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Abstract 

     This study aims to identify the extent to which public relations use Facebook to improve the 

image of Palestinian universities, and to know the level of impact of the practice of the public 

relations function in improving the image of universities in light of technological developments, 

including Facebook, and to know negative cases by reviewing students' opinions about the 

university's reputation and determining it through Social networking sites, and knowing the extent 

to which public relations employees in Palestinian universities use Facebook to achieve effective 

and positive communication strategies. This study belongs to descriptive research, which used the 

survey method, and in the context of the method of surveying methods of media practice, the study 

data was collected through the survey newspaper, the researcher used the method of survey or 

comprehensive inventory of the sample in the study of those in charge of public relations activity 

in those universities, as the Survey research, based on systematic procedures, can be 

comprehensive. The study reached several results, the most important of which are: 

1- There was a very large agreement by public relations employees in Palestinian universities 

to use Facebook to improve the university’s image among students by 47.1%. 

2-  The employment of public relations employees in the Palestinian universities for Facebook 

contributes to improving the image of the university, to a very large degree, by 70.6%. 

The study made several recommendations, including: 

1-  The need to employ Facebook more in the field of public relations, especially directorates 

and public relations departments in Palestinian and private universities, to present their programs 

by relying on texts, pictures, fixed and mobile graphics, and video clips to communicate the 

messages of their institutions to the internal and external audiences. 

2- There must be a clear vision and scientific evidence regarding communication strategies 

for digital public relations, and that there are other disciplines working within the field of digital 

public relations. 

 Keywords: public relations - social media - Facebook - Palestinian universities. 
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   : صخاملل 

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استخدامات موظفي العالقات العامة ملوقع الفيس بوك وعالقته يف       
حتسني الصورة الذهنية للجامعات الفلسطينية، ومعرفة مستوى أتثري ممارسة وظيفة العالقات العامة يف حتسني الصورة 

بوك، ومعرفة احلاالت السلبية عرب االطالع على آراء   الذهنية للجامعات يف ظل التطورات التكنولوجية ومنها الفيس
الطالب جتاه مسعة اجلامعة وحتديدها عرب مواقع التواصل االجتماعي، ومعرفة مدى توظيف موظفي العالقات العامة يف 
إىل اجلامعات الفلسطينية للفيس بوك يف حتقيق االسرتاتيجيات االتصالية بشكل فعال واجيايب. وتنتمي هذه الدراسة  

املمارسة اإلعالمية، ومت مجع  أساليب  املسحي، ويف إطاره أسلوب مسح  املنهج  استخدمت  اليت  الوصفية،  البحوث 
بياانت الدراسة عن طريق صحيفة االستقصاء فقد استخدمت الباحثة أسلوب املسح أو احلصر الشامل للعينة يف دراسة 

حيث أن البحث املسحي واستناد  إىل اإلجراءات املنهجية   القائمني على نشاط العالقات العامة يف تلك اجلامعات، 
 وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها:   ميكن أن يكون شامال . 

كان هناك موافقة بدرجة كبرية جدا  من قبل موظفي العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية على استخدام  - 1
 %.47.1بنسبة  الفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة  

الفلسطينية للفيس بوك يساهم يف حتسني صورة اجلامعة  - 2 العامة يف اجلامعات  العالقات  أن توظيف موظفي 
 %. 70.6وذلك بدرجة كبرية جدا  وبنسبة  

 وضعت الدراسة عدة توصيات، منها: 

العالقات العامة ضرورة توظيف الفيس بوك بشكل أكرب يف جمال العالقات العامة وخصوصا مديرايت ودوائر  - 1
واملتحركة ومقاطع  الثابتة  والرسوم  والصور  النصوص  على  براجمها ابالعتماد  لتقدمي  واخلاصة  الفلسطينية  اجلامعات  يف 

 الفيديو إليصال رسائل مؤسساهتا إىل اجلمهور الداخلي واخلارجي.



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 73 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

https://jhdesr.misd.tech9065 | -ISSN: 2289-E 

ــال للعالقـــات العامـــة الرقميـــة وذلـــك جيب أن تكون هنـــاك رؤية واضحة وداللة علمية إزاء إســـرتاتيجيات االتصـ - 2
 لوجـــود ختصصـــات أخـــرى تعمـــل ضمـــن جمال العالقات العامـــة الرقمية.

 اجلامعات الفلسطينية.  - الفيس بوك   – مواقع التواصل االجتماعي    - العالقات العامة  الكلمات املفتاحية: 

 

ًأوالً:ًالمقدمة:   

يف الوطن العريب وظيفة حديثة جدا ، مل تظهر بــــــــــــصورهتا التــــــــــــي نعرفها يف الوقت احلاضر إال بعد    تعترب العالقات العامة
ــعيد   ــاء أجه ة مرك ية على الصــــــــــ ــينيات من هذا القرن، إذ قامت الكثري من احلكومات يف هذه اأقطار منشــــــــــ اخلمســــــــــ

ملعلومات الضرورية من جهــــــــة وتــــــــستقبل القومي، غرضها اأساسي إجياد عالقات قويــــــــة وطيبة مع املواطنني، ت ودهم اب
 آراءهـم وأفكـارهم واقرتاحاهتم من جهة أخرى.  

ــبحت تلعــــــــــــــب دورا  حيواي  يف تقرير وتنفيذ سياسة  وقد منت العالقات العامة كمفهوم إداري وكوظيفة منوا  سريعا  وأصــــــــــــ
املختلفة للحصول على أتييدها وتعاوهنا، وأصبح املنظمة مبا يتفق والصاحل العـــــام، ةققـــــة بـــــذلك التـــــ ثري علـــــى اجلماهري 

ــتمرارـية أـية منظمـة إمنـا  من املتعـارف علـيه اليوم أن للعالـقات العـامـة دورهـا امـام يف منظمـات اأعمـال، وأن فعـالـية واســــــــــــ
 (.  2016يتوقـف علـى تلك العالقات اليت تربطها جبماهريها )أبو سليم،  

جماالت اإلدارة اليت ظهرت وحققت قبوال  مت ايدا  خـالل النصف القرن اأخري، ويرجع  لذلك تعد العالقات العامة أحد  
ذلك إىل تعاظم أمهية الرأي العام وكسب ثقة وأتييد اجلمهور فـي جناح أي منظمة بصرف النظر عن نوع نشاطها، كما  

ــعور اإلدارة مبسؤولياهتا االجتماعية وضرورة أخذ وجهة  ــد يرجع ذلــــك إلــــى منــــو شــ النظر العامة كمتغري رئيسي مــــؤثر عنــ
 اختـاذ قراراهتا.

