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 المستخلص

تناول هذا البحث فاعلية برامج العالقات العامة في المؤسسات األكاديمية، دراسة وصفية تحليلية 

م والغرض من هذه الدراسة هو معرفة تأثير 0000-0000بالتطبيق على جامعة كسال في الفترة من 

 سال.برامج وأنشطة العالقات العامة والتعرف على أساليب ومفاهيم العالقات العامة في جامعة ك

 وهدفت الدراسة إلى األتي:

 التعرف على مدى اهتمام المؤسسات األكاديمية ببرامج العالقات العامة. -

تحديد مفاهيم سليمة للعالقات العامة تتوافق مع ما تقوم به من أدوار تجاه المجتمع وعرضت  -

تطوير الدراسة عدد من التساؤالت بغرض الوصول إلى نتائج علمية ووضع توصيات تساعد في 

 أنشطة وبرامج العالقات العامة في المؤسسات األكاديمية.

كما استخدم أدوات جمع البيانات  ،الوصفيوقد اشتمل البحث على خمس فصول، استخدم الباحث المنهج 

االستبانة والمقابلة والمالحظة باإلضافة إلى االستعانة ببعض الدراسات السابقة في نفس المجال وتوصلت 

 النتائج اآلتية:الدراسة إلى 

 أن العالقات العامة لم تسهم في ربط الجمهور الداخلي والخارجي للجامعة. -

 ما يقدم من أنشطة لم يكن بالصورة المطلوبة. -

 لم تسهم إدارة العالقات العامة في تحسين صورة الجامعة. -

 أن البرامج التي تم تنفيذها لم تعمل على تحقيق األهداف المنشودة. -

 متخصصة في العالقات العامة.قلة الكوادر ال -

 عدم االهتمام بالتدريب والتأهيل. -

 قلة الميزانية المخصصة للعالقات العامة. -
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       Abstract 

This study focused on the effectiveness of the public relations in academic 

corporations. The researcher applied the descriptive study on Kassala University 

during the period 2010-2012. The main objective of this research is identify the 

effectiveness, programmes and activities of public relations in addition to 

procedures and approaches of through:- 

- The important of public relations programmes in academic corporations. 

- Identify the effective role of public relations in the society. 

The researcher setup some scientific result, recommendation and 

proposals that lead to promoting and progressing of public. 

He rfereded to previous studies in the same field, and used descriptive 

apache, information collection articles, questionnaire, direct interview and 

monitoring approached. He found that: 

- The public relations did not connect the university society with the 

external people. 

- The public relations cavities and programmes have not provided in 

request mannar. 

- The public relations administration does not add some progressing 

character to the University. 

- Executive programmes did not achieve the required objectives. 

- Absence of qualified specialized public relations staff. 

- There are no training and qualifications coarses and session of public 

relations. 

- Publicrelations budget is not satisfactory.   
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 :(Introductionمقدمة:)

تعتبر العالقات العامة إحدى العلووم التوي تحودن عنهوا الكميور مون العلمواب وأصوحاب الشوأن مون  و   

االختصاص في هذا المجال حيث ازدادت أهميتها مع التطور في المجتمع وأصبحت من أهم مكونات العملية 

تصال اد واإلدارة واالعلم النفس واالجتماع واالقتصممل )اإلدارية أل  مؤسسة وارتبطت بالكمير من العلوم 

ألن العالقوات العاموة هوي الوريود الوذ   .وغيرها من العلوم( التي تتعرف على فهم وطبيعة السلوك اإلنسواني

يغذ  تلك المؤسسات ويرسم لها الطريق الذ  تسير عليه عن طريق العديد من البورامج التوي تنتجهوا وتعمول 

 على تنفيذها.

العامة من قبل الدول المتقدمة، يممل ظاهرة حضوارية، فو ن االهتموام بهوا وإ ا كان االهتمام بالعالقات  

من قبل الدول النامية يممل واجباً حتمياً، وضرورة البد منهوا، و لوك ألن تخلول العنصور البشور  يعتبور مون 

أهم معوقوات تنفيوذ خطوط التنميوة فوي الودول الناميوة، ويظهور هوذا التخلول لودى العنصور البشور  فوي وعيوه، 

ليمه، وتدريبه وفي عالقاته وفي العديد من قيمه وممارساته وعاداته وتقاليده المتوارثة، وكذلك في قدرته وتع

على الرؤية الشاملة والمترابطة للقضايا المختلفة والمؤثرة في حاضره، ومستقبله سياسية كانت أو اقتصادية 

  (0) أو اجتماعية.

تنظوور إليهووا بعووين قاصوورة. لووذا سووعى الباحووث لمعرفووة فاعليووة إالّ أننووا نجوود أن المؤسسووات األكاديميووة  

البرامج التي تنتجها العالقوات العاموة وتقووم بتنفيوذها والمشوكالت والمعوقوات التوي تعتورض دورهوا الحقيقوي 

المنوووط القيووام بووه وانتهووا  األسوولوب العلمووي لعموول العالقووات العامووة فووي المؤسسووات األكاديميووة. و لووك نتيجووة 

منها قصور في المفهوم والودور بالنسوبة للعالقوات العاموة لودى العديود مون مسوؤولي المؤسسوات عوامل كميرة 

ومن هذا المنطلق كانت رغبة الباحث في إعداد دراسة حوول فاعليوة بورامج العالقوات العاموة فوي المؤسسوات 

     األكاديمية.

   

 :(Research Problemمشكلة البحث:) 

 األخورى،من الخطووات األساسوية التوي تتوقول عليهوا الخطووات تعتبر خطوة تحديد مشكلة البحث 

 .0كتحديد التساؤالت أو صياغة الفروض أو المنهج العلمي وغير  لك من األساليب البحمية األخرى

 

                                                 
 .01م(، ص 0111،) عمان: دار الوراق للنشر والتوزيع، 0إبراهيم وهبي فهد وكنجو عبود كنجو، العالقات العامة وإدارتها، مدخل وظيفي، ط (0)
 .11م(،ص0111،)القاهرة: عالم الكتب،0سمير محمد حسين، بحون اإلعالم، ط 0
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ومن هنا ف ن خطوة تحديد المشوكلة تممول العنصور الورئيس فوي إجوراب البحوث ألن الباحوث البود أن  

يسعى الكتشافه باعتبار أن هذه الخطوة طريق طويل إلى حل المشكلة لذلك فهوي يعرف منذ البداية ما الذ  

من أصعب خطوات البحث العلمي وأشدها تعقيداً حيوث يبودأ البحوث عوادة بموقول غيور محودد موع غمووض 

 . 3المتغيرات المرتبطة به والمؤثرة عليه

عوات، معاهود، أكاديميوات( إن العالقات العامة أصوبحت علوم يودّري فوي المؤسسوات التعليميوة )جام 

وليس مجرد موهبة للذين يمتلكوون الكياسوة و اللباقوة و حسون التصورف وسورعة البديهوة بول علوم لوه أسوس 

ومقومات وأهداف ووظائل لما لديها من تأثير كبير في التعريل بالمؤسسات وتواصل الجمهور الوداخلي، 

ام وإدارات للعالقووات العامووة إالّ القليوول موون لووذلك نوورى أن الكميوور موون المؤسسووات األكاديميووة تخلووو موون أقسوو

الجامعووات واألكاديميووات ومووع  لووك ال تووزال المؤسسووات األكاديميووة تنظوور إليهووا بشووكل مختلوول عوون واقعهووا 

وعملها الذ  تقوم به ومن خالل إطالع الباحث على البحون والدراسات السابقة في نفوس المجوال وجود أن 

العالقات العاموة وتنفيوذ برامجهوا بالصوورة المطلوبوة. لوذلك فوال بود مون  هنالك خلالً كبيراً في ممارسة عمل

البحث والتمحيص في صدد كشل كنه ومغوزى فاعليوة هوذه البورامج وموا يترتوب عليوه مون إنجوا  وتحقيوق 

أهداف أجهزة العالقات العامة في المؤسسات األكاديمية ومعرفة القصور وكيفية حل اللبس والتضارب في 

إدارة العالقات العامة واإلدارات األخرى في المؤسسات األكاديميوة ألنهوا والوى الحوين لوم  االختصاص بين

تستطيع أن تقدم نفسها بصورة طيبة للمؤسسات األكاديمية أو تحظى باألهمية المطلوبوة لوذلك توجود الكميور 

اإليجابيوة  من المشكالت في البرامج واألدوار واألهداف والمفهووم والتخطويط واألزموات وعورض الصوور

للمؤسسة واالهتمام بالجمهور الداخلي والخارجي واإلسهام فوي اتخوا  القورار والكميور مون المشوكالت التوي 

تحول دون االستفادة من العالقات العاموة وبرامجهوا الموضووعة للتنفيوذ وأهميتهوا ودورهوا فوي المؤسسوات 

امج بموا يسوهم فوي إيجواد توافوق وتفواهم بوين األكاديمية بصفة خاصة والقيوام بالعمليوة االتصوالية لتنفيوذ البور

المجتمووع والمؤسسووة األكاديميووة.وعلى الوورغم موون االعتووراف بأهميووة العالقووات العامووة داخوول المجتمعووات 

المعاصرة إالّ إنني وجدت مون خوالل حيواتي العمليوة أن التعامول موع هوذا العلوم والفون تعامول غيور مودروي 

 الك تطور في المفهوم واألهمية لهذا العلم. ومتباطئ ألقصى الحدود بالرغم من أن هن

 

 

                                                 
 .1م(، ص0001اإلطار الفكر  للوحدة الوطنية، )الخرطوم: دار أسرار للطباعة والنشر، ناهد حمزة محمد ، دور الصحافة السودانية في تكوين  3
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 (:The idea of researchدوافع اختيار البحث:)

توجد عدة دوافع دفعت الباحث الختيار موضوع البحث يسعى من خاللها الباحث لمعرفة المشكالت        

التي تعوق فاعلية برامج العالقات العامة والتي تحد من أداب دورها في العديد من المؤسسات األكاديمية 

 :بالسودان تطبيقاً على )جامعة كسال( وتكمن هذه الدوافع على النحو التالي

 أوالً:الدافع العلمي:

وجد الباحث أن المؤسسات األكاديمية في السودان لها دور علمي واضو  فوي حيواة المجتموع وهوي  

 تقوم بتدريس العالقات العامة مع وجود كليات وأقسام متخصصة لذلك.

القليول ويرى الباحث أن العالقات العامة في المؤسسات األكاديمية لم تنل حظاً من قبل الباحمين إالّ 

لذلك يأمل أن يكون هذه البحث إضافة حقيقية للمكتبة السودانية فوي مجوال العالقوات العاموة فوي المؤسسوات 

 األكاديمية.

 ثانياً:الدافع المجتمعي:

( الحاجة الماسة في اإلسهام بدراسات وبحون في مجال العالقات العامة وبرامجها للتوصل إلى نتائج 0

 يفيد المجتمعوتوصيات بناًب على منهج 

 ثالماً:الدافع الذاتي:

بما أن الباحث بصدد إكمال بحث لنيل درجة الماجستير في مجوال العالقوات العاموة فقود اختوار هوذا  

 الموضوع للبحث فيه لنيل الدرجة العلمية المذكورة.

