to the traditional work of practicing public relations, such as: 

facilities work (reservations, passports, clearance, commentary), holding 

exhibitions, carrying out media campaigns, lectures, seminars and 

conferences, magazines, publications, brochures, internal bulletins, 

magazines and publications. Leaflets and brochures for external distribution, 

targeted competitions. 

The results revealed that the public's attitudes towards the practice of public 

relations in Egyptian and Bahraini educational institutions are represented in 

many aspects such as: improving the level of communication with the 

external public, facilitating opportunities for establishing joint cooperation 

between public relations practitioners and the external public, public 

relations can build relationships with the main influencers on social media 

sites to reach a specific target public, activate the participation of the 

external public in the decision-making process. 
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 مقدمة :

لوجيةة و والت ن التعئيةدات العالقات العامة ما ممتلةف المسستةات وتيجةة همية  لزا دت

التياسية وااقتراة ة التا طر ت عليها، حيث لعد العالقات العامةة هةا حلئةة الو ةل 

وجماهيرها الداجلية والمارجية، عا طر ق لئد م جدمة معينةة لهةا مبنيةة  بيا المسستة

رهةةا، اوطالقةةا مةةا  هميةةة هةةذه الجمةةاهير، المتباةلةةة بةةيا المسستةةة و جماهي علةةى الثئةةة

 جةةذت  ممتلةةف المسستةةات ااقترةةاة ة وااجتماعيةةة والتياسةةية، وقةةد وقولهةةا علةةى

 العالقةةات العامةةة م اوتهةةا فةةا بنةةاا التن يمةةا فةةا المن مةةات و المسستةةات بممتلةةف

  وواعها، وذلك لئدر  جهاي العالقات العامة على متاعد  المسستات و الشركات للئيا 

 ةوارها الممتلفة، وعلى ر سها رسةم التياسةات الما ةة بالمنشةأ  و جماهيرهةا التةابأ

 .ستتعامل معها رغبة فا الحرو  على لأ يدها

لطورت العالقات العامة جال  العئوة الثالئة ااجيةر  مةا الئةرن العشةر ا لطةورا   وقد

تطةور المهنةا سواا فا من مات ااعما  او الجهات الح ومية، و ارلبط ذلك ال سر عا  

لهةا باية ةاة ااهتمةا  العلمةا و ااكةاة ما بالعالقةات العامةة كعلةم لة  استة   و الوهيفا

فنووة  و اجالقيالة ، و لةم  حةدا هةذا التطةور ال بيةر الةذ  حةدا مةا الف ةر  وقواعةده و

ااعالمةةا والةةذ  اسةةهم فةةا لفتةةيح عئةةل ااةار  العرةةر ة الةةى الةةدور الةةذ   ااةار  و

العالقةةات العامةةة مةةا اطةةار وهيفتهةةا االرةةالية ةاجةةل المن مةةة   م ةةا ان لئةةو  بةة 

 .وجارجها

إن العالقةةات العامةةة فةةا المسستةةة لمةةاري وشةةاطها فةةا الجةةاهيا األو   نرةةب علةةى 

العامليا فيها والموهفيا فا المسستة والثاوا  رلبط بالجمهور المارجا، الذ   تةتفيد 

عةةل معهةةا فةةا هةةذه المةةدمات، فالرةةا  مةةا وشةةاطالها وجةةدمالها و حياوةةا   شةةاركها و تفا

العالقات العامة م  الجمهور  جعلها فا م ةان حتةاي وجطيةر، كووهةا لمثةل الرةور  

اتعالمية للمسستة، ولذلك ها غالبا  مةا لتةعى لتوطيةد عالقتهةا مة  الجمهةور، وإيالةة 

 كل سوا فهةم بمم اوة   ن  حةدا بينهمةا، ولةذا فهةا مطالبةة ةانمةا  بتئةد م  فضةل  سةاليب

 التعامل مع .

ول ةةا لحئةةق العالقةةات العامةةة  هةةدافها بمرضةةاا الجمهةةور وإعطةةاا  ةةور  حتةةنة عةةا 

المسستة عليها  ن لعد البرامج والمطط، التا ما شأوها  ن لحئق هذه األهداف ولوطةد 

العالقةةةة مةةة  الجمهةةةور، ولضةةةما لحئيةةةق المسستةةةة تسةةةتراليجيتها فةةةا بنةةةاا سةةةمعتها 

ما الجمهور، فمعداة البرامج والمطط  ضةما لحئيةق  ولعز زها، واستئطاب عدة  كبر

 .(1)األهداف بفاعلية وكفاا  عالية

ا لئترر وهيفة العالقات العامة على لئد م  ةور  حتةنة عةا المسستةة فةا التةو  و

فئط، بل إن العالقات العامة لسما عملية سير المسستة و ةانها بش ل حتا، باتضةافة 

إلى  وهةا لعمةل لتأسةيف مفهةو  العالقةات العامةة ةاجةل المسستةة ذالهةا ولحد ةد مهامهةا 
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بةةات والتحةةد ات التةةا لعتةةرض المسستةةة، كمةةا  وهةةا ووشةةاطالها، والمتةةاهمة بميالةةة العئ

 .لعمل على إقامة عالقات جيد  م  البيئة الداجلية والمارجية للمسستة

وفا ضوا ما سبق لعةد العالقةات العامةة وشةاطا  هامةا  و ساسةيا  مةا  وشةطة المسستةات 

اح ، كمةا لعةد عةامال  رنيتةيا  مةا عوامةل وجةالمسستةات التعليميةة التا لعمل فا مجةا  

الجمهةةور التن يميةةة حيةةث لتةةتهدف العالقةةات العامةةة ةعةةم ومتةةاود   وشةةطة االرةةا  

بةةالجمهور الةةداجلا والمةةارجا الةةذ   تفاعةةل مةة  المسستةةات ومحاولةةة ل ةةو ا  ةةور  

إ جابيةةة عةةا هةةذه المسستةةات وجةةدمالها والتعةةرف علةةى رةوة فعةةل الجمهةةور ولوطيةةد 

ف  متةتو  األةاا وال فةاا  المهنيةة الرالت م  الجماهير المارجية لهذه المسستات لر

 والتا بذلك لئو  بدورها فا لحئيق  هداف المسستات الرناعية.

وما هذا المنطلق لهتم الدراسة بدرجة  ساسية بالتعرف على ممارسة العالقةات العامةة 

المرةر ة والبحر نيةة ، و ةرا  ألهميةة إةار  العالقةات العامةة  المسستةات التعليميةة فا 

علومات للجمهور الداجلا باتضافة إلى قيامها بتئةد م المعلومةات للجمهةور فا وشر الم

المارجا المترل م  هذه المسستات فةا ضةوا الواقة  الفاعةل لهمةا ولئو مة  فةا هةل 

 لزا د ااهتما  العا  بأهمية العالقات العامة وم اوتها وةورها.

 مشكلة الدراسة :

المئةا  األو  علةى العنرةر البشةر  وجةد  ن و را  ألن جهةاي العالقةات العامةة  عتمةد فةا 

النجاح فا اجتيار العامليا فا  جهز  العالقات العامة  توقةف  ساسةا  علةى الفهةم الواضةح 

لما لتوقع  المن مة ما إةار  العالقات العامة، وما العةامليا بهةا، ولةذلك  جةب  ن لتةوفر 

والتا لةسهلهم للعمةل فةا هةذا  لد  هساا العامليا المسهالت والمبرات الذالية، والمهنية،

 المجا .

وبمةةا  ن العنرةةر البشةةر   لعةةب ةورا  حيو ةةا  فةةا كافةةة المتةةتو ات اتةار ةةة بةةداا  مةةا 

األعمةةا  التنفيذ ةةة والتشةةايلية البتةةيطة إلةةى  عمةةا  اتةار  العليةةا، فةةمن ااهتمةةا  بةة  فةةا 

رةةةاة  لهةةةذا المسستةةةات   عةةةد المطةةةو  األولةةةى لنجاحهةةةا، فةةةالفهم الحئيئةةةا واتةرام ال

العنرةةر البشةةر  هةةو البدا ةةة التةةا بةةدووها ا  م ةةا ةفةة   و لطةةو ر  ةاا المن مةةات فةةا 

 .(2) الجاهات فعَّالة

وفةةا ضةةوا مةةا شةةهدل  ممارسةةة العالقةةات العامةةة مةةا لطةةورات كبيةةر  جةةال  التةةنوات 

الماضةةية، حيةةث اوتشةةرت المسستةةات ال بيةةر  فةةا  وحةةاا العالم،ولمةةا كاوةةت العالقةةات 

العامةةة قةةد وشةةأت فةةا بيئةةة ممتلفةةة عةةا البيئةةة العربيةةة مةةا النةةواحا التياسةةية والثئافيةةة 

م اشةة الية مهمةةة فةةا وئةةل العالقةةات العامةةة وااجتماعيةةة وااقترةةاة ة، فئةةد كاوةةت هنةةا

مفهوما وممارسة لبيئات ممتلفة، وكان هنام ةانما لتاؤ  حو  مد  مالنمةة العالقةات 

العامة كما قننت فا المجتمعات الاربيةة للبيئةة العربيةة، واوطلئةت هةذه اتشة الية وهةذا 

ت ة موقراطيةة التتاؤ  المهم ما  ساسيات بروي الحاجة للعالقةات العامةة فةا مجتمعةا
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لها جران  اقتراة ة ممتلفة ل لذا لمتبر هةذه الدراسةة ممارسةة العالقةات العامةة فةا 

فةةا جمهور ةةة مرةةر العربيةةة وممل ةةة  المسستةةات التعليميةةة بيئةةات عربيةةة ممثلةةة فةةا 

 البحر ا.

 الدراسات السابقة:

، والتةةةا اسةةةتهدفت التعةةةرف علةةةى (3) 2021 ، ابتسةةةام محمةةةد عبةةةدالعا دراسةةةة 

األوشةةةطة التةةةا لئةةةو  بهةةةا  جهةةةز  االرةةةا  بةةةالجمهور فةةةا مسستةةةات االرةةةا  

ول نولوجيا المعلومات العاملة فا مرر والمتمثلة فا إةارات مراكز ل نولوجيةا 

المعلومات وةعم الماذ الئةرار،  ولئيةيم للةك األوشةطة للتعةرف علةا مةد  لةوافر 

ات ، حرةةر شةةامل التمطةةيط لتلةةك األوشةةطة و وهةةا لةةدجل ضةةما اهتمامةةات العالقةة

لممارسا األوشطة االرالية والئياةات المعنية باالرا  والتوا ل م  الجمهور 

بالمسستةات، و سةفرت  مفرة  58فا مراكز ل نولوجيا المعلومات وبلغ عدةهم  

 هةم الوسةانل االرةالية التةا لتةتمدمها مراكةز المعلومةات  ن  هم النتانج إلةا   

اتل ترووةةا ، والموقةة  اتل ترووةةا، اللئةةااات  البر ةةد  وةعةةم المةةاذ الئرارهةةا 

والف اب  ،  -لو تر –وااجتماعات ، و شب ات التوا ل ااجتماعا  فيف بوم 

 تةةتمد  الئةةانميا باالرةةا  التئنيةةات الت نولوجيةةة الحد ثةةة فةةا التمطةةيط ألوشةةطة 

اسةتمدا   ، كمةا  ن  المسستة،والتوا ةل مة  الجمةاهير و المجتمة  المحةيط بهةم

نيات الحد ثة المتطور  فا العمل ساهم بش ل كبير للاا ةة فةا لطةو ر مراكةز التئ

 .ل نولوجيا المعلومات وةعم الماذ الئرار

، والتةةةا (4) 2021،  دراسةةةة ابةةةراهي  ثةةةامر ابةةةراهي  عةةةواد رويشةةةد الر ةةةيد 

ور إةار  العالقات العامة فا إةار  المسستات اتعالمية ةاستهدفت التعرف على 

ال و تيةةة  ئنةةاا األيمةةات ور ةةد بعةةت المتايةةرات المةةسئر  علةةى فاعليةةة للةةك 

، واسةتمدمت األوشطة التا لئو  بها إةار  العالقات العامة بالمسستة اتعالمية، 

مفةةرة  ، وكشةةفت وتةةانج  400الدراسةةة  سةةلوب الحرةةر الشةةامل، ول ووةةت مةةا 

لدراسةةة عةةا وجةةوة عالقةةة ارلباطيةةة ذات ةالةةة إحرةةانية بةةيا إةرام متةةسولا ا

لوهةةةانف  -محةةةل الدراسةةةة-العالقةةةات العامةةةة بالمسستةةةات اتعالميةةةة ال و تيةةةة 

العالقةةةات العامةةةة بالمسستةةةة وبةةةيا فاعليةةةة ةور العالقةةةات العامةةةة ةاجةةةل هةةةذه 

ة ارلباطيةة المسستات وقت األيمة، كما   شارت وتانج الدراسة الى وجةوة عالقة

ذات ةالةة إحرةةانية بةةيا اسةةتراليجيات األيمةةات التةةا  تبعهةةا ممارسةةو العالقةةات 

العامة بالمسستات اتعالميةة ال و تيةة وومةط إةارلهةم لهةذه األيمةات ، و شةارت 

وتانج الدراسة   ضا  إلى وجوة فرو  ذات ةالة إحرانية بيا ممارسا العالقات 

 -العمةر -ب المتايةرات الد موغرافيةة النةوع بالمسستات اتعالمية ال و تية بحت

متةةتو  الةةدجل الشةةهر  ليسةةر  فةةا مةةد  إةراكهةةم لةةدور  -المتةةتو  التعليمةةا 

 .العالقات العامة فا إةار  األيمات التا لواج  مسستالهم



2021)الجزء الثاني( أكتوبر ديسمبر  77عدد  –المجلة المصرية لبحوث اإلعالم   

432 

، والتا استهدفت التعرف علةى  (5)2021دراسة إحسان بادع علوان الجبوري، 

مةةة بمجلةةف النةةواب وقيةةاي مةةد  فاعليةةة هةةذه طبيعةةة  ةاا وهيفةةة العالقةةات العا

الوسانل فا لحئيق األهداف المطلوبة ولئييم هذا األةاا، وال شف عا مد  وعا 

المتةةئوليا بمجلةةف النةةواب العراقةةا بةةدور العالقةةات العامةةة فةةا لعز ةةز الةةدور 

 واسةتمدمتالتشر عا للمجلف، لعتمد هذه الدراسة علةى مةنهج المتةح الميةداوا، 

ح الشامل لممارسا العالقات العامة بمجلف النواب العراقةا البةالغ الدراسة المت

، وقد لو لت الى عد  وتانج منها وجةوة عالقةة ارلباطيةة ذات  325عدةهم  وانبٍ

ةالةةة إحرةةانية بةةيا مةةد  متابعةةة المبحةةوئيا ليجبةةار الما ةةة بمجلةةف النةةواب 

لرةور  الذهنيةة العراقا التا لنشرها  ةار  العالقات العامة بالمجلف ومتةتو  ا

لد هم عا  ةاا موهفا  ةار  العالقات العامةة بةالمجلف، كمةا اشةارت الةى وجةوة 

عالقة ارلباطية ذات ةالة إحرةانية بةيا ر   المبحةوئيا فةا األجبةار المنشةور  

عةةا مجلةةف النةةواب فةةا وسةةانل اتعةةال  ومتةةتو  ر  هةةم عةةا  ةاا مةةوهفا  ةار  

ة ارلباطيةةة ذات ةالةةة إحرةةانية بةةيا العالقةةات العامةةة، كمةةا اشةةارت وجةةوة عالقةة

متتو  الرور  الذهنية لد  المبحوئيا عا  ةاا مةوهفا  ةار  العالقةات العامةة 

بالمجلف ور  هم حو  طبيعة النواق  التا لواجة   ةار  العالقةات العامةة سةواا 

 .كاوت ماة ة  و معنو ة  و كليهما

، والتةا اسةتهدفت التعةرف ( 6)2021،  دراسة محمد بن سال  بن علةي الحجةري

علةةى الةةدور التةةا لئةةةو  بةة  إةار  العالقةةات العامةةة فةةةا التفاعةةل بةةيا المسستةةةة 

لعدة مةا البتيطة وجمهورها ما المتئاعد ا، واستمدا  الباحث العينة العشوانية 

المبحةةوئيا المتئاعةةد ا التةةابعيا لرةةندو  لئاعةةد مةةوهفيا المدمةةة المدويةةة التةةاب  

مبحوئةةا ، ولو ةةلت وتةةانج  400ة بتةةلطنة عمةةان قوامهةةا لةةويار  المدمةةة المدويةة

الدراسة إلى  ن طر ئة لعامةل المسستةة مة  المتئاعةد ا  ئنةاا العمةل كاوةت جيةد  

ومناسبة ع ف ما   بحت علي  بعد التئاعد حيث   ةبحت طر ئةة التعامةل غيةر 

، واجتلفةت  %58.3مناسبة، حيث بلاةت وتةبة عةد  الرضةا عةا طر ئةة التعامةل 

لمئابلة المتعمئة م  وتانج الدراسة الميداوية حو  فاعلية الةدور االثرةالا وتانج ا

تةار  العالقةةات العامةةة، حيةةث  كةةدت وتةةانج المئابلةةة المتعمئةةة  ن هنةةام لوا ةةل 

متتمر وفعا  م  جمهور المتئاعد ا، بينما  كدت وتانج الدراسة الميداوية لهميش 

ة ممةةا  ة  إلةةى ضةةعف لوا ةةل  ةوار ووهةةانف العالقةةات العامةةة ةاجةةل المسستةة

، و ةرا ألوهةا ا لئةد  %57.3إةار  العالقات العامة م  المتئاعةد ا بنتةبة بلاةت 

للمتئاعد حلو  فعالة للمشاكل التةا لواجة  المتئاعةد، وا لئةد  معلومةات متوافئةة 

 كدت وتانج المئابلة المتعمئة إستمرار ة إجراا وم  الواق  الذ   عيش  المتئاعد، 

رفة متتمر  لمعرفة  بري المشاكل التا لواجة  المتئاعةد ا، و ةتم وئةل البحوا ب

اآلراا كاملة إلى اتةار  العليا الماذ كافةة ااجةرااات المالنمةة للتعامةل مة     

مش لة لواج  جمهور المسستة ما المتئاعد ا، بينما  كدت وتانج الدراسة ضعف 

ا للتعرف على آراا والجاهات قيا  إةار  العالقات العامة بالمسستة بمجراا بحو
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ووعةم  %9.5و حياوا  %82.8المبحوئيا وحو المسستة حيث بلات وتبة الرفت 

 ..%7.8بنتبة 

، والتةا اسةتهدفت التعةرف علةى ( 7)2021،  إسراء حسن إبةراهي  محمةددراسة 

وحةو األوشةطة التةا لسة هةا  المسستةات التعليميةة الجاهات الئياةات اتةار ة فةا 

العالقات العامة ةاجل وجارج المسستة والوسانل االرالية المتتمدمة فا عمل 

مبحةوا مةا الئيةاةات  200قوامهةا طبئيةة علا عينةة  بالتطبيق ،العالقات العامة 

لو لت الدراسة إلا مجموعة و ،محل الدراسة المسستات التعليمية اتةار ة فا 

هةا   إن مفهةو  العالقةات العامةة لةد  الئيةاةات اتةار ةة فةا ما النتةانج ومةا  هم

هةو وهيفةة إةار ةة لمةت  ببنةاا سةمعة و ةور  المسستةة  المسستات التعليميةة 

لةةةد  الجمهةةةور والمجتمةةة  وحما تهةةةا والةةةدفاع عنهةةةا مةةةا جةةةال  عمليةةةة البحةةةث 

ة والتمطيط واالرا  والتئو م،و كدت الئياةات اتةار ة علا  ن العالقات العامة

مهمة جدا وههرت هذه األهمية ما جال  سعيها إلا لعز ةز الةروابط والعالقةات 

ااجتماعية بيا العامليا وإههار المسستة بالم هر الذ   ليق بها،كما  وضةحت 

وتانج الدراسة  ن لوفير كافة المعلومات المتعلئة بالمسستة ولزو د المد ر ا بها 

ف التةا لتةعا العالقةات العامةة إلةا عند حاجتهم إليها  جةاات فةا مئدمةة األهةدا

لحئيئها لتطو ر العمل بالمسستة، و كدت وتانج الدراسة   ضةا  علةا وجةوة إةار  

 .متتئلة للعالقات العامة بالمسستة

، والتةةا اسةةتهدفت التعةةرف  (8)2020دراسةةة إسةةراء عبدالناصةةر أحمةةد عيسةةي ، 

ور العالقةةةات العامةةةة فةةةا التتةةةو ق ااجتمةةةاعا اال ترووةةةا للمسستةةةات ةعلةةةى 

المير ةةة، ، ور ةةد الرةةعوبات التةةا لواجةة  إةار  العالقةةات العامةةة فةةا التتةةو ق 

ااجتماعا اال ترووا للمسستات المير ة، ولمثلةت عينةة الدراسةة فةا متةئولا 

سستةات المير ةة العالقات العامةة الئةانميا بالتتةو ق ااجتمةاعا اال ترووةا للم

مفةةرة  فةةا المسستةةات التةةب  التةةا لةةم اجتيارهةةا، ولو ةةلت وتةةانج  150وقوامهةةا 

الدراسةةة إلةةى العد ةةد مةةا النتةةانج ، مةةا  همهةةا   ن المسستةةات المير ةةة لتةةتمد  

الموقةةةة  اال ترووةةةةا بهةةةةدف لعر ةةةةف جمةةةةاهيرهم المتةةةةتهدفة مةةةةا المتطةةةةوعيا 

دمها اضةةافة إلةةا حةةثهم علةةا والمتبةةرعيا باألوشةةطة والمةةدمات الممتلفةةة التةةا لئةة

المشةةاركة فةةا التطةةوع والتبةةرع لمتةةاعد  المرضةةا والمحتةةاجيا، فالمسستةةات 

المواقةةة  اال تروويةةةة باةةةرض وشةةةر معلومةةةات عةةةا األوشةةةطة  لتةةةتمد المير ةةةة 

والمةةةدمات التةةةا  ئةةةدمووها، ولجمةةة  التبرعةةةات والحرةةةو  علةةةا لمو ةةةل لتنفيةةةذ 

لت  عوبات التتو ق اتل ترووا المشروعات والمدمات التا  ئدمووها، كما لمث

ألوشطة المسستات المير ة فةا ئالئةة   ةناف   ةعوبات بشةر ة و جةر  ماة ةة 

كما عاوت هذه المسستةات مةا  ةعوبات لتعلةق بعةد  وجةوة بنةوة  ،وئالثة إةار ة

فا الميزاويات لتيح لها ممارسة وشةاط التتةو ق اتل ترووةا علةى  هميتة ، كةذلك 

دفة بالعمةةةل الميةةةر  ا لمتلةةةك وسةةةانل االرةةةا  فهنةةةام بعةةةت الفئةةةات المتةةةته
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 نضةةةاف إلةةةى مةةةا سةةةبق عشةةةوانية التمطةةةيط فةةةا بعةةةت المسستةةةات ،اتل ترووا