ــار تقنية   ــيما بعد انتشـــــ ازداد دور وظيفة العالقات العامة يف املؤســـــــســـــــات والشـــــــركات واجلامعات اأكثر فاعلية، الســـــ
ة إجيابية  االتصــال ووســائلها يف الت ثري والتواصــل مع اجلمهور لتحقيق االنســجام وبناء مسعة ةببة للجامعات وصــور ذهني

ــر فكرية ةددة   ــورة عناصـــ ــياغته يف صـــ ــة العلمية وصـــ ــوع جدير ابلدراســـ ــتند البحث على وجود موضـــ لدى طالهبا، ويســـ
تتطلب ســعيا  حثيثا  لتحقيق هدف معني، يف إطار الكشــف أو الوصــف، وتتمثل مشــكلة الدراســة وصــياغتها ابالرتكاز  
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ــتوى املعرفة، وربت املتغريات اليت تتكون منها   ــريها،  على مســ املشــــكلة بعضــــها ابلبعمم ايخر، مما يســــهل حتليلها وتفســ
ــني صــــــــورة  ــة على توظيف العالقات العامة ملواقع التواصــــــــل االجتماعي )الفيس بوك( يف حتســــــ ويرك  موضــــــــوع الدراســــــ
ا اجلامعات، عن طريق إعداد وصـياغة رسـائل اتصـالية مؤثرة يف ظل جمتمع افرتاضـي يتعرك للكثري من الرسـائل يوميا ، مب
يضـــــمن التفاعل مع  الطالب وكســـــب الرأي العام ودميومة االســـــتمرار واالرتقاء ابخلدمات املقدمة إىل الطالب من قبل  

 تلك اجلامعات، وابلتايل برزت احلاجة إىل هذه الدراسة للكشف عن تلك الوظيفة .

 اثنيا : مشكلة الدراسة:   

تتبلور مشــــــــــكلة الدراســــــــــة يف التعرف على مدى اســــــــــتخدامات موظفي العالقات العامة ملوقع الفيس بوك وعالقته يف 
حتســني الصــورة الذهنية للجامعات الفلســطينية، ومعرفة مســتوى أتثري ممارســة وظيفة العالقات العامة يف حتســني الصــورة  

ــلبية عرب االطالع على آراء الذهنية للجامعات يف ظل التطورات التكنولوجية ومنها ال فيس بوك، ومعرفة احلاالت الســـــــــــ
الطالب جتاه مسعة اجلامعة وحتديدها عرب مواقع التواصل االجتماعي، ومعرفة مدى توظيف موظفي العالقات العامة يف 

شكككلة  وتنبثق عن هذه املاجلامعات الفلســطينية للفيس بوك يف حتقيق االســرتاتيجيات االتصــالية بشــكل فعال واجيايب. 
 جمموعة من التساؤالت وهي كالتايل:

ــني الصــــــورة الذهنية للجامعات   .1 ما مدى اســــــتخدامات موظفي العالقات العامة ملوقع الفيس بوك وعالقته يف حتســــ
 الفلسطينية؟

 ما أمهية توظيف العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني الصورة الذهنية للجامعات الفلسطينية؟ .2
ــل موظفي الع .3 ــطينية مع الطلبة املســـــجلني ابجلامعة ابالعتماد على ما درجة تواصـــ القات العامة يف اجلامعات الفلســـ

 ؟ صفحة الفيس بوك
ــتعـاـنة معالانت  .4 ــميم احلمالت اإلعالنـية واالســــــــــــ كيف مكن موقع الفيس بوك موظفي العالقـات العـامـة من تصــــــــــــ

جتاهات الســــــلبية اليت تؤثر على مسعة  الصــــــورة الذهنية لبناء صــــــورة إجيابية للجامعة والتواصــــــل مع الطلبة ورصــــــد اال
 اجلامعة؟

ما مدى توظيف موظفي العالقات العامة يف اجلامعات الفلسـطينية للفيس بوك يف حتقيق االسـرتاتيجيات االتصـالية  .5
 ؟  وإجيايببشكل فعال 
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 هتدف هذه الدراسة اىل حتقيق جمموعة من اأهداف:: أهداف الدراسة:   اثلثا  

ا    .1 موظفي  استخدامات  للجامعات مدى  الذهنية  الصورة  حتسني  يف  وعالقته  بوك  الفيس  ملوقع  العامة  لعالقات 
 الفلسطينية.

 التعرف على أمهية توظيف العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني الصورة الذهنية للجامعات الفلسطينية.   .2
ني ابجلامعة ابالعتماد على بيان درجة تواصــل موظفي العالقات العامة يف اجلامعات الفلســطينية مع الطلبة املســجل .3

 .صفحة الفيس بوك
 رصد احلاالت السلبية عرب االطالع على آراء الطالب جتاه مسعة اجلامعة وحتديدها عرب موقع الفيس بوك. .4
ــرتاتيجـيات   .5 ــطينـية للفيس بوك يف حتقيق االســــــــــــ معرـفة مـدى توظيف موظفي العالـقات العـامـة يف اجلـامعـات الفلســــــــــــ

 .  وإجيايباالتصالية بشكل فعال  
 

 نوع ومنهج وأداة الدراسة:    رابعا:

 نوع الدراسة:   .1

أتيت هذه الدراســــة يف إطار البحوث الوصــــفية، اليت تســــتهدف تصــــوير وحتليل وتقومي خصــــائ  جمموعة معينة، أو 
موقف معني يغلب عليه صـــــفة التحديد، أو دراســـــة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من  
الناس، أو جمموعة اأحداث، أو جمموعة من اأوضـــــاع، وذلك هبدف احلصـــــول على معلومات كافية ودقيقة عنها 
دون الدخول يف أســـباهبا أو التحكم فيها، كما قد تســـتهدف تقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة معينة ومدى  

 (.2006ارتباطها بظاهرة أو جمموعة أخرى من الظاهرات )حسني، 

 حيث يعترب هذا النوع من الدراسات هو اأنسب ملوضوع الدراسة. 

تعتمد هذه الدراســــــــــة على املنهج املســــــــــحي الذي يعترب من أبرز املناهج املســــــــــتخدمة يف جمال   منهج الدراسكككككككة: 
الدراســــــــات اإلعالمية للحصــــــــول على البياانت واملعلومات العلمية، اليت تســــــــتهدف الظاهرة العلمية، ويعرف هذا 

نهج أبنه: " جمموعة الظاهرات موضوع البحث من العدد احلدي من املفردات املكونة جملتمع البحث ولفرتة زمنية امل
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كافية للدراســـــــــــة، هبدف تكوين القاعدة اأســـــــــــاســـــــــــية من البياانت واملعلومات املطلوبة يف جمال ختصـــــــــــ  معني"  
 ويف إطار هذا املنهج استخدمت الباحثة:   (.2010)مشاقبة، 

سـح أسـاليب املمارسـة: وهو يعع مجع البياانت عن جمموع القائم ابالتصـال يف نوعيات وسـائل اإلعالم،  أسـلوب م
ووصــف خصــائصــه وســلوكه يف إطار النظام الكامل للمؤســســة اإلعالمية واجملتمع، وتســجيل هذه البياانت وتبويبها 

(،  2004عالمية )عبد احلميد،  وتكوين قاعدة معرفية وصــــفية عن خصــــائ  القائم ابالتصــــال يف املؤســــســــات اإل
واســـــتخدمته الباحثة للتعرف على مدى توظيف العالقات العامة لوســـــائل التواصـــــل االجتماعي يف حتســـــني صـــــورة 

 اجلامعات الفلسطينية.

وهي أداة للحصــول على بياانت تعرب عن اســتجاابت   صككفيفة االسككت  ككا واســتخدمت الباحثة يف دراســتها أداة 
اأســةلة، وقد يقوم املبحوث بكتابة اإلجابة بنفســه، كما قد يقوم الباحث ملقاء اأســةلة، املبحوثني على عدد من 
ــتبيــان يقوم يف جوهره على جمموعــة من    اإلجــابــةويتوىل البــاحــث كتــابــة   اليت يعرب عنهــا املبحوث، وإذا كــان االســــــــــــ

ــتبيان هو اأ ــتبيان، أي أن ةتوى االسـ ــةلة تشـــكل ةتوى االسـ ــةلة فهن هذه اأسـ ــتجاابت اأسـ ــةلة، وكذلك االسـ سـ
 (.2012اليت سيدىل هبا املبحوث )بركات، 

 ومت إعداد صحيفة استقصاء حول توظيف العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعات الفلسطينية.   