 

 :(Research objectivesأهداف البحث:)

 تتممل أهداف البحث في اآلتي:

 المؤسسات األكاديمية ببرامج العالقات العامة. التعرف على مدى اهتمام -0

 تحديد مفاهيم سليمة للعالقات العامة تتوافق مع ما تقوم به من أدوار تجاه المجتمع. -0

 معرفة الفهم واإلدراك وتعزيز الهدف المنوط به في المؤسسات األكاديمية. -3

 رصد واقع العالقات العامة في المؤسسات األكاديمية. -4

قووات التووي تعوواني منهووا اإلدارات فووي المؤسسووات األكاديميووة عنوود تنفيووذها لبوورامج تحديوود أهووم المعو -1

 العالقات العامة.

 التعرف على المهام والصالحيات الموكلة لجهاز العالقات العامة. -1
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محاولوة التعريول بأهووداف العالقوات العاموة فووي المؤسسوات األكاديميوة وطوورق التخطويط والتقووويم  -7

 والتنفيذ لبرامجها.

  تحديد دور جهاز العالقات العامة في دعم صناعة القرار في المؤسسات األكاديمية       

 التعرف على موقل اإلدارة العليا داخل المؤسسة في تعاملها مع جهاز العالقات العامة.  -8

 

 Research importance):أهمية البحث: ) 

 تنبع أهمية البحث من األتي:

أهمية المؤسسات األكاديمية التي تعد من أهم المؤسسات التي تعمل على يستمد البحث أهميته من  -0

  تدريس العالقات العامة األمر الذ  كان حافزاً للباحث الختيار ممل هذا القطاع.

تنبع أهمية البحث من إمكانية معاونة متخذ  القرار في المؤسسات) مجال الدراسة( فيما يتوصول  -0

سهم في مساعدتهم في وضع تصورات و سياسات أكمور واقعيوة اليه البحث من نتائج وتوصيات ت

 ومالئمة ومواكبة لبيؤة العمل الحالية.

األهمية النظرية والميدانية التي يمكن أن تسهم بها نتائج البحث في تعويض النقص الكبير وتحديد  -3

ال نوعية برامج العالقات العاموة علوى مسوتوى المؤسسوات األكاديميوة بشوكل عوام والمؤسسوة مجو

 التطبيق بشكل خاص.

يساعد هذه البحث المؤسسات األكاديمية في األخذ بالطرق واألساليب العلمية إ ا أرادت أن تطور  -4

وتحسن من صورتها فوي المجتموع الوذ  تعمول فيوه، وأن تكسوب ود واحتورام جمهوريهوا الوداخلي 

 وزيادة ميزتها على نظيراتها من المؤسسات األخرى.

على البحث االستفادة من عدة جوانب للحصول على بيانوات أكمور أهميوة  يمكن لمن يريد اإلطالع -1

 في التعرف على البرامج التي يمكن أن تكون  ات فاعلية في العالقات العامة.

تكمن أهمية البحث في التعرف على روابط العالقات العامة بالمحيط الوداخلي والخوارجي وتقويوة  -1

 هوريين داخلياً وخارجياً.وتعزيز  لك الترابط ودعم المقة مع الجم

 دور العالقات العامة وقت األزمات من خالل تفعيل برامجها في هذا المجال. -7

ولما كان للعالقات العامة هذا القدر من األهمية. فقد استدعت الحاجة للبحث عون هوذا المفهووم خاصوة   - 8

 .ةعقب األحدان التي مر بها العالم من تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافي
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 (:Research questionأسئلة البحث:)

يسعى البحث بشقيه النظر  والتطبيقي لإلجابة على مجموعة من التساؤالت والتي تتممل في   

 السمات األساسية لمشكلة البحث وهي.

 هل لديكم معرفة بنشاط إدارة العالقات العامة بالجامعة؟ -

 بالجمهور الخارجي؟هل أسهمت إدارة العالقات العامة في ربط الجامعة  -

 ما مدى مستوى تأهيل موظفي العالقات العامة بالجامعة؟ -

 هل تنفذ العالقات العامة بالجامعة برامجها الموكلة إليها بكفابة عالية؟ -

 ما نوع العالقة بين إدارة العالقات العامة واإلدارة العليا بالجامعة؟ -

 الداخلية؟ما مدى قبول الصورة الذهنية للجامعة لدى الجماهير  -

في رأيك ما هي السبل التي يمكون أن تسوتخدمها العالقوات العاموة بالجامعوة لتحسوين صوورتها  -

 الذهنية بصورة أفضل؟

 ما هي وسائل االتصال التي تستخدمها العالقات العامة بالجامعة  التصالها بالجمهور؟ -

 بصورة إيجابية؟ ما هي البرامج التي بحاجة لخطط مالئمة إلنفا  برامج العالقات العامة  -

 هل يمكن ابتكار برامج حديمة و متخصصة تناسب الجامعة؟ -

ما هي اإلشكاليات التي تعيق عمل العالقات العامة داخل الجامعة أو عند االتصوال بوالجمهور  -

 الداخلي والخارجي؟

ما هي المقترحات والحلول المناسبة التي تجعل العالقوات العاموة داخول الجامعوة تعمول بكفوابة  -

 ية؟عال

 

 (:(Research frameworkحدود البحث:

لما كان الهدف من البحث هو فاعلية برامج العالقات العامة في المؤسسوات األكاديميوة فو ن حودود   

 البحث يمكن أن تتممل في النواحي التالية:

 

 (:Place of frameworkالحدود المكانية:)

تحظ إطالقاً ببحوون مون هوذا النووع )فاعليوة  لقد وقع االختيار المكاني على) جامعة كسال ( التي لم

 برامج العالقات العامة في المؤسسات األكاديمية(.
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 (:Time of frameworkالحدود الزمانية:)

 عووامين الحووظ الباحووث أن أغلووب )م0000م إلووى 0000 (يمتوود اإلطووار الزموواني فووي الفتوورة موون

عالقات العامة قبل هذه الفتورة. وظهوور نشواط المؤسسات األكاديمية سعت مؤخراً لتكوين أقسام وإدارات لل

 وبرامج مختلفة إلدارات العالقات العامة بالمؤسسات األكاديمية.

 

 (: :(Conceptsالتعريفات االصطالحية للبحث

التحديد الدقيق للمصطلحات العلمية أمر قد يكون متاحواً فوي بعوض فوروع المعرفوة العلميوة البحميوة 

التحديد قد ال يكون متاحاً في مجال العلوم االجتماعيوة الفتقوار هوذه العلووم إلوى اللغوة بشكل يسير إالّ أن هذا 

العلميووة الدقيقووة وإلووى القوودرة علووى التحديوود الوودقيق والواضوو  للمفوواهيم وهووذا هووو مووا ينطبووق بالضووبط علووى 

مرتبطوة  مصطل  العالقات العامة فالتحديد الدقيق لحدود هوذا المصوطل  وماهيتوه تواجهوه صوعوبات كميورة

بطبيعة العالقات العاموة كمصوطل  لغوو  وكوظيفوة وكوذلك بظوروف نشوأتها وتطورهوا فوي رحوم منظموات 

أعمال تماري أشكال مختلفة من األعمال المتباينة أحياناً وغيور متوافقوة موع بعضوها الوبعض أحيانواً أخورى 

ور عدداً كبيراً من التعريفات التي تطلق عليها اسم العالقات العامة، وهذا التباين و عدم التوافق قاد إلى ظه

استندت إلى رؤيا وممارسة األفراد الذين صاغوا هذه التعريفات ووضعوها، المالحظ هنا أن هوؤالب الوذين 

وضعوا هذه التعريفات كانوا متباينين من حيث العمل ومن حيث الرؤى ومون حيوث طبيعوة الوظوائل التوي 

ريفووات التووي وضووعوها لتووأتي هووذه التعريفووات عاكسووة مارسوووها األموور الووذ  انعكووس بوضووو  علووى التع

 .4لالنتمابات الفكرية والعلمية لهؤالب، وللممارسات العملية لهم في مجال العالقات العامة

يعد تحديد المفاهيم العلمية )التعريفات اإلجرائية( في البحث أحد أهم الطورق والخطووات المنهجيوة 

والموضوعية من خصائص العلم وتميزه عن غيره مون ضوروب المهمة في تصميم البحون،  لك أن الدقة 

المعرفة، ومن مستلزمات دقة العلم وضع أو تبني تعريفات واضحة ومحدده لكول مفهووم يسوتخدمه الباحوث 

فمون الضورور  علوى الباحوث أن يحودد كول كلموة تحتمول إخالفواً فوي معناهوا يعورف القوائمون  .1في دراسته

 .1تحليلها وتفسيرها، والقارئون للبحث بعد  لك بمدلول الكلمات المستخدمةبجمع البيانات والمشتركون في 

 (:(Effectionفاعلية:

                                                 
 .01-01،)دبي:دار القلم للنشر والتوزيع ، ب ت(،ص0محمد ناجي الجوهر، العالقات العامة المبادئ والتطبيقات رؤية معاصرة ، ط 4
 .011-011أحمد درار، مرجع سابق ،ص خالد عبد هللا 1
 .18العامة بين النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ،ص تالعالقاعلي عجوة ،  1
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يقال فعالية وفاعلية وجمعها الفعال وهذا باعتبار أنها وصل لكل ما هو فاعل، كون الشيب فاعالً،   

قول فعلوي بمعنوى أثور توأثيراً نقول شاب يتصل بالفاعلية، دواب ال فاعلية له، وبهذا فالفاعلية تعني التأثير، ت

وبهذا فاعلية في اللغة يقصد بها قووة التوأثير، أموا معناهوا اصوطالحاً: فيقصود بهوا التوأثير الفّعوال، وغالبواً موا 

. الفاعليوة تحقيوق النتيجوة المعهوودة 8. الفاعلية يقصد بها التأثير القو  على نفس المتلقي7يكون مرغوب فيه

 .1ممكن وبأقل جهد ووقت ممكنتحقيقاً كامالً إلى أعلى حد 

 برامج العالقات العامة:

 (:(Programsبرامج:

هوي تلوك األشووكال التوي ترسوولها وسوائل اإلعووالم إلوى الجمهووور بهودف إخبوواره باألحودن ومجريووات  

وإثراب ثقافته بما يساعده على التكيول موع الحيواة، والترفيوه عنوه لمسواعدته علوى  صالحهاألمور التي تهم م

بسط حالته المزاجية في إطار سياسة وإستراتيجية واضحة المعالم مبنية على نتوائج األبحوان تسود حواجتهم 

 .00وتشبع رغباتهم

سوووم أل  مؤسسووة فاعليوة بوورامج العالقووات العامووة يقصوود بهووا التووأثير القووو  للخطووة أو الموونهج المر

بهوودف إخبووار الجمهووور بأحوودان ومجريووات األمووور التووي تهووم المؤسسووة والجموواهير معوواً فووي إطووار سياسووة 

 واضحة المعالم مبنية على نتائج لسد حاجات وإشباع رغبات.