 .واعتماةه على الجهد الفرة  للعامليا بها

، والتا استهدفت التعرف على طبيعة عمل (9) 2020دراسة نور رزاق حسين ، 

علةةة ى وةةة وع التئنيةةة ات العالقةةة ات العامةةة ة فةةةا المسستةةةات العراقيةةةة، والتعةةةرف 

الحد ث ة المتة تمدمة فة ا العالقة ات العامة ة فةا المسستةات العراقيةة، والوقةوف 

علةةى متةةتو   ةاا وكفةةاا  ممارسةةا العالقةةات العامةةة فةةا المسستةةات العراقيةةة، 

التعةةرف علةةى طبيعةةة العالقةةة بةةيا ممارسةةا العالقةةات العامةةة فةةا المسستةةات 

، وقةد لو ةلت الدراسةة إلةى مجموعةة  ينهمةاالعراقية والجمهور، وقو  التفاعل ب

ما النتانج  همها  ارلفاع متتو  الرضا الوهيفا بالمسستات التربو ة العراقيةة 

وارلفةةاع متةةتو  متابعةةة وسةةانل االرةةا  الحد ثةةة، واعتمةةاة ممارسةةا العالقةةات 

العامة عينة الدراسة لوسانل االرا  الحد ثة فا عملهةم ومةا  بريهةا ااوتروةت 

ا   ليها شب ات التوا ل ااجتماعا ئم الهةالف والتيلجةرا  ئةم ال مبيةولر بش ل ع

 كةةدت النتةةانج  ن لنةةوع ةوافةة   ، كمةةائةةم الفيةةد و وفةةا الترليةةب اآلجيةةر الفةةاكف

استمدا  مماري العالقات العامة لوسانل ل نولوجيا االرةا  الحد ثةة فةا العمةل 

ليهةةا لمشةةاهد  ومتابعةةة  ن  بةةري الةةدواف  كاوةةت ةافةة  الحرةةو  علةةا المعلومةةات  

، األجبار و التوا ل بيا األشماق ئم وئل الملفات ئم ااعالن ئم التتلية والمتعة

ارلفةاع عةةدة التةاعات التةةا  تةتارقها المبحةةوئيا  وميةا فةةا  و شةارت   ضةا  إلةةى

سةةاعات 6اسةةتمدا  الوسةةانل الت نولوجيةةة الحد ثةةة فةةا إوجةةاي العمةةل لترةةل مةةا 

مبحوئيا للتئنيات الحد ثة والوسانل الت نولوجية توجاي فأكثر، وكثافة استمدا  ال

 . عمالهم

، والتا استهدفت التعرف علةى ( 10) 2020دراسة هالة محمود ر اد العايدي ، 

ةور  ةوات العالقات العامة الرقمية فى إةار  ااوطباع المسستةى، عبةر المواقة  

مواقةة  التوا ةةل  اتل تروويةةة للمسستةةات الح وميةةة المرةةر ة، وحتةةابالها علةةى

ااجتماعى، و ئر هذا الدور فى ل و ا وإةار  اوطباعات متتمدمى اتوتروت ما 

المةةواطنيا المرةةر يا وحةةو للةةك المسستةةات، اسةةتناة ا إلةةى المةةداجل الن ر ةةة فةةى 

مجا  إةار  ااوطباع ، وكشفت وتةانج الدراسةة  ن البيئةة اافتراضةية المسستةات 

 Self-Presentation لمئدمةة، ولئةد م وفتةهام نت ما التح م فى المعلومةات ا

بالش ل الذ  لراه مناسب ال حيث لتتمد  المسستات الممتلفة مواقعها اتل ترووية 

و فحالها على مواق  التوا ل ااجتماعى كأةوات تةار  ااوطبةاع، مةا جةال  

التح م فى المعلومات التى لئدمها عبر هذه األشة ا  اتل تروويةة باةرض التةأئير 

، ومةا ئةم ل ةو ا  ةور  إ جابيةة  و Users فةى اوطباعةات متةتمدمى اتوتروةت

لاييةةر  ةةور  سةةلبية عنهةةا ، كمةةا كشةةفت عةةا إم اويةةة التالاةةل فةةى الممارسةةات 

االرالية الح ومية، ما جال  بحث ةواف  ووتةانج اسةتراليجيات إةار  ااوطبةاع 

 .المسستى التى لوهفها مسستات الدولة عبر اتوتروت
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، والتةةا اسةةتهدفت التعةةرف ( 11) 2019،  أحمةةد  ةةعبان عبةةد الملةة  ر ةةواندراسةةة 

على طبيعة وحجم المش الت التا لواجه  األود ة الر اضية وكيفيةة مواجهتهةا مةا قبةل 

، وبلةغ حجةم العينةة  إةار  العالقات العامة بااود ة الر اضية بجمهور ة مرر العربية،

العامةة بةبعت  ود ةة جمهور ةة مرةر العربيةة ، فرة   ما العامليا بمةار  العالقةات  48

وقد لم إجتيار عينة البحث بالطر ئةة العمد ةة ، كمةا إسةتمد  الباحةث المئابلةة الشمرةية 

،و سةفرت  هةم النتةانج إلةا   لو ةل الباحةث إلةا   وااستبيان كأةوات لجم  البياوات ،

ة فةا كفانةات وجوة مش الت و يمات لتعرض لهةا ممتلةف ااود ةة الر اضةية والمتمثلة

للعمةةل بةةااةار  ، وسةةيلة الرةةا  ، الجمهةةور الةةداجلا ، الجمهةةور المةةارجا ، ااعةةال  

الر اضا ، اام اوةات الماة ةة ، اام اوةات البشةر ة ، البةرامج المتبعةة ، وفةا ضةس مةا 

لةوافر العةامليا بةاةار  العالقةات  لو ا الدراسةة بضةرور وتانج هذه الدراسة    ههرل

رات لدر بية اجرانا العالقةات العامةة لرةئلهم بةااةارات الما ةة عمل ةو و العامة

اوتئاا مد ر  اةارات العالقات العامة باألود ة الر اضية وذلةك بمةا  بالعالقات العامة، و

 . تناسب م  المسهالت العلمية الحا ل عليها وسنوات جبرالة بهذا المجا 

اسةتهدفت التعةرف علةى لحد ةد  ، والتةا (12)2019 ، دراسة اسامة محمد احمةد زيةدان

ةور العالقات العامة اال ترووية فةا لحئيةق الرضةا الةوهيفا للعةامليا بالهيئةة الئوميةة 

المرةاةر التةا لعتمةد عليهةا الهيئةة فةا الحرةو   للتأميا ااجتماعا ما جةال  ةراسةة

ضةةعف االرةةا  اافئةةا بةةيا ااةارات الممتلفةةة : علةةا معلومةةات ،ومةةا وتةةانج البحةةث

الهيئة، ي اة  متتو  االرا  الوهيفا الراعد ما الموهفيا الةا ااةار  العليةا ةاجل 

ي ةاة  متةتو  االرةا  الةوهيفا الهةابط مةا ااةار  العليةا الةا المةوهفيا  بالشة او ،

 ن كةةل منشةةأ   و مسستةةة إلةةى بنةةاا و ل ةةو ا و سةةفرت  هةةم النتةةانج إلةةا   بةةااوامر ، 

  بنةاا عالقةات جيةد  و قو ةة مة  العمةالا و  ور  جيد  و سمعة حتنة عنهةا مةا جةال

العامليا و المسستات األجر  علةى حةد سةواا و لةذلك علةى كةل مسستةة  و شةركة  ن 

ةا  لو ةلت الدراسةة إلةى  ن كما   ون بها قتم جاق بالعالقات العامة ،   ن هنةام ومط 

باوتهةام آجر ما التحد ات التا لواجة  ممارسةات العالقةات العامةة اتل تروويةة متعلئةة 

مبةةاة ا الت ةةافس والمتةةاوا  بةةيا المن مةةة وجماهيرهةةال وتيجةةة لعةةد  االتةةزا  بمسشةةرات 

ااوفةةراة  التفاعةةل الحةةوار  الفععةةا  عبةةر اتوتروةةت، ومةةا  بةةري م ةةاهر هةةذه التحةةد عات

بعةةةرض وجهةةةة و ةةةر المسستةةةة ةون  جةةةذ ر   الجمهةةةور فةةةا ااعتبةةةار، لتةةةفي  آراا 

افةةذ حوار ةةة معهةةم، عةةد  االتةةزا  بأ ةةة مسشةةرات الجمهةةور وعةةد  التفاعةةل  و فةةتح وو

 لالواماي فا التو   و ااواماي فا المجتم .

والتةةةا اسةةةتهدفت التعةةةرف علةةةى التحةةةد ات ،   (13) 2019، دراسةةةة محمةةةود فةةةوزي 

األجالقيةةة والمهنيةةة للعالقةةات العامةةة اتل تروويةةة ، مةةا جةةال  لحليةةل األةبيةةات لحلةةيال  

راسات عا الموضوع باللاتيا العربية واألجنبية، ور ةد كيفي ا، لما وشر ما بحوا وة

ولحليةةل مسشةةرات ومعةةا ير الممارسةةة المهنيعةةة واألجالقيعةةة التةةليمة للعالقةةات العامةةة 

بحثا ،ولو ل الباحث إلةا لرةنيف هةذه التحةد ات إلةا  54اتل تروويةل بالتطبيق علا 
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التةا  جةب  ن لتمتة   ةلمتعلئة بزعزعة مباة ا المرداقية والشةفافية والنزاهة معوقات

مةةا جةةال  جةةداع عمةةالا  بهةةا المن مةةة وسةةمعتها وحةةو جماهيرهةةا الداجليةةة والمارجيةةة،

وهةا التحةد عات  المن مة ولضليلهملعبر المحتو ات اتل ترووية الزانفة غيةر الرةاةقة،

المتمثلةةة فةةا كةةل منالةةدف  المةةاة  للمةةدوويا والجهةةات المارجيةةة مئابةةل بةةث الشةةانعات 

تةةلبية، إفشةةاا  سةةرار المن مةةة، الجمةة  بةةيا العمةةل بمن مةةة والعمةةل بجهةةة والرسةةانل ال

لةةةدو ا ممارسةةةا العالقةةةات العامةةةة لتعليئةةةالهم اتل تروويةةةة  جارجيةةةة ةون إذن اتةار ،

بش ل يانف ةون اتفراح  و لحد د هو تهم الحئيئية  و اتفراح عةا هو ةة الوكيةل  و 

نط المتعةدة ، إقنةاع المتةتهل يا بشةراا الراعا، التالعةب بةالمحتو  اتل ترووةا للوسةا

منتجات غير مهتميا بها، عد  مطابئة سةعر المنةتج لئيمةة الفةوالير التةا  حرةل عليهةا 

 المتتهلك.

والتةةا اسةةتهدفت التعةةرف علةةى مةةد  لوهيةةف  ، (14)2018دراسةةة منةةا  المزاهةةرة ، 

جتمةاعا، ممارسا العالقات العامة فا الئطاع التجار  األرةوةا لشةب ات التوا ةل اا

وللتعرف على العوامل المسئر  فا لوهيفهم لهذه الشب ات فا ضوا العنا ةر الممتةة 

متاحةة للن ر ة الموحد  لئبةو  واسةتمدا  الت نولوجيةا، مةا جةال  اسةتطالع آراا عينةة 

مةةا  إلةةىالدراسةةة  لو ةةلتمفةةرة ، ، وقةةد  100مةةا ممارسةةا العالقةةات العامةةة بلاةةت 

مةةةا عينةةةة الدراسةةةة لئةةةو  بتوهيةةةف شةةةب ات التوا ةةةل % 48النتةةةانج كةةةان  همهةةةا  ن  

ااجتمةاعا فةا مجةا  عملهةةم، و ن شةب ة الفيتةبوم هةا   بةةيا الممارسةيا بةيا شةةب ات 

التوا ةةل ااجتمةةاعا األجةةر ، كمةةا لو ةةلت الدراسةةة إلةةى وجةةوة عالقةةة بةةيا الشةةب ة 

وكية، كما  شارت الدراسة إلى وجةوة عالقةة األكثر استمداما األةاا المتوق  والنية التل

بيا كل ما األةاا المتوق  والجهد المتوق  والتأئير المجتمعا،   وجةوة عالقةة ارلباطيةة 

بةةةيا التةةةأئير المجتمعةةةا والتتةةةهيالت ووجةةةوة عالقةةةة بةةةيا الجهةةةد والتةةةأئير المجتمعةةةا 

معيار ةةة والتتةهيالت المتاحةةة، والتةا جةةاات جميعهةا بمتوسةةطات حتةابية واوحرافةةات 

 .بدرجات مرلفعة

، والتا استهدفت التعرف علةى  ئةر اسةتمدا  (15)  دراسة صفاء عبدالحميد عبدالسميع

ممارسةةا العالقةةات العامةةة بةةالويارات الح وميةةة لشةةب ات التوا ةةل ااجتمةةاعا علةةى 

لش يل  ورلها اتعالمية عند الجماهير،ولم إجراا مجموعةة مةا المئةابالت الميداويةة 

وقةد  ،فرة  ما الئانميا باالرا  فا إةار  العالقات العامة فا الوياراتم 45م  عدة 

 جر ةةت هةةذه الدراسةةة الميداويةةة علةةى عينةةة عمد ةةة مةةا متةةتمدما شةةب ات التوا ةةل 

مفةرة  ، وكاوةت مةا  400ااجتماعا المتابعيا للرةفحات الرسةمية للةويارات قوامهةا 

وم قانمة الشب ات ااجتماعيةة لةد  لردر الفيتب  هم النتانج التا لو لت لها الدراسة 

والجمهور المتةاب  للرةفحات الرسةمية للةويارات  ممارسا العالقات العامة بالويارات

عبةةر شةةب ات التوا ةةل ااجتمةةاعا، كمةةا ركةةز ممارسةةا العالقةةات العامةةة للرةةفحات 

الرسمية للويارات المرر ة علا شةب ات التوا ةل ااجتمةاعا علةا عمليةة االرةا  

احد التا لعبر عا  هداف ورؤ ة ورسالة الويار  والمتمثلة فةا إسةتراليجية فا الجاه و
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اتعال  ، لتمثل  همية العالقات العامة فا الويارات المرر ة فا كووها حلئةة الو ةل 

بةةيا ااةار  العليةةا بةةالويار  وبةةيا العةةامليا بهةةا، و ااعتمةةاة علةةى شةةب ات التوا ةةل 

، وكشةةفت مةةايا  فةةا مراحلةة  األوليةةة عليميةةة المسستةةات التااجتمةةاعى فةةا الهيئةةات و

اعتمةاة ممارسةو العالقةات العامةة علةا ااسةتراليجية الترةحيحية لمواجهةة النتانج عا 

األيمةةةات، واومفةةةاض ةرجةةةة الثئةةةة لةةةد  الجمةةةاهير لجةةةاه المضةةةاميا المنشةةةور  علةةةا 

 الرفحات الرسمية للويارات عبر شب ات التوا ل ااجتماعا.

لناولت هذه الدراسة ةور مواقة  المن مةات و ، Aimei Taylor  ،  2017(16)دراسة

غير الح ومية الرينية على اتوتروت فا بناا العالقات العامة، ولو لت إلى عدة ما 

 نع هذه المواق  لئو  بمالمح الرالية حوار ة لتيتير إقامة العالقةات   النتانج ما  همها 

عد ةةةد  لروتروةةةت لمثعلةةةت فةةةا  مةةةا المواقةةة  إسةةةتمدامات %91العامةةةة، كمةةةا ر ةةةدت 

الو و  إلى قطاعات جد د  ما الجماهير، ووئل رسانل وبياوات العالقةات العامةة إلةى 

ةةةا عةةةا  وسةةةانل اتعةةةال ، ولبةةةاة  الرسةةةانل والمعلومةةةات مةةة  المسستةةةات األجةةةر  ، مع

محتو ةةةات الموقةةة  اتل ترووةةةا فتمثعةةةل فةةةا التعر ةةةف بالمسستةةةة ومنتجالهةةةا، وشةةةئون 

يف ومحرم البحث، وفةرق التوهيةف، ومحتو ةات إل تروويةة مرنيةة العمالا، واألرش

مةةا المبحةةوئيا  وهةةم  تةةتمدمون البر ةةد اتل ترووةةا  %95و ةةولية و ةةور ، و جةةاب 

متتمر، جاا بعده شب ات التوا ل ااجتمةاعا، واججةراا البحةوا واسةتطالعات بش ل 

 الر   العا .

لتعةرف علةى مةد  إلةى الهةدف  والتةا ، Philip Kitchen    ، 2016 (17 ) دراسةة

قةةدر  ممارسةةا العالقةةات العامةةة علةةى إسةةتمدا  اتوتروةةت ولوهيفةة  لوهةةانف المن مةةة، 

وإعتمةدت علةةى ومةةوذج روجةةري فةةا إوتشةار المتةةتحدئات الت نولوجيةةة كمةةدجل و ةةر  

ولو ةلت إلةى عةدة مةا النتةانج للدارسة، ولم جم  المعلومات عةا طر ةق ااسةتبيان ، 

  العالقات العامة بالمن مات اعتمدت بش ل كبير فا لنفيةذ وهانفهةا إنع  جهزما  همها 

اتةار ة على اتوتروت كوسةيلة مهمةة للتن ةيم والتمطةيط والبحةث واتلرةا  والتئيةيم، 

ولو لت إلى المدمات التا  لاحتها اتوتروت للعالقات العامة والتةا لمثعلةت فةا جدمةة 

وويةةة وشةةب ات التوا ةةل ااجتمةةاعا وبنةةاا البر ةةد اتل ترووةةا وقةةوانم البر ةةد اتل تر

اجةةراا البحةةوا، والمئةةابالت  الموقةة  اتل ترووةةا للمسستةةة علةةى شةةب ة اتوتروةةت، وج

الشمرةةةية، والمشةةةاركة فةةةا المةةةسلمرات عبةةةر الموقةةة  اتل ترووةةةا للمسستةةةة علةةةى 

 اتوتروت.

دراسةة للبحةث الجةاات هةذه ، و othersHyunjin Seoa&   ،2015 (18)دراسةة 

فا كيفية استفاة  المن مات غير الح ومية ما  ةوات وسانط اتعال  الجد ةد ولوهيفهةا 

مةا ممثلةا  75فا مجا  العالقات العامة، وإعتمدت على منهج المتح ما جال  متح 

ولو ةلت إلةى المن مات غير الح ومية عبر مئرها فا الوا ةات المتحةد  األمر  يةة ، 

 ن لعز ةةز  ةةور  المن مةةة وجمةة  األمةةوا   هةةم وهيفتةةيا  همهةةاعةةدة مةةا النتةةانج مةةا  

لتعيان لهمةا مةا جةال  اسةتمدا  وسةانط اتعةال  الجد ةد  ، كمةا لو ةلت إلةى حرةو  
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البر ةةد اتل ترووةةا علةةى الترليةةب األو  فةةا اسةةتمدامات جمهةةور المن مةةة، وحرةةو  

مةا  %80بنتةبة الموق  اتل ترووا للمن مة على شب ة اتوتروت على الترليب الثةاوا 

استمدامات الئانميا باتلرا  فا المن مة لنشر المواة اتعالمية، وحرلت المشةاركة 

 ما إجمالا مبحوئا عينة الدراسة. %70فا المسلمرات على وتبة 

التعةرف  ، والتا استهدفت Donald K. Wright & Others  2015(19 )دراسة 

إلى استمدا  وسانل اتعال  ااجتماعية فا ممارسة العالقات العامة عا طر ةق لحليةل 

استمر لمد  عشر سنوات لمعرفة كيفية إحداا وسانل اتعال  ااجتماعية وغيرهةا مةا 

وسةةانل اتعةةال  الجد ةةد  لتايةةرات جذر ةةة فةةا ممارسةةة مهنةةة العالقةةات العامةةة ، وقةةد 

عبةةر البر ةةد اتل ترووةةا لئانمةةة  عضةةاا جمعيةةة العالقةةات  ااسةةتبيان رسةةلت اسةةتمار  

العامةةة األمر  يةةة والجمعيةةة الدوليةةة للعالقةةات العامةةة ومعهةةد العالقةةات العامةةة لعينةةة 

مفرة ، وكاوةت العينةة مويعةة علةى  مر  ةا الشةمالية، و مر  ةا الجنوبيةة،  329قوامها 

راسةةةة  ن وسةةةانل اتعةةةال  روبةةةا، وآسةةةيا، واسةةةتراليا، و فر ئيةةةا ، وقةةةد  ئبتةةةت الدوو 

ااجتماعيةةة كةةالفيف بةةوم ولةةو تر هةةم األكثةةر اسةةتمداما فةةا ممارسةةة العالقةةات العامةةة، 

ةةا  ن فةةا عةةا   احتةةل موقةة  لةةو تر المرلبةةة األولةةى كوسةةيلة  2014و كةةدت النتةةانج   ض 

لاللرا  فا ممارسة  وشطة العالقات العامة، بينما حل الفيف بةوم فةا المركةز األو  

كما  كد ممارسو العالقةات العامةة  ن وسةانل اتعةال  ااجتماعيةة غيةرت  ، 2015عا  

ا فا االرا  بالجمةاهير المارجيةة  كثةر مةا  طر ئة ممارسة العالقات العامة جرو  

 الجماهير الداجلية.