 من مجيع العاملني يف قسم العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية. جمتمع الدراسةويتكون 

فقد تكونت من العاملني يف قســم العالقات العامة يف جامعة اأقصــى، وجامعة فلســطني جبميع   اسككةعينة الدر أما  
فروعهم، ونظرا  لقلة عدد جمتمع البحث، فقد اســــــتخدمت الباحثة أســــــلوب املســــــح أو احلصــــــر الشــــــامل للعينة يف 

ي واستناد  إىل اإلجراءات دراسة القائمني على نشاط العالقات العامة يف تلك اجلامعات، حيث أن البحث املسح
 (.  2012املنهجية ميكن أن يكون شامال ، ويعد حصر جمتمع البحث أمرا  ضروراي  العتبارات عدة منها: )بركات،  

 أتكيد متثيل العينة جملتمع البحث، فيشرتط ملصداقية نتائج البحث أن تكون العينة ممثلة جملتمع البحث. •
ــي معرفـة اإلطـار العـام جملتمع البحـث الـذي ال  معرفـة مـدى قـابليـة نتـائج البحـث، فـ عمـ • ام النتـائج يقتضــــــــــــ

 يتجاوز تعميم النتائج.  
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 أسباب اختيار العينة:

 جامعة حكومية بينما جامعة فلسطني تنصف على أهنا جامعة خاصة. أهناتصنف جامعة اأقصى  •
قصـــــــــــــى اليت تتمي   اهتمام الطلبة يف التســـــــــــــجيل يف هاظن اجلامعات لنظرا  ملكانتهما وخاصـــــــــــــة جامعة اأ •

 ابخنفاك تكلفة الدراسة فيها.
 يوجد لدى اجلامعتان أكثر من فرع يف قطاع غ ة.   •
•  

 اإلطار املعرف   خامسا:

    موقع الفيس بوك: .1

وكريس هيوز الذين   وقد قام مارك زوكربريغ بت سيس فيسبوك ابالشرتاك مع كل من داستني موسكوفيت 
ختصصا يف دراسة علوم احلاسب وكاان رفيقي زوكربريغ يف سكن اجلامعة عندما كان طالب ا يف جامعة هارفارد. كانت 

عضوية املوقع مقتصرة يف بداية اأمر على طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات اأخرى يف 
معة ستانفورد، مث اتسعت دائرة املوقع لتشمل أي طالب جامعي، مث طلبة مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجا 

 ( 2016عام ا ف كثر) حويوي،  13املدارس الثانوية، وأخري ا أي شخ  يبلغ من العمر 

ويعرف الفيس بوك أبنه أحد شبكات التواصل االجتماعي، واليت أصبحت مواقعها هي اأشهر واأكثر استخداما 
العامل، ويعرف قاموس اإلعالم واالتصال الفيس بوك على أنه موقع خاص ابلتواصل االجتماعي وأتثريا على مستوى  

ويتيح نشر الصفحات اخلاصة وهيةة التدريس واملوظفني، ولكنه اتسع ليشمل كل اأشخاص   2004أسس عام 
 (. 2017)نورية وخرية،  

ــبكة مواقع فعالة جدا يف 2017كما ويعرفها )اأشـــهب،  ــهيل احلياة االجتماعية بني اجملموع من املعارف  ( أبهنا شـ تسـ
واأصدقاء كما متكن اأصدقاء القدامى من االتصال ببعضهم البعمم بعد سنوات من االبتعاد وتسمح أيضا ابلتواصل  
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 املتعدد واملختلف أي التواصــل املرئي واملســموع مع إمكانية تبادل الصــور وما يســاعد على توطيد العالقة بني اأصــدقاء
 ومتتينها.

ــبكة   ــهر أكرب موقع تواصـــل اجتماعي على شـ ــبح أشـ ، ويضـــم ما يقارب  اإلنرتنتوتكمن أمهية موقع الفيس بوك أنه أصـ
من املليار مســــــتخدم، وهو يتيح مم العديد من اإلمكانيات بدأ من الكتابة والنشــــــر على صــــــفحاهتم، ونشــــــر الصــــــور،  

 (.2015،)الفضلحلمالت الرتوجيية بصورة تفاعلية مع ال ابئن.  وعمل ا الروابت،وملفات الفيديو، وتبادل ومشاركة 

 

 العالقات العامة الرقمية: .2

ــاطا   ــفة اجتماعية لردارة، ونشـ ــتمرا ، له أهدافه ووظائفه  اتعد العالقات العامة فلسـ ــاليا  اططا  ومنظما  ومسـ تصـ
ــورة ذهنـية إجيـابـية ، وإقـامـة عالقـات متـبادـلة مع اجلمهو  ر من خالل التعرف على اجتـاهـات الرأي القـائمـة على بـناء صــــــــــــ

 م(2011العام  واملعطيات البيةية للمجتمع ) العدوي،

يعترب حســــــــــن االتصــــــــــال من أهم عالمات جناح عمل العالقات العامة، وهو أيضــــــــــا  أحد عوامل التفو  للمجتمعات،  
إنســـــــا، إداري، ال ميكن أن يبقى  وجلميع اجلهات العاملة فيه على الصـــــــعيدين، العام واخلاص. والعالقات العامة كعلم 

مع وال  عن التطورات واالبتكارات اجلديدة يف عامل تقنية االتصاالت واالبتكارات اجلديدة، وإال وجد نفسه عدمي الت ثري 
والعالقات العامة الرقمية وإن   .والت ثر، خاصــــــة يف ظل اكتســــــاح اإلعالم التقع والرقمي ووصــــــوله لكافة شــــــرائح اجملتمع 

كثرت تعريفــاهتــا فهي وفق تعريف مجعيــة العالقــات العــامــة الــدوليــة واملعهــد الربيطــا، للعالقــات العــامــة، قيــام تعــددت و 
اإلدارة املعنية »العالقات العامة«، بتوظيف وتسخري تقنيات االتصال احلديث وقنوات اإلعالم الرقمي لتنفيذ أنشطتها، 

ــبيل املثال، املادة الصــــحافية اليت تنشــــرها   .و اجملتمع وذلك لرســــهام يف حتقيق أهداف املؤســــســــة مع اجلمهور أ فعلى ســ
إدارات العالقات العامة يف الصــــــحف الورقية، ال تتوقف عند نشــــــرها يف اجلرائد بل يتم صــــــياغتها لتنشــــــر عناوينها قبل  
ــيلها بعد نشـــرها على الور ، على مواقع التواصـــل الرقمي »الســـوشـــال ميداي«. وقد أحد  ثت  نشـــرها ابلصـــحف، وتفاصـ

ــورة وميكن  ــتمرارية حيث تظل املادة منشــــــ ــل الرقمي كاالســــــ ــافتها على مواقع التواصــــــ العالقات الرقمية هذه تغريات أضــــــ
ــفافية على  ــافة الشــــ الرجوع ما، والســــــرعة، أي ســــــرعة التفاعل والتواصــــــل مع اإلدارة املعنية يف املؤســــــســــــة، وكذلك إضــــ