 المؤسسات األكاديمية:

 (: Organization):المؤسسات 

 .00قيق أغراض واضحة ومحددةجمع مؤسسة: وهي كل تنظيم هادف لجماعة من الناي يقصد تح 

المؤسسة منظمة اجتماعية تتألل من خليط غير متجانس من األفراد ثقافة وانحدار ويمتد  لك إلى 

اختالف في اللغة والرأ  والتطلع واألماني، وهي كلها تنعكس على ما يتكون من صورة  هنية عن 

لها نحو أ  تغيير، والمؤسسة منظمة المؤسسة وقد يكون لكل مجموعة مهنية قواعدها وسلوكها وردود فع

اجتماعية داخل مجتمع معين يؤثر بها وتؤثر به، ولكي تبقى وتتطور المؤسسة داخل مجتمعها و تكسب 

احترام هذا المجتمع عليها بلورة هذه الشخصية المتميزة من خالل ما يصدر عنها من تصرفات وأقوال 

                                                 
 .800م(، ص0110:دار النهضة، ةجابر عبد الحميد جابر ، معجم علم النفس والطب النفسي، )القاهر 7
 .008المرجع نفسه،ص 8
 .111م( ،ص0181،)إسطنبول: دار الدعوة للطباعة والنشر ،0الزيات ، المعجم الوسيط ،   نإبراهيم معوض وأحمد حس 1
 .01م( ، ص0000محمد معوض ، المدخل إلى فنون اإلعالم ، )القاهرة:دار الكتب ، 00
 .1م( ، ص0180لتوزيع ،للنشر وا ي،)القاهرة: العرب0محمد محمد البادئ ، المنهج العلمي للعالقات العامة في المؤسسات المعاصرة ، ط 00
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ير بنفس القدر الذ  تخدم به المصال  الذاتية وقرارات ونشاطات تضع في االعتبار مصال  الجماه

 . 00للمؤسسة نفسها

  (:Academy):أكاديمية

تتوألل مون كبوار العلمواب أو األدبواب والمفكورين واألكواديمي عضوو مون  -هيؤة علمية-مجمع فكر  

 .03أعضاب مجتمع علمي أو أدبي

 (:Universitiesالجامعات:)

بمعنى ضم بعضه إلى بعض، ومنهوا الجماعوة وهوي  مفردها جامعة وفي اللغة :هي من جمع جمعاً 

العدد الكمير من الناي يجمعهم غرض واحد، والجامعة هوي: مجموعوة معاهود علميوة تسومى كليوات تودري 

 .04فيها اآلداب والفنون والعلوم 

وعرفهووا الهوواد  عبوود الصوومد بأنهووا المسووتودع الووذ  يحفووظ التووران العلمووي وترقيتووه عبوور األجيووال 

لمعرفة وتنمية القدرات المهنية والقيادية بالعلم المنصل بالحيواة وفوق حاجوات النواي عواجالً وتوسيع أفاق ا

وهي فوق هذا و اك مصدر إشعاع فكر  تضئ للمجتمع الطريق وعليها قيادة المجتمع إلى حياة  –أو أجالً 

 .01أفضل

 

 (: Previous studiesالدراسات السابقة:)

سلسلة متصلة الحلقات تتأثر ببعضها البعض عمد الباحث إلى لما كانت البحون العلمية تممل 

الوقوف على الدراسات التي أجريت من قبل للتعرف على نتائجها واالستفادة منها في تعديل مسار هذا 

 البحث.

اجتهد الباحث في الوصول إلى دراسات وبحون سابقة بعد اإلطالع علوى دليول رسوائل الماجسوتير  

ات خاصووة التووي لووديها كليووات وأقسووام للعالقووات العامووة، حيووث وجوود أنهووا تناولووت والوودكتوراة فووي الجامعوو

الموضوع بصورة غير مباشرة من جانب األدوار والوظائل والمشكالت والمودخل الووظيفي و سويطرحها 

الباحووث موون خووالل إن بحمووه لووه أبعوواد تطبيقيووة يمكوون أن تكووون هووذه الدراسووات والبحووون موضوووعاً للتنوواول 

 عتبار أنها اهتمت بالعالقات العامة في الجامعات.والتحليل با

 

                                                 
، رسالة دكتوراة )غير منشورة(،جامعة أمدرمان  ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة عباي أبكر محمد ، أسس ومعايير التخطيط للعالقات العامة 00
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 الدراسة األولى:

 . 01العالقات العامة في الجامعات األردنية

 أهداف الدراسة: 

 التعرف على واقع العالقات العامة في األردن بشكل عام وفي الجامعات األردنية بشكل خاص.  -

ومعرفة مدى مساهمتها في مختلل التعرف على دور العالقات العامة في الجامعات األردنية  -

 األنشطة.

تصور هيكل تنظيمي للعالقات العامة في الجامعات بحيث يكون هيكالً فّعاالً منطلقاً من المفهوم  -

 العلمي للعالقات العامة. 

 

 المنهج المستخدم:

وقد استخدم الباحث منهج المس  الذ  يعتبر من أهم المناهج المستخدمة في مجال البحون  -

اإلعالمية وخاصة البحون الوصفية فهو علمي منظم للحصول على البيانات والمعلومات 

 واألوصاف الخاصة بالظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث.

 نتائج الدراسة: 

أن مفهوم العالقات العامة في الجامعات األردنية غير واض  وال ينبني أساساً على المفهوم العلمي  -

 لعامة. الصحي  للعالقات ا

 إن معظم العاملين في العالقات العامة في الجامعات األردنية من غير المختصين فيها. -

 يقتصر عمل العالقات العامة في الجامعات األردنية في معظمه على االهتمام بالمسؤول األول. -

( فقط من أجهزة العالقات العامة في الجامعات تقوم بوظيفة %10أثبت البحث إن ما نسبته ) -

 التخطيط.

 الدراسة المانية:

 . 07العالقات العامة ودورها في الجامعات اليمنية

 أهداف الدراسة:

 هدف البحث إلى معرفة واقع العالقات العامة في الجامعات اليمنية. -
                                                 

أمين مفل  القضاة ،العالقات العامة في الجامعات األردنية ، رسالة ماجستير)غير منشورة(،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،كلية اإلعالم محمد  01

 م.0117،
 مجاهد علي مرجان ،العالقات العامة ودورها في الجامعات اليمنية،بحث )غير منشور( ،مقدم لنيل درجة الماجستير،جامعة أمدرمان اإلسالمية 07

 .1م ،ص0000،كلية اإلعالم ،
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 الوقوف على طبيعة ونشاط العالقات العامة على المستوى الداخلي والخارجي. -

 ب العالقات العامة بالجامعات.توضي  المشاكل والعقبات التي تعترض أدا  -

الخرو  بتوصيات علمية منبمقة عن البحث لإلسهام في تطوير مهنة العالقات العامة في  -

 الجامعات اليمنية بصفة خاصة.

 وضع تصور لنمو   يمكن أن يسهم في تطوير أداب هذه األجهزة ورفع كفابة الممارسين لها.  -

 المنهج المستخدم:

المسحي الذ  يعتبر من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات أستخدم الباحث المنهج  -

 والبحون اإلعالمية خاصة البحون الوصفية.

 نتائج الدراسة: 

 أغلب الكوادر التي تعمل في العالقات العامة بالجامعات غير متخصصة  -

 معدوماً.ضعل التأهيل من خالل األدوات التطبيقية للعالقات العامة بالجامعات بل يكاد يكون  -

 عدم تخصيص ميزانية للعالقات العامة واالكتفاب بتحديد نسبة قليلة من ميزانية الجامعة .  -

ضعل قيام الجامعات بدورها الفّعال في تعريل المجتمع بدور الجامعة التربو  عبر برامج  -

 اإلعالم من ملصقات ومنشورات ومطبوعات.

مشكالت الطالب الخاصة المتعلقة بأسعار  ضعل اهتمام العالقات العامة في الجامعات عن بحث -

 الكتب الالزمة وغيرها. 

 إظهار العالقات العامة بشكل ال يليق بسمعة ومكانة الجامعة.  -

 الدراسة المالمة: 

 .08البناب االتصالي للعالقات العامة بالتطبيق على الجامعات السودانية

 أهداف الدراسة:

هدف البحث إلى بيان أهمية البناب االتصالي للعالقات العامة بالجامعات السودانية ومعرفة النشاط  

 الداخلي والخارجي والنجا  الذ  تحقق من هذا النشاط.

 المنهج المستخدم:

 استخدم الباحث المنهج الوصفي وفي إطاره استخدم أسلوب المنهج المسحي.

                                                 
م، 0000البناب االتصالي للعالقات العامة، رسالة ماجستير، ) غير منشورة(، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية اإلعالم، خالد خلل هللا سليمان ،  08

 .4ص 



 

03 

 

 نتائج الدراسة: 

وعقبات أساسية تعترض ممارسة العالقات العامة بالجامعات السودانية ) وجود مشكالت 

 –قلة المخصصات المالية  –ندرة الكوادر المؤهلة والمدربة  -مشكالت المفاهيم العلمية للعالقات العامة 

عدم االهتمام بالجماهير الداخلية والخارجية( وجود خلل في ممارسة وتطبيق وظائل العالقات العامة 

 تصالية بالجامعات السودانية.اال

 الدراسة الرابعة: 

 . 01وظيفة العالقات العامة في الجامعات الوالئية

 أهداف الدراسة:

هدف البحث إلى تقويم وظائل العالقات العامة ونشاطها في الجامعات الوالئية ومعرفة النشاط 

 الذ  حققته ومدى إسهامها في ربط الجامعة بالمجتمع المحلي.

 لمستخدم:المنهج ا

 استخدمت الباحمة المنهج الوصفي ثم استخدمت المنهج المسحي. 

 نتائج الدراسة: 

( من عينة البحث توجد بها أجهزة لممارسة نشاط العالقات %000وجدت الباحمة أن ما نسبته ) -

 العامة.

وجود خلل اتصالي لدى أجهزة العالقات العامة بالجامعات موضع البحث واهتمامها بجماهير   -

 عينة.م

نشاط العالقات العامة بهذه الجامعات موسمي يزداد في أوقات ومناسبات التخر  بنسبة )  -

 (.%01(، وقت األزمات بنسبة )0330%

يتركز نشاط العالقات العامة بهذه الجامعات على النشرات والمطبوعات  حيث بلغت النسبة في  -

 هذا االتجاه 

- (1137%.) 

 

 

 

                                                 
أمدرمان اإلسالمية ،كلية  منشورة(،جامعة وجدان أحمد النور موسى ، وظيفة العالقات العامة في الجامعات الوالئية ، رسالة ماجستير،)غير 01

 م. 0000،الدراسات العليا
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 أقسام الجامعة:

 ثالثة أقسام رئيسية:تضم الجامعة 

/ مركز الجامعة ويقع في الجزب الغربي ويتكون من رئاسة الجامعة وإدارتها ويضم كلية الطب والعلوم 0

 الصحية ومركز أبحان الدرن وكلية الهندسة .