 التعليق على الدراسات السابقة:

اتةار   العالقات العامة لمثل جاوبةا  هامةا  مةا جواوةب ههرت الدراسات التابئة  ن  -

سواا فا المن مات الما ة  و فا المن مات الح ومية، فها ا لمةرج مةا كووهةا 

وشةةاط ا  تةةعى ل تةةب ئئةةة ولأ يةةد الجمةةاهير الممتلفةةة ألهةةداف وسياسةةات وإوجةةايات 

المن مةةة وجلةةق جةةو مةةا األلفةةة والتعةةاون مةةا بةةيا المن مةةة وجماهيرهةةا الممتلفةةة 

وجةوة سياسةات سةليمة وجطةط واضةحة.  الداجلية والمارجية، وهذا كل   عتمد على

وفا ذلك ا لمتلف متسوليات العالقات العامة وجمهورها فا المن مات الح ومية 

عنها فا المن مات والمشروعات الرناعية والتجار ة، فها كلها لهدف فا النها ة 

إلى جلق جو مةا الثئةة واتحتةرا  والفهةم المتبةاة  مةا بةيا المن مةة وبةيا الجمهةور 

 .ا والمارجاالداجل

 ههةةرت الدراسةةات التةةابئة  ن  سةةاي عمةةل العالقةةات العامةةة ووسةةيلتها فةةا إوجةةاي  -

وهانفها ولحئيق  هدافها هو االرا  ذو اتلجاهيا والةذ   تةاهم فةا بنةاا التةمعة 

الطيبة للمسستة والحفاه عليها ما جال  إستمدا  وسانل ممارسة العالقةات العامةة 

 ق األهداف والوهانف التا لتعى إليها. بتتهياللها المتعدة  فا لحئي
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مةةةا جةةةال  اسةةةتعراض الدراسةةةات التةةةابئة، استملرةةةت الباحثةةةة مجموعةةةة مةةةا  -

 المسشرات لتمثل فيما  لا  

لناولةةت الدراسةةةات األجنبيةةة موضةةةوع اسةةتمدا  الوسةةةانل   مةةن حيةةم المو ةةةوع: -1

اتل تروويةةة الحد ثةةة فةةا ممارسةةة مهنةةة العالقةةات العامةةة بشةة ل شةةاملل إذ لناولةةت 

كيفيةةة اسةةتمدا  ممارسةةا العالقةةات العامةةة لةةيةوات اتل تروويةةة الحد ثةةة، وكيفيةةة 

قةات العامةةة اتسةتفاة  منهةا فةةا مجةا  العالقةةات العامةة ومةةد  إقبةا  ممارسةةا العال

قةدر  ممارسةا ، ( Aimei Taylor 2017 ةراسةة)  علةى اسةتمدامها مةا جةال 

  العالقةةات العامةةة علةةى إسةةتمدا  اتوتروةةت ولوهيفةة  لوهةةانف المن مةةة ) ةراسةةة

Philip Kitchen  2016 ، ) كيفية اسةتفاة  المن مةات غيةر الح وميةة مةا  ةوات

 Hyunjinوسةةانط اتعةةال  الجد ةةد ولوهيفهةةا فةةا مجةةا  العالقةةات العامة)ةراسةةة 

Seoa ،2015 ،)استمدا  وسانل اتعال  ااجتماعية فا ممارسة العالقات العامةة   

(، وفةةا المئابةةل ركةةزت Donald K. Wright & Others  ،2015)ةراسةةة 

األوشةةةةةطة التةةةةةا لئةةةةةو  بهةةةةةا  جهةةةةةز  االرةةةةةا  الدراسةةةةةات العربيةةةةةة علةةةةةى 

(، ةور إةار  العالقةةةات 2021بالجمهور)ةراسةةةة ابتتةةةا  محمةةةد عبةةةدالعا  ، 

ةراسةةة ابةةراهيم ئةةامر ابةةراهيم عةةواة العامةةة فةةا إةار  المسستةةات اتعالميةةة )

لعالقات العامة )ةراسة إحتان طبيعة  ةاا وهيفة ا(، 2021رو شد الرشيد ، 

(، ةور إةار  العالقات العامةة فةا التفاعةل بةيا 2021باةع علوان الجبور ، 

(، 2021المسستةةة وجمهورهةةا )ةراسةةة محمةةد بةةا سةةالم بةةا علةةا الحجةةر  ، 

وحو األوشطة التا لسة ها  المسستات التعليمية الجاهات الئياةات اتةار ة فا 

علةةى ةور (، 2021ا حتةةا إبةةراهيم محمةةد ، العالقةةات العامةةة )ةراسةةة إسةةرا

العالقةةةةات العامةةةةة فةةةةا التتةةةةو ق ااجتمةةةةاعا اال ترووةةةةا )ةراسةةةةة إسةةةةراا 

ةور  ةوات العالقةات العامةة الرقميةة فةى (، 2020عبدالنا ر  حمد عيتا ، 

إةار  ااوطبةةاع المسستةةى، عبةةر المواقةة  اتل تروويةةة )ةراسةةة هالةةة محمةةوة 

لعالقةةات العامةةة اال تروويةةة فةةا لحئيةةق الرضةةا ةور ا(، 2020رشةةاة العا ةةد  ، 

(، التحد ات األجالقيةة والمهنيةة 2019،  الوهيفا )ةراسة اسامة محمد احمد ي دان

للعالقةةةةات العامةةةةة اتل تروويةةةةة التحةةةةد ات األجالقيةةةةة والمهنيةةةةة للعالقةةةةات العامةةةةة 

العامةة اسةتمدا  ممارسةا العالقةات (، 2019اتل ترووية )ةراسةة محمةوة فةوي  ، 

بةةةالويارات الح وميةةةة لشةةةب ات التوا ةةةل ااجتماعا)ةراسةةةة  ةةةفاا عبدالحميةةةد 

 (2018، عبدالتمي 

   مةا جةال  عةرض الدراسةات التةابئة العربيةة منهةا واألجنبيةة، من حيةم المةنهج -2

لوحظ  ن بعت الدراسةات البعةت مةنهج المتةحل واسةتمدمت الباحثةة مةنهج المتةح 

المسستات استمدا   ةوات العالقات العامة فا حتى  تيح لها لناو  موضوع  لوفت 

مةا قبةل العةامليا فةا  جهةز  العالقةات العامةة بهةذه التعليمية المرةر ة والبحر نيةة 

 المسستات.
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   اعتمدت الدراسات األجنبيةة والعربيةة علةى عينةات مةا ممارسةا من حيم العينة -3

مةةة ألةوات العالقةةات العامةةة للوقةةوف علةةى مةةد  اسةةتمدا  ممارسةةا العالقةةات العا

علةةى  بأسةةلوب الحرةةر الشةةاملالعالقةات العامةةة، ومةةا البةةاحثيا مةةا طبعةةق ةراسةةت  

ممارسةةا األوشةةطة االرةةالية والئيةةاةات المعنيةةة باالرةةا  والتوا ةةل مةة  

، (2021، ةراسةةة ابةةراهيم ئةةامر ابةةراهيم عةةواة رو شةةد الرشةةيد  ) الجمهةةور

واح ت الباحثة إجتالف العينات المتتمدمة فا هذه الدراسات، فمنها ما اسةتمد  

ةراسة محمد با سالم با علةا ) البتيطة العينات اتحتمالية مثل العينة العشوانية 

ةراسةةة إسةةراا حتةةا إبةةراهيم )، والعينةةة العشةةوانية الطبئيةةة (2021الحجةةر  ، 

غيةر اتحتماليةة مثةل العينةة العمد ةة  ، ومنها ما اسةتمد  العينةات( 2021محمد ، 

ةراسةةة )، والعينةةة المتاحةةة ( 2019،  ةراسةةة  حمةةد شةةعبان عبةةد الملةةك رشةةوان)

، وبذلك اعتمدت الباحثة فا هةذه الدراسةة علةى عينةة مةا ( 2018منا  المزاهر  ، 

 المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة والبحر نيةةة العةةامليا بةةأجهز  العالقةةات العامةةة فةةا 

 .العينة المتاحةباستمدا  

   اوحرةةةرت مع ةةةم  ةوات جمةةة  البياوةةةات فةةةا مةةةن حيةةةم أدوات بمةةةع البيانةةةات -4

الدراسةةةةات التةةةةابئة فةةةةا األةوات ال ميةةةةة مثةةةةل  ااستئرةةةةاا،  و  ةةةةحيفة لحليةةةةل 

ةراسةة  حمةد مثةل المئابلةة وااسةتبيان )مع ةا  ا ةالةيالمضمون، ومنها مةا اسةتمد  

، وبنةاا  علةى ذلةك اعتمةدت الباحثةة فةا هةذه ( 2019،  شعبان عبد الملك رشةوان

 لجم  البياوات.ااستبيان الدراسة على استمار  

   لو ةلت الدراسةات التةابئة لعةد  مةا النتةانج  م ةا إ جايهةا فةا من حيم النتائج -5

 اآللا 

  ئبتت مع م الدراسات وجةوة الجاهةات إ جابيةة وقو ةة لةد  ممارسةا العالقةات 

المسستات عبر شةب ة اتوتروةت فةا لحئيةق الفور ةة العامة وحو استمدا  مواق  

والتفاعلية فا االرا  م  الجماهير، كما لو لت إلةى وجةوة حالةة عةد  رضةا 

 لد  الئانميا باالرا  عا ووع الت نولوجيا المتتمدمة فا مسستالهم.

  ةةا  ن العالقةةات العامةةة لةةيف هةةدفها  وضةةحت العد ةةد مةةا الدراسةةات التةةابئة   ض 

هةور الةداجلاع ول ةا  ةألا عةاة   الجمهةور الةداجلا والعةامليا فةا األو  هو الجم

المن مةةة فةةا المرلبةةة األجيةةر  بعةةد وسةةانل اتعةةال  و  ةةحاب المرةةالح، وفةةا 

المئابل فةمن إةار  العالقةات العامةة الئةو  بةدورها فةا ل ةو ا سةمعة طيبةة عةا 

 الويارات لد  العامليا بها.

 مةةة لهةةتم بتئةةو م األوشةةطة اتلرةةالية كشةةفت الدراسةةات  ن  جهةةز  العالقةةات العا

 كثر مما لهةتم بتئةو م األةاا ال لةا، كمةا لهةتم بتئةو م العانةدات الماة ةة  كثةر مةا 

 المدجالت والممرجات.

  كةةةدت غالبيةةةة الدراسةةةات التةةةابئة  ن البر ةةةد اتل ترووةةةا مةةةا  كثةةةر األةوات 

 المتتمدمة فا التوا ل م  الجماهير المتتهدفة.
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 ف العالقةةات العامةةة ةاجةةل المسستةةة ممةةا  ة  إلةةى لهمةةيش  ةوار ووهةةان

 ضعف لوا ل إةار  العالقات العامة م  الجمهور.

  اعتمةةةاة ممارسةةةو العالقةةةات العامةةةة علةةةا ااسةةةتراليجية الترةةةحيحية لمواجهةةةة

األيمات ، واومفاض ةرجة الثئة لد  الجماهير لجاه المضاميا المنشةور  علةا 

 التوا ل ااجتماعا .الرفحات الرسمية للويارات عبر شب ات 

 مد  استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 التابئة العربية كاوت    األجنبية لجملة الدراسات التابق العرض ما الباحثة تاستفاة

 :التالية النئاط فا

 والتتةاؤات األهةداف برةياغة ةقيئ ةا بطر ئةة لتةمح لحد ةد ا الدراسةة إشة الية لحد د -

 األهةداف كاوت بدقة ف لما محدة  المش لة كاوت ف لما لهذه المش لة، والفروض وفئ ا

 والفروض  كثر ةقة. والتتاؤات

 لةدف  والتةا للبحةث المناسةبة البحثيةة واألةوات المنةاهج مجموعة لحد د فا  سهمت -

 .سليمة علمية وتانج الو و  إلى إلى

 والبحةث التةابئة، الدراسةات بهةا اسةتعاوت التةا والمرةاةر المراج  إلى ااسترشاة -

 .للدراسة الن ر  اتطار فا اتم ان قدر اتستفاة  منها ئم وما عنها،

 :همية الدراسةأ -

 : م ا لحد د  همية الدراسة على المتتو يا العلمى والعملى على النحو التالى

لبةاحثى وممارسةى  Interdisciplinary  لوفير مرجعية علمية بينية أهمية علمية: . 

العالقةات العامةة العالقات العامة لجم  بيا علو  اتعال  واتةار  فيما  تعلق بةمةار  

ل مةةا جةةال  بلةةور  واقةة  الممارسةةة المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة والبحر نيةةةفةةا 

فى قالب بحثى  جمة  بةيا العلةم والممارسةة، و توافةق  العالقات العامةالفعلية تةار  

 البحر نية.لتن يمية م  الثئافة ا

التعليميةة المرةر ة المسستةات اتسها  فى لنمية مهارات المتئوليا ب أهمية عملية: .ب

مةا جةال  لحد ةد مئومةات  العالقةات العامةة، ولأهيلهم للفرةل بةيا إةار   والبحر نية

ل األمةةةر الةةةذ    م ةةةنهم مةةةا لحئيةةةق ال فةةةاا  الجمهةةةوراتةار  الناجحةةةة اوطباعةةةات 

 ةاا  ةوارهةةم كمتحةةدئيا رقميةةيا لتلةةك المسستةةات بمةةا   تةةهم فةةى  وااسةةتمرار ة فةةى

 .لعز ز التوا ل م  المواطا كاا ة لنمو ة منشوة 

 همية التركيزعلى العنرر البشر  فا المسستة، اوطالقا  ما  و  ا  ئل  همية  .ج

عا العنا ر الماة ة األجر  بةل  فوقهةا ل ووة  العنرةر األساسةا فةا العمليةة 
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لك ما جال  التعرف على متتو  رضا موهفا العالقات العامة اتوتاجية، وذ

 بالشركات الليبية، وإبراي العوامل المسئر  في .

ا. األهمية ال بر  لدراسة العالقات العامة، وذلك لما لمثل  اليو  ما  همية بالاةة 

للمسستةةات المعا ةةر ، حيةةث لتةةتهدف لحئيةةق التوافةةق والت يةةف بينهةةا وبةةيا 

تعامةةةل معهةةةا، وبهةةةذا التوافةةةق والت يةةةف  تةةةوفر للمسستةةةات جماهيرهةةةا التةةةا ل

ا بينمةةا  تةةوفر  ا ومتةةتئر  ا سةةليم  المعا ةةر  منةةاث  كثةةر مالنمةةة لتطورهةةا لطةةور 

للجماهير المتعاملة معها حيةا  إجتماعيةة مشةتركة  فضةل وجلةق فةرق  فضةل 

 لهم.

 أهداف الدراسة :

العالقةةات العامةةة فةةا  ممارسةةةةرجةةة اسةةتمدا  وسةةانل االرةةا  فةةا التعةةرف علةةى  -

 .المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية

المسستةات التعليميةة الوقوف على األوشةطة التةا لمارسةها إةار  العالقةات العامةة فةا  -

 .المرر ة والبحر نية

المسستةات األهداف التةا لتةعى إةار  العالقةات العامةة إلةى لحئيئهةا فةا ال شف عا  -

 ، و همية لحد د هذه األهداف.والبحر نية  التعليمية المرر ة والبحر نية

 .التعليمية المرر ة والبحر نيةممارسة العالقات العامة بالمسستات ر د واق   -

المسستات التعليمية المرر ة التعرف على الجاهات ممارسا العالقات العامة فا  -

 لئييم برامج العالقات العامة.وحو  والبحر نية

فةا عنا ر التطو ر وإحداا التايير فا برامج العالقات العامةة الوقوف على  همية  -

 .المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية

المسستةات التعليميةة فةا التعرف على جواوب الضعف فا  ةاا إةار  العالقات العامة  -

 .المرر ة والبحر نية

 فروض الدراسة :

األوشةطة التةةا لمارسةةها لوجةد عالقةةة ارلباطيةة ةالةةة إحرةانيا  بةةيا ةرجةة  هميةةة  -

المسستةةات التعليميةةة فةةا  إةار  العالقةةات العامةةة ولئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة

 .المرر ة والبحر نية

لوجد عالقة ارلباطية ةالة إحرانيا  بيا ممارسة العالقات العامة ولئةو م بةرامج  -

 المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية.العالقات العامة فا 
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لوجةةد عالقةةة ارلباطيةةة ةالةةة إحرةةانيا  بةةيا ةرجةةة اسةةتمدا  وسةةانل االرةةا  فةةا  -

ولئو م هذه المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية برامج العالقات العامة فا 

 البرامج.

لوجد عالقة ارلباطية ةالة إحرانيا  بيا  همية عنا ر التطو ر وإحداا التاييةر  -

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة فةةا  برامجهةةافةةا بةةرامج العالقةةات العامةةة ولئةةو م 

 .والبحر نية

 تساؤات الدراسة :

 ممارسةةةةوسةةةانل االرةةةا  فةةةا   تةةةتمد  ممارسةةةو العالقةةةات العامةةةةةرجةةةة إلةةةى     -

 ؟ المسستات التعليمية المرر ة والبحر نيةالعالقات العامة فا 

التعليميةةة المرةةر ة المسستةةات األوشةةطة التةةا لمارسةةها إةار  العالقةةات العامةةة فةةا  مةا -

 .والبحر نية

المسستةات األهداف التةا لتةعى إةار  العالقةات العامةة إلةى لحئيئهةا فةا ال شف عا  -

 ؟ همية لحد د هذه األهدافما ، والتعليمية المرر ة والبحر نية 

 ؟ممارسة العالقات العامة بالمسستات التعليمية المرر ة والبحر نيةواق   ما -

المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة قةةةات العامةةةة فةةةا لجاهةةةات ممارسةةةا العالمةةةا ا -

 ؟لئييم برامج العالقات العامةوحو والبحر نية 

المسستةات فا عنا ر التطو ر وإحداا التايير فا برامج العالقات العامة  همية  ما -

 ؟ التعليمية المرر ة والبحر نية

التعليميةة المرةر ة المسستةات فةا جواوب الضعف فا  ةاا إةار  العالقات العامةة  ما -

 ؟ والبحر نية

 نوع الدراسة:

لنتما هذه الدراسة إلى الدراسات الو فية التا لتتهدف و ف المواقةف  و ال ةواهر 

 و األحداا ما جال  جم  الحئانق الدقيئة عنها، بهةدف لحد ةد ال ةاهر   و الموقةف  و 

والدقة، لهدف إلى و ةف الحدا لحد دا  ةقيئا ، ورسم  ور  مت املة ل  لتتم بالواقعية 

 .(20) ال اهر  كما ها،    فا هل ال روف التا لوجد عليها

ولهةةدف هةةذه الدراسةةات الو ةةفية إلةةى التعةةرف علةةى األو ةةاف الدقيئةةة ل ةةاهر   و 

مجموعةةة مةةةا ال ةةواهر التةةةا  ئةةةو  الباحةةث بدراسةةةتها مةةةا حيةةث ماهيتهةةةا وطبيعتهةةةا 

لممتلفةة المةسئر  فيهةا، وذلةك بهةدف ووضعها الحالا، والعالقةة بينهمةا وبةيا العوامةل ا

 .( 21) الحرو  على معلومات كافية وةقيئة عنها ةون الدجو  فا  سبابها والتح م فيها
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إذ ل عَةةد البحةةوا الو ةةفية هةةا األكثةةر مالنمةةة بالنتةةبة لموضةةوع هةةذه الدراسةةة، والتةةا  

المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة لهةةةدف إلةةةى و ةةةف اسةةةتمدا  العالقةةةات العامةةةة فةةةا 

 .لبحر نيةوا

 منهج الدراسة :

ةةةا Surveyلعتمةةد هةةةذه الدراسةةة علةةةى مةةنهج المتةةةح  ، والةةذ   عةةةد جهةةد ا علمي ةةةا من م 

. للحرو  على معلومات  و  و اف عا ال اهر   و مجموعة ال واهر محل الدراسة

وتةب المنةةاهج  بو ةف   Survey Methodوكةان إعتمةاة الباحثةة علةى مةنهج المتةح 

العلميةةة لجمةةة  البياوةةات الميداويةةةة عةةا هةةةاهر  معينةةة ولوضةةةيحها ولفتةةيرها وشةةةرح 

وة   تةمح بتعمةيم ال ةواهر العلميةة، وهةو مةا  العالقات اترلباطية بيا متايرالهةا، كمةا 

عةةاة  اتجتبةةار والتحئةةق مةةا  تةةمح بةةالمروج بتعميمةةات علميةةة واستمال ةةات قابلةةة ت

  حتها.

لرميم بحثا  هدف إلى جم  البياوةات مةا العد ةد مةا األفةراة جةال  و عد منهج المتح 

فتر  يمني  محدة ، وها عبار  عا بياوات كمية لتعلق بمجموعةة مةا المتايةرات التةا 

 .(22) هدف الباحث إلى ةراستها

المسستةات التعليميةة ولوهف الدراسة منهج المتح لدراسةة واقة  العالقةات العامةة فةا 

ما جةال  ةراسةة متةحية علةى العةامليا فةا إةار  العالقةات  المرر ة والبحر نية

 العامة بهذه المسستات.

 مجتمع الدراسة

 المسستةةةات التعليميةةةة وهةةةا  :المصةةةرية والبحرينيةةةة المؤسسةةةات التعليميةةةة مجتمةةةع 

 . الح ومية منها والما ة ممل ة البحر اوجمهور ة مرر العربية  العاملة فا 

ضةافة و شمل مد ر  ومشرفا  جهز  العالقات العامةة باتمجتمع القائمين باالتصا : 

 .المسستات التعليمية المرر ة والبحر نيةإلى موهفا هذه األجهز  فا 

 عينة الدراسة:

المسستةةات التعليميةةة قامةةت الباحثةةة بتطبيةةق ةراسةةتها علةةى عينةةة عشةةوانية بتةةيطة مةةا 

 . لعليميةمسستة  60قوامها  المرر ة والبحر نية

مفرة  ما الئانميا باالرةا  فةا  قتةا   237قامت الباحثة بتطبيق ةراسة ميداوية على 

، وقةةةد  المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة والبحر نيةةةةوإةارات العالقةةةات العامةةةة فةةةا 

 للعامليا فا هذه المسستات. العينة المتاحةاستمدمت الباحثة 

عَا عند اجتيار عينة الدراسةة  ن  ئترةر إجةراا ا لدراسةة علةى المسستةات التةا وقد ر 

لةةد ها جهةةاي عالقةةات عامةةة متةةتئل، سةةواا كاوةةت إةار  متةةتئلة،  و قتةةم لحةةت إشةةراف 

 إحد  اتةارات،  و وحد  إةار ة لحت إشراف احد األقتا .
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 أداة الدراسة: 

كةأةا   Questionnaireااسةتبيان اعتمدت الباحثة فةا الدراسةة الحاليةة علةى  ةحيفة 

بأوهةا  سةلوب جمة  البياوةات الةذ  ااسةتبيان ولعةرف  ةحيفة  ،لجم  البياوات المطلوبة

ار  المبحوئيا بش ل منهجا ومئنا، وذلك لتئد م حئةانق  و آراا  و  ف ةار ث تتهدف إست

 .(23)معينة فا إطار البياوات المرلبطة بموضوع الدراسة و هدافها

 اختبار الصدق والثبات:

 اختبار الصدقأوالً : 

 ةراة برةةد  التحليةةل التحئةةق مةا مةةد   ةةالحية  سةةلوب الئيةاي  و  ةالةة  فةةا قيةةاي الموضةةوعات 

وال ةةواهر التةةا  ر ةةد الباحةةث لحليلهةةا، واسةةتمالق وتةةانج  عةةو  عليهةةا ومةةا ئةةم لعميمهةةا ، و تفةةق 

   (24) كثير ما المبراا على  ن  هم  وواع الرد  الواجب لوفرها فا المئياي  و األةا  ها

 :وهو الذ   عبر عا الفا  المح ميا والمبراا على  ن المئيةاي   الصدق الظاهري

  و األةا   الحة لتحئيق الهدف الذ   عدت ما  جل     لحئيق هدف البحث. 

 : وهو الذ   عبر عةا الفةا  محتةو  المئيةاي  و األةا  مة  الهةدف   صدق المحتو

 الذ   عدت ما  جل ،    الفا  فئات التحليل م  هدف البحث.