تحدث الرمسي، صــــاحب الكلمة. وأهم إضــــافة للعالقات العامة  التواصــــل، حيث ال يكون على املنصــــة الرقمية دائما  امل
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ــة ــاهــــرييـــــ ــمـــــ اجلــ ــا  ــدهتـــــ ــاعـــــ قـــــ مــــع  ــا  ــهـــــ ــواصــــــــــــــــــلــ تــ ــم  ــيــ ــيــ ــقــ تــ خــــالل  مــــن  وذلـــــــك  ــا،  ــهـــــ أدائــ ــاس  ــيـــــ قــ هــــي  ــة  ــيـــــ ــمــ ــرقــ  .الــ
 (.2016دنيا الوطن،ومن منطلق أمهية العالقات العامة يف العامل املهع واخنراطها ابإلعالم الرقمي )

ماعي طفرة كبرية يف عملية الوصـول اىل الطلبة، فتم االعتماد علية بشـكل كبري  مذا فقد شـكلت وسـائل التواصـل االجت
هذه املنصـــــــــات، مذا فهن  أظحتهامن أجل الوصـــــــــول إىل فةات اتلفة من الطلبة، من خالل اســـــــــتخدام التقنيات اليت 

 العالقات العامة.توظيف العالقات العامة يف املنصات الرقمية ساهم بشكل واضح يف زايدة تفاعلية الطلبة مع  

 

 (:2021)ال احلي،  العوامل اليت أدت إىل تشكل وظهور العالقات العامة الرقمية .1.2

تغري  طبيعـة اجملـال العـام: أدت التطورات املتالحقـة يف التقنيـات الرقميـة إىل تغيري طبيعـة اجملـال الـذي يعي  .1
ــبح لدى اجلم ــال، حيث أصـــــ هور القدرة على التعبري عن آرائهم يف فيه اجلمهور العام، وتع ي  دميقراطية االتصـــــ

 اتلف القضااي.

املنافســــــــــــــة بني املنظمات: فرضــــــــــــــت الطبيعة التنافســــــــــــــية يف بيةة اأعمال التجارية احلالية على املنظمات  .2
والشـركات متعددة اجلنسـيات اسـتخدام وسـائل جديدة وسـريعة يف حتسـني صـورهتا ومسعتها لدى اجلمهور،  

 عامة الرقمية اليت تعرب من أحدث املفاهيم يف إدارة صورة ومسعة املنظمات.ومن هنا جاءت العالقات ال
زايدة حجم التجمعات البشــرية يف الفضــاء الرقمي: ي داد عدد ســكان العامل بنســبة كبرية كل يوم تو أخر،   .3

ومع الكم امائل للتجمعات البشــــــــرية يف الفضــــــــاء الرقمي والذي ي يد عن نصــــــــف ســــــــكان العامل، زادت 
ع العالقات العملية التنافســــــــــية بني املنظمات يف جذب واســــــــــتهداف هذه التجمعات وابلتايل تغري وضــــــــــ

ــول على تغطية إالعامة اليت كان ينظر   ــائل اإلعالم واحلصـــــ ــابقا  أبهنا أداة تكتيكية للت ثري على وســـــ ليها ســـــ
 إجيابية لصاحل املنظمة.

انتشـــــــــار الوســـــــــائل الرقمية: يعترب االنتشـــــــــار العريمم للهواتف الذكية واأجه ة اللوحية، إىل جانب ازدايد  .4
واليت أصـبحت جتذب اهتمامات اتلفة يب،، التدوين املصـغر   اإلنرتنتمواقع الشـبكات االجتماعية على  

ومشـاركة الصـور وتبادل امللفات الصـوتية والفيديوهات القصـرية أو الطويلة من العوامل اليت سـاعدت على 
 ظهور العالقات العامة الرقمية.
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ًالنتائج: .3

 للجامعة لدى الطلبة: مدى استخدام الفيس بوك ف حتسني ال ورة الذهنية   -
(: يوضح التكرارات والنسب املئوية ملدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي ف حتسني صورة 1جدول )

  -اجلامعة لدى الطلبة

% من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبرية جدا  على مدى استخدام موظفي 47.1( أن ما نسبته  1تبني من جدول )
% يوافقون بدرجة كبرية، وما نسبته  47.1العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة، وما نسبته  

يساوي  5.8 احلسايب  املتوست  أن  وتبني  متوسطة  آراءهم  نس،    %4.41  بوزن  م88.20أي  واحنراف  عياري % 
مما يشري على أن مدى استخدام موظفي العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة   0.618

جاء بدرجة كبرية جدا ، وهذا يدل على أن اجلامعات الفلسطينية تقدر أمهية وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام 
تمع، لذلك كان كانت نسبة املوافقة على استخدام موظفي والفيس بوك بشكل خاص يف الوصول اىل معظم شرائح اجمل

 %.47.15العالقات العامة للفيس بوك من اجل حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة بنسبة  
 
 
 
 

 املؤشرات 
كبرية 
 ضعيفة  متوسطة  كبرية  جدا  

 ضعيفة 
جدا     

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

الوزن 
 النسب 

مدى 
 االستخدام 

مدى استخدام 
موظفي العالقات  
العامة للفيس بوك 
ف حتسني صورة  
اجلامعة لدى 

 الطلبة 

 0 0 1 8 8 ك

 كبرية جدا   88.20 4.41 0.618
% 47.1 47.1 5.8 0 0 
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 أمهية توظيف العالقات العامة للفيس بوك ف حتسني ال ورة الذهنية للجامعات الفلسطينية.  -

لدرجة أمهية توظيف العالقات العامة للفيس بوك ف حتسني صورة (: يوضح التكرارات والنسب املئوية  2جدول)
 اجلامعات الفلسطينية 

 المؤشراًت 
كبيرةً
 جداًً

 ضعيفة متوسطًة كبيرًة
ضعيفةً
 جداًً

االنحرافًً
 المعيارًي

المتوسطً
 الحسابًي

الوزنً
 النسبي

درجةًً
 األهميًة

أهمية توظيف  

الفيس بوك في  

تحسين سمعة 

 الجامعة 

 0 0 0 5 12 ك

0.469 4.70 94.00 
كبيرة  

 0 0 0 29.4 70.6 % جدا  

 
% من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبرية جدا  على أمهية توظيف الفيس بوك 70.6أن ما نسبته  (  2تبني من جدول ) 

أي بوزن   4.70% يوافقون بدرجة كبرية، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  29.4يف حتسني مسعة اجلامعة وما نسبته  
مما يشري على أمهية توظيف الفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة جاءت   0.469% واحنراف معياري  94.00نس،  

 بدرجة كبرية جدا .
الدين،   )زين  دراسة  مع  الدراسة  هذه  التواصل  (  2017تتفق  لوسائل  العامة  العالقات  توظيف  قياس  حيث كان 

%، وهذا يعترب مؤشر إجيايب يف استخدام موظفي العالقات العامة الفيس بوك يف حنسني 100االجتماعي موافق بنسبة  
  مسعتها تســـهم يف تســـويق اجلامعة وتع ي( أن العالقات العامة الرقيمة  2018صورة اجلامعة، كما وأكدت دراسة )ةمد،  

 %.43.7وذلك بنسبة   على املســـتوى ايبلي والدويل
يكون هناك تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صففة الفيس  أناالعت اد من الضروري    -

 بوك. 
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(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لالعت اد من الضروري ان يكون هناك تواصل مع الطلبة 3جدول )  
 املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صففة الفيس بوك 

 
% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه من الضروري ان يكون هناك 58.8أن ما نسبته  (  3تبني من جدول )

% يوافقون على ذلك، وما 35.4تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صفحة الفيس بوك، وما نسبته  
% واحنراف معياري 90.40أي بوزن نس،    4.52% آراءهم متوسطة، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  5.8نسبته  

مما يشري على أنه من الضروري ان يكون هناك تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صفحة   0.624
استخدامها ملواقع التواصل االجتماعي ( أن  2018الفيس بوك بدرجة كبرية جدا . وهذا ما أوضحته دراسة )ةمد،  

وذلك بنسبة   دورا  مهما  يف نقل اأخبار والتعليقات وايراء حول قضااي اجلامعة )فيس بوك، يوتيوب، تويرت، انستغرام(  
43.7 .% 

يسعى ال ائمون على العالقات العامة ف اجلامعات على ت ميم محالت إعالنية للجامعة تساهم ف زايدة   -
 اقبال الطلبة. 