/ الجزب الشرقي يقع شرق المدينة ويضم كلية التربية واالقتصاد والعلوم اإلدارية وعلوم الحاسوب 0

 المعلومات وعمادة الدراسات العليا واألبحان العلمية ومركز الحاسوب.وتقنية 

 / الجزب المالث ويقع في مدينة حلفا الجديدة ويضم كلية الزراعة والموارد الطبيعية.3

 :الكليات

 : تمن  الكلية :/ كلية الطب والعلوم الصحية0

 ( سنوات.1أ/ درجات الماجستير والبكالريوي في الطب والجراحة )

 سنوات(. 4ب/ درجة البكالريوي في علوم المختبرات الطبية ) في فترة 

  / درجة البكالريوي في التمريض في فترة أربعة سنوات نظرياً وعملياً.

 : تمن  الكلية الدرجات اآلتية في خالل تسعة فصول زمنية. / كلية التربية2

 ة اآلتية:بكالريوي الشرف في التربية والعلوم في التخصصات المزدوجأ/ 

 الفيزياب والرياضيات. -

 الكيمياب واألحياب. -

 ب/ البكالريوي في اآلداب والتربية في التخصصات المزدوجة اآلتية:

 الدراسات العربية واإلسالمية. -

 الجغرافيا والتأريخ. -

 اللغة االنجليزية الدراسة العلمية للغة . -

 )األساي(. / بكالريوي الشرف في التدريس في المداري االبتدائية 

: تمن  الكلية درجات بكالريوي الشرف في خمسة فصول دراسية في / كلية الزراعة والموارد الطبيعية1

 التخصصات اآلتية:

 أ/ الهندسة الزراعية.

 ب/ علوم المحاصيل.

  / االقتصاد الزراعي.

 د/ اإلنتا  الحيواني.
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يوي الشرف في فترة خمسة سنوات في : تمن  الكلية درجة بكالر/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية2

 التخصصات اآلتية:

 أ/ المحاسبة.

 ب/ إدارة األعمال.

  / االقتصاد.

( 00: تمن  الكلية درجة بكالريوي الشرف في خالل عشرة ) / كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات5

 فصول في إحدى التخصصات اآلتية:

 أ/ علوم الحاسوب. 

 ب/ تقنية المعلومات.

( فصول دراسية في التخصصات 00: تمن  الكلية درجة بكالريوي الشرف في عشرة )كلية الهندسة/ 6

 اآلتية:

 أ/ الهندسة المدنية.

 ب/ الهندسة الميكانيكية.

  / الهندسة الكهربائية واإللكترونية.

 : / مركز الحاسوب7

وب وتقديم وتوفير خدمة أسس المركز لتقديم خدمات المعلومات التقنية المطلوبة لكلية علوم الحاس

المعلومات التقنية المطلوبة لمجمع ومجتمع الجامعة الكلى، كما أنه يقدم الدبلوم األساسي والمتوسط في 

 علوم الحاسوب للطالب.

 :/ مركز أبحاث الدرن8

يعتبر مرض الدرن ) السل( مشكلة صحية قومية في السودان ووالية كسال  ات خصوصية 

مرض الدرن ومشاكله و لك لموقعها العالمي وحدودها مع دولتي أرتريا وأثيوبيا متفردة في حسبان تفشي 

( المالثين سنة، مما يجعل والية كسال تتأثر مباشرة بتدفقات الالجؤين 30المتحاربتان في فترة تزيد عن )

ية كسال الهاربين من ويالت الحرب ومعاناتها واحتياجاتهم الملحة للغذاب والعناية الصحية، كما أن وال

منه على الزراعية  %80تعاني، وتعرضت للجفاف والتصحر، مما يؤد  إلى إفقار المجتمع الذ  يعتمد 

 البدائية والرعي،  لك يلفت إلى العناية أكمر وتطوير ورفع المعاناة عن كاهل المجتمع.

 00:العالقات العامة بجامعة كسال

                                                 
 م.0003-00-0محمد طاهر يعقوب، مدير مكتب مدير جامعة كسال، مقابلة مع الباحث بتاريخ  00
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قوم هذا القسم بكافة المهام المتعلقة م وي0003نشأت العالقات العامة بجامعة كسال في عام 

باالتصال والنشر إضافة إلى عمل المراسم بالتعاون مع إدارة شؤون الطالب وقسم العلوم التربوية ويتبع 

 هذا القسم لإلدارة العليا حسب ما هو موجود في الهيكل التنظيمي للجامعة.

ت العامة ويقوم بمهام إصدار وقد الحظ الباحث إن قسم اإلعالم يعمل منفصل عن قسم العالقا

مجلة الجامعة وبعض األعمال التي تحتا  إليها األعمال اإلعالمية ويساهم في نشر المجلة التي تختص 

 بالشؤون العلمية ونشر البحون العلمية المتخصصة التي تفيد المجتمع.

 00:أهداف العالقات العامة بجامعة كسال

 المحلي والقومي والعالمي./ إبراز دور الجامعة على المستوى 0

 / خلق المناخ المالئم لجعل عالقة للجامعة بالمجتمع والدولة متوازنة.0

 / العمل على تحسين البيؤة للطالب ومتابعة نشاطهم.3

ويرى األستا  محمد طاهر يعقوب مدير مكتب مدير الجامعة أن ما يعيق خطط العالقات العامة       

قلة الكوادر العاملة إضافة إلى نقص معينات العمل والميزانية المخصصة  ويعمل على الحد من عملها هو

 إلدارة العمل.

 

 

 (:Research methodمنهج البحث:)

 

 (:Descriptive Methodالمنهج الوصفي:)

استخدم الباحث المنهج الوصفي. ويقوم هذا المنهج علوى رصود حالوة معينوة سوواب كانوت وصوفاً أو 

الوورأ  العوام، أو مجموعووات أو نشوواطات إنسوانية أو مؤسسووات أو حتوى أنموواط موون خصوائص ماديووة ألفوراد 

التفاعل بين البشر كالتنافس أو التعاون أو الصراع وقد يكون هذا الرصود كميواً أو كيفيواً، كموا انوه قود يركوز 

 .00على وضوع قوائم فوي وقوت معوين أو قود يكوون تتبعواً أ  مسوتمراً لفتورات طويلوة، أو علوى مورات متعوددة

 ويقوم هذا المنهج على:

 تقديم الحقائق مجردة وتمييز الظاهرة كماً وكيفاً بغرض إظهارها أو تحديدها بصورة أوض . (0)

 إصدار الحكم على الظاهرة في إطار العينة التي تم إخضاعها للبحث وتعميمها. (0)

                                                 
 م.0003-00-4مروة الحا  أحمد، رئيس قسم العالقات العامة، جامعة كسال، مقابلة مع الباحث بتاريخ  00
 .08م(، ص0000،)الخرطوم:المكتبة الوطنية ،0مد درار ، البحث العلمي في اإلتصال الجماهير  ، طأح خالد عبد هللا 00
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الوصفية  والمنهج الوصفي هو أكمر أشكال المناهج استخداماً في العلوم اإلدارية وتعتمد البحون

على القيام بجمع المعلومات حول مشكلة معينة بهدف معالجتها عن طريق توصيفها من جميع جوانبها 

. ويعرف المنهج الوصفي بأنه أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصل ظاهرة أو 03وأبعادها

اهرة أو المشكلة مشكلة محددة، وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظ

 .04وتصنيفها وتطبيقها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

 

 (:Research Populationمجتمع وعينة البحث:)

يتألل مجتمع البحث من الجمهور الموجود في النطاق الجغرافي لوالية كسال )مكان وجود جامعة  

ون مووووون كسوووووال(. وقووووود عمووووود الباحوووووث إلوووووى تحديووووود عينوووووات تشووووومل الجمهوووووور الوووووداخلي الوووووذ  يتكووووو

 )الطالب،العاملين،الموظفين،اإلدارة العليا،أعضاب هيؤة التدريس(. 

يتناول الباحوث وصوفاً للطريقوة واإلجورابات التوي أتبعهوا فوي تنفيوذ هوذا الدراسوة، يشومل  لوك وصوفاً 

لمجتمووع الدراسووة وعينتووه، وطريقووة إعووداد أداتهووا، واإلجوورابات التووي اتخووذت للتأكوود موون صوودقها وثباتهووا، 

 التي اتبعت لتطبيقها، والمعالجات اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات واستخرا  النتائج. والطريقة

( 000أمووا عينووة الدراسووة فقوود تووم اختيارهووا موون مجتمووع الدراسووة، حيووث قووام الباحووث بتوزيووع عوودد )

( 00طوالب )( اسوتمارة لل40استمارة استبيان على المستهدفين من بعض فؤت العينوات علوى النحوو التوالي)

( أ  مووا يعووادل 000( اسووتمارة للعمووال المجموووع الكلووي )00( اسووتمارة للموووظفين )40اسووتمارة لاسوواتذة )

( وبعد فحص االستمارات من قبل الباحوث وجود أن هنالوك عودد 000( وتم استرجاع عدد )%000نسبته )

(. %10مارة أ  موا يعوادل )( اسوت008( تم استبعادها نسبة لعدم استيفابها شروط التحليل وتبقى عودد )4)

 وللخرو  بنتائج دقيقة قدر اإلمكان حرص الباحث على تنوع عينة الدراسة من حيث شمولها على اآلتي:

 األفراد من الجنسين )الذكور واإلنان(.  -0

 10سوونة، أكموور موون  10-40سوونة،  40-30سوونة،  30-00األفووراد موون مختلوول الفؤووات العمريووة )  -0

 سنة(.

 المؤهالت العلمية )دون المانو ، ثانو ، جامعي، فوق الجامعي(.األفراد من مختلل  -3

 األفراد بحسب حالتهم االجتماعية)متزو ،غير متزو ،أرمل ، مطلق(.

 

 

                                                 
 .001م( ، ص0000محفوظ أحمد جودة ، أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلدارية ، )عمان: ظهران للنشر والتوزيع ، 03
 .08مرجع سابق ، ص أحمد درار ، خالد عبد هللا 04
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 (:Data collection toolsأدوات جمع البيانات:)

أداة البحث عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة 

الدراسة. ويوجد العديد من األدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على  موضوع

المعلومات والبيانات الالزمة للدراسة. وقد اعتمد الباحث على االستبيان والمقابلة والمالحظة، ويعتبر 

 االستبيان أداة رئيسة لجمع المعلومات من عينة الدراسة، حيث أن لالستبانة مزايا منها:

 كن تطبيقها للحصول على معلومات عن عدد من األفراد.يم -0

 قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها. -0

 سهولة وضع عباراتها واختيار ألفاظها. -3

 توفر االستبيانة وقت المستجيب وتعطيه فرصة التفكير. -4

يشووعر المجيبووون علووى االسووتبانة بالحريووة فووي التعبيوور عوون آراب يخشووون عوودم موافقووة اآلخوورين  -1

 عليها.