  :و مةا  تةمى بالرةد  الن ةر ، و ةرلبط هةذا النةوع بةاتةرام الجيةد  صدق البناء 

ليطةر الن ر ةة والفرضةية لبنةاا المئيةاي  و األةا ، وذلةك عةا طر ةق  ةماِ قبل الباحثة

 ياغة مش لة البحث بش ل علما، ولحد د  هداف  بدقة، وكذلك إةرام الباحث لرطةار 

الن ر  لمش لة البحث، وهذا كل   سئر بالتالا على لحد ةد مفةرةات وفئةات المئيةاي  و 

 األةا  ومد  الفاقها م  المش لة و هدافها.

عرضةها علةى التةاة  ب  والمئابلةااستبيان قامت الباحثة بتطبيق الرد  على استمار  و

، الذ ا  بدوا بعت المالح ات علةى  سةئلة ااسةتمار ، وبنةاا  علةى للةك ( 25) المح ميا

 المالح ات قامت الباحثة بالتعد ل المطلوب ما قبل المح ميا.

ا قبلي ةةا لالسةةتمار  مةةا جةةال  لطبيئهةةا علةةى عينةةة مةةا ممارسةةا   جةةرت الباحثةةة اجتبةةار 

مفةرة   28العالقات العامة فا الشركات متوسطة الحجم فا ممل ة البحر ا بلغ قوامها 

مةةا إجمةةالا عينةةة الدراسةةة الفعليةةة، ولةةم مةةا جةةال  هةةذا ااجتبةةار إجةةراا  %10بنتةةبة 

تا التمت بالاموض لهم، وكةذلك لعةد ل بعةت بعت التعد الت حو  بعت األسئلة ال

جيارات اتجابات لةبعت األسةئلة بحيةث   ةبحت ااسةتمار  فةا شة لها النهةانا عئةب 

 هذا ااجتبار  الحة لئياي ما  عدت ما  جل  برد . 
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 ثانياً : الثبات

قامت الباحثة بمستمدا   سلوب إعاة  اتجتبار وهةو إعةاة   ااستبيان للتأكد ما  حيفة 

طبيق المئياي على وفف العينة ما المفرةات البشر ة بعد مةرور فتةر  يمنيةة، ولئةد ر ل

قيمةةة الثبةةات بةةيا وتةةانج اتجتبةةار ا، و عتبةةر المئيةةاي  و األةا  ئابتةةة إذا كةةان اجةةتالف 

 . (26)النتانج بتيط ا،  و ارلف  معامل اارلباط بيا وتانج اتجتبار ا

مفةرة ،  23مةا العينةة    مةا  عةاة   %10ر علةى وقد لم لطبيق  سلوب إعاة  اتجتبا 

حيةةث  عيةةد لطبيةةق اتجتبةةار بعةةد مةةرور  سةةبوعيا علةةى لطبيةةق اتجتبةةار األو ، وعنةةد 

وهةةى قيمةةة مرلفعةةة،  0.92حتةةاب معامةةل اارلبةةاط لهةةذ ا اتجتبةةار ا جةةاات النتيجةةة 

 ولشير إلى ئبات  حيفة ااستئراا.

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

إلةةى  -بعةةد لرميزهةةا -بعةةد ااوتهةةاا مةةا جمةة  بياوةةات الدراسةةة، لةةم إةجالهةةا  

الحاسةب اآللةةا، ئةةم جةةرت معالجتهةةا ولحليلهةةا واسةةتمراج النتةةانج اتحرةةانية باسةةتمدا  

ا لة    SPSSبروامج الحزمةة اتحرةانية للعلةو  ااجتماعيةة والمعةروف باسةم  اجترةار 

Statistical Package for theSocial Sciences ،  وذلةةةك بةةةاللجوا إلةةةى

 المعامالت واتجتبارات والمعالجات اتحرانية التالية 

 .الت رارات البتيطة والنتب المئو ة 

 . المتوسط الحتابا واتوحراف المعيار 

  معامل ارلباط بيرسونPearson Correlation Coefficient  لدراسةة شةد  وإلجةاه

.  Interval Or Ratioتةافة  و النتةبة العالقة اارلباطية بيا متاير ا ما متتو  الم

، ومتوسةطة مةا بةيا  0.30وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا كاوت قيمة المعامل  قل مةا 

 . 0.70، وقو ة إذا ياةت عا  0.30-0.70

  إجتبار ت للمجموعات المتةتئلةIndependent-Samples T-Test  لدراسةة الدالةة

اتحرةةةانية للفةةةرو  بةةةيا متوسةةةطيا حتةةةابييا لمجمةةةوعتيا متةةةتئلتيا مةةةا الحةةةاات 

 . Interval Or Ratioالمدروسة فا  حد المتايرات ما ووع المتافة  و النتبة 

 

 

 

 

 



2021)الجزء الثاني( أكتوبر ديسمبر  77عدد  –المجلة المصرية لبحوث اإلعالم   

447 

 نتائج الدراسة :

 (1)بدو  رق  

العالقات العامة  ممارسةتوزيع المبحوثين طبقاً لدربة استخدام وسائل االتصا  في 

 المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينيةفي 

 الوسائل
نوع 
 المؤسسة

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة  
 ت

T-
Test 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 العام

 اإلنترنت
 .987 3.88 121 مصرية

4.762 398 001. 4.17 
 .911 4.57 116 بحرينية

التواصل مواقع 
 االجتماعي

 .712 3.17 121 مصرية
7.981 398 000. 4.25 

 .761 4.51 116 بحرينية

 الصحف
 4.06 0.431 398 0.789 1.041 4.08 121 مصرية

     1.096 4.00 116 بحرينية

الوسائل المرئية 
 والمسموعة

 3.98 0.488 398 0.695 1.121 4.02 121 مصرية

     1.180 3.94 116 بحرينية

الندوات 
 والمحاضرات

 3.96 0.574 398 0.563 0.962 4.00 121 مصرية

     0.931 3.94 116 بحرينية

المطبوعات 
 الخاصة بالوزارة

 2.48 0.566 398 0.574 1.381 2.52 121 مصرية

     1.410 2.44 116 بحرينية

 المؤتمرات
 2.00 0.121 398 1.556 1.402 2.13 121 مصرية

     1.405 1.91 116 بحرينية

 المجالت
 1.72 0.180 398 1.345 1.135 1.80 121 مصرية

     0.970 1.66 116 بحرينية

المعارض العامة 
والخاصة 
 والمنوعة

 1.70 0.959 398 0.051 0.695 1.70 121 مصرية

     0.718 1.70 116 بحرينية

المقابالت 
 الشخصية

 1.280 0.167 398 1.385 0.885 1.33 121 مصرية

     0.771 1.21 116 بحرينية

 ممارسةة تويع المبحوئون طبئةا  الجاهةالهم وحةو ألكثةر وسةانل االرةا  لتةتمد  فةا 

علةةى  –بالترليةةب  –العالقةةات العامةةة فةةا المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة والبحر نيةةة 

، اتوتروةت بمتوسةط  4.25مواق  التوا ل ااجتماعا بمتوسةط حتةابا النحو التالا   

، الوسةةةانل المرنيةةةة والمتةةةموعة 4.06الرةةةحف، بمتوسةةةط حتةةةابا ،  4.17حتةةةابا 

المطبوعةات ،  3.96 بمتوسةط حتةابا النةدوات والمحاضةرات، 3.98بمتوسط حتابا 

،، 2.00المةةةسلمرات بمتوسةةةط حتةةةابا ، 2.48يار ، بمتوسةةةط حتةةةابا  الما ةةةة بةةةالو

والمعةةارض العامةة والما ةةة والمنوعةة ، بمتوسةةط ، 1.72المجةالت بمتوسةةط حتةابا 

 .1.28، المئابالت الشمرية بمتوسط حتابا 1.70حتابا 

 شةةةارت وتةةةانج الدراسةةةة التفرةةةيلية إلةةةى وجةةةوة فةةةرو  بةةةيا الجمهةةةور المةةةارجا فةةةا 

االرةا  فةا المسستات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة طبئةا  لدرجةة اسةتمدا  وسةانل 
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لرةةةالح  المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة والبحر نيةةةة بةةةرامج العالقةةةات العامةةةة فةةةا 

بمتوسةةط فةةا اسةةتمدا  اتوتروةةت ومواقةة  التوا ةةل ااجتمةةاعا المسستةةات البحر نيةةة 

، والفةةةةار  ةا  للمسستةةةةات المرةةةةر ة  3.17،  3.88مئابةةةةل  4.51،  4.57حتةةةةابا 

. ، 001عنةد متةتو  المعنو ةة   T-test 4.762 ،7.981إحرانيا  ، حيث جاات قيمة 

 . الدالة إحرانيا .05ما الئيمة  . ، وهما  قل 000

المسستةةات التعليميةةة وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية المتعلئةةة بةةالفرو  بةةيا  كمةةا  شةةارات

المسستةةات بةةيا إلةةى عةةد  وجةةوة فةةرو  ذات ةالةةة إحرةةانية المرةةر ة والبحر نيةةة 

وسانل االرةا  فةا بةرامج العالقةات  باقافا استمدا   نية المرر ة والبحر التعليمية 

 .المسستاتالعامة فا 

و وضةةح الجةةدو  التةةالا المتوسةةطات الحتةةابية وااوحرافةةات المعيار ةةة واجتبةةار ت 

 للتعرف على ةالة الفرو  فا حتب متاير النوع، كما هو موضح فا الجدو  التالا 

 (2رق  )بدو  

احتبار ت لمعنوية الفروق بين نوع المؤسسة من حيم دربة استخدام وسائل 

 المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينيةاالتصا  في برامج العالقات العامة في 

نوع 
 المؤسسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت 

T-Test 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.057 398 1.912 4.263 21.70 121  مصرية

    3.879 20.92 116   بحرينية

 شةةارت وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية إلةةى عةةد  وجةةوة فةةرو  بةةيا الجمهةةور المةةارجا فةةا 

المسستات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة طبئةا  لدرجةة اسةتمدا  وسةانل االرةا  فةا 

، والفةار  غيةر  المسستات التعليمية المرةر ة والبحر نيةة برامج العالقات العامة فا 

. 05عند متتو  المعنو ة األكبر مةا الئيمةة   T-testةا  إحرانيا  ، حيث جاات قيمة 

 الدالة إحرانيا .

 (3)بدو  رق  

نشةة التي تمارسها إدارة العالقات التجاهاته  نحو األ توزيع المبحوثين طبقاً 

 المؤسسات المصرية والبحرينية في  العامة

 العبارة
نوع 
 المؤسسة

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت

T-Test 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 العام

أعمال التسهيالت 
حجوزات، جوازات، 
 تخليص، تعقيب

 0.501 4.50 121 مصرية
-

0.708 
398 0.479 4.52 

     0.500 4.53 116 بحرينية

إقامة المعارض محلية أو 
 دولية

 4.26 0.790 398 0.267 0.865 4.27 121 مصرية

     0.831 4.25 116 بحرينية



2021)الجزء الثاني( أكتوبر ديسمبر  77عدد  –المجلة المصرية لبحوث اإلعالم   

449 

القيام بالحمالت 
 اإلعالمية

 4.00 1.000 398 0.000 0.956 4.00 121 مصرية

     1.002 4.00 116 بحرينية

 محاضرات
 3.98 0.000 398 5.685 0.884 4.36 121 مصرية

     1.393 3.67 116 بحرينية

 ندوات ومؤتمرات
 

 3.94 0.000 398 4.908 0.852 4.22 121 مصرية

     1.163 3.71 116 بحرينية

مجالت ومطبوعات 
 وكتيبات ونشرات داخلية

 3.80 0.000 398 4.757 0.827 4.04 121 مصرية

     0.978 3.60 116 بحرينية

مجالت ومطبوعات 
ونشرات وكتيبات 
 للتوزيع الخارجي

 0.953 3.77 121 مصرية
-

0.133 
398 0.894 3.78 

     0.979 3.78 116 بحرينية

 المسابقة الهادفة
 1.200 2.50 121 مصرية

-
5.729 

398 0.000 2.90 

     1.267 3.21 116 بحرينية

تنظيم االتصال بالهيئات 
والمنظمات واألجهزة 

 األخرى

 1.158 2.40 121 مصرية
-

2.202 
398 0.028 2.56 

     1.258 2.67 116 بحرينية

 إعانات مالية
 1.270 2.18 121 مصرية

-
2.906 

398 0.004 2.40 

     1.377 2.57 116 بحرينية

 رحالت
 2.38 0.228 398 1.208 0.893 2.45 121 مصرية

     1.229 2.32 116 بحرينية

استقبال الوفود وتنظيم 
 الزيارات

 2.08 0.866 398 0.168 1.206 2.09 121 مصرية

     1.102 2.07 116 بحرينية

 حفالت
 0.817 1.86 121 مصرية

-
3.455 

398 0.001 2.02 

     0.791 2.14 116 بحرينية

 تةةةويع المبحوئةةةون طبئةةةا  ألهةةةم األوشةةةطة التةةةا لمارسةةةها إةار  العالقةةةات العامةةةة فةةةا 

 عمةةا    علةى النحةو التةالا   –بالترليةب  –المسستةات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة 

، إقامةةةة 4.51التتةةهيالت حجةةةويات، جةةةوايات، لملةةةي ، لعئيةةب، بمتوسةةةط حتةةةابا 

، الئيا  بةالحمالت اتعالميةة بمتوسةط 4.25المعارض محلية  و ةولية بمتوسط حتابا 

النةدوات والمةسلمرات بمتوسةط ،  3.97، المحاضرات، بمتوسط حتةابا 3.99حتابا 

، 3.80مجالت ومطبوعات وكتيبات ووشرات ةاجلية بمتوسط حتةابا   ،3.93حتابا 

  ،3.78مجةةالت ومطبوعةةات ووشةةرات وكتيبةةات للتوي ةة  المةةارجا بمتوسةةط حتةةابا 

، لن ةةةيم االرةةةا  بالهيئةةةات والمن مةةةات 2.90المتةةةابئات الهاةفةةةة بمتوسةةةط حتةةةابا 

 .2.40تابا ، واتعاوات المالية بمتوسط ح2.56واألجهز  األجر  بمتوسط حتابا 

و م ةةا لفتةةير ي ةةاة  اهتمةةا  العالقةةات العامةةة بمقامةةة المعةةارض المحليةةة والدوليةةة مةةا 

منطلةةق الةةدو  ال بيةةر التةةا لئةةو  بةة  المعةةارض فةةا التةةرو ج ألوشةةطة العالقةةات العامةةة 

و وشةةطة ويار  الموا ةةالت واالرةةاات، كمةةا  ن المعةةارض جا ةةة الدوليةةة لعطةةا 

طةةالع علةةى التجةةارب العالميةةة فةةا مجةةا  العالقةةات الفر ةةة للمسستةةات المحليةةة لر

العامةةةة، جا ةةةة فةةةا مجةةةا  الموا ةةةالت واالرةةةاات، وبالتةةةالا ااسةةةتفاة  مةةةا هةةةذه 
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التجةةارب فةةا لطةةو ر األةاا، كمةةا للعةةب الحمةةالت اتعالميةةة ةورا كبيةةرا فةةا التةةرو ج 

ألوشةةةطة العالقةةةات العامةةةة وويار  الموا ةةةالت واالرةةةاات، حيةةةث  ةةةتم لوهيةةةف 

الت اتعالمية لحةث المجتمة  عامةة  و بعةت فئالة  بشة ل جةاق لئبةو  ف ةر   و الحم

 ف ةةةار لتبناهةةةا ولةةةدعمها العالقةةةات العامةةةة ويار  الموا ةةةالت واالرةةةاات وذلةةةك 

 باستمدا  استراليجية  و ألكثر ما استراليجية.

 المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة مةةا وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية المتعلئةةة بةةالفرو  بةةيا 

  ، فتشةةةير إلةةةى وجةةةوة فةةةرو  ذات ةالةةةة إحرةةةانية فةةةا ممارسةةةة  وشةةةطة والبحر نيةةةة

، فةةةا حةةةيا بلةةةغ 4.36بمتوسةةةط حتةةةابا المسستةةةات المرةةةر ة المحاضةةةرات لرةةةالح 

. ووجوة فرو  ذات ةالة إحرانية فةا 3.67للمسستات البحر نية  المتوسط الحتابا 

بمتوسةةط حتةةابا رةةر ة المسستةةات المممارسةةة  وشةةطة النةةدوات والمةةسلمرات لرةةالح 

. ووجةةوة فةةرو  ذات للمسستةةات البحر نيةةة  ، فةةا حةةيا بلةةغ المتوسةةط الحتةةابا 4.22

ةالةةة إحرةةانية فةةا ممارسةةة  وشةةةطة المجةةالت والمطبوعةةات وال تيبةةات والنشةةةرات 

، فةا حةيا بلةغ المتوسةط 4.04بمتوسةط حتةابا المسستةات المرةر ة الداجلية لرةالح 

 .3.60للمسستات البحر نية  الحتابا 

كما لشير النتانج إلى وجةوة فةرو  ذات ةالةة إحرةانية فةا المتةابئات الهاةفةة لرةالح 

، فةةةا حةةةيا بلةةةغ المتوسةةةط الحتةةةابا 3.21بمتوسةةةط حتةةةابا  المسستةةةات البحر نيةةةة  

. ووجوة فةرو  ذات ةالةة إحرةانية فةا لن ةيم االرةا  2.50للمسستات المرر ة   

بمتوسةةةط  المسستةةةات البحر نيةةةة  لح بالهيئةةةات والمن مةةةات واألجهةةةز  األجةةةر  لرةةةا

. ووجةوة 2.40للمسستةات المرةر ة   ، فا حيا بلغ المتوسةط الحتةابا 2.67حتابا 

المسستةةات فةرو  ذات ةالةة إحرةانية فةا ممارسةةة  وشةطة  اتعاوةات الماليةة لرةالح 

للمسستةةةات ، فةةةا حةةةيا بلةةةغ المتوسةةةط الحتةةةابا 2.57بمتوسةةةط حتةةةابا  البحر نيةةةة  

. ووجةةوة فةةرو  ذات ةالةةة إحرةةانية فةةا لن ةةيم الحفةةالت لرةةالح 2.18المرةةر ة   

، فةةةا حةةةيا بلةةةغ المتوسةةةط الحتةةةابا 2.14بمتوسةةةط حتةةةابا  المسستةةةات البحر نيةةةة  

 .1.86للمسستات المرر ة   

و وضةةح الجةةدو  التةةالا المتوسةةطات الحتةةابية وااوحرافةةات المعيار ةةة واجتبةةار ت 

لمارسةها إةار  العالقةات العامةة حتةب  للتعرف علةى ةالةة الفةرو  فةا األوشةطة التةا

 متاير النوع، كما هو موضح فا الجدو  التالا 

 (4رق  )بدو  

احتبار ت لمعنوية الفروق بين نوع المؤسسة من حيم األنشةة التي تمارسها إدارة 

 المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينيةالعالقات العامة في 
نوع 

 المؤسسة
المتوسط  ن

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت 
T-Test 

مستوى  درجة الحرية
 المعنوية

 0.797 398 0.258 2.953 42.68 121  مصرية

    5.043 42.57 116   بحرينية
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 شةارت وتةةانج الدراسةةة التفرةيلية إلةةى عةةد  وجةوة فةةرو  بةةيا الجمهةور المةةارجا فةةا المسستةةات 

الجاهةةةالهم وحةةةو األوشةةةطة التةةةا لمارسةةةها إةار  العالقةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة والبحر نيةةةة طبئةةةا  

، والفةةةار  غيةةةر ةا  إحرةةةانيا  ، حيةةةث  المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة والبحر نيةةةة فةةةا العامةةةة 

 . الدالة إحرانيا .05عند متتو  المعنو ة األكبر ما الئيمة   T-testجاات قيمة 

 (5)بدو  رق  

 ألهداف التي تسعى إدارة العالقات العامة إلى تحقيقهانحو اتوزيع المبحوثين طبقاً التجاهاته  

 االجاهات
ووع 

 المسستة
 ن

المتوسط 

 الحتابا

ااوحراف 

 المعيار 

 قيمة  ت

T-Test 

ةرجة 

 الحر ة

متتو  

 المعنو ة

المتوسط 

 العا 

العمل على كتب ئئة 

ولأ يد الر   العا  

ما جال  المعلومات 

الرحيحة والحئانق 

الويار  ومشروعات 

 وجدمالها

 4.78 0.103 398 1.635 0.387 4.81 121 مرر ة

     0.434 4.75 116 بحر نية

رف  الروح المعنو ة 

للعامليا وللبية 

 مطالبهم

 0.420 4.75 121 مرر ة
-

0.311 
398 0.756 4.76 

     0.411 4.77 116 بحر نية

ةعم العالقات  7

اتوتاوية بيا 

 العامليا فا الويار 

 4.52 0.000 398 3.896 0.482 4.63 121 مرر ة

     0.564 4.42 116 بحر نية

شرح سياسة اتةار  

 ولوضيحها للعامليا

 4.51 0.043 398 2.027- 0.584 4.45 121 مرر ة

     0.564 4.57 116 بحر نية

ربط العامليا 

بعالقات وطيد  

وجلق روح التفاهم 

 بينهم

 4.50 0.135 398 1.497 0.499 4.54 121 مرر ة

     0.567 4.46 116 بحر نية

جلق ةرجة ما 

الترابط بيا الويار  

 واألقتا  التابعة لها

 0.796 4.22 121 مرر ة
-

7.707 
398 0.000 4.48 

     0.453 4.71 116 بحر نية

شرح سياسة الويار  

للجمهور الداجلا  و 

 المارجا

 4.24 0.000 398 6.105 0.499 4.45 121 مرر ة

     0.705 4.07 116 بحر نية

محاربة الشانعات 

 واألف ار الهدامة

 0.764 3.68 121 مرر ة
-

4.145 
398 0.000 3.88 

     0.908 4.03 116 بحر نية

جلق  ور  ومركز 

ممتاي للمسستة لد  

 الجمهور الداجلا

 0.796 4.22 121 مرر ة
-

7.707 
398 0.000 2.82 

     0.453 4.71 116 بحر نية

اتعال  عا  هداف 

الويار  ووهيفت  

 ووشاطال 

 0.965 2.72 121 مرر ة
-

1.357 
398 0.176 2.78 

     1.375 2.89 116 بحر نية

وشر الوعا فيما 

 تعلق بنشاط الويار  

على المتتو  

 الوطنا

 2.58 0.000 398 3.687 0.852 2.77 121 مرر ة

     0.982 2.42 116 بحر نية
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 تويع المبحوئون طبئا  الجاهالهم وحو األهداف التا لتعى إةار  العالقات العامة إلةى 

 علةى النحةو التةالا –بالترليةب  –لحئيئها فا المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية 

العمل على كتب ئئةة ولأ يةد الةر   العةا  مةا جةال  المعلومةات الرةحيحة والحئةانق   

، رف  الروح المعنو ة للعةامليا 4.78الها، بمتوسط حتابا ومشروعات الويار  وجدم

، ةعةةم العالقةةات اتوتةةاوية بةةيا العةةامليا فةةا 4.76وللبيةةة مطةةالبهم بمتوسةةط حتةةابا 