 املؤشرات 
موافق 
 موافق بشدة 

إىل حد 
 ما 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

الوزن 
 النسب 

درجة 
 الضرورة

من  االعت اد 
يكون   ان  الضروري 
مع   تواصل  هناك 
املسجلني  الطلبة 
ابالعتماد   ابجلامعة 
الفيس   على صففة 

 بوك  

 0 0 1 6 10 ك

 كبرية جدا   90.40 4.52 0.624
% 58.8 35.4 5.8 0 0 
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(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لسعى ال ائمون على العالقات العامة ف اجلامعات على ت ميم 4جدول )  
 الطلبة   إقبالمحالت إعالنية للجامعة تساهم ف زايدة  

 
القائمون على العالقات العامة % من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه  52.9أن ما نسبته  (  4تبني من جدول )

% يوافقون على 41.3، وما نسبته  يف اجلامعات على تصميم محالت إعالنية للجامعة تساهم يف زايدة اقبال الطلبة
% 90.60أي بوزن نس،    4.47% آراءهم متوسطة، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  5.8ذلك، وما نسبته  
مما يشري على أنه يسعى القائمون على العالقات العامة يف اجلامعات على تصميم محالت   0.624واحنراف معياري  

 إعالنية للجامعة تساهم يف زايدة اقبال الطلبة بدرجة كبرية جدا .
 
 
 
 
 
 
 

موافق  املؤشرات 
 بشدة 

إىل حد  موافق
 ما 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

الوزن 
 النسب 

درجة 
 السعي 

على   ال ائمون  يسعى 
ف  العامة  العالقات 
ت ميم  على  اجلامعات 
محالت إعالنية للجامعة 

زايدة   ف   إقبال تساهم 
 الطلبة 

 0 0 1 7 9 ك

0.624 4.47 89.40 
كبرية 
 0 0 5.8 41.3 52.9 % جدا  
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 إجيابية للجامعة.   من الضروري للعالقات العامة االستعانة إبعالانت ال ورة الذهنية لبنا  صورة   -

 

(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لضرورة موظفي العالقات العامة االستعانة إبعالانت ال ورة 5جدول)  
 الذهنية لبنا  صورة إجيابية للجامعة 

% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه من الضروري للعالقات العامة 58.8( أن ما نسبته  5تبني من جدول )
% يوافقون على ذلك، وما نسبته 29.4االستعانة معالانت الصورة الذهنية لبناء صورة اجيابية للجامعة، وما نسبته  

% واحنراف معياري 90.60س،  أي بوزن ن  4.47% آراءهم متوسطة، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  11.8
مما يشري على أنه الضروري للعالقات العامة االستعانة معالانت الصورة الذهنية لبناء صورة إجيابية للجامعة   0.717

 بدرجة كبرية جدا .
اد على صففات الفيس بوك ميتاز عمل العالقات العامة ابملهنية وقدرته على التواصل مع الطلبة ابالعتم   -

 للجامعة. 

 املؤشرات 
موافق 
 بشدة 

 موافق
إىل حد 

 ما 
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

الوزن 
 النسب 

درجة 
 الضرورة

الضروري  
للعالقات العامة  

االستعانة  
إبعالانت ال ورة 

الذهنية لبنا  
صورة إجيابية  

 للجامعة 

 0 0 2 5 10 ك

0.717 4.47 89.40 
كبرية 
 0 0 11.8 29.4 58.8 % جدا  
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(: يوضح التكرارات والنسب املئوية المتياز عمل العالقات العامة ابملهنية وقدرته على التواصل مع 6جدول )  
 الطلبة ابالعتماد على صففات الفيس بوك للجامعة 

ــبته  6تبني من جدول ) % من عينة الدراســــــة يوافقون بشــــــدة على أن العالقات العامة متتاز ابملهنية 64.8( أن ما نســــ
% يوافقون على 29.4وقدرهتا على التواصـــــــل مع الطلبة ابالعتماد على صـــــــفحات الفيس بوك للجامعة، وما نســـــــبته  

ــبته   ــاوي  5.8ذلك، وما نســـــــ ــايب يســـــــ ــت احلســـــــ أي بوزن نســـــــــ،   4.53% غري موافقون على ذلك، وتبني أن املتوســـــــ
مما يشــري على أن العالقات العامة متتاز ابملهنية وقدرته على التواصــل مع الطلبة   0.799% واحنراف معياري  90.60

( أن  2018ابالعتماد على صــــــــــــفحات الفيس بوك للجامعة بدرجة كبرية جدا . وهذا ما أوضــــــــــــحته دراســــــــــــة )ةمد،  
ســـــــــتجدات والتطـــــــــورات العلميـــــــــة فـــــــــي اجلامعـــــــــة بنسبة  العالقات العامة الرقمية دور يف احلرص فـــــــــي معرفة تفاصيل امل

43.7.% 
 فسية م ارنة مع اجلامعات األخرى.العالقات العامة توظف صففة الفيس بوك من قدرهتا التنا  -

 املؤشرات 
موافق 
 موافق بشدة 

إىل حد 
 ما 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

الوزن 
 النسب 

درجة 
 االمتياز 

العالقات  عمل  ميتاز 
وقدرته  ابملهنية  العامة 
على التواصل مع الطلبة 
على   ابالعتماد 
بوك  الفيس  صففات 

 للجامعة 

 0 1 0 5 11 ك

0.799 4.53 90.60  
% 64.8 29.4 0 5.8 0 

موافق  املؤشرات 
 بشدة 

إىل حد  موافق
 ما 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

الوزن 
 النسب 

درجة 
 التوظيف 

العالقات العامة توظف  
صففة الفيس بوك من 
قدرهتا التنافسية م ارنة  
 مع اجلامعات األخرى

 0 0 1 8 8 ك

 كبرية جدا  88.20 4.41 0.618
% 47.1 47.1 5.8 0 0 
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قدرهتا التنافسية (: يوضح التكرارات والنسب املئوية للعالقات العامة توظف صففة الفيس بوك من 7جدول)  
 م ارنة مع اجلامعات األخرى 

% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن العالقات العامة توظف صفحة 47.1أن ما نسبته  (  7تبني من جدول )
% يوافقون على ذلك، وما نسبته  47.1الفيس بوك من قدرهتا التنافسية مقارنة مع اجلامعات اأخرى، وما نسبته  

املتوست احلسايب يساوي  5.8 موافقون على ذلك، وتبني أن  بوزن نس،    4.41% غري  % واحنراف 88.20أي 
مما يشري على أن العالقات العامة توظف صفحة الفيس بوك من قدرهتا التنافسية مقارنة مع اجلامعات   0.618معياري  