أرفووق مووع االسووتبانة خطوواب للمبحووون تووم فيووه تنووويره بموضوووع الدراسووة وهدفووه وغوورض حيووث 

 (.0االستبانة. واحتوت االستبانة على قسمين رئيسين: )راجع الملحق رقم )

( سوؤال، حيوث يحتوو  هوذا الجوزب األول 03تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، على )

ؤهل العلموي، الحالوة االجتماعيوة. والجوزب المواني علوى بيانوات خاصوة على بيانات حول: النوع، العمر، الم

 بالدراسة.

 

 (:( questionnaireاإلستبانة:

اإلستبانة هي أداة جمع البيانات من المبحوثين عن طريوق اسوتمارة تتضومن مجموعوة مون األسوؤلة  

هووذه االسووتمارات، وهووذا  ترسوول بالبريوود أو تسوولم للمبحوووثين الووذين يقومووون بتسووجيل إجابوواتهم بأنفسووهم علووى

يتطلب أن تكون األسؤلة محددة في مفاهيمها تحديداً دقيقاً. حتى ال تكون هنالك فرصة لتأويول السوؤال بغيور 

. ويستخدم االستبيان بكمرة في الدراسات المسحية إلمكانيته فوي جموع البيانوات 01المعنى الذ  يريده الباحث

 .01األفراد أو األشياب والمعلومات في موضوع معين من عدد كبير من

 

 

 

                                                 
 .70م( ،ص0000العالقات العامة بين النظرية والتطبيق ، )القاهرة:عالم الكتب ، علي عجوة ، 01
 .70أحمد درار ، مرجع سابق ،ص خالد عبد هللا 01
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 :Observation )):المالحظة

كانت  تعّرف المالحظة بأنها إدراك للظواهر والوقائع، والعالقات، عن طريق الحواي سواب

 .07استخدام األدوات المساعدة، وتستخدم في مختلل العلوم بنسب مختلفةبأو ، وحدها

المؤسسات األكاديمية أو العاملين بو دارة العالقوات ويمكن أن تفيد المالحظة في معرفة تفهم مدراب 

العامووة أو أ  فؤووة موون الجمهووور داخوول المؤسسووة ألهميووة ونشوواط العالقووات العامووة. وقوود اسووتفاد الباحووث موون 

 مالحظاته ومشاهداته في اإلحساي بمشكلة البحث وتحديدها، كما استفاد منها في تحليل بعض الظواهر.

 

 (:Interviewالمقابلة:)

بعوض األبحووان يتحووتم  يختلول أهميووة المقابلوة طبقوواً لمجوال البحووث الووذ  تجموع عنووه البيانوات، ففووت 

وجود الباحث وجهاً لوجه أمام المبحون لكي يسجل تعبيراته وظروفه أكمر من مجرد الكلموات التوي ينطوق 

أن يسووجل  بهوا، حقيقووة إن الباحووث مطالووب بووأن يسوجل كوول مووا يقولووه المبحووون بدقوة تامووة ولكوون عليووه أيضوواً 

 .08مالحظاته عن مدى صدق المبحون وانفعاالته والموقل االجتماعي الذ  تتم فيه المقابلة

هي محادثة موجهة، يقوم بها شخص مع شخص أخور أو أشوخاص آخورين هودفها اسوتمارة أنوواع و

وقود . 01معينة من المعلومات الستغاللها في بحث علمي، لإلسوتعانة بهوا. فوي التوجيوه والتشوخيص والعوال 

اسوتخدم الباحوث المقابلوة موع رئوويس قسوم العالقوات العاموة بجامعوة كسووال ومودير مكتوب مودير جامعوة كسووال 

 واستفاد من إجاباته في البحث.

 

 ثبات وصدق أداة الدراسة:

 الثبات والصدق الظاهري:

للتأكد من الصدق الظاهر  الستبيان الدراسة وصالحية عباراته من حيث الصوياغة والوضوو  قوام 

الباحووث بعوورض االسووتبيان علووى عوودد موون المحكمووين األكوواديميين والمتخصصووين بمجووال الدراسووة والبووال  

مون  ( محكمين ومن مختلل المواقوع الوظيفيوة والتخصصوات العلميوة. وبعود اسوتعادت االسوتبيان1عددهم )

 المحكمين تم إجراب التعديالت التي اقترحت عليها. 

 

 

                                                 
 .000المرجع نفسه ،،ص 07
 .74علي عجوة ، العالقات العامة بين النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ، ص 08
 .388م( ، ص0110في العلوم السلوكية ، )الرياض :مكتبة عبيكان ، صال  بن حمد العساني ، المدخل إلى البحث العلمي 01
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 (0جدول رقم )

 

 ( قائمة بأسماء وعناوين محكمي أداة الدراسة0يوضح جدول رقم )

 العنوان  االسم  م

 أستاذ اإلعالم بجامعة أمدرمان اإلسالمية أ.د.حسن أحمد الحسن 0

 بجامعة أفريقيارئيس قسم علوم االتصال  د.خالد عبد هللا أحمد درار 2

 أستاذ اإلعالم بجامعة السودان د.النور عبد هللا جادين 1

 عميد كلية اإلعالم بجامعة الرباط د.إخالص مصطفى التني 2

 أستاذ اإلعالم بجامعة امدرمان اإلسالمية د.هالة عبد هللا أحمد 5

أكاديميووة أو عوواملين ويركووز الباحووث علووى تحديوود الفؤووات المقصووودة سووواب كووانوا موودراب مؤسسووات 

 ب دارات العالقات العامة في هذه المؤسسات أو أ  فؤة يمكن أن تفيد في أغراض هذا البحث جامعة كسال.

 

 الثبات والصدق اإلحصائي:

يقصد بمبات االختبار أن يعطي المقياي نفس النتائج إ ا ما استخدم أكمر من مرة واحدة تحت 

أنه إ ا ما طبق اختبار ما على مجموعة من األفراد ورصدت درجات ظروف مماثلة. ويعني المبات أيضاً 

كل منهم، ثم أعيد تطبيق االختبار نفسه على المجموعة نفسها وتم الحصول على الدرجات نفسها يكون 

االختبار ثابتاً تماماً. كما يعرف المبات أيضاً بأنه مدى الدقة واالتساق للقياسات التي يتم الحصول عليها 

 يسه االختبار. ومن أكمر الطرق استخداماً في تقدير ثبات المقياي هي:مما يق

 براون.-طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان -0

 كرونباخ.-معادلة ألفا -0

 طريقة إعادة تطبيق االختبار. -3

 طريقة الصور المتكافؤة. -4

 معادلة جوتمان. -1

أما الصدق فهو مقياي يستخدم لمعرفة درجة صدق المبحوثين من خالل إجاباتهم على مقياي 

معين، ويحسب الصدق بطرق عديدة أسهلها كونه يممل الجذر التربيعي لمعامل المبات. وتتراو  قيمة كل 

 من الصدق والمبات بين الصفر والواحد الصحي . 
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. قام الباحث ب يجاد الصدق الذاتي لها 30ما وضعت له وقياي الصدق هو معرفة صالحية األداة لقياي

 إحصائياً باستخدام معادلة الصدق الذاتي هي: 

 

 الصدق  =  المبات

وقام الباحث بحساب معامل ثبات المقياي المستخدم في االستبيان بطريقة التجزئة النصفية حيث تقوم هذه 

على العبارات  ات األرقام الفردية عن إجاباتهم الطريقة على أساي فصل إجابات أفراد عينة الدراسة 

على العبارات  ات األرقام الزوجية، ومن ثم يحسب معامل ارتباط بيرسون بين إجاباتهم على العبارات 

 10براون بالصيغة اآلتية:-الفردية والزوجية وأخيراً يحسب معامل المبات وفق معادلة سبيرمان

   ر×  0                             

 ـــــــ                =                     معامل المبات 

 + ر 0                            

 

حيث: ) ر ( يممول معامول ارتبواط بيرسوون بوين اإلجابوات علوى العبوارات  ات األرقوام الفرديوة واإلجابوات 

 على العبارات  ات األرقام الزوجية.

( فرداً 00أعاله قام الباحث بأخذ عينة استطالعية بحجم ) ولحساب صدق وثبات االستبيان كما في

من مجتمع الدراسة وتم حساب ثبات االستبيان من العينة االستطالعية بموجب طريقة التجزئة النصفية 

 وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي:

 

 (2جدول رقم )

 ستبيانالثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية على اال

 معامل الصدق الذاتي معامل الثبات معامل االرتباط

1666 1681 1680 

 

( أن جميع معامالت المبات والصدق إلجابات أفراد العينة 0يتض  من نتائج الجدول رقم )

االستطالعية على العبارات المتعلقة بكل فرضية من فرضيات الدراسة، وعلى االستبيان كامالً كانت أكبر 

لمبات ( مما يدل على أن استبيان الدراسة تتصل با%000( والبعض منها قريبة جداً إلى )%10من )

                                                 
 . 311م(،ص0184،)بيروت:دار العلم ،0عبد هللا عبد الدئم ، التربية التجريبية والبحث التربو ، ط 30
 .041م(،ص0118،)القاهرة:دار الفكر العربي،3ا النظرية والتطبيق ، ط–سعد عبد الرحمن، القياي النفسي  30
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 والصدق الكبيرين جداً بما يحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل اإلحصائي سليماً ومقبوالً.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

 لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: 

 التوزيع التكرار  لإلجابات.  -0

 النسب المؤوية. -0

 معامل ارتباط بيرسون. -3

 براون لحساب معامل المبات.-معادلة سبيرمان -4

والذ  يشير  SPSSوللحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان، تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

،  Statistical Package for Social Sciencesاختصاراً إلى الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 لتنفيذ األشكال البيانية المطلوبة في الدراسة. Excelكما تمت االستعانة بالبرنامج 

 تطبيق أداة الدراسة:

( 008لجأ الباحث بعد التأكد من ثبات وصدق االستبيان إلى توزيعه على عينة الدراسة المقررة )

فرداً، وقد تم تفري  البيانات والمعلومات في الجداول التي أعدها الباحث لهذا الغرض، حيث تم تحويل 

 االسمية وتم تفري  البيانات في الجداول اآلتية، وتم إعداد البيانية الالزمة. المتغيرات

 عرض أسئلة البحث:

 السؤال األول: حسب النوع

 ( التوزيع التكرار  ألفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع.3يوض  الجدول رقم )

(1جدول رقم )  

 النسبة المئوية العدد النوع

 %6060 66 ذكر

 %1860 22 أنثى

 %011 018 المجموع

  

( أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من الوذكور، إ  بلو  عوددهم فوي العينوة 3يتبين من الجدول رقم )

( فورداً 40( من العينة الكلية، في حين بل  عدد اإلنان فوي العينوة )%1030( فرداً ويمملون ما نسبته )11)

وهووي نسووبة مقبولووة إ  يزيوود عوودد الووذكور موون الطووالب  ( موون العينووة الكليووة.%3831ويمملووون مووا نسووبته )

 واألساتذة والموظفين والعمال عن نسبة اإلنان في الجامعات بصورة عامة.
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 السؤال الثاني: حسب العمر 

 ( التوزيع التكرار  ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر.4يوض  الجدول رقم )

 (2جدول رقم )

 المئويةالنسبة  العدد العمر بالسنوات

21-11 60 5665% 

10-21 15 1262% 

20-51 7 665% 

 %266 5 فأكثر 50

 %011 018 المجموع

  

( سنة، فقد بل  عدد 30-00( أن غالبية أفراد عينة الدراسة أعمارهم ما بين )4يبين الجدول رقم )

العمرية هي التي تضم الطالب ( من العينة الكلية، وهذه الفؤة %1131( فرداً وبنسبة )10هؤالب األفراد )

(، %3034( فرداً وبنسبة )31( سنة )40-30بجميع مستوياتهم. وبل  عدد األفراد الذين أعمارهم ما بين )

وتضم هذه الفؤة في الغالب الموظفين والعمال وجزب من األساتذة. كما بل  عدد األفراد الذين أعمارهم ما 

(، وهذه الفؤة في الغالب تضم األساتذة. كما تضمنت العينة %131( أفراد وبنسبة )7( سنة )10-40بين )

فأكمر( سنة. وهذه الفؤة العمرية غالباً ما يكون أفرادها من  10( أعمارهم )%431( أفراد وبنسبة )1على )

 عمداب الكليات.