، شةرح سياسةة اتةار  ولوضةيحها للعةامليا، بمتوسةط 4.52الةويار  بمتوسةط حتةابا 

، ربةةةط العةةةامليا بعالقةةةات وطيةةةد  وجلةةةق روح التفةةةاهم بيةةةنهم بمتوسةةةط 4.51حتةةةابا 

،  جلةةق ةرجةةة مةةا التةةرابط بةةيا الةةويار  واألقتةةا  التابعةةة لهةةا بمتوسةةط 4.50حتةةابا 

، وشرح سياسة الويار  للجمهور الداجلا  و المةارجا بمتوسةط حتةابا 4.48حتابا 

، جلةةةق  ةةةور  3.88، محاربةةةة الشةةةانعات واألف ةةةار الهدامةةةة بمتوسةةةط حتةةةابا 4.24

عةا اتعةال  ، 2.82ومركز ممتاي للمسستةة لةد  الجمهةور الةداجلا بمتوسةط حتةابا 

 .2.78 هداف الويار  ووهيفت  ووشاطال  بمتوسط حتابا 

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة  مةةا وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية المتعلئةةة بةةالفرو  بةةيا 

رانية فا ةعةم العالقةات اتوتةاوية   ، فتشير إلى وجوة فرو  ذات ةالة إحوالبحر نية

، فا حةيا 4.63بمتوسط حتابا المسستات المرر ة بيا العامليا فا الويار  لرالح 

. ووجوة فرو  ذات ةالة إحرةانية 4.42للمسستات البحر نية  بلغ المتوسط الحتابا 

المسستةات المرةر ة فا شرح سياسة الويار  للجمهور الةداجلا  و المةارجا لرةالح 

. 4.07للمسستةات البحر نيةة  ، فا حيا بلةغ المتوسةط الحتةابا 4.45ط حتابا بمتوس

ووجةوة فةرو  ذات ةالةة إحرةةانية فةا وشةر الةوعا فيمةةا  تعلةق بنشةاط الةويار  علةةى 

، فةا حةيا بلةغ 2.77بمتوسةط حتةابا المسستةات المرةر ة المتتو  الوطنا لرةالح 

 .2.42للمسستات البحر نية  المتوسط الحتابا 

كمةةا لشةةير النتةةانج إلةةى وجةةوة فةةرو  ذات ةالةةة إحرةةانية فةةا شةةرح سياسةةة اتةار  

، فةا حةيا 4.57بمتوسةط حتةابا  المسستةات البحر نيةة  ولوضيحها للعامليا لرةالح 

. ووجةةةوة فةةةرو  ذات ةالةةةة 4.45للمسستةةةات المرةةةر ة   بلةةةغ المتوسةةةط الحتةةةابا 

ا  التابعةةةة لهةةةا لرةةةالح إحرةةةانية فةةةا جلةةةق ةرجةةةة مةةةا التةةةرابط بةةةيا الةةةويار  واألقتةةة

، فةةةا حةةةيا بلةةةغ المتوسةةةط الحتةةةابا 4.71بمتوسةةةط حتةةةابا  المسستةةةات البحر نيةةةة  

. ووجةةةوة فةةةرو  ذات ةالةةةة إحرةةةانية فةةةا محاربةةةة 4.227للمسستةةةات المرةةةر ة   

، فةا 4.03بمتوسةط حتةابا  المسستات البحر نيةة  الشانعات واألف ار الهدامة لرالح 

. ووجةةوة فةةرو  ذات ةالةةة 3.68ستةةات المرةةر ة   للمسحةةيا بلةةغ المتوسةةط الحتةةابا 

إحرةةانية فةةا جلةةق  ةةور  ومركةةز ممتةةاي للمسستةةة لةةد  الجمهةةور الةةداجلا لرةةالح 

، فةةةا حةةةيا بلةةةغ المتوسةةةط الحتةةةابا 4.71بمتوسةةةط حتةةةابا  المسستةةةات البحر نيةةةة  

 .4.22للمسستات المرر ة   

ار  الموا ةةةالت إن لركيةةةز العالقةةةات العامةةةة فةةةا ويولشةةةير النتةةةانج التةةةابئة إلةةةى 

واالرةةاات البحر نيةةة علةةى كتةةب ئئةةة الةةر   العةةا  مةةا جةةال  المعلومةةات الرةةحيحة 
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والحئانق واب  ما وعا الئانميا على العالقات العامة ما  همية وضرور  كتب رضا 

مةةةا  فئةةةد   ةةةبح رضةةةا الةةةر   العةةةا   عةةةدل  العمةةةالا جا ةةةة العمةةةالا المةةةارجييا

لحئيةق  المسستةات فةا الوقةت الحةالا، إذد  عةد الموضةوعات المهمةة التةا لركةز عليهةا

رضةةا العمةةالا والةةر   العةةا  مةةا  هةةم  هةةداف المسستةةات الناجحةةة فةةا الوقةةت الحةةالا، 

 مةا حرةو  ،  و را  إلى ما  ئدم  مةا اسةتئرار لهةذه المسستةات وضةمان اسةتمرار تها

فهةذا  عبار  "ةعةم العالقةات اتوتةاوية بةيا العةامليا فةا الةويار " علةى ةرجةة مرلفعةة

مرةه إلى  همية العالقات اتوتاوية فا بناا الثئة بيا المسستةة والجمهةور، حيةث  ةر  

Scott  ،ن العالقات اتوتاوية لةسة  إلةى ارلفةاع اتوتاجيةة و ي ةاة  الفاعليةة التن يميةة 

   لحفيةةز األفةةراة فةةا موقةةف معةةيا بشةة ل فعةةا  للو ةةو  إلةةى لةةواين فةةا األهةةداف 

 ةةة( لز ةةاة  الرضةةا الةةوهيفا. كمةةا لو ةةلت الدراسةةات إلةةى )األهةةداف العامةةة و الما

وجوة عالقة طرة ة بيا اية اة اتوتاجية وجوة  العالقات اتوتاويةل ف لما كاوةت هنةام 

 عالقات إوتاوية متينة  ةت لز اة  اتوتاجية، والع ف  حيح.

و وضةةح الجةةدو  التةةالا المتوسةةطات الحتةةابية وااوحرافةةات المعيار ةةة واجتبةةار ت 

 األهداف التا لتعى إةار  العالقات العامةة إلةى لحئيئهةاللتعرف على ةالة الفرو  فا 

 حتب متاير النوع، كما هو موضح فا الجدو  التالا 

 (6رق  )بدو  

احتبار ت لمعنوية الفروق بين نوع المؤسسة من حيث األهداف التي تسعى إدارة العالقات العامة 
 التعليمية المصرية والبحرينيةالمؤسسات إلى تحقيقها في 

نوع 
 المؤسسة

المتوسط  ن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت 

T-Test 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.689 398 0.400 2.061 43.95 121  مصرية

    2.661 43.85 116   بحرينية

 شةةارت وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية إلةةى عةةد  وجةةوة فةةرو  بةةيا الجمهةةور المةةارجا فةةا 

األهةداف التةي تسةعى المسستات التعليمية المرر ة والبحر نيةة طبئةا  الجاهةالهم وحةو 

،  المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة والبحر نيةةة فةةا  إدارة العالقةةات العامةةة إلةةى تحقيقهةةا

عنةد متةتو  المعنو ةة األكبةر   T-testوالفار  غير ةا  إحرانيا  ، حيث جاات قيمةة 

 . الدالة إحرانيا .05ما الئيمة 

 (7)بدو  رق  

 أهمية تحديد المهام واألهداف للعالقات العامةتوزيع المبحوثين طبقاً التجاهاته  نحو 

 االتجاهات
نوع 
 المؤسسة

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت
T-Test 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 العام

من المهم تحديد 
 األهداف وتوضيحها

 3.92 0.896 398 0.131 0.505 3.94 121 مصرية

     0.537 3.94 116 بحرينية

تحديد المهام في 
أعمال العالقات 

 العامة

 3.88 0.230 398 1.203 0.545 3.92 121 مصرية

     0.650 3.85 116 بحرينية
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يجب ممارسة 
العالقات العامة 
واإلنسانية في آن 

 واحد

 0.387 3.81 121 مصرية
-

2.143 
398 0.033 3.85 

     0.310 3.89 116 بحرينية

تحديد البرامج تحديدا 
 دقيقا أمر ضروري

 3.82 0.656 398 0.446 0.798 3.84 121 مصرية

     0.856 3.80 116 بحرينية

من المهم التفريق 
بين الجماهير 

الداخلية والخارجية 
 في العملية االتصالية

 0.970 3.13 121 مصرية
-

2.475 
398 0.014 3.26 

     0.813 3.35 116 بحرينية

من المهم تحديد 
الجماهير تحديدا 

 دقيقا

 1.165 2.55 121 مصرية
-

0.454 
398 0.650 2.58 

     0.908 2.59 116 بحرينية

 تويع المبحوئون طبئا  الجاهالهم وحو  همية لحد د المها  واألهداف للعالقةات العامةة 

مةا علةى النحةو التةالا    –بالترليةب  –فا المسستةات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة 

، لحد ةةد المهةةا  فةةا  عمةةا  3.92بمتوسةةط حتةةابا المهةةم لحد ةةد األهةةداف ولوضةةيحها 

،  جب ممارسة العالقات العامةة واتوتةاوية فةا 3.88العالقات العامة بمتوسط حتابا 

، لحد د البرامج لحد ةدا ةقيئةا  مةر ضةرور ، بمتوسةط 3.85آن واحد بمتوسط حتابا 

، مةةةا المهةةةم التفر ةةةق بةةةيا الجمةةةاهير الداجليةةةة والمارجيةةةة فةةةا العمليةةةة 3.82حتةةةابا 

، مةةا المهةةم لحد ةةد الجمةةاهير لحد ةةدا ةقيئةةا، بمتوسةةط 3.26االرةةالية بمتوسةةط حتةةابا 

 .2.58حتابا 

علةةى لحد ةةد األهةةداف  ةةألا لركيةةز العالقةةات العامةةة ولشةةير النتةةانج التةةابئة إلةةى ان 

ولوضيحها ما  همية ذلةك لنجةاح التمطةيط ااسةتراليجا أل  مسستةة، فاألهةداف لعةد 

مة، ومحةةدة  بشةة ل جةةوهر التمطةةيط فةةا المسستةةة ، فةةمذا كاوةةت مرةةاغة  ةةياغة سةةلي

ةقيق، اوع ف ذلك إ جابيا على ممتلةف عنا ةر التمطةيط ااسةتراليجا فةا المسستةة، 

كمةا  عةد ضةةماوة مهمةة لنجةةاح لحئيةق هةةذه األهةداف، فةةا حةيا  ن التحد ةةد غيةر الةةدقيق 

 ليهداف قد  سة  إلى فشل المسستة فا لحئيق غا الها.

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة بةةيا  مةةا وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية المتعلئةةة بةةالفرو  

  ، فتشةةير إلةةى وجةةوة فةةرو  ذات ةالةةة إحرةةانية فةةا ضةةرور  ممارسةةة والبحر نيةةة

بمتوسةةةط  المسستةةةات البحر نيةةةة  العالقةةةات العامةةةة واتوتةةةاوية فةةةا آن واحةةةد لرةةةالح 

. ووجةوة 3.81للمسستةات المرةر ة   ، فا حيا بلغ المتوسةط الحتةابا 3.89حتابا 

إحرانية فا ضرور  التفر ق بيا الجمةاهير الداجليةة والمارجيةة فةا فرو  ذات ةالة 

، فةا حةيا بلةغ 3.35بمتوسط حتةابا  المسستات البحر نية  العملية االرالية لرالح 

 . 3.13للمسستات المرر ة   المتوسط الحتابا 

و وضةةح الجةةدو  التةةالا المتوسةةطات الحتةةابية وااوحرافةةات المعيار ةةة واجتبةةار ت 

 لى ةالة الفرو  فا حتب متاير النوع، كما هو موضح فا الجدو  التالا للتعرف ع
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 (8رق  )بدو  

احتبار ت لمعنوية الفروق بين نوع المؤسسة من حيم أهمية تحديد المهام 

 المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينيةواألهداف للعالقات العامة في 

نوع 
 المؤسسة

المتوسط  ن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت

T-Test 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.311 398 1.015- 2.328 21.22 121  مصرية

    2.094 21.44 116   بحرينية

 شةةارت وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية إلةةى عةةد  وجةةوة فةةرو  بةةيا الجمهةةور المةةارجا فةةا 

أهميةة تحديةد المهةام المسستات التعليمية المرةر ة والبحر نيةة طبئةا  الجاهةالهم وحةو 

، والفةار   المسستةات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة فةا  واألهداف للعالقةات العامةة

عند متتو  المعنو ة األكبر مةا الئيمةة   T-testغير ةا  إحرانيا  ، حيث جاات قيمة 

 . الدالة إحرانيا .05

 (9)بدو  رق  

ممارسة العالقات العامة بالمؤسسات  التجاهاته  نحوتوزيع المبحوثين طبقاً 

 التعليمية المصرية والبحرينية

 االتجاهات
نوع 
 المؤسسة

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت
T-Test 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 العام

تهتم إدارات العالقات 
العامة بالتعرف على آراء 

تلف الجمهور نحو مخ
تقوم البرامج التي 
 بتنفيذها.

 1.172 1.81 121 مصرية

1.721 
 

273 
.086 
 

1.69 
 689. 1.62 116 بحرينية

تعمل الشبكات الرقمية 
واألشكال الجديدة من 
الوسائط الرقمية على 
تسهيل تفاعل المنظمات 
مع جماهيرها أكثر من 

 أي وقت مضى

 680. 1.80 121 مصرية

-
2.069 

 
273 

.039 
 

1.89 
 357. 1.93 116 بحرينية

تمكن مواقع التواصل 
االجتماعي من بناء سمعة 

 متميزة للمؤسسة

 742. 1.58 121 مصرية
-.786 

 
273 

.433 
 

1.62 
 649. 1.65 116 بحرينية

توفر اإلدارة العليا كافة 
وسائل االتصال الرقمي 
للتواصل مع الجمهور 

 الخارجي

 755. 1.66 121 مصرية
2.336 

 
273 

.020 
 

1.53 
 640. 1.46 116 بحرينية

مشاركة كافة األخبار 
والموضوعات المتعلقة 
 بالمؤسسة مع اآلخرين

 856. 1.95 121 مصرية
-.239 

 
273 

.811 
 

1.97 
 728. 1.98 116 بحرينية

اإلخطار بمناسبات خاصة 
 بالمؤسسة

 1.588 1.056 1.91 121 مصرية
 

273 
.113 
 

1.81 
 705. 1.75 116 بحرينية

تحسين مستوي االتصال 
 مع الجمهور الخارجي

 4.743 1.052 2.53 121 مصرية
 

273 
.000 
 

2.22 
 620. 2.05 116 بحرينية
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توافر عامل الدقة في آداء 
العمل المبني على 
 مقترحات الجمهور

 1.110 1.94 121 مصرية
2.609 

 
273 

.010 
 

1.76 
 697. 1.66 116 بحرينية

تقدير الجهود التي تقوم 
 بها المؤسسة

 4.073 1.099 1.92 121 مصرية
 

273 
.000 
 

1.64 
 692. 1.48 116 بحرينية

تسهيل جذب مزيد من 
العمالء، وبناء الشراكات 
المصرية والبحرينية من 
مختلف أنحاء العالم 
 وتعزيز التنافسية

 908. 2.03 121 مصرية

.131 
 

273 
.896 
 

2.02 
 744. 2.01 116 بحرينية

تساعد على إنجاز كافة 
التعامالت مع المؤسسة 

 بسهولة ويسر

 950. 1.64 121 مصرية
.534 
 

273 
.594 
 

1.61 
 750. 1.59 116 بحرينية

تستطيع العالقات العامة 
بناء عالقات مع المؤثرين 
الرئيسيين على مواقع 
التواصل للوصول إلى 
 جمهور مستهدف محدد

 1.044 1.98 121 مصرية
-

1.384 
 

273 
.167 
 

2.08 
 641. 2.13 116 بحرينية

يسرت جمع البيانات 
والمعلومات عن اآلراء 
 السائدة بين العاملين

 1.050 1.89 121 مصرية
-.199 

 
273 

.842 
 

1.91 
 796. 1.92 116 بحرينية

الرد مباشرة عما يثار 
حول المؤسسة من 

 وانتقادات بسرعةشائعات 

 288.- 1.073 2.10 121 مصرية
 

273 
.773 
 

2.12 
 632. 2.13 116 بحرينية

تسهيل فرص إقامة تعاون 
مشترك بين ممارسي 
العالقات العامة 
 والجمهور الخارجي

 1.118 2.07 121 مصرية
-.689 

 
273 

.492 
 

2.12 
 851. 2.15 116 بحرينية

تفسير القرارات التي 
عن إدارة المؤسسة  تصدر

 وبيان أسبابها

 2.906 1.203 2.04 121 مصرية
 

273 
.004 
 

1.82 
 744. 1.69 116 بحرينية

تفعيل مشاركة الجمهور 
الخارجي في عملية صنع 

 القرار

 1.146 2.03 121 مصرية
-.738 273 .461 2.08 

 723. 2.11 116 بحرينية

 العديد من النتائج ، من أهمها :تشير نتائج الجدو  السابق إلى 

ممارسةةة العالقةةات العامةةة فةةا المسستةةات  الجاهةةالهم وحةةو تةةويع المبحوئةةون طبئةةا  

علةةى النحةةو التةةالا   لحتةةيا متةةتو   –بالترليةةب  –التعليميةةة المرةةر ة والبحر نيةةة 

، لتةهيل فةرق إقامةة لعةاون  2.22االرا  م  الجمهور المةارجا بمتوسةط حتةابا 

ل ل  2.12مارسا العالقات العامة والجمهور المارجا بمتوسط حتابا مشترم بيا م

منهما على حد ، لتتطي  العالقات العامةة بنةاا عالقةات مة  المةسئر ا الرنيتةييا علةى 

مواقةة  التوا ةةل للو ةةو  إلةةى جمهةةور متةةتهدف محةةدة ، لفعيةةل مشةةاركة الجمهةةور 

لتةهيل ما علةى حةد ،  ل ل منه 2.08المارجا فا عملية  ن  الئرار بمتوسط حتابا 

جذب مز د ما العمالا، وبناا الشراكات المرر ة والبحر نية ما ممتلف  وحاا العةالم 

، مشةةةاركة كافةةةة األجبةةةار والموضةةةوعات 2.02بمتوسةةةط حتةةةابا  ولعز ةةةز التنافتةةةية
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،  تةةةةرت جمةةةة  البياوةةةةات  1.97المتعلئةةةةة بالمسستةةةةة مةةةة  اآلجر نبمتوسةةةةط حتةةةةابا 

، لعمةل الشةب ات  1.91  بيا العامليا  بمتوسةط حتةابا والمعلومات عا اآلراا التاند

الرقميةةة واألشةة ا  الجد ةةد  مةةا الوسةةانط الرقميةةة علةةى لتةةهيل لفاعةةل المن مةةات مةة  

، لفتةةير الئةةرارات التةةا 1.89جماهيرهةةا  كثةةر مةةا    وقةةت مضةةى  بمتوسةةط حتةةابا 

اسةبات ،  اتجطةار بمن1.82لردر عا إةار  المسستة وبيان  سبابها بمتوسةط حتةابا 

لوافر عامل الدقة فا آةاا العمةل المبنةا علةى  1.81جا ة بالمسستة بمتوسط حتابا 

، لهةةتم إةارات العالقةةات العامةةة بةةالتعرف 1.76مئترحةةات الجمهةةور بمتوسةةط حتةةابا 

، 1.69على آراا الجمهةور وحةو ممتلةف البةرامج التةا لئةو  بتنفيةذها بمتوسةط حتةابا 

، لم ةا مواقة  التوا ةل 1.64تةة  بمتوسةط حتةابا لئد ر الجهوة التا لئو  بهةا المسس

،  لتةةاعد علةةى 1.62ااجتمةةاعا مةةا بنةةاا سةةمعة متميةةز  للمسستةةة بمتوسةةط حتةةابا 

، لةةوفر اتةار  العليةةا كافةةة وسةةانل 1.61إوجةةاي العمةةل بتةةهولة و تةةر بمتوسةةط حتةةابا

 ..1.53االرا  الرقما للتوا ل م  الجمهور المارجا بمتوسط حتابا 

نج الدراسةةة التفرةةيلية إلةةى وجةةوة فةةرو  بةةيا الجمهةةور المةةارجا فةةا  شةةارت وتةةا- 

المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة والبحر نيةةةة طبئةةةا   لمةةةد   لةةةأئير مواقةةة  التوا ةةةل 

ااجتمةةاعا علةةى ممارسةةة العالقةةات العامةةة بالمسستةةات لرةةالح المسستةةات التعليميةةة 

رقمةةةا للتوا ةةةل مةةة  المرةةةر ة  فةةةا   لةةةوفر اتةار  العليةةةا كافةةةة وسةةةانل االرةةةا  ال

الجمهور المارجا ، لحتيا متةتو  االرةا  مة  الجمهةور المةارجا ، لةوافر عامةل 

الدقة فةا آةاا العمةل المبنةا علةى مئترحةات الجمهةور  ، لئةد ر الجهةوة التةا لئةو  بهةا 

المسستةةة لفتةةير الئةةرارات التةةا لرةةدر عةةا إةار  المسستةةة وبيةةان  سةةبابها بمتوسةةط 

.  1.48،1،  1.66.،1 1.46،2.05مئابةةل 2.04، 1.92، 1.94، 2.53، 1.66حتةةابا 

لرالح المسستات التعليمية البحر نيةة   ، والفةار  ةا  إحرةانيا  ، حيةث جةاات  1.69

، عنةةةةد متةةةةتو  معنو ةةةةة  T-test 2.336 ،4.743 ،2.609  ،4.073 .2.906قيمةةةةة 

د .، ،وهةةةةا قيمةةةةة  ةالةةةةة إحرةةةةانيا ، عنةةةة004.، ، 000.، ، 010.، ، 000.، ،  020

 . الدالة إحرانيا .05متتو  المعنو ة  قل  ما الئيمة 

 شةةارت وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية إلةةى وجةةوة فةةرو  بةةيا الجمهةةور المةةارجا فةةا -

المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية طبئا  لمد  لأئير مواق  التوا ةل ااجتمةاعا 

ستةةات التعليميةةة علةةى ممارسةةة العالقةةات العامةةة بالمسستةةات بالمسستةةة لرةةالح المس

البحر نية  فا   لعمةل الشةب ات الرقميةة واألشة ا  الجد ةد  مةا الوسةانط الرقميةة علةى 

لتةةهيل لفاعةةل المن مةةات مةة  جماهيرهةةا  كثةةر مةةا    وقةةت مضةةى  بمتوسةةط حتةةابا 

لرةةالح المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة  ، والفةةار  ةا  إحرةةانيا  ،  1.58مئابةةل  1.93

.. ، وهةا قيمةة  ةالةة 039، عنةد متةتو  معنو ةة  T-test  2.069حيةث جةاات قيمةة 

 . الدالة إحرانيا .05إحرانيا ، عند متتو  المعنو ة  قل  ما الئيمة 
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تةةيثير مواقةةع التواصةةل االبتمةةاعي الخاصةةة علةةى ممارسةةة العالقةةات مقيةةام متوسةة  

 العامة في المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينية

 (10)بدو  رق  

لمعنوية الفروق بين نوع المؤسسة من حيم مقيام مد  تيثير مواقع احتبار ت 

التواصل االبتماعي الخاصة  على ممارسة العالقات العامة في المؤسسات التعليمية 

 المصرية والبحرينية

ةنوع المؤسس المتوسط  العدد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت 

T-Test 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 047. 273 1.993 8.244 32.98 121 مصرية

 5.107 31.38 116 بحرينية 

 تشير نتائج الجدو  السابق إلى عدة نتائج ، من أهمها :       

 شةةارت وتةةانج الدراسةةة إلةةى وجةةوة فةةرو  بةةيا الجمهةةور المةةارجا فةةا المسستةةات 

التعليميةةةة المرةةةر ة والبحر نيةةةة  مةةةا حيةةةث مئيةةةاي متوسةةةط لةةةأئير مواقةةة  التوا ةةةل 

ااجتمةةاعا الما ةةة  علةةى ممارسةةة العالقةةات العامةةة بالمسستةةة لرةةالح المسستةةات 

الح المسستةةةةات لرةةةة 31.38مئابةةةةل  32.98التعليميةةةةة المرةةةةر ة  بمتوسةةةةط حتةةةةابا 

،   وهةا T-test  1.993التعليميةة البحر نيةة  ، والفةار  ةا  إحرةانيا  ، جةاات قيمةة 

. الدالةةة 05. ، وهةةا   قةل مةةا الئيمةةة 047قيمةة ةالةةة إحرةةانيا ، عنةد متةةتو  المعنو ةةة 

 إحرانيا .