 اأخرى بدرجة كبرية جدا . 
 متكن وسائل التواصل االجتماعي العالقات العامة من رصد االجتاهات السلبية اليت تؤثر على مسعة اجلامعة.   -

(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لتمكن موقع الفيس بوك العالقات العامة من رصد االجتاهات 8جدول )  
 السلبية اليت تؤثر على صورة اجلامعة 

% من عينة الدراســـــــة يوافقون بشـــــــدة وســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي متكن 47.1أن ما نســـــــبته  ( 8تبني من جدول )
ــلبية اليت تؤثر على مسعة اجلامعة، وما نســـــبته   % يوافقون على ذلك، 47.1العالقات العامة من رصـــــد االجتاهات الســـ

%  88.20ن نســــ، أي بوز   4.41% غري موافقون على ذلك، وتبني أن املتوســــت احلســــايب يســــاوي  5.8وما نســــبته  
مما يشــــري على أن وســــائل التواصــــل االجتماعي متكن العالقات العامة من رصــــد االجتاهات    0.618واحنراف معياري  

ـــــــتخدام العالقات 2018السلبية اليت تؤثر على مسعة اجلامعة بدرجة كبرية جدا . وهذا ما أكدت دراسة )ةمد،   ـــــ ( اســـ
 %.50القضااي التعليميــــة فيما بينها وكانت بنسبة  العامة الرقمية يســـمح بتبادل وجهـــات النظــــر واحلــــوار والنقاش يف 

 ترصد العالقات العامة آرا  الطالب بشكل دوري بشأن اخلدمات االت الية اليت ت دمها اجلامعة للطلبة.   -
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بشأن (: يوضح التكرارات والنسب املئوية لرصد العالقات العامة آرا  الطالب بشكل دوري  9جدول)  
 اخلدمات االت الية اليت ت دمها اجلامعة للطلبة 

% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على العالقات العامة ترصد آراء الطالب 29.4( أن ما نسبته  9تبني من جدول )
% يوافقون على ذلك، وما  64.8بشــــــكل دوري بشــــــ ن اخلدمات االتصــــــالية اليت تقدمها اجلامعة للطلبة، وما نســــــبته  

ــايب يســـــــاوي 5.8نســـــــبته   ــت احلســـــ ــ،   4.17% غري موافقون على ذلك، وتبني أن املتوســـــ %  83.40أي بوزن نســـــ
مما يشــــــــــري على أن العالقات العامة ترصــــــــــد آراء الطالب بشــــــــــكل دوري بشــــــــــ ن اخلدمات    0.727حنراف معياري  وا

ــة )مسرية،   ــالية اليت تقدمها اجلامعة للطلبة بدرجة كبرية. وهذا ما بينته دراسـ ــة على ت ويد  2018االتصـ ــسـ ( حترص املؤسـ
 %.66.7اجلمهور اخلارجي يف أخبارها وذلك بنسبة  
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قات العامة من حت يق ات ال تفاعلي من خالل توظيف النماذج الناجفة ف بنا  السمعة تستطيع العال  -
 للجامعة.   اإلجيابية

(: يوضح التكرارات والنسب املئوية الستطاعة العالقات العامة من حت يق ات ال تفاعلي من 10جدول )  
 خالل توظيف النماذج الناجفة ف بنا  السمعة االجيابية للجامعة 

ــبته  (  10تبني من جدول ) % من عينة الدراســــة يوافقون بشــــدة على اســــتطاعة العالقات العامة على 41.2أن ما نســ
ــبته   اإلجيابيةحتقيق اتصـــــــال تفاعلي من خالل توظيف النماذح الناجحة يف بناء الســـــــمعة  %  58.8للجامعة، وما نســـــ

  0.507اف معياري % واحنر 88.20أي بوزن نسـ،   4.41يوافقون على ذلك، وتبني أن املتوسـت احلسـايب يسـاوي  
مما يشــــــــري على أن اســــــــتطاعة العالقات العامة من حتقيق اتصــــــــال تفاعلي من خالل توظيف النماذح الناجحة يف بناء 

ــمعة  ــقران،  للجامعة جاءت بدرجة كبرية اإلجيابيةالسـ ــة )الشـ ( أن زايدة معدالت  2018جدا ، وهذا ما أوضـــحته دراسـ
خالل شـــــــــــبكات التواصـــــــــــل االجتماعي على مســـــــــــتخدميها  صـــــــــــوص زايدة  أتثري برامج العالقات العامة املقدمة من 

االجتماعي وابلتحديد على نوعية املعارف من حيث تشكيل االجتاه وترتيب اأولوايت واتساع املعتقدات والقيم حيال 
ــاحلها، ومما يؤدي إىل زايدة ا لتماســــــــــــك بني اجلامعات نتيجة لطبيعة برامج العالقات العامة وأهدافها ومبا يتوافق ومصــــــــــ

ــة )مسرية،   ــاء اجلمهور الداخلي للجامعات، ودراســ ــة ما ثري ( أن 2018أعضــ ــدرها املؤســــســ ــالة اإلعالمية اليت تصــ الرســ
ــبـة   ( أن موظفي العالقـات العـامـة يف 2018، دراســـــــــــــــة )ةمـد،  %40.7إجيـايب على اجلمهور اخلـارجي وذلـك بنســــــــــــ

قات العامة الرقمية يســاهم يف تعميق تواصــل اجلامعات مع  % أن اســتخدام العال37.5اجلامعات العرقية اتفقوا بنســبة  
 اجلمهور.
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خت ص اجلامعة دورات تدريبية بشكل دوري من أجل التعرف على أبرز األساليب اليت وفرهتا التكنولوجيا  -
 ف استخدام وسائل التواصل االجتماعي. 

(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لتخ ص اجلامعة دورات تدريبية بشكل دوري من أجل 11جدول )  
 التعرف على أبرز األساليب اليت وفرهتا التكنولوجيا ف استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

% من عينة الدراسة يوافقون بشدة بتخص  اجلامعة دورات تدريبية بشكل  11.8أن ما نسبته  (  11تبني من جدول )
دوري من أجل التعرف على أبرز اأساليب اليت وفرهتا التكنولوجيا يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وما نسبته 

غري موافقون على ذلك,   %11.8% أراءهم متوسطة، وما نسبته  23.5% يوافقون على ذلك، وما نسبته  52.9
% واحنراف معياري 72.80أي بوزن نس،    3.64وتبني أن املتوست احلسايب لتخصي  الدورات التدريبية يساوي  

مما يشري على أن اجلامعة ختص  دورات تدريبية بشكل دوري من أجل التعرف على أبرز اأساليب اليت   0.861
ل االجتماعي بدرجة كبرية، مما يساهم يف تع ي  قدرات موظفي العالقات وفرهتا التكنولوجيا يف استخدام وسائل التواص

 العامة يف التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي واستغالل اخلدمات اليت توفرها هذه املواقع بصورة مثالية. 
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 ح ق الفيس بوك للعالقات العامة إمكانية توظيف االسرتاتيجيات االت الية بشكل فاعل واجياب.  -
(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لتف يق الفيس بوك للعالقات العامة إمكانية توظيف 12جدول )  

 وإجياباالسرتاتيجيات االت الية بشكل فاعل  

 
% من عينة الدراســـــة يوافقون بشـــــدة على أن الفيس بوك حقق للعالقات  29.4أن ما نســـــبته  (  12تبني من جدول )