 السؤال الثالث: حسب المؤهل العلمي

 وفق متغير المؤهل العلمي. ( التوزيع التكرار  ألفراد عينة الدراسة1يوض  الجدول رقم )

 (5جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %268 1 دون ثانوي

 %2260 26 ثانوي

 %5160 55 جامعي

 %2262 22 فوق الجامعي

 %011 018 المجموع
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( أن غالبية أفراد عينوة الدراسوة هوم مون حملوة الشوهادة الجامعيوة، أو مون 1يتبين من الجدول رقم )  

( %1031( فرداً ويمملون ما نسبته )11الذين سوف يحصلون عليها في الغريب العاجل حيث بل  عددهم )

( موون حملووة شووهادة الشووهادة فوووق %0030( فوورداً وبنسووبة )04موون العينووة الكليووة، وتضوومنت العينووة علووى )

( أفوراد 3نوة علوى )( من حملة الشهادة المانوية. كما تضمنت العي%0430( فرداً وبنسبة )01الجامعية، و )

( من حملة الشهادة دون المانوية. وبصورة عامة يمكن القول أن عينة الدراسة من العينات %038وبنسبة )

( مون العينوة الكليوة وهوذا يقوود إلوى طور  %1031( فرداً وبنسبة )11 ات التعليم العالي إ  تضمنت على )

 لعامة في المؤسسات األكاديمية في السودان.وقبول آراب علمية سليمة بخصوص فاعلية برامج العالقات ا

 السؤال الرابع: الحالة االجتماعية

 ( التوزيع التكرار  ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الحالة االجتماعية.1يوض  الجدول رقم )

 (6جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الحالة االجتماعية

 %2262 28 متزوج

 %5167 58 غير متزوج

 %160 0 أرمل

 %160 0 مطلق

 %011 018 المجموع

( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من غيور المتوزوجين، ويمكون القوول 1نجد من خالل الجدول رقم )

على أن الغالبية من هذه الفؤة هم من الطالب الذين ال تسم  لهوم ظوروفهم الدراسوية بوذلك نسوبة لموا يتطلبوه 

( فوورداً 48(، بينموا بلوو  عوودد األفوراد المتووزوجين )%1337وبنسووبة )( فورداً 18الوزوا . فقوود بلو  عوودد هووم )

( حالته %031( حالته االجتماعية أرمل، فرداً واحداً بنسبة)%031( ، فرداً واحداً بنسبة)%4434وبنسبة )

 االجتماعية مطلق.

 السؤال الخامس: هل لديكم معرفة بنشاط إدارة العالقات العامة بالجامعة؟ 

 ( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال الخامس.7) يوض  الجدول رقم
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 (7جدول رقم )                                      

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %2262 22 نعم

 %5566 61 ال

 % 2262 22 إلى حد ما

 %011 018 المجموع

(  كوروا أن لوديهم معرفوة بنشواط إدارة العالقوات %0030فورداً )( 04( أن )7يتبين من الجدول رقوم ) 

العامة بالجامعة وهذا دليل ومؤشر سلبي على عمل العالقات العامة بالجامعة ألن الغالبية مون أفوراد العينوة 

ال يعرفووون النشوواط الووذ  تقوووم بووه العالقووات العامووة وقوود الحووظ الباحووث أن عموول العالقووات العامووة موسوومي 

( أن لويس لوديهم معرفوة %1131( فورداً وبنسوبة )10، بينموا ) فتورة معينوة حسوب الحاجوة لوذلكويزداد فوي 

 ( أجابوا إلى حد ما.%0030( فرداً وبنسبة )04و ) بنشاط إدارة العالقات العامة بالجامعة

 أسهمت إدارة العالقات العامة في ربط الجامعة بالجمهور الداخلي والخارجي؟هل السؤال السادس: 

 ( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال السادي.8الجدول رقم )يوض  

 (8جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %2160 25 نعم

 % 7660 81 ال

 %011 018  المجموع

 

 

(  كروا أسهمت إدارة العالقات العامة في %0330( فرداً )01( أن )8يتبين من الجدول رقم )

(  كروا لم تسهم إدارة %7131( فرداً وبنسبة )83، بينما ) بالجمهور الداخلي والخارجي الجامعة ربط

بالجمهور الداخلي والخارجي. ويدل هذا إلى قلة العمل الذ  تقوم به  العالقات العامة في ربط الجامعة

 العالقات العامة داخل الجامعة. 
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أجابوا بنعم في إسهام إدارة العالقات العامة في ربط الجمهور السؤال السابع: يوضح أفراد العينة الذين 

 الداخلي وعللوا عن ذلك.

 ( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال السابع.1يوض  الجدول رقم )

 (0جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %268 1 عن طريق إقامة الكرنفاالت

 %167 2 الندوات والمشاركات الخارجيةعن طريق إقامة 

 %665 7 التواصل االجتماعي والثقافي

 %060 2 الرحالت العلمية وزيارات دور الرعاية االجتماعية والعبادة والمساجد

 %268 1 عكس أنشطة الجامعة للجمهور

 %268 1 برامجها المقدمة في اإلذاعة المحلية

 %160 0 النشر في مجلة الجامعة

 %160 0 التواصل عن طريق موقع الجامعة عن طريق االنترنت

 %160 0 خلق روابط اجتماعية بين الطالب

 %7668 81 ال ينطبق عليهم

 %011 018 المجموع

 ؟السؤال الثامن: مما مدى مستوى تأهيل موظفي العالقات العامة بالجامعة

 عينة الدراسة على السؤال المامن.( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد 00يوض  الجدول رقم )

 (01جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %861 0 ممتاز

 %0261 01 جيد جدا  

 %2066 12 جيد

 %5161 52 مقبول

 %011 018 المجموع
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( على أن مستوى %833( أفراد في عينة الدراسة وبنسبة )1( أن )00يتبين من الجدول رقم )

( أجابوا جيد جداً ، وكان %0030( فرداً وبنسبة )03العالقات العامة بالجامعة ممتاز، و)تأهيل موظفي 

( أجابوا مقبول. ويدل %1030( فرداً وبنسبة )14( أجابوا جيد ، و)%0131( فرداً وبنسبة )30هناك )

 هذا إلى قلة األنشطة التي تقوم بها العالقات العامة.

 

 القات بالجامعة برامجها بكفاءة عالية؟السؤال التاسع: هل تنفذ إدارة الع

 ( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال التاسع.00يوض  الجدول رقم )

 (00جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %0161 02 نعم

 %2066 25 ال

 %2562 20 بعض الشيء

 %011 018 المجموع

 

(  كروا أن تنفذ إدارة العالقات بالجامعة %0330( فرداً )04( أن )00يتبين من الجدول رقم )

( لم تنفذ إدارة العالقات بالجامعة برامجها %4031( فرداً وبنسبة )41برامجها بكفابة عالية ، بينما )

لباحث غالبية ( أجابوا بعض الشيب بخصوص  لك. ويعزو ا%4134( فرداً وبنسبة )41بكفابة عالية و )

 أفراد هذه العينة إلى موسمية عمل العالقات العامة بالجامعة. 

 السؤال العاشر: ما هي نوع العالقة بين إدارة العالقات العامة واإلدارة العليا بالجامعة؟

 ( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال العاشر.00يوض  الجدول رقم )

 (02جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %1265 15 حضور اجتماعات اإلدارة العليا

 %2560 28 تقدم مقترحات لإلدارة العليا

 %0567 07 نقل آراء الجمهور لإلدارة العليا
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 %2560 28 تقديم تقارير ودراسات لإلدارة العليا

 %011 018 المجموع

( أجابوا حضور %3031عينة الدراسة وبنسبة )( فرداً في 31( أن )00يتبين من الجدول رقم )

( 08، و ) اجتماعات اإلدارة العليا على أن ما هي نوع العالقة بين العالقات العامة واإلدارة العليا بالجامعة

( %0137( فرداً وبنسبة )07( أجابوا تقدم مقترحات لإلدارة العليا ، وكان هناك )%0131فرداً وبنسبة )

( أجابوا تقديم تقارير ودراسات %0131( أفراد وبنسبة )08مهور لإلدارة العليا ، و)أجابوا نقل آراب الج

لإلدارة العليا. ويرى الباحث أن كمير ما يقال في اجتماعات ال ينفذ بالحرف الواحد لذلك تكتفي العالقات 

 العامة بحضور هذه االجتماعات بصورة أكمر وهذه هي طبيعة الصلة بينها وبين اإلدارة.

 سؤال الحادي عشر: ما مدي قبول الصورة الذهنية للجامعة لدى الجمهور الداخلي؟ال

( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال الحاد  03يوض  الجدول رقم )

 عشر.