 (11)بدو  رق  

 تقيي  برامج العالقات العامةتوزيع المبحوثين طبقاً التجاهاته  نحو 

 االتجاهات
نوع 
 المؤسسة

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت
T-Test 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 العام

البرامج أصبحت قديمة 
ال تواكب متطلبات 
التقدم العلمي وتحتاج 

 إلى إعادة نظر

 0.858 4.04 121 مصرية
-

0.268 
398 0.789 4.05 

     0.829 4.06 116 بحرينية

البرامج المنفذة ال 
تتناسب مع أهداف 
 العالقات العامة

 0.904 3.79 121 مصرية
-

1.967 
398 0.050 3.97 

     0.874 4.14 116 بحرينية

البرامج الحالية تحتاج 
 إلى تخطيط ودراسة

 3.51 0.281 398 1.080 0.761 3.56 121 مصرية

     0.721 3.48 116 بحرينية

في الوزارة العالقات العامة 
تحدد فئة الجمهور التي توجه 

 إليه برامجها

 0.828 3.50 121 مصرية
-

0.192 
398 0.848 3.51 

     0.888 3.52 116 بحرينية

البرامج تنفذ بشكل 5

 عشوائي

 0.792 3.46 121 مصرية
-

0.149 
398 0.882 3.47 

     0.781 3.47 116 بحرينية
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هناك فروق في درجة 
 فهم البرامج لدى

موظفي العالقات العامة 
 في الوزارة

 3.39 0.996 398 0.005 0.856 3.39 121 مصرية

     0.877 3.39 116 بحرينية

التفريق بين الجمهور 
الداخلي والخارجي مهم 
في برامج العالقات 
العامة عند القيام 
 باالتصال بأي منهما

 3.35 0.198 398 1.289 0.788 3.41 121 مصرية

     0.787 3.31 116 بحرينية

تحديد جماهير العالقات 
العامة في هذه الوزارة 
عند القيام بعملية 

االتصال يحقق نجاحا 
 للعملية االتصالية

 0.822 3.31 121 مصرية
-

0.415 
398 0.679 3.33 

     0.829 3.35 116 بحرينية

العالقات العامة دورها 
يأتي في نطاق خدمات 

 التسهيالت

 3.07 0.146 398 1.456 1.093 3.17 121 مصرية

     1.108 3.00 116 بحرينية

تحديد الجماهير ال 
يضيف شيئا لبرامج 
 العالقات العامة

 1.173 2.58 121 مصرية
-

1.023 
398 0.307 2.65 

     1.181 2.70 116 بحرينية

العالقات العامة تقوم 
بأعمال ليست من 
 اختصاصها

 1.134 2.08 121 مصرية
-

1.294 
398 0.197 2.15 

     1.139 2.22 116 بحرينية

ليس مهما تحديد فئة 
الجمهور عند بث 
 الرسائل االتصالية

 2.06 0.671 398 0.426 1.177 2.09 121 مصرية

     1.188 2.04 116 بحرينية

تحديد الجماهير 
اإلستراتيجية من صميم 
عمل العالقات العامة 
لضمان نجاحها في 

 أهدافهاتحقيق 

 1.97 0.639 398 0.470 1.141 2.01 121 مصرية

     1.216 1.95 116 بحرينية

األهداف المحدد 
للعالقات العامة تلبي 
تطلعات الوزارة والمال 

 اإلدارة

 0.778 1.73 121 مصرية
-

0.929 
398 0.354 1.78 

     0.798 1.81 116 بحرينية

 تةةةويع المبحوئةةةون طبئةةةا  الجاهةةةالهم وحةةةو وحةةةو لئيةةةيم بةةةرامج العالقةةةات العامةةةة فةةةا 

ن بةرامج  على النحةو التةالا    –بالترليب  –المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية 

العالقات العامة الحالية   بحت قد مة وا لواكب متطلبات التئةد  العلمةا ولحتةاج إلةى 

، البةرامج المنفةذ  ا لتناسةب مة  4.05بمتوسةط حتةابا إعاة  و ر، حتب ر   العينة 

، البةرامج الحاليةة لحتةاج إلةى لمطةيط 3.97 هداف العالقات العامةة، بمتوسةط حتةابا 

، العالقات العامة فا الةويار  لحةدة فئةة الجمهةور التةا 3.51وةراسة بمتوسط حتابا 

نا بمتوسةةط ، البةةرامج لنفةةذ بشةة ل عشةةوا3.51لوجةة  إليةة  برامجهةةا بمتوسةةط حتةةابا 

، هنام فرو  فا ةرجةة فهةم البةرامج لةد  مةوهفا العالقةات العامةة فةا 3.47حتابا 

، والتفر ق بيا الجمهةور الةداجلا والمةارجا مهةم فةا 3.39الويار ، بمتوسط حتابا 

، لحد ةد 3.35برامج العالقات العامة عند الئيا  باالرا  بةأ  منهمةا بمتوسةط حتةابا 
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هةةذه الةةويار  عنةةد الئيةةا  بعمليةةة االرةةا   حئةةق وجاحةةا  جمةةاهير العالقةةات العامةةة فةةا

، العالقات العامة ةورها  ألا فا وطا  جدمات 3.3للعملية االرالية بمتوسط حتابا 

، ولحد د الجماهير ا  ضةيف شةيئا لبةرامج العالقةات 3.07التتهيالت بمتوسط حتابا 

 .،2.658العامة بمتوسط حتابا 

لةةةى قةةةد  بةةةرامج العالقةةةات العامةةةة الحاليةةةة فةةةا ويار  لئةةةدت  كةةةدت النتةةةانج التةةةابئة ع

الموا ةةالت واالرةةاات كمةةا  ن هةةذه البةةرامج   ةةبحت قد مةةة وا لواكةةب متطلبةةات 

التئةةد  العلمةةا ولحتةةاج إلةةى إعةةاة  و ةةر، إضةةافة إلةةى عةةد  لناسةةب البةةرامج المنفةةذ  مةة  

وعاجلةة فةا   هداف العالقات العامة، وهذه ما الجواوب التا لحتاج إلى مراجعة ملحةة

الةةويار ، ألن ذلةةك مةةا شةةأو   ن  ةةنع ف سةةلبا علةةى قيةةا  العالقةةات العامةةة بمهامهةةا، 

وبالتالا ما الضرور  إعاة  الن ر فا برامج العالقات العامةة والعمةل علةى لطو رهةا 

 ولجد دها بما  تناسب م  التئد  والتطور الذ  طا  شتى الجواوب فا المسستات.

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة بةةالفرو  بةةيا  مةةا وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية المتعلئةةة 

، فتشير إلى وجوة فرو  ذات ةالة إحرانية فا لئييم العينةة بةأن البةرامج   والبحر نية

بمتوسةط  المسستةات البحر نيةة  المنفذ  ا لتناسب م   هداف العالقةات العامةة لرةالح 

وعةةد   ،3.79للمسستةات المرةر ة   المتوسةط الحتةةابا ، فةا حةةيا بلةغ 4.14حتةابا 

علةى المرةر ة والبحر نيةة  المسستات التعليميةة بيا وجوة فرو  ذات ةالة إحرانية 

 باقا عبارات محور لئييم برامج العالقات العامة الحالية.

و وضةةح الجةةدو  التةةالا المتوسةةطات الحتةةابية وااوحرافةةات المعيار ةةة واجتبةةار ت 

 ةالة الفرو  فا حتب متاير النوع، كما هو موضح فا الجدو  التالا  للتعرف على

 (12رق  )بدو  

احتبار ت لمعنوية الفروق بين نوع المؤسسة من حيم تقوي  برامج العالقةات العامةة 

 المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينيةفي 

نوع 
 المؤسسة

المتوسط  ن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت 

T-Test 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.813 398 0.237- 5.724 42.26 121  مصرية

    5.566 42.40 116   بحرينية

 شةةارت وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية إلةةى عةةد  وجةةوة فةةرو  بةةيا الجمهةةور المةةارجا فةةا 

المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية طبئا  الجاهةالهم وحةو لئيةيم بةرامج العالقةات 

، والفةار  غيةر ةا  إحرةانيا  ،  المسستةات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة العامة فا 

 . الدالة إحرانيا .05متتو  المعنو ة األكبر ما الئيمة عند   T-testحيث جاات قيمة 
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 (13)بدو  رق  

أهمية عناصر التةوير وإحداث التغيير في توزيع المبحوثين طبقاً التجاهاته  نحو 

 برامج العالقات العامة

 االتجاهات
نوع 
 المؤسسة

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت

T-Test 
درجة 
 الحرية

 مستوى
 المعنوية

المتوسط 
 العام

قناعة صناع القرار 
في الوزارة بأهمية 
 دور العالقات العامة

 0.719 3.88 121 مصرية
-

1.089 
398 0.277 3.92 

     0.723 3.96 116 بحرينية

وجود الدعم 4

المعنوي والبشري 
المادي للعالقات 

 العامة

 0.790 3.87 121 مصرية
-

0.225 
398 0.822 3.88 

     0.785 3.89 116 بحرينية

استمرار عملية 
التدريب والتأهيل 

 والتجديد

 3.86 0.637 398 0.472 0.792 3.88 121 مصرية

     0.812 3.84 116 بحرينية

اختيار كوادر بشرية 
ذات تخصص 
 وتأهيل معين

 3.82 0.221 398 1.226 0.632 3.86 121 مصرية

     0.770 3.78 116 بحرينية

ميزانية كافية  وجود
 للعالقات العامة

 3.70 0.05 398 1.965 0.770 388 121 مصرية

     0.912 3.54 116 بحرينية

إجراء البحوث 
والدراسات العملية 

 المستمرة

 0.920 3.48 121 مصرية
-

0.540 
398 0.590 3.52 

     0.970 3.54 116 بحرينية

إعادة التنظيم 
والهيكلة للعالقات 

 العامة

 1.448 1.97 121 مصرية
-

0.581 
398 0.561 2.02 

     1.498 2.05 116 بحرينية

تحديد جماهير 
إستراتيجية لبرامج 
 العالقات العامة

 0.789 1.25 121 مصرية
-

0.840 
398 0.402 1.28 

     0.886 1.32 116 بحرينية

 تويع المبحوئون طبئا  الجاهةالهم وحةو  هميةة عنا ةر التطةو ر وإحةداا التاييةر فةا 

 –بالترليةةب  –بةةرامج العالقةةات العامةةة فةةا المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة والبحر نيةةة 

قناعةةة  ةةناع الئةةرار فةةا الةةويار  بأهميةةة ةور العالقةةات العامةةة، علةةى النحةةو التةةالا   

نةةو  والبشةةر  المةةاة  للعالقةةات العامةةة، بمتوسةةط ، الةةدعم المع3.92بمتوسةةط حتةةابا 

، 3.86، استمرار عمليةة التةدر ب والتأهيةل والتجد ةد ، بمتوسةط حتةابا 3.88حتابا 

، وجةةوة 3.82اجتيةةار كةةواةر بشةةر ة ذات لمرةة  ولأهيةةل معةةيا، بمتوسةةط حتةةابا 

، إجةةراا البحةةوا والدراسةةات 3.70ميزاويةةة كافيةةة للعالقةةات العامةةة بمتوسةةط حتةةابا 

،. وإعةةاة  التن ةةيم والهي لةةة للعالقةةات العامةةة 3.52مليةةة المتةةتمر  بمتوسةةط حتةةابا الع

، لحد ةد جمةاهير إسةتراليجية لبةرامج العالقةات العامةة بمتوسةط 2.02بمتوسط حتةابا 

 .1.28حتابا 

و م ا لفتير ارلفاع لئييم العينة لضرور  وجوة قناعة لد   ناع الئرار فةا الةويار  

بأهميةةة ةور العالقةةات العامةةة تحةةداا التطةةو ر التاييةةر فةةا بةةرامج العالقةةات العامةةة 
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 همية ، ما  ن وجوة هذه الئناعة لد   ناع الئرار ما شاو   ن  عطا  همية للعالقةات 

ة فةةا الةةويار ، إضةةافة إلةةى  ن ذلةةك  تةةهم فةةا لتةةهيل العامةةة ومةةا لئةةو  بةة  مةةا  وشةةط

 إجرااات الدعم والمتاود  المعنو ة والماة ة المئدمة للعالقات العامة.

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة بةةالفرو  بةةيا  مةةا وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية المتعلئةةة 

ويةة كافيةة ، فتشير إلى وجوة فرو  ذات ةالة إحرانية ألهمية وجوة ميزا  والبحر نية

للعالقةةةات العامةةةة لتطةةةو ر وإحةةةداا التاييةةةر فةةةا بةةةرامج العالقةةةات العامةةةة  لرةةةالح 

، فةةةا حةةةيا بلةةةغ المتوسةةةط الحتةةةابا 388بمتوسةةةط حتةةةابا المسستةةةات المرةةةر ة 

. كمةةا لشةةير النتةةانج إلةةى عةةد  وجةةوة فةةرو  ذات ةالةةة 3.54للمسستةةات البحر نيةةة  

ر التطةو ر وإحةداا التاييةر فةا فةا   هميةة عنا ةالمسستةات المرةر ة إحرانية بيا 

 برامج العالقات العامة األجر .

و وضةةح الجةةدو  التةةالا المتوسةةطات الحتةةابية وااوحرافةةات المعيار ةةة واجتبةةار ت 

 للتعرف على ةالة الفرو  فا حتب متاير النوع، كما هو موضح فا الجدو  التالا 

 (14رق  )بدو  

احتبار ت لمعنوية الفروق بين نوع المؤسسة من حيم أهمية عناصر التةوير 

المؤسسات التعليمية المصرية وإحداث التغيير في برامج العالقات العامة في 

 والبحرينية

نوع 
 المؤسسة

المتوسط  ن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت 

T-Test 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.914 398 0.108- 3.204 26.006 121  مصرية

    3.834 26.045 116   بحرينية

 شةةارت وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية إلةةى عةةد  وجةةوة فةةرو  بةةيا الجمهةةور المةةارجا فةةا 

المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية طبئا  الجاهالهم وحو  همية عنا ر التطةو ر 

المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة وإحةةةداا التاييةةةر فةةةا بةةةرامج العالقةةةات العامةةةة فةةةا 

عنةد متةتو    T-test، والفةار  غيةر ةا  إحرةانيا  ، حيةث جةاات قيمةة  والبحر نيةة 

 . الدالة إحرانيا .05المعنو ة األكبر ما الئيمة 

 (15)بدو  رق  

 بوانب الضعف في أداء إدارة العالقات العامةلوي   المبحوئون طبئا  الجاهالهم وحو 

 االتجاهات
نوع 
 المؤسسة

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت
T-Test 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 العام

ال تمارس العالقات 
اإلنسانية في 
 العالقات العامة

 2.90 0.771 398 0.291 1.216 2.92 121 مصرية

     1.269 2.88 116 بحرينية

ال تهتم كثيرا 
بالروابط والعالقات 

 مستوى الوزارة على

 2.88 0.049 398 1.760 1.214 3.10 121 مصرية

     1.250 2.68 116 بحرينية
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ال تحقق نجاحات 
على المستويات 
 الداخلية للمؤسسة

 2.72 0.203 398 1.275 1.347 2.82 121 مصرية

     1.457 2.64 116 بحرينية

جوانب الضعف 
فيها ملحوظة 
 بدرجة واضحة

 1.185 2.53 121 مصرية
-

0.415 
398 0.678 2.56 

     1.236 2.58 116 بحرينية

االتصال بالجماهير 
الخارجية شيء 

 معدوم

 2.10 0.839 398 0.203 1.218 2.11 121 مصرية

     1.164 2.08 116 بحرينية

طبئا  الجاهالهم وحو جواوب الضةعف فةا  ةاا  تويع المبحوئون طبئا  الجاهالهم وحو 

علةى  –بالترليةب  –فا المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية العالقات العامةإةار  

ا لمةةاري العالقةةات اتوتةةاوية فةةا العالقةةات العامةةة، بمتوسةةط حتةةابا النحةةو التةةالا   

بمتوسةةط حتةةابا  المسستةةة، ا لهةةتم كثيةةرا بةةالروابط والعالقةةات علةةى متةةتو  2.90

، 2.72، ا لحئق وجاحةات علةى المتةتو ات الداجليةة للمسستةة بمتوسةط حتةابا 2.88

، االرةةا  2.56جواوةةب الضةةعف فيهةةا ملحوهةةة بدرجةةة واضةةحة بمتوسةةط حتةةابا 

  .2.10بالجماهير المارجية شاا معدو  بمتوسط حتابا 

ية فةا إن عد  ممارسة إةار  العالقات العامة للعالقات اتوتاوولشير النتانج التابئة  ن 

العالقات العامة ما شاو   ن  ضر كثيرا بتةمعة العالقةات العامةة ومةا سةمعة الةويار  

  ضا، وذلك ألن العالقات اتوتاوية  عد  لب وجوهر عمةل العالقةات العامةة،؟ وعةد  

اهتمامها بهذا الجاوب  شير إلى وجوة جلل فةا  ةاا العالقةات العامةة لمهامهةا، و حتةاج 

والعمل على حلها، إذا ما  راةت العالقات العامة الئيا  بمهامها  إلى البحث عا متببال 

 على  كمل وج .

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة  مةةا وتةةانج الدراسةةة التفرةةيلية المتعلئةةة بةةالفرو  بةةيا 

  ، فتشير إلى وجوة فرو  ذات ةالة إحرةانية فةا عةد  ااهتمةا  بةالروابط والبحر نية

، 3.10بمتوسةط حتةابا المسستات المرةر ة لرالح  والعالقات على متتو  الويار 

. وعةد  وجةوة فةرو  ذات 2.68للمسستةات البحر نيةة  فا حيا بلغ المتوسط الحتابا 

المرةةر ة والبحر نيةةة فةةا جواوةةب الضةةعف  المسستةةات التعليميةةة ةالةةة إحرةةانية بةةيا 

التاليةةة  ا لمةةاري العالقةةات اتوتةةاوية فةةا العالقةةات العامةةة، ا لحئةةق وجاحةةات علةةى 

المتةةةتو ات الداجليةةةة للمسستةةةة، جواوةةةب الضةةةعف فيهةةةا ملحوهةةةة بدرجةةةة واضةةةحة، 

 االرا  بالجماهير المارجية شاا معدو .  

ااوحرافةةات المعيار ةةة واجتبةةار ت و وضةةح الجةةدو  التةةالا المتوسةةطات الحتةةابية و

 للتعرف على ةالة الفرو  فا حتب متاير النوع، كما هو موضح فا الجدو  التالا 
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 (16رق  )بدو  

احتبار ت لمعنوية الفروق بين نوع المؤسسة من حيم بوانب الضعف في أداء 

 المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينيةإدارة العالقات العامة في 

نوع 
 المؤسسة

المتوسط  ن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  ت 

T-Test 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.002 398 7.186 3.512 13.39 121  مصرية

    4.366 15.98 116   بحرينية

 شةةةارت وتةةةانج الدراسةةةة التفرةةةيلية إلةةةى وجةةةوة فةةةرو  بةةةيا الجمهةةةور المةةةارجا فةةةا 

بوانةب الضةعف فةي المسستات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة طبئةا  الجاهةالهم وحةو 

لرةةةالح المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة والبحر نيةةةة فةةةا  أداء إدارة العالقةةةات العامةةةة

،  للمسستةةات المرةةر ة 13.39بةةل مئا 15.98المسستةةات البحر نيةةة بمتوسةةط حتةةابا 

 عند متةتو  المعنو ةة  T-test  7.186والفار  غير ةا  إحرانيا  ، حيث جاات قيمة 

 . الدالة إحرانيا .05ما الئيمة  . وها األقل002

 فروض الدراسة اختبار

دربةة أهميةة األنشةةة التةي  الفرض األو : توبد عالقة ارتباطيةة دالةة إحصةائياً بةين

 .وتقوي  برامج العالقات العامة إدارة العالقات العامةتمارسها 

لم التحئق ما  حة الفرض مةا جةال  معامةل ارلبةاط بيرسةون، كمةا هةو موضةح فةا 

 الجدو  التالا 

 (17بدو  )

وقدرتها  دربة أهمية األنشةة التي تمارسها إدارة العالقات العامةداللة العالقة بين 

 .تحقيق أهدافهاعلى 

التي  أهمية األنشطة
تمارسها إدارة 
 العالقات العامة

تقويم برامج العالقات العامة 
 في المؤسسات المصرية

تقويم برامج العالقات 
في المؤسسات العامة 

 البحرينية

تقويم برامج إجمالي 
في العالقات العامة 

 المؤسسات 

معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 بيرسون

مستوى 
المعنو

 ية

معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

.491** .000 .288** .000 .351** .001 

    0.05 معنو ة ةالةعندمتتو    * 0.01        معنو ة ةالةعندمتتو **

 تبيا ما الجدو  التابق وجوة عالقة ارلباطية موجبة ةالة إحرانيا  بةيا ةرجةة  هميةة 

فةةا  العالقةةات العامةةةولئةةو م بةةرامج األوشةةطة التةةا لمارسةةها إةار  العالقةةات العامةةة 

، حيةةةث بلاةةةت قيمةةةة معامةةةل اارلبةةةاط المسستةةةات التعليميةةةة المرةةةر ة والبحر نيةةةة

(، وهذه النتيجة لشير إلةى  ن 0.01(، وها ةالة إحرانيا عند متتو  الدالة )0.351)

ي اة  ةرجة  همية األوشطة التا لمارسها إةار  العالقات العامة  ز ةد مةا قةدرلها علةى 
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. و م ا لفتير هذه النتيجةة مةا  ن ارلفةاع الةوعا لةد  المعنيةيا بأهميةة لئو م برامجها

 وشةةطة العالقةةات العامةةة  ةةنع ف ا جابيةةا علةةى الةةدعم المتةةاود  المئةةدميا إلةةى العالقةةات 

ولئةو م العامة فا الويار ، وما شان هذا الدعم المئد   ن  تاعد العالقات العامة على ل

بالعالقةة بةيا ةرجةة  هميةة المتعلئةة التفرةيلية ، و م ا لوضيح عرض النتانج برامجها

 النحو التالا .وتقوي  برامجها األوشطة التا لمارسها إةار  العالقات العامة 

وتقةوي   دربة أهمية األنشةة التي تمارسةها إدارة العالقةات العامةةالعالقة بين أوالً : 

وجةوة كشةفت النتةانج عةا :المصةرية التعليميةة في المؤسسات  برامج العالقات العامة

ةرجةةة  هميةةة األوشةةطة التةةا لمارسةةها إةار  عالقةةة ارلباطيةةة ذات ةالةةة احرةةانية بةةيا 

،  المرةةر ة التعليميةةةفةةا المسستةةات ولئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة  العالقةةات العامةةة

.(، وهةةا ةالةةة إحرةةانيا عنةةد متةةتو  الدالةةة 491حيةةث بلاةةت قيمةةة معامةةل اارلبةةاط )

(0.000). 