ــبته   ــكل فاعل واجيايب، وما نسـ ــالية بشـ ــرتاتيجيات االتصـ % يوافقون على ذلك، وما  58.8العامة إمكانية توظيف االسـ
ــبته   % واحنراف 83.40أي بوزن نســــ،  4.17% أراءهم متوســــطة، وتبني أن املتوســــت احلســــايب يســــاوي 11.8نســ
مما يشـــــــــــري على أن الفيس بوك حقق للعالقات العامة إمكانية توظيف االســـــــــــرتاتيجيات االتصـــــــــــالية    0.635معياري 

ـــــــــــتخدام العالقات العامة الرقمية 2018بدرجة كبرية، وهذا ما أكدت دراسة )ةمد،    وإجيايببشكل فاعل  ـــــــــ ( أن اســـــــ
( لـــم  2018%، وبينت دراسة )ةمد،  34.2اخلية واخلارجية بنسبة  يتيح التفاعل مع إدارات اجلامعات ومجاهريها الد 

تكــــــن هنــــــاك رؤية واضحة وداللة علمية توفرت يف إجاابت املبحوثني إزاء إســــــرتاتيجيات االتصــــــال للعالقــــــات العامــــــة  
 امـــة الرقمية.الرقميـــة وذلـــك لوجـــود ختصصـــات أخـــرى تعمـــل ضمـــن جمال العالقات الع

 نتائج الدراسة:
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% من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبرية جدا  على مدى استخدام موظفي 47.1بينت الدراسة أن ما نسبته     -1
% يوافقون بدرجة كبرية، وما 47.1العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة، وما نسبته  

% واحنراف 88.20أي بوزن نس،    4.41 أن املتوست احلسايب يساوي  % آراءهم متوسطة وتبني5.8نسبته  
مما يشري على أن مدى استخدام موظفي العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة   0.618معياري  

 لدى الطلبة جاء بدرجة كبرية جدا . 
جدا  على أمهية توظيف الفيس   % من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبرية70.6أوضحت الدراسة أن ما نسبته     -2

 4.70% يوافقون بدرجة كبرية، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  29.4بوك يف حتسني صورة اجلامعة وما نسبته  
مما يشري على أمهية توظيف الفيس بوك يف حتسني صورة   0.469% واحنراف معياري  94.00أي بوزن نس،  

 اجلامعة جاءت بدرجة كبرية جدا .
% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه من الضروري ان يكون هناك 58.8راسة أن ما نسبته  أكدت الد  -3

% يوافقون على ذلك، 35.4تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صفحة الفيس بوك، وما نسبته  
% واحنراف 90.40س،  أي بوزن ن  4.52% آراءهم متوسطة، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  5.8وما نسبته  
مما يشري على أنه من الضروري ان يكون هناك تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد   0.624معياري  

 على صفحة الفيس بوك بدرجة كبرية جدا . 
% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه القائمون على العالقات العامة يف اجلامعات 52.9تبني أن ما نسبته  -4

% يوافقون على ذلك، وما 41.3لى تصميم محالت إعالنية للجامعة تساهم يف زايدة اقبال الطلبة، وما نسبته ع
% واحنراف 90.60أي بوزن نس،    4.47% آراءهم متوسطة، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  5.8نسبته  
امعات على تصميم محالت إعالنية مما يشري على أنه يسعى القائمون على العالقات العامة يف اجل  0.624معياري  

 للجامعة تساهم يف زايدة اقبال الطلبة بدرجة كبرية جدا .
% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه من الضروري للعالقات العامة 58.8أكدت الدراسة أن ما نسبته   -5

لبناء صورة اجيابية للجامعة، وما نسبته   الذهنية  يوافقون على ذلك، وما 29.4االستعانة معالانت الصورة   %
% واحنراف 90.60أي بوزن نس،    4.47% آراءهم متوسطة، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  11.8نسبته  
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مما يشري على أنه الضروري للعالقات العامة االستعانة معالانت الصورة الذهنية لبناء صورة إجيابية   0.717معياري  
 للجامعة بدرجة كبرية جدا .

% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن العالقات العامة متتاز ابملهنية وقدرهتا على التواصل 64.8ته  أن ما نسب -6
% يوافقون على ذلك، وما نسبته  29.4مع الطلبة ابالعتماد على صفحات الفيس بوك للجامعة، وما نسبته  

% واحنراف 90.60ن نس،  أي بوز   4.53% غري موافقون على ذلك، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  5.8
مما يشري على أن العالقات العامة متتاز ابملهنية وقدرته على التواصل مع الطلبة ابالعتماد على   0.799معياري  

 صفحات الفيس بوك للجامعة بدرجة كبرية جدا . 
يس بوك % من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن العالقات العامة توظف صفحة الف47.1تبني أن ما نسبته     -7

% 5.8% يوافقون على ذلك، وما نسبته  47.1من قدرهتا التنافسية مقارنة مع اجلامعات اأخرى، وما نسبته  
% واحنراف معياري 88.20أي بوزن نس،    4.41غري موافقون على ذلك، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  

درهتا التنافسية مقارنة مع اجلامعات مما يشري على أن العالقات العامة توظف صفحة الفيس بوك من ق   0.618
 اأخرى بدرجة كبرية جدا . 

% من عينة الدراسة يوافقون موقع الفيس بوك متكن العالقات العامة من 47.1أوضحت الدراسة أن ما نسبته     -8
% 5.8% يوافقون على ذلك، وما نسبته  47.1رصد االجتاهات السلبية اليت تؤثر على مسعة اجلامعة، وما نسبته  

% واحنراف معياري 88.20أي بوزن نس،    4.41 موافقون على ذلك، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  غري 
مما يشري على أن وسائل التواصل االجتماعي متكن العالقات العامة من رصد االجتاهات السلبية اليت   0.618

 تؤثر على مسعة اجلامعة بدرجة كبرية جدا . 
دراسة يوافقون بشدة على العالقات العامة ترصد آراء الطالب بشكل دوري % من عينة ال29.4أن ما نسبته     -9

% 5.8% يوافقون على ذلك، وما نسبته  64.8بش ن اخلدمات االتصالية اليت تقدمها اجلامعة للطلبة، وما نسبته  
 % واحنراف معياري 83.40أي بوزن نس،    4.17غري موافقون على ذلك، وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  

مما يشري على أن العالقات العامة ترصد آراء الطالب بشكل دوري بش ن اخلدمات االتصالية اليت تقدمها   0.727
 اجلامعة للطلبة بدرجة كبرية. 
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% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على استطاعة العالقات العامة على 41.2أظهرت الدراسة أن ما نسبته     -10
% 58.8النماذح الناجحة يف بناء السمعة االجيابية للجامعة، وما نسبته  حتقيق اتصال تفاعلي من خالل توظيف  

يساوي   احلسايب  املتوست  أن  وتبني  ذلك،  على  نس،    4.41يوافقون  بوزن  معياري 88.20أي  واحنراف   %
مما يشري على أن استطاعة العالقات العامة من حتقيق اتصال تفاعلي من خالل توظيف النماذح الناجحة   0.507
 ناء السمعة االجيابية للجامعة جاءت بدرجة كبرية جدا . يف ب

% من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن الفيس بوك حقق للعالقات 29.4أظهرت الدراسة أن ما نسبته   -11
% يوافقون على ذلك، 58.8العامة إمكانية توظيف االسرتاتيجيات االتصالية بشكل فاعل واجيايب، وما نسبته  

املتوست احلسايب يساوي  %  11.8وما نسبته   أن  وتبني  بوزن نس،    4.17أراءهم متوسطة،  % 83.40أي 
مما يشري على أن الفيس بوك حقق للعالقات العامة إمكانية توظيف االسرتاتيجيات   0.635واحنراف معياري  

 االتصالية بشكل فاعل واجيايب بدرجة كبرية. 
 