 (01جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %0161 02 صورة مقبولة جدا  

 %2067 25 قبول بعض الشيء

 %2561 20 صورة غير مقبولة

 %011 018 المجموع

 

 

( أجوابوا صوورة %0330( فورداً فوي عينوة الدراسوة وبنسوبة )04( أن )03يتبين من الجدول رقوم )

( فوورداً وبنسووبة 41مقبولووة جووداً علووى أن مووا موود  قبووول الصووورة الذهبيووة للجامعووة لوودى الجموواهير ، و )

( أجوابوا صوورة غيور %4133( فورداً وبنسوبة )41هنواك )( أجابوا قبول بعوض الشويب ، وكوان 4037%)

مقبولة. وهذا يشير على أن عمل العالقوات العاموة بالجامعوة لوم يكون بالقودر المطلووب حتوى يعكوس صوورة 

 مقبولة جداً.
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السؤال الثاني عشر : ما هي السبل التي يمكن أن تستتخدمها العالقتات العامتة لتحستين الصتورة الذهنيتة 

 بصورة أفضل؟

 ( والتوزيع التكرار  إلجابات إفراد عينة الدراسة على السؤال الماني عشر.04ض  الجدول رقم )يو

 (02جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %566 6 تنفيذ برامجها بكفاءة عالية لمعرفتها أكثر

 %060 2 أن تتاح لها كافة اإلمكانيات الموجودة بالجامعة

 %0062 20 الداخلي والخارجي وربطهاالتصال بالجمهور 

 %861 0 عكس مشاريع الجامعة ومشاركاتها تجاه المجتمع

 %665 7 توفير الكوادر المؤهلة في العالقات العامة

 %167 2 إقامة برامج تعريفية والمساهمة في تعليم محو األمية

 %762 8 تدريب العاملين في العالقات العامة

 %762 8 االتصال السيما الحديثة منهااستخدام كافة وسائل 

 %266 5 تقديم أنشطة واضحة المعالم

 %566 6 عكس آراء الجمهور لإلدارة والتأمل في مقترحاتهم

 %268 1 عدم احتكار القرارات دون مشورة الجماعة

 %861 0 التعريف بدور الجامعة تجاه المجتمع

 %266 5 استخدام النشرات وعمل مجالت علمية للكليات

 %566 6 تسير قوافل صحية للمناطق الريفية

 %266 5 استخدام المحاضرات والندوات واالجتماعات الدورية

 %167 2 تهيئة بيئة العمل للعالقات العامة

 %011 018 المجموع

 

( أن السبل التي يمكن أن تستخدمها العالقات العامة لتحسين الصور 04يتبين من الجدول رقم )

الذهنية بشك أفضل حيث بلغت نسبة الذين قالوا عن طريق االتصال بالجمهور الداخلي والخارجي والعمل 

تجاه  ( بينما يليه عن طريق عكس مشاريع الجامعة ومشاركاتها الخارجية%0134على ربطه نسبة )
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( وهذا يدل على أن %833( ثم يليه التعريل بدور الجامعة تجاه المجتمع بنسبة )%833المجتمع بنسبة )

 هذه السبل لو استخدمت سوف تعمل على تحسين الصورة الذهنية. 

السؤال الثالث عشر: ما هي وسائل االتصال التي تستخدمها العالقات العامة بالجامعة التصالها 

 لي؟بالجمهور الداخ

( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال المالث 01يوض  الجدول رقم )

 عشر.

 (05جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %2167 22 وسائل اتصال جماهيري 

 %1861 20 دوريات 

 %0865 21 إصدارات خاصة

 %160 0 مطبوعات ونشرات

 %161 1 لقاءات دورية

 %161 1 معارض

 % 060 2 أخري

 %011 018 المجموع

( أن وسوائل االتصوال %4037( فرداً في عينة الدراسة وبنسوبة )44( أن )01يتبين من الجدول رقم ) 

الجماهير  هوي وسوائل االتصوال التوي تسوتخدمها العالقوات العاموة بالجامعوة التصوالها بوالجمهور الوداخلي 

كميراً مما ينشر عن الجامعة ال ينشر إال في وسائل اإلعالم الجمواهير  والخارجي ، وقد الحظ الباحث أن 

( أجووابوا %3830( فوورداً وبنسووبة )40نسووبة للحاجووة الماسووة لهووذا النوووع موون النشوور وتغطيتووه الواسووعة. و )

( أجووابوا إصوودارات خاصووة ، و فوورداً واحووداً وبنسووبة %0831( فوورداً وبنسووبة )00دوريووات، وكووان هنوواك )

( أجابوا أخرى غير المذكورة فوي الجودول %031مطبوعات ونشرات ، وفردين وبنسبة ) ( أجاب031%)

 أعاله.

السؤال الرابع عشر: ما هي البرامج التي تحتاج لخطط مالئمة إلنفاذ برامج العالقات العامة بصورة 

 إيجابية؟

 الرابع عشر. ( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال01يوض  الجدول رقم )



 

30 

 

 (06جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %0062 20 الحمالت اإلعالنية واإلعالمية

 %0268 06 تطوير األداء الجيد للعاملين في العالقات العامة

 %0667 08 استخدام التكنولوجيا الحديثة في العالقات العامة

 %2060 51 أخرى

 %011 018 المجموع

 

( أجابوا الحمالت %0134( فرداً في عينة الدراسة وبنسبة )00( أن )01يتبين من الجدول رقم )

اإلعالنية واإلعالمية على ما هي البرامج التي بحاجة لخطط مالئمة إلنقا  برامج العالقات العامة بصورة 

العالقات العامة ، وكان  ( أجابوا تطوير األداب الجيد للعاملين في%0438( فرداً وبنسبة )01إيجابية، و )

( 13( أجابوا استخدام التكنولوجيا الحديمة في العالقات العامة ، و)%0137( فرداً وبنسبة )08هناك )

( أجابوا أخرى. أن غالبية أفراد هذه العينة لم تستجيب للبرامج الموضوعة وإنما %4130أفراد وبنسبة )

ا وجدت الخطة المملى إلنفا ها سوف تعمل على سير يرى األغلبية منهم أن البرامج التي تم  كرها إ 

برامج العالقات العامة بصورة ايجابية. وهذا يدل على أن العالقات العامة ال تعمل وفق خطط مدروسة في 

 األنشطة التي تقوم بها. 

 السؤال الخامس عشر: هل هذه البرامج ذات مستوى علي وكفاءة جيدة؟

لتكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال الخامس ( التوزيع ا07يوض  الجدول رقم )

 عشر.

 (07جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %5566 61 نعم

 %2262 28 ال

 %011 018 المجموع

  

(  كروا أن هذه البرامج  ات مستوى %1131( فرداً بنسبة )10( أن )07يتبين من الجدول رقم )

 عالي وكفابة جيدة ،
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( فرداً 48وتعتبر هذه البرامج هي من اقترا  هذه الفؤة لذلك كان من الطبيعي أن يكمر عليها رأيهم. بينما ) 

 (  كروا ليست هذه البرامج  ات مستوى علي وكفابة جيدة.%4434وبنسبة )

السؤال السادس عشر: هل البرامج التي تم تنفيذها من قبل عملت على تحقيق األهداف المنشودة 

 عة؟للجام

( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال السادي 08يوض  الجدول رقم )

 عشر.

 (08جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %1861 20 نعم

 %6261 67 ال

 %011 018 المجموع

 

التي تم تنفيذها من قبل (  كروا أن البرامج %3830( فرداً يمملون )40( أن )08يتبين من الجدول رقم )

(  كروا أن البرامج %1030( فرداً وبنسبة )17عملت على تحقيق األهداف المنشودة للجامعة ، بينما )

التي تم تنفيذها من قبل لم تعمل على تحقيق األهداف المنشودة للجامعة. وهذا مؤشر سلبي نسبة لضعل 

 هذه األنشطة والبرامج المقدمة.

 ل يمكن ابتكار برامج حديثة ومتخصصة تناسب الجامعة؟السؤال السابع عشر: ه

 ( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال السابع عشر.01يوض  الجدول رقم )

 (00جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %6260 71 نعم

 %1560 18 ال

 %011 018 المجموع

  

(  كروا أنه يمكن ابتكار برامج حديمة %1431( فرداً يمملون )70)( أن 01يتبين من الجدول رقم )

 ومتخصصة تناسب الجامعة،
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ويدل هذا على أن البرامج المتخصصة التي تم اقتراحها من غالبية أفراد العينة قد تكون مفيدة إ ا وضعت  

 يمكن ابتكار برامج (  كروا أن ال%3130( فرداً وبنسبة )38لها خطة وتم تنفيذها بصورة مطلوبة. بينما )

 حديمة ومتخصصة تناسب الجامعة.

 السؤال الثامن عشر: الذين أجابوا بنعم في ابتكار برامج متخصص تناسب الجامعة.

 ( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال المامن عشر.00يوض  الجدول رقم )

 (21جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %861 0 استخدام برامج التكنولوجيا الحديث في العمل

 %861 0 برامج ثقافية تعليمية 

 %0268 06 برامج التوعية االجتماعية

 %268 1 احتفاالت الطالب الجدد ووداع الخريجين

 %167 2 إقامة المنتديات الثقافية

 %160 0 برامج لحماية الجامعة من العنف الطالبي

 %0268 06 طريق موقع الجامعة على االنترنتبرامج تواصلية عن 

 %060 2 وضع خطط سنوية لإلدارة العليا وتوزيعها مع بداية كل عام دراسي

 %160 0 المشاركة في المعارض العلمية

 %268 1 االجتماعات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات

 %060 2 برامج دعوية ذات صلة بالجمهور

 %268 1 بآرائهم وطرحها للمناقشةقبول مشاركة اآلخرين 

 %160 0 عمل صفحة أسبوعية للجامعة على الصحف

 %1560 18 ال ينطبق عليهم

 %011 018 المجموع
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 السؤال التاسع عشر: ما هي الوسائل اإلعالمية التي استخدمت في تنفيذ هذه البرامج؟ 

 الدراسة على السؤال التاسع عشر.( التوزيع التكرار  إلجابات أفراد عينة 00يوض  الجدول رقم )

 (20جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %2262 22 الصحف

 %762 8 الراديو

 %0667 08 التلفزيون

 %2066 12 المطبوعات والنشرات

 %0162 00 إعالنات الطرق

 %060 2 المسرح

 %762 8 وسائل تفاعلية

 %266 5 أخري

 %011 018 المجموع

 

 

( أجابوا بأن %0030( فرداً في عينة الدراسة وبنسبة )04( أن )00من أن الجدول رقم )يتبين 

( %734( أفراد وبنسبة )8الصحل هي الوسائل اإلعالمية التي استخدمت في تنفيذ هذه البرامج ، و )

ة ( أنه وبنسب30( أجابوا بأن التلفزيون، و)%0137( فرداً وبنسبة )08أجابوا الراديو، وكان هناك )

( أجابوا أن المطبوعات والنشرات، ويدل هذا على أن العالقات العامة بالجامعة ليست لها 0131%)

( فرداً وبنسبة 00الميزانية الكافية إلدارة العمل الذ  تقوم به ألنها تستخدم وسائل اتصال أقل تكلفة، و)

(أفراد وبنسبة 8)( أجابوا المسر ، و%031( أجابوا إعالنات الطرق، وفردين وبنسبة )0030%)

 ( أجابوا أخرى.%431( أفراد وبنسبة )1( أنها وسائل تفاعلية، و)734%)
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 النتائج

أسفرت الدراسة عن العديد من المؤشرات الخاصة بفاعلية برامج العالقات العامة في جامعة 

 كسال، و لك على النحو التالي:

 تسهم في ربط الجمهور الداخلي والخارجي./ أثبتت الدراسة أن العالقات العامة بالجامعة لم 0

 / أثبتت الدراسة على أن مستوى تأهيل موظفي العالقات العامة وفقاً لمستوى الخدمة المقدمة متوسط.0

 / أظهرت الدراسة أن العالقات العامة تنفذ برامجها بعض الشيب .3

ارة العالقات العامة هو حضور / أثبتت الدراسة أن نوع العالقة التي تربط بين اإلدارة العليا وإد4

 اجتماعات اإلدارة العليا.

 / أثبتت الدراسة أن الصورة الذهنية للجامعة غير مقبولة.1

/ توصل الباحث إلى أن العالقات العامة تركز في استخدام وسائل االتصال على الوسائل الجماهيرية 1

 على حساب الوسائل األخرى.