 دربةةةة أهميةةةة األنشةةةةة التةةةي تمارسةةةها إدارة العالقةةةات العامةةةةالعالقةةةة بةةةين ثانيةةةاً : 

كشةفت النتةانج عةا :المصةرية التعليميةة تحقيق أهدافها في المؤسسةات وقدرتها على 

ةرجةة  هميةة األوشةطة التةا لمارسةها وجوة عالقةة ارلباطيةة ذات ةالةة احرةانية بةيا 

 التعليميةةةةفةةةا المسستةةةات ولئةةةو م بةةةرامج العالقةةةات العامةةةة  إةار  العالقةةةات العامةةةة

.(، وها ةالة إحرةانيا عنةد متةتو  288، حيث بلات قيمة معامل اارلباط )المرر ة

 .(0.000الدالة )

العالقةةات العامةةة  ارسةةةممالفةةرض الثةةاني: توبةةد عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة إحصةةائياً بةةين 

 التعليمية المصرية والبحرينية المؤسساتوتقوي  برامج العالقات العامة في 

لم التحئق ما  حة الفرض مةا جةال  معامةل ارلبةاط بيرسةون، كمةا هةو موضةح فةا 

 الجدو  التالا 

 (18بدو  )

ممارسة العالقات العامة وتقوي  برامج العالقات العامة في داللة العالقة بين 

 .المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينية

ممارسة العالقات 
المؤسسات العامة في 

التعليمية المصرية 
 والبحرينية

 

تقويم برامج العالقات العامة 
 في المؤسسات المصرية

تقويم برامج العالقات 
العامة في المؤسسات 

 البحرينية

إجمالي تقويم برامج 
العالقات العامة في 

 المؤسسات 

معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 بيرسون

توى مس
المعنو

 ية

معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

065. 781. .201** .000 .082** .531 

    0.05 معنو ة ةالةعندمتتو    * 0.01        معنو ة ةالةعندمتتو **
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وجوة عالقةة ارلباطيةة موجبةة ةالةة إحرةانيا  بةيا ةرجةة عد   تبيا ما الجدو  التابق 

 همية األوشطة التا لمارسها إةار  العالقات العامة ولئو م بةرامج العالقةات العامةة فةا 

(، .082، حيث بلات قيمةة معامةل اارلبةاط )المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية

ه النتيجةةة لشةةير إلةةى  ن (، وهةةذ.531ةالةةة إحرةةانيا عنةةد متةةتو  الدالةةة )غيةةر وهةةا 

و م ا لفتةير ،علةى لئةو م برامجهةا   المسستاتالعالقات العامة  ز د ما قدر ممارسة

هذه النتيجة ما  ن ارلفاع الوعا لد  المعنييا بأهمية  وشطة العالقةات العامةة  ةنع ف 

 المسستةات لتةهولة لئةو ما جابيا على الدعم المتاود  المئدميا إلى العالقات العامة فا 

، ومةةا شةةان هةةذا الةةدعم المئةةد   ن  تةةاعد العالقةةات العامةةة علةةى لئةةو م البةرامج المئدمةةة

ممارسةةة برامجهةةا، و م ةةا لوضةةيح عةةرض النتةةانج التفرةةيلية المتعلئةةة بالعالقةةة بةةيا 

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة العالقةةات العامةةة ولئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة فةةا 

 التالا . ولئو م برامجها النحووالبحر نية 

ممارسةةة العالقةةةات العامةةةة وتقةةوي  بةةةرامج العالقةةات العامةةةة فةةةي أوالً : العالقةةة بةةةين 

وجةةوة عالقةةة ارلباطيةةة ذات عةةد  كشةةفت النتةةانج عةةا  المصةةريةالتعليميةةة المؤسسةةات 

ممارسةةة العالقةةات العامةةة ولئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة فةةا ةالةةة احرةةانية بةةيا 

غيةر .(، وهةا 065، حيث بلات قيمة معامل اارلبةاط )المرر ة  التعليمية المسستات

 .(.781ةالة إحرانيا عند متتو  الدالة )

العالقةةة بةةين ممارسةةة العالقةةات العامةةة وتقةةوي  بةةرامج العالقةةات العامةةة فةةي ثانيةةاً : 

وجةوة عالقةة ارلباطيةة كشةفت النتةانج عةا البحرينيةة : التعليمية التعليمية المؤسسات

ذات ةالة احرانية بيا ممارسةة العالقةات العامةة ولئةو م بةرامج العالقةات العامةة فةا 

.(، وهةا ةالةة 201البحر نية ، حيث بلات قيمة معامةل اارلبةاط ) التعليميةالمسستات 

 ..(000إحرانيا عند متتو  الدالة )

دربةةة اسةةتخدام وسةةائل بةةين الفةةرض الثالةةم: توبةةد عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة إحصةةائياً 

المؤسسةات التعليميةةة المصةرية والبحرينيةةة االتصةا  فةي بةةرامج العالقةات العامةةة فةي 

 .وتقوي  هذه البرامج
لم التحئق ما  حة الفرض مةا جةال  معامةل ارلبةاط بيرسةون، كمةا هةو موضةح فةا 

 الجدو  التالا 

 (19بدو  )

داللة العالقة بين ممارسة العالقات العامة وتقوي  برامج العالقات العامة في 

 .المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينية
استخدام وسائل االتصال في 
برامج العالقات العامة في 

المؤسسات التعليمية المصرية 
 والبحرينية

 

تقويم برامج العالقات العامة في 
 المؤسسات المصرية

رامج العالقات العامة تقويم ب
 في المؤسسات البحرينية

إجمالي تقويم برامج العالقات 
 العامة في المؤسسات 

مستوى  معامل بيرسون
 المعنوية

مستوى  معامل بيرسون
 المعنوية

مستوى  معامل بيرسون
 المعنوية

.511** 002. 577.** 004. 542.** 000. 

    0.05 ةالةعندمتتو  معنو ة   * 0.01        ةالةعندمتتو  معنو ة**



2021)الجزء الثاني( أكتوبر ديسمبر  77عدد  –المجلة المصرية لبحوث اإلعالم   

467 

ممارسةةة  تبةةيا مةةا الجةةدو  التةةابق وجةةوة عالقةةة ارلباطيةةة موجبةةة ةالةةة إحرةةانيا  بةةيا 

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة العالقةةات العامةةة ولئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة فةةا 

.(، وهةةا ةالةةة إحرةةانيا عنةةد 542، حيةةث بلاةةت قيمةةة معامةةل اارلبةةاط )والبحر نيةةة 

وهةذه النتيجةة لشةير إلةى  ن ي ةاة  .(، وهذه النتيجةة لشةير إلةى  ن 000الدالة )متتو  

إةار  العالقات العامة  ز د ما قدرلها علةى لحئيةق  استمدا  وسانل االرا  فا برامج

 هدافها.وذلك واب  ما  هميةة وسةانل االرةا  أل  قتةم جا ةة قتةم العالقةات العامةة، 

ق األهةةداف مةةا جةةال  لتةةهيلها للتوا ةةل بةةيا حيةةث لتةةاهم وسةةانل االرةةا  فةةا لحئيةة

 العالقات العامة وممتلف األقتا  ةاجل الويار .

كمةا لعتبةةر االرةا  وسةةيلة هاةفةة مةةا الوسةةانل الرنيتةية التةةا لتةتمدمها المن مةةة فةةا 

لحئيةةق  هةةدافها، إذ  ن جميةة  العةةامليا فةةا المن مةةة  تعةةاملون مةة  بعضةةهم الةةبعت مةةا 

فة ما  جل ضمان لتيير وشاطالهم ولحئيق  هةدافهم وهةذا جال  وسانل االرا  الممتل

 د  على  ن االرةا   عتبةر الوسةيلة ااجتماعيةة التةا  حئةق األفةراة مةا جاللهةا سةبل 

التفاهم والتفاعل البناا، وكما وعلم  ن المن مة عبار  عا وحد  اجتماعية هاةفة فموها ا 

سلتةةلة مةةا التفاعةةل ااجتمةةاعا لتةةتطي   ن لنجةةز  هةةدافها ب فةةاا  وفاعليةةة إا عبةةر 

المتتمر ما جال  االراات الممتلفة بيا األفراة العةامليا، وعمليةة االرةا  الئانمةة 

بيا األفراة لسة  لنئل معلومات وآراا و ف ار ومشاعر و حاسيف...الخ بيا األفةراة و 

ضةمان  الجماعات كما  ن كفاا  االرا  لعتمد  ساسا  على العد د ما العوامل ما  جل

وجاحهةةةا مثةةةل طبيعةةةة العمةةةل، ةور الجماعةةةات الرسةةةمية وغيةةةر الرسةةةمية، الوسةةةانل 

المتتمدمة فا لنتيق الجهةوة... الةخ، كمةا  ن االرةا   لعةب ةورا   ساسةيا  فةا لماسةك 

  .الجماعة سواا الرسمية  و غير الرسمية

القةةات ، و م ةةا لوضةةيح عةةرض النتةةانج التفرةةيلية المتعلئةةة بالعالقةةة بةةيا ممارسةةة الع

المسستةةات التعليميةةة المرةةر ة والبحر نيةةة العامةة ولئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة فةا 

 ولئو م برامجها النحو التالا .

العالقةةة بةةةين ممارسةةة العالقةةةات العامةةةة وتقةةوي  بةةةرامج العالقةةات العامةةةة فةةةي أوالً : 

 كشةفت النتةانج عةا وجةوة عالقةة ارلباطيةة ذات ةالةة المصةرية التعليميةة المؤسسات

العالقة بيا ممارسة العالقات العامةة ولئةو م بةرامج العالقةات العامةة فةا احرانية بيا 

.(، وهةا ةالةة 511، حيث بلات قيمة معامةل اارلبةاط )المرر ة  التعليمية المسستات

 .(.002إحرانيا عند متتو  الدالة )

ممارسةةة العالقةةات العامةةة وتقةةوي  بةةرامج العالقةةات العامةةة فةةي العالقةةة بةةين ثانيةةاً : 

كشفت النتانج عا وجوة عالقة ارلباطية ذات ةالةة البحرينية :  التعليمية المؤسسات 

احرانية بيا العالقة بيا ممارسة العالقات العامةة ولئةو م بةرامج العالقةات العامةة فةا 

.(، وهةا ةالةة 577معامةل اارلبةاط ) البحر نية ، حيث بلات قيمة التعليمية المسستات

 .(.004إحرانيا عند متتو  الدالة )
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أهميةةة عناصةةر التةةةوير  الفةةرض الرابةةع: توبةةد عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة إحصةةائياً بةةين

 .وإحداث التغيير في برامج العالقات العامة وتقوي  برامجها

موضةح فةا لم التحئق ما  حة الفرض مةا جةال  معامةل ارلبةاط بيرسةون، كمةا هةو 

 الجدو  التالا 

 (20بدو  )

أهمية عناصر التةوير وإحداث التغيير في برامج العالقات العامة داللة العالقة بين 

 .المؤسسات التعليمية المصرية والبحرينيةفي   وتقوي  برامجها

همية عناصر التطوير أ
وإحداث التغيير في 

 برامج العالقات العامة

 تقويم برامج العالقات العامة
 في المؤسسات المصرية

تقويم برامج العالقات العامة 
 في المؤسسات البحرينية

إجمالي تقويم برامج 
العالقات العامة في 

 المؤسسات 

معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

355.** 007. 641.** 000. 599.** 003. 

    0.05 ةالةعندمتتو  معنو ة   * 0.01        ةالةعندمتتو  معنو ة**

 هميةةة بةةيا   تبةةيا مةةا الجةةدو  التةةابق وجةةوة عالقةةة ارلباطيةةة موجبةةة ةالةةة إحرةةانيا  

فةةا   عنا ةةر التطةةو ر وإحةةداا التاييةةر فةةا بةةرامج العالقةةات العامةةة ولئةةو م برامجهةةا

.(، 599بلات قيمة معامل اارلبةاط )، حيث المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية 

.(، وهةةذه النتيجةةة لشةةير إلةةى  ن وهةةذه 003وهةةا ةالةةة إحرةةانيا عنةةد متةةتو  الدالةةة )

 هميةةة عنا ةةر التطةةو ر وإحةةداا التاييةةر فةةا بةةرامج العالقةةات النتيجةةة لشةةير إلةةى  ن 

أل   التطةو ر.وذلةك وةاب  مةا  هميةة لئةو م برامجها ز د ما قدرلها على لحئيق العامة 

لئةةو م بةةرامج فةةا لحئيةةق  التطةةو ر تةةاهم  قتةةم جا ةةة قتةةم العالقةةات العامةةة، حيةةث 

 العالقات العامة ، وهذه النتيجةة لشةير إلةى  ن ي ةاة  لطةو ر العالقةات العامةة  ز ةد مةا

لطةو ر . وذلك ألن العالقةات العامةة كلمةا ياةت مةا إةار  العالقات العامة لئو م برامج

 لتئو م هذه البرامجكلما  عطت فر ة  كبر   وشتطها

 هميةةةة عنا ةةةر ، و م ةةةا لوضةةةيح عةةةرض النتةةةانج التفرةةةيلية المتعلئةةةة بالعالقةةةة بةةةيا 

المسستةات فةا   التطو ر وإحداا التايير فا بةرامج العالقةات العامةة ولئةو م برامجهةا

 النحو التالا .على التعليمية المرر ة والبحر نية 

وإحداث التغيير فةي بةرامج العالقةات العامةة أهمية عناصر التةوير أوالً : العالقة بين 

كشةفت النتةانج عةا وجةوة عالقةة :المصريةالتعليمية في المؤسسات   وتقوي  برامجها

 همية عنا ةر التطةو ر وإحةداا التاييةر ارلباطية ذات ةالة احرانية بيا العالقة بيا 

، حيةث مرةر ة ال التعليميةة فا المسستات  فا برامج العالقات العامة ولئو م برامجها

 .(.007.(، وها ةالة إحرانيا عند متتو  الدالة )355بلات قيمة معامل اارلباط )
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أهمية عناصر التةوير وإحداث التغيير في بةرامج العالقةات العامةة العالقة بين ثانياً : 

كشفت النتانج عا وجوة عالقةة ارلباطيةة في المؤسسات البحرينية :  وتقوي  برامجها

 همية عنا ر التطو ر وإحداا التايير فا بةرامج ذات ةالة احرانية بيا العالقة بيا 

، حيث بلاةت قيمةة  البحر نية التعليميةفا المسستات   العالقات العامة ولئو م برامجها

 .(.000.(، وها ةالة إحرانيا عند متتو  الدالة )641معامل اارلباط )

 مناقشة نتائج الدراسة:

المؤسسةةات فةةي  أوالً : وسةةائل االتصةةا  المسةةتخدمة فةةي ممارسةةة العالقةةات العامةةة

كشةةفت الدراسةةة  هميةةة اسةةتمدا  وسةةانل االرةةا  : التعليميةةة المصةةرية والبحرينيةةة 

ا ل ااجتماعا فا ممارسة العالقات العامةة ل ففةا الحد ثة مثل اتوتروت ومواق  التو

الهانلةة فةا سةو  الت نولوجيةا الرقميةة ومةا  همهةا لئنيةة اتوتروةت،   ةبح هل الثةور  

لزامةةا  ن لئةةو  المن مةةات باتسةةتفاة  منهةةا ولطةةو ر  عمالهةةا والتوا ةةل مةة  الجمهةةور 

برةةور   قةةرب. فأ ةةبح مةةا الضةةرور  علةةى إةار   العالقةةات العامةةة فةةا المن مةةة 

، حيث كشةفت توا ل اتجتماعاالت يف م  وسانل اتلرا  الحد ثة بما فيها شب ات ال

الئةانميا باالرةا  التئنيةات الت نولوجيةة الحد ثةة فةا وتانج الدراسات عا استمدا  

، كمةا  بهمالتمطيط ألوشطة المسستة،والتوا ل م  الجماهير و المجتم  المحيط 

استمدا  التئنيات الحد ثة المتطور  فا العمةل سةاهم بشة ل كبيةر للاا ةة فةا لطةو ر   ن 

ل نولوجيةةا المعلومةةات وةعةةم المةةاذ الئةةرار ) ةراسةةة ابتتةةا  محمةةد عبةةدالعا  ،  مراكةةز

، وفا الوقت وفت  كشفت وتانج الدراسة عا لراج  استمدا  الوسةانل التئليد ةة  (2021

وذلةك بتةبب اسةتمدا  ممارسةا العالقةات  مثل الرحافة فةا ممارسةة العالقةات العامةة

 .العامة لهذه الوسانل بش ل متزا د فا برامج العالقات العامة

المؤسسةةات التعليميةةة ثانيةةاً : األنشةةةة التةةي تمارسةةها إدارات العالقةةات العامةةة فةةي 

 ن مع م األوشطة التا لمارسةها العالقةات العامةة  كشفت النتانج :المصرية والبحرينية

ممارسة العالقات العامةة مثةل       عمةا  التتةهيالت لنحرر فا األعما  التئليد ة فا 

إقامة المعارض ، الئيةا  بةالحمالت اتعالميةة ،  ،حجويات، جوايات، لملي ، لعئيب

ات ةاجليةة ، المحاضرات، الندوات والمسلمرات ، مجالت ومطبوعات وكتيبات ووشةر

مجالت ومطبوعةات ووشةرات وكتيبةات للتوي ة  المارجا،المتةابئات الهاةفةة ، لن ةيم 

، وهةةا مةةا  االرةةا  بالهيئةةات والمن مةةات واألجهةةز  األجةةر  ، واتعاوةةات الماليةةة

والتةا لةم ضما األوشةطة التةا لةم لوهيةف ل نولوجيةا االرةا  الحد ثةة فةا ممارسةتها 

والموق  اتل ترووا، و شب ات التوا ل ااجتماعا   البر د اتل ترووا ،استمدا  

والةف اب فةا ممارسةتها )ةراسةة ابتتةا  محمةد عبةدالعا  ،  -لةو تر –فيف بةوم 

، ومنها ما  عتمد على  ةوات الهالف والتيلجرا  ئم ال مبيولر ئةم الفيةد و  (2021

ل ومةةا ئةةم  جةةب ااعتمةةاة علةةى  ( 2020والفةةاكف )ةراسةةة وةةور ريا  حتةةيا ، 

تو ةةةات الموقةةة  اتل ترووةةةا فتمثعةةةل فةةةا التعر ةةةف بالمسستةةةة ومنتجالهةةةا، وشةةةئون مح

العمالا، واألرشيف ومحرم البحث، وفةرق التوهيةف، ومحتو ةات إل تروويةة مرنيةة 
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، فئةةد غيةةرت وسةةانل اتعةةال   (Aimei Taylor  ،2017 و ةولية و ور)ةراسةةة

ةةةا فةةةا اال رةةةا  بالجمةةةاهير ااجتماعيةةةة طر ئةةةة ممارسةةةة العالقةةةات العامةةةة جرو  

،  Donald K. Wright & Othersالمارجية  كثر ما الجماهير الداجليةة )ةراسةة  

2015). 