 توصيات الدراسة:

 جمال العالقات العامة وخصـــوصـــا مديرايت ودوائر العالقات العامة يف ضـــرورة توظيف الفيس بوك بشـــكل أكرب يف .1
اجلامعات الفلســــطينية واخلاصــــة لتقدمي براجمها ابالعتماد على النصــــوص والصــــور والرســــوم الثابتة واملتحركة ومقاطع  

 الفيديو إليصال رسائل مؤسساهتا إىل اجلمهور الداخلي واخلارجي.
 دوائر ومديرايت العالقات العامة لتحديد نوعية القضــااي واملواضــيع اليت يتم  ضــرورة ختصــي  موجهني ومشــرفني يف .2

 الرتكي  عليها وإشاعتها وست الطلبة.
ــــك   .3 ــ ــة وذل ــ ــة الرقميــ ــ ــات العامــ ــ ــال للعالقــ ــ ــرتاتيجيات االتصــ ــ ــاك رؤية واضحة وداللة علمية إزاء إســ ــ جيب أن تكون هنــ

 ـل ضمـــن جمال العالقات العامـــة الرقمية.لوجـــود ختصصـــات أخـــرى تعمــ
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 امتة الدراسة:خ

 تـ ع ل  ق
اسككتخدامات موظفي العالقات العامة ملوقع الفيس بوك ف حتسككني ال ككورة  وصــلت إىل هناية البحث العلمي امل

 الذهنية للجامعات الفلسطينية

 الفرتة الر اهنة.وهو ما فض لت اختياره من موضوعات؛ ملا لذلك من أمهية كبرية يف 

لها الباحثون والباحثات فيما يتعل ق ــ   توظيف العالقات العامة للفيس بوك  يف هناك كثري من اجلوانب اليت مي كن أن ي فصــــ
ــور يف  ــطينية يف أواثهم العلمية، ومل أتناول إال القدر اليســـــري، ورمبا يكون هناك قصـــ ــورة اجلامعات الفلســـ يف حتســـــني صـــ

النهاية، وأدعو هللا أن ي وف  ق ابحثينا يف مجيع ما ي قد  مونه من معارف  ت ســــــاهم يف ختط  ي الســــــلبيات  وثي، وحنن بشــــــر  يف 
م د ، وعلى آله وصحبه وسل  م.  اليت ن عا، منها، وصل   الله م  على سي  دان ة 
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ًة:الدراسًحقمال

ً(:1)ملحقًرقمً

ًصحيفةًاالستقصاًء
ًأوالً/ًالسماتًالعامةً:

 :.ًالنوع1

 انثى.           ذكر.                                  

 .ًالحالةًاالجتماعية:2

 متزوج/ة.                        مطلق/ة.                    أعزب/ عزباء.                     .1
 .ًالمؤهلًالعلميً:3

         دراسات عليا.               بكالوريوس.                دبلوم.  

 مكانًالعمل: .4
 جامعةًفلسطينًًًًًًًًًًًًًًًًًًًجامعةًاألقصىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

 الجامعةًلدىًالطلبةً.تحسينًصورةًفيًًالفيسًبوكموقعًماًمدىًاستخدامكًل .1
 .                          بدرجة كبيرة                       بدرجة كبيرة جدا .      

 بدرجة ضعيفة.                بدرجة متوسطة.            

 بدرجة ضعيفة جدا .             

 الجامعةًتحسينًصورةًفيًالفيسًبوكًماًأهميةًتوظيفً .2
 .                          بدرجة كبيرة                       بدرجة كبيرة جدا .      
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 بدرجة ضعيفة.              بدرجة متوسطة.               

 بدرجة ضعيفة جدا .                  

 

 ماًمدىًموافقتكًعلىًالعباراتًالتالية: .3
 أعتقدًأنهًمنًالضروريًانًيكونًهناكًتواصلًمعًالطلبةًالمسجلينًبالجامعةًباالعتمادًعلىًصفحةًالفيسًبوكً. -أ

 موافق.                                           .           موافق بشدة  

 غير موافق             إلى حد ما.                  

 غير موافق بشدة.              

منًالمهمًأنًيسعىًالقائمونًعلىًالعالقاتًالعامةًفيًالجامعاتًعلىًتصميمًحمالتًإعالنيةًللجامعةًتساهمًفيً -ب
 زيادةًاقبالًالطلبة.

 موافق.                                              .         موافق بشدة  

 غير موافق               إلى حد ما.                   

 غير موافق بشدة.              

 للجامعة.ًةمنًالضروريًللعالقاتًالعامةًاالستعانةًبإعالناتًالصورةًالذهنيةًلبناءًصورةًإيجابي -ت
 موافق.                                              .         موافق بشدة  

 غير موافق              إلى حد ما.                   

 غير موافق بشدة.              

 يمتازًعملًالعالقاتًالعامةًبالمهنيةًوقدرتهًعلىًالتواصلًمعًالطلبةًباالعتمادًعلىًصفحاتًالفيسًبوكًللجامعةً. -ث
 موافق.                                             .        موافق بشدة  

 غير موافق                   إلى حد ما.                 

 غير موافق بشدة.              
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 العالقاتًالعامةًتوظفًصفحةًالفيسًبوكًمنًقدرتهاًالتنافسيةًمقارنةًمعًالجامعاتًاألخرى. -ج
 .                       موافق.                         موافق بشدة  

 إلى حد ما.                         غير موافق   

 غير موافق بشدة.              

 

 العالقاتًالعامةًمنًرصدًاالتجاهاتًالسلبيةًالتيًتؤثرًعلىًسمعةًالجامعةً.موقعًالفيسًبوكًلموظفيًتمكنً -ح
 موافق.                                           .           موافق بشدة  

 غير موافق                 إلى حد ما.                  

 غير موافق بشدة.              

 ترصدًالعالقاتًالعامةًآراءًالطالبًبشكلًدوريًبشأنًالخدماتًاالتصاليةًالتيًتقدمهاًالجامعةًللطلبة. -خ
 موافق.                                            .           موافق بشدة  

 غير موافق                  إلى حد ما.                   

 غير موافق بشدة.              

تستطيعًالعالقاتًالعامةًمنًتحقيقًاتصالًتفاعليًمنًخاللًتوظيفًالنماذجًالناجحةًفيًبناءًالسمعةًااليجابيةً -د
 للجامعة.

 موافق.                                             .         موافق بشدة  

 غير موافق                       إلى حد ما.              

 غير موافق بشدة.              

تخصصًالجامعةًدوراتًتدريبيةًبشكلًدوريًمنًأجلًالتعرفًعلىًأبرزًاألساليبًالتيًوفرتهاًالتكنولوجياًفيًً -ذ
 استخدامًوسائلًالتواصلًاالجتماعي.

 موافق.                                           .           موافق بشدة  
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 غير موافق                  إلى حد ما.             

 غير موافق بشدة.              

 حققًالفيسًبوكًللعالقاتًالعامةًإمكانيةًتوظيفًاالستراتيجياتًاالتصاليةًبشكلًفاعلًوايجابي.ً -ر
 موافق.                                           .           موافق بشدة  

 غير موافق                    إلى حد ما.               

 غير موافق بشدة.              

                                    

 