المؤسسةةةات األهةةةداف التةةةي تسةةةعى إدارة العالقةةةات العامةةةة إلةةةى تحقيقهةةةا فةةةي ثالثةةةاً : 

ر دت النتانج مجموعةة مةا األهةداف لتةعى إةارات  :التعليمية المصرية والبحرينية

لحئيئهةا ومنهةا   العمةل المسستةات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة العالقات العامة فا 

علةةةى كتةةةب ئئةةةة ولأ يةةةد الةةةر   العةةةا  مةةةا جةةةال  المعلومةةةات الرةةةحيحة والحئةةةانق 

م، ةعةم ومشروعات الويار  وجةدمالها، رفة  الةروح المعنو ةة للعةامليا وللبيةة مطةالبه

العالقةةةات اتوتةةةاوية بةةةيا العةةةامليا فةةةا الةةةويار  ، شةةةرح سياسةةةة اتةار  ولوضةةةيحها 

للعامليا، ربةط العةامليا بعالقةات وطيةد  وجلةق روح التفةاهم بيةنهم ،  جلةق ةرجةة مةا 

الترابط بيا الويار  واألقتا  التابعةة لهةا  ، وشةرح سياسةة الةويار  للجمهةور الةداجلا 

نعات واألف ةةةار الهدامةةةة ، جلةةةق  ةةةور  ومركةةةز ممتةةةاي  و المةةةارجا، محاربةةةة الشةةةا

، للمسستةةة لةةد  الجمهةةور الةةداجلا، اتعةةال  عةةا  هةةداف الةةويار  ووهيفتةة  ووشةةاطال 

مراعالهةا لتحئيةق وفا سبيل ذلك فئد ر دت الدراسة مجموعة مةا المهةا  التةا  جةب 

ا  عمةا  ما المهةم لحد ةد األهةداف ولوضةيحها ، لحد ةد المهةا  فةهذه األهداف ومنها  

العالقةةات العامةةة ،  جةةب ممارسةةة العالقةةات العامةةة واتوتةةاوية فةةا آن واحةةد ، لحد ةةد 

البةةةرامج لحد ةةةدا ةقيئةةةا  مةةةر ضةةةرور ، مةةةا المهةةةم التفر ةةةق بةةةيا الجمةةةاهير الداجليةةةة 

، حيةث  وة  والمارجية فا العملية االرالية ، ما المهةم لحد ةد الجمةاهير لحد ةدا ةقيئةا 

إسةتمرار ة فةا إجةراا البحةوا لمعرفةة  بةري المشةاكل التةا  جب  ن   ون هنةام 

لواج  الجمهور ومعرفة مد  لنفيذ إةار  العالقات العامة ألهةدافها بدقةة )ةراسةة 

فتةةوفير كافةةة المعلومةةات المتعلئةةة (، 2021محمةةد بةةا سةةالم بةةا علةةا الحجةةر  ، 

هةداف بالمسستة ولزو ةد المةد ر ا بهةا عنةد حةاجتهم إليهةا  جةاات فةا مئدمةة األ

التا لتعا العالقات العامة إلا لحئيئها لتطو ر العمل بالمسستة )ةراسة إسةراا 

 .(2021حتا إبراهيم محمد ، 

االتجاهةةات نحةةو ممارسةةة العالقةةات العامةةة بالمؤسسةةات التعليميةةة المصةةرية رابعةةاً : 

الجمهةةور وحةةو ممارسةةة العالقةةات شةةفت وتةةانج الدراسةةة  ن الجاهةةات كوالبحرينيةةة : 

العد د مةا النةواحا مثةل فا المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية لتمثل فا العامة 

  لحتيا متتو  االرا  م  الجمهور المارجا ، لتهيل فرق إقامة لعاون مشةترم 

بةةيا ممارسةةا العالقةةات العامةةة والجمهةةور المةةارجا ، لتةةتطي  العالقةةات العامةةة بنةةاا 

التوا ل للو ةو  إلةى جمهةور متةتهدف عالقات م  المسئر ا الرنيتييا على مواق  

لتهيل جةذب مز ةد محدة ، لفعيل مشاركة الجمهور المارجا فا عملية  ن  الئرار،  

ما العمالا، وبنةاا الشةراكات المرةر ة والبحر نيةة مةا ممتلةف  وحةاا العةالم ولعز ةز 

مشةةاركة كافةةة األجبةةار والموضةةوعات المتعلئةةة بالمسستةةة مةة  اآلجةةر ا ،  ،التنافتةةية
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 تةةرت جمةة  البياوةةات والمعلومةةات عةةا اآلراا التةةاند  بةةيا العةةامليا ، لعمةةل الشةةب ات 

الرقميةةة واألشةة ا  الجد ةةد  مةةا الوسةةانط الرقميةةة علةةى لتةةهيل لفاعةةل المن مةةات مةة  

جماهيرها  كثر ما    وقت مضى ، لفتير الئرارات التا لردر عةا إةار  المسستةة 

بالمسستة لوافر عامل الدقةة فةا آةاا العمةل  وبيان  سبابها ، اتجطار بمناسبات جا ة

المبنةا علةى مئترحةات الجمهةور  ، لهةةتم إةارات العالقةات العامةة بةالتعرف علةةى آراا 

الجمهةةور وحةةو ممتلةةف البةةرامج التةةا لئةةو  بتنفيةةذها ، لئةةد ر الجهةةوة التةةا لئةةو  بهةةا 

، لتةاعد  المسستة ، لم ا مواق  التوا ل ااجتماعا ما بناا سمعة متميز  للمسستةة

، لةوفر اتةار  العليةا كافةة وسةانل االرةا  الرقمةا  رعلى إوجةاي العمةل بتةهولة و تة

لتئنيةات ل وما المالحظ  ن استمدا  العالقات العامةة ، للتوا ل م  الجمهور المارجا

إ جابيةة الجاهةات الجمهةور وحةو ممارسةة قد ساعد على  الحد ثة المتطور  فا العمل

ا سةةاهم بشةة ل كبيةةر مسستةةات التعليميةةة المرةةر ة والبحر نيةةة الالعالقةةات العامةةة فةةا 

)ةراسة ابتتا   للاا ة فا لطو ر مراكز ل نولوجيا المعلومات وةعم الماذ الئرار

فئةةةد  ة  ارلفةةةاع عةةةدة التةةةاعات التةةةا  تةةةتارقها ( ، 2021محمةةةد عبةةةدالعا  ، 

العمةةل ، المبحةةوئيا  وميةةا فةةا اسةةتمدا  الوسةةانل الت نولوجيةةة الحد ثةةة فةةا إوجةةاي 

وكثافةةةة اسةةةتمدا  المبحةةةوئيا للتئنيةةةات الحد ثةةةة والوسةةةانل الت نولوجيةةةة توجةةةاي 

دراسةة نةور رزاق  ). عمالهم الممتلفة عبةر الموقة  اتل ترووةا لهةذه المسستةات

ااعتماة على شةب ات التوا ةل ااجتمةاعى فةا الهيئةات (، وإن كان 2020حسين ، 

المرةةر ة مةةايا  فةةا مراحلةة  األوليةةة بالمئاروةةة بالمسستةةات  المسستةةات التعليميةةة و

 (.2018،  البحر نية )ةراسة  فاا عبدالحميد عبدالتمي 

تقيي  برامج العالقةات العامةة بالمؤسسةات التعليميةة المصةرية والبحرينيةة : خامساً : 

 وضةةحت النتةةانج  ن لئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة  عةةد مةةا الركةةانز األساسةةية فةةا 

ومةةا هةةةذه الركةةةانز    ن بةةرامج العالقةةةات العامةةةة الحاليةةةة ارسةةة العالقةةةات العامةةةة مم

  ةبحت قد مةةة وا لواكةب متطلبةةات التئةد  العلمةةا ولحتةاج إلةةى إعةاة  و ةةر، البةةرامج 

المنفةذ  ا لتناسةب مة   هةةداف العالقةات العامةة، ، البةرامج الحاليةةة لحتةاج إلةى لمطةةيط 

ار  لحةدة فئةة الجمهةور التةا لوجة  إلية  برامجهةا ، وةراسة ، العالقات العامة فا الةوي

البةةرامج لنفةةذ بشةة ل عشةةوانا ، هنةةام فةةرو  فةةا ةرجةةة فهةةم البةةرامج لةةد  مةةوهفا 

العالقةةات العامةةة فةةا الةةويار ، والتفر ةةق بةةيا الجمهةةور الةةداجلا والمةةارجا مهةةم فةةا 

القةةات بةةرامج العالقةةات العامةةة عنةةد الئيةةا  باالرةةا  بةةأ  منهمةةا ، لحد ةةد جمةةاهير الع

العامةة فةا هةةذه الةويار  عنةد الئيةةا  بعمليةة االرةا   حئةةق وجاحةا للعمليةة االرةةالية ، 

العالقةةات العامةةة ةورهةةا  ةةألا فةةا وطةةا  جةةدمات التتةةهيالت ، ولحد ةةد الجمةةاهير ا 

، ومةةا المالحةةظ  وةة   ةةتم بعةةد لنفيةةذ البروةةامج،   ضةةيف شةةيئا لبةةرامج العالقةةات العامةةة

حئئها فا ضوا األهداف الموضوعة، كما  ربح هةذا التئيةيم للتعرف على النتانج التا 

ضرور ا ، لتحد د وتانج المطط بأوواعهةا الئرةير  والمتوسةطة والطو لةة. و فيةد التئيةيم 

فا لحد د اآلئةار التةا لترلةب علةى بروةامج معةيا، كمةا  وَّة   فيةد فةا اكتشةاف األجطةاا 

 .التا وقعت، وبالتالا  م ا لفاة ها متتئبال  
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االتجاهات نحو أهمية عناصر التةوير وإحداث التغييةر فةي بةرامج العالقةات سادساً : 

كشةفت النتةانج عةا  هميةة لاييةر  :بالمؤسسةات التعليميةة المصةرية والبحرينيةةالعامة 

برامج العالقات العامة ل ا لواكب التايرات التا حدئت فا بيئة عمل العالقات العامةة 

اعةةة  ةةناع الئةةرار فةةا الةةويار  بأهميةةة ةور العالقةةات قن، ومةةا  هةةم هةةذه العنا ةةر   

العامةةة، الةةدعم المعنةةو  والبشةةر  المةةاة  للعالقةةات العامةةة، اسةةتمرار عمليةةة التةةدر ب 

والتأهيل والتجد د ، اجتيار كواةر بشر ة ذات لمر  ولأهيةل معةيا، وجةوة ميزاويةة 

تمر وإعاة  التن ةةيم كافيةةة للعالقةةات العامةةة ، إجةةراا البحةةوا والدراسةةات العمليةةة المتةة

ومةا  ، والهي لة للعالقات العامةة، لحد ةد جمةاهير إسةتراليجية لبةرامج العالقةات العامةة

المالحةةظ  ن ااهتمةةا  بةةالجمهور سةةواا الةةداجلا  و المةةارجا  عتبةةر مةةا  هةةم عنا ةةر 

نئةةل اآلراا كاملةةة إلةةى اتةار  ، فيجةةب علةةى إةار  العالقةةات العامةةة  ن لالتطةةو ر 

المةةاذ كافةةة ااجةةرااات المالنمةةة للتعامةةل مةة     مشةة لة لواجةة  جمهةةور العليةةا 

( ل ممةةا  تةةتوجب 2021ةراسةةة محمةةد بةةا سةةالم بةةا علةةا الحجةةر  ، ) المسستةةة

عمةةل ةورات لدر بيةةة اجرةةانا العالقةةات  لةةوافر العةةامليا بةةاةار  العالقةةات العامةةة و

حمةد شةعبان عبةد الملةك ةراسةة  العامة لرئلهم بااةارات الما ة بالعالقات العامةة)

 .(2019،  رشوان

سةةةابعاً : بوانةةةب الضةةةعف فةةةي أداء إدارة العالقةةةات العامةةةة بالمؤسسةةةات التعليميةةةة 

بينةت النتةانج  وة  علةى الةرغم مةا التئةد  الةذ  لشةهده ممارسةة المصرية والبحرينيةة : 

ا العالقات العامةة ، إا  ن هنةام بعةت وةواحا الضةعف فةا هةذه الممارسةة ، ومنهةا  

لماري العالقات اتوتاوية فا العالقات العامة، ا لهتم كثيرا بالروابط والعالقات على 

متةةتو  الةةويار  ، ا لحئةةق وجاحةةات علةةى المتةةتو ات الداجليةةة للمسستةةة ، جواوةةب 

الضعف فيها ملحوهة بدرجة واضحة ، االرا  بالجمةاهير المارجيةة شةاا معةدو  ، 

ا جواوةةب الضةةعف األجةةر  التةةا لواجةة  وقةةد ر ةةدت الدراسةةت  ن هنةةام العد ةةد مةة

ضةةةعف لوا ةةةل إةار  العالقةةةات العامةةةة مةةة  ممارسةةةة العالقةةةات العامةةةة ومنهةةةا   

 ةعوبات التتةو ق (، 2021الجمهور)ةراسة محمد با سالم با علا الحجر  ، 

اتل ترووةةا ألوشةةطة المسستةةات والتةةا لشةةمل  ةةعوبات بشةةر ة و جةةر  ماة ةةة 

ضعف االرا  ( ، 2020النا ر  حمد عيتا ، وئالثة إةار ة )ةراسة إسراا عبد

عةةةد  االتةةةزا  بمسشةةةرات التفاعةةةل واافئةةةا بةةةيا ااةارات الممتلفةةةة ةاجةةةل المسستةةةة  

 .(2019،  )ةراسة اسامة محمد احمد ي دان الحوار  الفععا  عبر اتوتروت

وبةةود عالقةةة كشةةف اجتبةةار فةةروض الدراسةةة عةةا ثامنةةاً : اختبةةار فةةروض الدراسةةة : 

 دربة أهمية األنشةة التي تمارسها إدارة العالقات العامةةارتباطية دالة إحصائياً بين 

ووجةوة وتقوي  برامج العالقات العامة بالمؤسسات التعليميةة المصةرية والبحرينيةة ، 

عالقةةة ارلباطيةةة موجبةةة ةالةةة إحرةةانيا  بةةيا ممارسةةة العالقةةات العامةةة ولئةةو م بةةرامج 

، وجوة عالقةة ارلباطيةة المسستات التعليمية المرر ة والبحر نية مة فا العالقات العا

 همية عنا ر التطو ر وإحداا التايير فةا بةرامج العالقةات موجبة ةالة إحرانيا   بيا 
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، وفةا المئابةل المسستةات التعليميةة المرةر ة والبحر نيةة فةا   العامة ولئو م برامجها

وجوة عالقة ارلباطية ذات ةالة احرانية بةيا عد  كشف اجتبار فروض الدراسة عا 

 التعليميةةةممارسةةة العالقةةات العامةةة ولئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة فةةا المسستةةات 

عد  وجوة عالقة ارلباطية موجبة ةالة إحرانيا  بيا ةرجة  هميةة األوشةطة ، المرر ة 

المسستةةات فةةا  التةةا لمارسةةها إةار  العالقةةات العامةةة ولئةةو م بةةرامج العالقةةات العامةةة

 برفة عامة.التعليمية المرر ة والبحر نية 

 توصيات الدراسة :

مة  التوا ةل لتتةهيل ااهتما  باستمدا  التئنيات الحد ثة فا ممارسةة العالقةات العامةة  -

 الجمهور الداجلا والمارجا للمسستات.

للتعةرف علةى ااهتما  بالتئو م البعد  لبرامج العالقات العامة فا المسستات الممتلفةة  -

 مد  كفاا  هذه البرامج والتعرف على جواوب الئرور بها.

ااهتما  بالدورات التدر بية لممارسا العالقات العامة فةا المسستةات الممتلفةة لز ةاة   -

 البرامج الحد ثة فا التوا ل م  الجمهور.كفاالهم فا 

هي لةة للعالقةات ضرور  إجراا البحوا والدراسات العملية المتتمر وإعاة  التن يم وال -

 العامة فا المسستات .

المتتمدمة فا العالقةات العامةة مثةل المطبوعةات عد  ااقترار على الوسانل التئليد ة  -

 فا التوا ل م  الجمهور المتعامل م  ممتلف المسستات.
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 الهوامش :

فاطمةةةة عبةةةد الكةةةاظم الربيعةةةي ، بةةةرامج العالقةةةات العامةةةة وإسةةةتراتيجية بنةةةاء وتعزيةةةز سةةةمعة  .1
، العةةدد الثةةامن، كليةةة اإلعةةالم، جامعةةة بغةةداد، العةةراق ، مجلةةا باحث ةةع بي  مةة المؤسسةةة، 

 .167، ص2010
ريف أحمد شريف العاصى: "تأثير تضارب الدور وغموضه على الرضا الوظيفي للبائعين ش .2

 .537، ص1995، جامعة الزقازيق،العدد الثاني، مجلا باح وع باتجثريا، أفندى عمر بشركة

 نشطة العالقات العامة فى مؤسسات االتصال وتكنولوجيا المعلوماتابتسام محمد عبدالعال ، أ .3
 .2021جامعة سوهاج ، كلية اآلداب ،  رسثاا مثجستير ، غير منشورة ،دراسة تقييمية ، :

ور العالقةةةات العامةةةة فةةةي ادارة أزمةةةات ابةةةراهيم عةةةواد رويشةةةد الرشةةةيدى ، دابةةةراهيم ثةةةامر  .4
جامعةةة  رسةةثاا مثجسةةتير ، غيةةر منشةةورة ، : دراسةةة ميدانيةةة، المؤسسةةات اإلعالميةةة الكويتيةةة

 .2021المنصورة ، كلية اآلداب ، 

ور العالقات العامة فى تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب إحسان بادع علوان الجبوري ،  .5
، جامعةةة  رسةةثاا توتةورب  ، غيةر مشةنورة ، االتصةالالعراقةي : دراسةة مسةحية علةى القةةائم ب

 .2021المنصورة ، كلية اآلداب، 

ور العالقات العامة فى التفاعل بين المؤسسة والعاملين بهةا محمد بن سالم بن علي الحجري ،  .6
، جامعةةة  رسةةثاا مثجسةةتير ، غيةةر مشةةنورة بعةةد التقاعةةد فةةى سةةلطنة عمةةان : دراسةةة ميدانيةةة،

 .2021المنصورة ، كلية اآلداب، 

و أنشةطة نحة المؤسسات التعليميةة إسراء حسن إبراهيم محمد ، اتجاهات القيادات اإلدارية في  .7
رسثاا مثجستير ، غير ،  المؤسسات التعليمية دراسة ميدانية علي عينة من ” العالقات العامة 

 .2021، جامعة المنصورة ، كلية اآلداب،  مشنورة

ور العالقةةات العامةةة فةةى التسةةويق االجتمةةاعى االلكترونةةى إسةةراء عبدالناصةةر أحمةةد عيسةةي، د .8
سةتخدام ممارسةي العالقةات العامةة بةالوزارات الحكوميةة دراسة ميدانية ، : للمؤسسات الخيرية

رسةثاا مثجسةتير ، غيةر  ، لشبكات التواصل االجتماعي وأثره في تشةكيل صةورتها اإلعالميةة

 .2020المنصورة ، كلية اآلداب ،  ، جامعة منشورة

ور التقنيةةات الحديثةةة علةةى أداء ممارسةةي العالقةةات العامةةة فةةي ، د 2020نةةور رزاق حسةةين ،  .9

ور العالقةات العامةة فةى إدارة انطباعةةات المسةتخدمين نحةو المؤسسةةات ، المؤسسةات العراقيةة
، رسةالة ماجسةتير ، غيةر مشةنورة ، جامعةة المنصةورة ، كليةة اآلداب،   بر اإلنترنةتالعامة ع
2020. 

ور العالقةةات العامةةة فةةى إدارة انطباعةةات المسةةتخدمين نحةةو هالةةة محمةةود رشةةاد العايةةدي، د .10
، رسةالة دكتةوراه ، غيةر مشةنورة ، جامعةة حلةوان ، كليةة   المؤسسةات العامةة عبةر اإلنترنةت

 .2020اآلداب، 

ضةةع بةةرامج العالقةةات العامةةة فةةي إدارة األزمةةات بةةبعض أحمةةد شةةعبان عبةةد الملةةك رشةةوان ، و .11
، جامعةةةة  ر ، غيةةةر مشةةةنورةرسةةثاا مثجسةةةتي األنديةةة الرياضةةةية بجمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة،

 .2019بورسعيد ، كلية التربية الرياضية، 

تحقيةةق الرضةةا الةةوظيفي العالقةةات العامةةة االلكترونيةةة فةةي  دور،  اسةةامة محمةةد احمةةد زيةةدان .12
، جامعة حلوان ،  رسثاا توتورب  ، غير مشنورة ، للعاملين بالهيئة القومية للتأمين االجتماعي

 .2019كلية التربية الرياضية، 

محمود فوزي ، التحديات األخالقية والمهنيةة للعالقةات العامةة اإللكترونيةة ، رؤيةة مسةتقبلية ،  .13
 .2019عة القاهرة ، كلية اإلعالم ، ، جام رسثاا توتورب  ، غير مشنورة

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%88%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%3a&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%88%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%3a&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=24.2.5.&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10&ExactSearch=1
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=24.2.5.&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10&ExactSearch=1
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=24.2.5.&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10&ExactSearch=1
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=24.2.5.&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10&ExactSearch=1
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=24.2.5.&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10&ExactSearch=1
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=24.2.5.&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10&ExactSearch=1
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.1.&criteria1=5.&SearchText1=659.2
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.1.&criteria1=5.&SearchText1=659.2
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a%d9%86+%d9%86%d8%ad%d9%88+%3cbr%3e%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%3cbr%3e+%3a&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a%d9%86+%d9%86%d8%ad%d9%88+%3cbr%3e%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%3cbr%3e+%3a&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a%d9%86+%d9%86%d8%ad%d9%88+%3cbr%3e%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%3cbr%3e+%3a&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a%d9%86+%d9%86%d8%ad%d9%88+%3cbr%3e%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%3cbr%3e+%3a&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%88%d8%b6%d8%b9+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%88%d8%b6%d8%b9+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a+%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a+%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a+%2f&criteria1=0.


2021)الجزء الثاني( أكتوبر ديسمبر  77عدد  –المجلة المصرية لبحوث اإلعالم   

475 

توظيةةف ممارسةةي العالقةةات العامةةة لشةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي   القطةةاع منةةال المزاهةةرة ،  .14
 .2018،  11العدد،  3،بامجلا بألرتنيا العلوم بالجتمث يا ،التجاري األردني أنموذجا، 

ستخدام ممارسي العالقات العامة بالوزارات الحكومية لشةبكات ، ا صفاء عبدالحميد عبدالسميع .15
،  رسثاا توتورب  ، غيةر منشةورة ، التواصل االجتماعي وأثره في تشكيل صورتها اإلعالمية

 .2018، كلية اآلداب ،  جامعة المنصورة

16. mei Yang, Maureen Taylor: "Relationship-building by Chinese ENGOs’ 
websites: Education, not activation", Public Relations Review, Vol, 29, 
2017. Pp 165-176 

17. Philip J. Kitchena, Anastasios Panopoulosb: "Online public relations: 
The adoption process and innovation challenge, a Greek example", 
Public Relations Review, Vol, 36.2016. pp 222–229 

18. Hyunjin Seoa, Ji Young Kimb, Sung-Un Yanga: "Global activism and new 
media: A study of transnational NGOs’ online public relations", Public 
Relations Review, Vol, 35.2015. pp 123–126 

19. Donald K. Wright & Michella Drifka Hinson 2015, Examining social and 
emerging media use in public relations practice: aten-years 
longitudinal analysis, Public Relations Journal, vol.9, no.2, p.1-26.  

 .168-167، ص ص 2001، القاهرة ، دار النهضة العربية، بي  مح وع سامى طايع ،  .20

، القةةاهرة : عةةالم الكتةةب  ح ةةوع بي ةة م -تربسةةثف  ةة  منةةثحث باح ةةع سةةمير محمةةد حسةةين  .21
 .123، ص1995،

 .167المرجع السابق ص  .22
، القةةاهرة ، عةةالم الكتةةب ، 5، طباح ةةع باعلمةة   ةة  باتربسةةثف بي  ميةةا محمةةد عبةةد الحميةةد،  .23

 .431، ص2015
 .432 – 430ص ص بامرجع باسثحق ، .24

 بام ومون : .25
أ.د عالم حمدان ، أسةتاذ اإلحصةاء وعميةد كليةة العلةوم اإلداريةة والمصةرفية بالجامعةة األهليةة  .26

 بمملكة البحرين.
 محمود حسن اسماعيل ، أستاذ اإلعالم بجامعة عين شمس.أ.د  .27
 ية بمملكة البحرين.د. عبد الصادق حسن ، أستاذ اإلعالم المشارك بالجامعة األهل .28
د. داليا المتبولي ، اإلعالم المسةاعد  ووكيةل معهةد الجزيةرة العةالي لبعةالم بجمهوريةة مصةر  .29

 العربية
 .420 -419، ص مرجع سثحق ، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،محمد عبدالحميد  .30

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.1.&criteria1=5.&SearchText1=659.2
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.1.&criteria1=5.&SearchText1=659.2