 حة ال تناسب الجمهور الداخلي./ توصل الباحث أن البرامج المقتر7

 / أظهرت الدراسة أن البرامج التي تم تنفيذها من قبل لم تعمل على تحقيق األهداف المنشودة .8

/ أظهرت الدراسة أن هنالك سبل يمكن أن تستخدمها العالقات العامة بالجامعة لتحسين صورتها وهي 1

 على النحو التالي:

 عمل على ربطه.أ/ االتصال بالجمهور الداخلي وال

 ب/ عكس مشاريع الجامعة ومساهماتها الخارجية تجاه المجتمع .

  / التعريل بدور الجامعة تجاه المجتمع.

 / أما فيما يختص باإلشكاليات التي تعيق عمل العالقات العامة بالجامعة فهي على النحو التالي:00

 أ/ عدم تفاعل الجمهور الداخلي معها ومع ما تقدمه.

 لكوادر المتخصصة في العالقات العامة.ب/ قلة ا

  / عدم االعتراف بأهميتها.

/ أما فيما يختص بالمقترحات والحلول التي تجعل عمل العالقات العامة بالجامعة يسير بكفابة عالية 00

 فكان على النحو التالي:

 أ/ االهتمام بالتدريب والتأهيل.

 ب/ استخدام التكنولوجيا الحديمة في االتصال.

 مشاركة الجمهور في أعمالها. / 
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 التوصيات

بعد عرض النتائج التفصيلية التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية يعرض الباحث مجموعة من 

التوصيات على ضوب نتائج الدراسة و لك لتنمية وتطوير ممارسة وأنشطة وبرامج العالقات العامة. ولعل 

 أهم هذه التوصيات هي:

ية في تفعيل أنشطة العالقات العامة بالنسبة للجمهور الداخلي والخارجي وزيادة / استخدام األسس العلم0

 االهتمام بها واالتصال بفؤات أخرى ممل الخريجين لالستفادة منهم.

 / على الجامعة أن تعمل على دعم جهاز العالقات العامة بالكوادر المتخصصة والمؤهلة والمدربة للعمل.0

 الكافية للعالقات العامة بالجامعة لممارسة أنشطتها المختلفة. / تخصيص الموازنة المالية3

 / االهتمام بتدريب العاملين بالعالقات العامة لرفع مستوى أدائهم وإكساب الخبرات العلمية الالزمة.4

 / ضرورة االعتماد على التخطيط لبرامج وأنشطة العالقات.1

 ر  مفهوم العالقات العامة وتقديمها لإلدارة العليا./ القيام بعقد حلقات نقاش وتوفير نشرات موجزة لش1

 / التوسع في استخدام وسائل االتصال واالستفادة من أجهزة االتصال الحديمة.7

 / وضع البرامج واألنشطة للعالقات العامة بصورة مستمرة بدالً من العمل في المواسم والمناسبات.8

 المطبوعات المختلفة التي تصدرها العالقات العامة. / من  الجمهور الداخلي حق النشر والكتابة في1

/ االلتزام بعرض الحقائق لإلعالم عن الجامعة ومواجهة المواقل التي تتطلب تدخالً من العالقات 00

 العامة.
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 (0ملحق رقم )

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم    

 عمادة الدراسات العليا -جامعة إفريقيا العالمية

 ماجستير العالقات العامة -االتصال قسم علوم 

 صحيفة إستبانة

 

 األخ الفاضل/

 األخت الفاضلة/

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

في إطار القيام بدراسة حول )فاعلية برامج العالقات العاموة فوي المؤسسوات األكاديميوة بالسوودان( 

 م(. 0000م إلى 0000 دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على جامعة كسال في الفترة من

يرجو الباحث اقتطاع جزب من وقتكم لتعبؤة هوذه اإلسوتبانة بكول دقوة بهودف جموع البيانوات المتعلقوة 

بموضوع الدراسة والوصوول إلوى نتوائج علميوة.. ويموق الباحوث فوي اهتموامكم وتفواعلكم معوه باإلسوهام فوي 

التمسك باألمانة العلمية فوي اسوتخدامها إنجا  هذا العمل ويؤكد حرصه الشديد على سرية هذه المعلومات و

 لغرض البحث.

 ولكم مني وافر الشكر والتقدير

 

 

 الباحث  

 د/محمد آدم نصر محمد        

 0100010843 -0100010843تلفونات: 

E.mail:nassr12@yahoo.com 
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 ( على اإلجابة المختارة وإجابات مختصرة على باقي األسئلة:ضع عالمة )

 المعلومات الشخصية:أوال : 

 / النوع:0

 أنمى    أ/  كر 

 / العمر: 0

 فأكمر 10د/من             10-40 /من           40-30ب/من           30-00أ/ من 

 / المؤهل العلمي:3

  /جامعي             د/فوق الجامعي ب/ثانو                أ/دون المانو        

 / الحالة االجتماعية: 4

  / مطلق            د/ أرمل               ب/ غير متزو     أ/ متزو  

 ثانيا : بيانات متعلقة بالدراسة:

 / هل لديكم معرفة بنشاط إدارة العالقات العامة بالجامعة؟ 1

     / إلى حد ما      ب/ ال     أ/ نعم 

 / هل أسهمت إدارة العالقات العامة في ربط الجامعة بالجمهور الداخلي  والخارجي؟ 1

 ب/ ال     أ/ نعم 

 / إ ا كانت اإلجابة بنعم أ كر كيل تم  لك؟ 7

................................................................................. 

................................................................................. 

 / مستوى تأهيل موظفي العالقات العامة بالجامعة؟8

 د/ مقبول   / جيد   ب/ جيد جداً   أ/ ممتاز 

 / هل تنفذ إدارة العالقات العامة بالجامعة برامجها بكفابة عالية؟ 1

  / بعض الشئ     ب/ ال     أ/ نعم 

 نوع العالقة بين إدارة العالقات العامة واإلدارة العليا بالجامعة؟/ ما هي 00

 ب/ تقدم مقترحات لإلدارة العليا                أ/ حضور اجتماعات اإلدارة العليا 

 د/ تقديم تقارير ودراسات لإلدارة العليا                      / نقل آراب الجمهور لإلدارة العليا      

 قبول الصورة الذهنية للجامعة لدى الجماهير؟  /ما مدى00

    / صورة غير مقبولة         ب/ مقبولة بعض الشئ                أ/ صورة مقبولة جداً 
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/في رأيك ما هي السبل التي يمكن أن تستخدمها العالقات العامة في الجامعة لتحسين صورتها الذهنية 00

 بصورة أفضل؟ 

................................................................................. 

................................................................................. 

/ ما هي وسائل االتصال التي تستخدمها العالقات العامة بالجامعة التصالها بالجمهور الداخلي 03

 جي؟ والخار

  / إصدارات خاصة            ب/ دوريات           أ/ وسائل اتصال جماهير  

 ز/ أخرى  و/معارض                             هـ/لقابات دورية       د/مطبوعات ونشرات 

  / ما هي البرامج التي تحتا  لخطط مالئمة إلنفا  برامج العالقات العامة بصورة ايجابية؟04

 أ/ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية 

 ب/ تطوير األداب الجيد للعاملين في العالقات العامة 

  / استخدام التكنولوجيا الحديمة في العالقات العامة 

 د/ أخرى 

 / هل هذه البرامج  ات مستوى عالي وكفابة جيدة؟01

 ب/ ال     أ/ نعم 

 عملت على تحقيق األهداف المنشودة للجامعة؟/ هل البرامج التي تم تنفيذها من قبل 01

 ب/ ال     أ/ نعم 

 / هل يمكن ابتكار برامج حديمة ومتخصصة تناسب الجامعة؟ 07

 ب/ ال     أ/ نعم 

 / إن كانت اإلجابة بنعم ما هو نوع وأمملة هذه البرامج؟ 08

................................................................................. 

................................................................................. 

 / ما هي الوسائل اإلعالمية التي استخدمت في تنفيذ هذه البرامج؟01

  / التلفزيون           يو ب/ الراد         أ/ الصحل 

 و/ المسر             هـ/إعالنات الطرق    د/ المطبوعات والنشرات 

  / أخرى تذكر.....................................              ز/ وسائل تفاعلية 
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 مع خالص شكر  وتقدير  لكم ومشاركتكم البنابة في هذه الدراسة

 

 وباهلل التوفيق

 

 

 الباحث                            
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 المراجع

وة مجمع اللغة العربية ،)القاهرة : دار الدع –إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط  .0

 م(.0181للطباعة والنشر،

وة للطباعة ،)إسطنبول: دار الدع0إبراهيم معوض وأحمد حسن الزيات ، المعجم الوسيط ،   .0

 م(.0181والنشر ،

،) عمان: 0وهبي فهد وكنجو عبود كنجو، العالقات العامة وإدارتها، مدخل وظيفي، طإبراهيم  .3

 م(.0111اق للنشر والتوزيع، دار الور

 روي للنشر والتوزيع ، ب ت(.أحمد العائد وآخرون ، المعجم العربي األساسي ،)ب د:دار ال .4

 م(.0110النهضة،  :دارجابر عبد الحميد جابر ، معجم علم النفس والطب النفسي، )القاهرة .1

خالد خلل هللا سليمان ، البناب االتصالي للعالقات العامة، رسالة ماجستير، ) غير منشورة(،  .1

 م.0000المية، كلية اإلعالم، جامعة أم درمان اإلس

وم:المكتبة ،)الخرط0خالد عبد هللا أحمد درار ، البحث العلمي في اإلتصال الجماهير  ، ط .7

 م(.0000الوطنية ،

،)القاهرة:دار الفكر 3ا النظرية والتطبيق ، ط –الرحمن، القياي النفسي  سعد عبد .8

 .041م(،ص0118العربي،

 م(.0111)القاهرة: عالم الكتب،،0سمير محمد حسين، بحون اإلعالم، ط .1

صال  بن حمد العساني ، المدخل إلى البحث العلمي في العلوم السلوكية ، )الرياض  .00

 م(.0110:مكتبة عبيكان ،

ر محمد ، أسس ومعايير التخطيط للعالقات العامة ودورها في تحقيق أهداف عباي أبك .00

 م.0000مية ، كلية اإلعالم ،المؤسسة ، رسالة دكتوراة )غير منشورة(،جامعة أمدرمان اإلسال

 م(.0184ار العلم ،،)بيروت:د0عبد هللا عبد الدئم ، التربية التجريبية والبحث التربو ، ط .00

 م(.0000:عالم الكتب ،لعامة بين النظرية والتطبيق ، )القاهرةعلي عجوة ، العالقات ا .03

مجاهد علي مرجان ،العالقات العامة ودورها في الجامعات اليمنية،بحث )غير منشور(  .04

 . م0000سالمية ،كلية االعالم،،مقدم لنيل درجة الماجستير،جامعة أمدرمان اإل

ن لوم اإلدارية ، )عمان: ظهرامحفوظ أحمد جودة ، أساليب البحث العلمي في ميدان الع .01

 م(.0000للنشر والتوزيع ،
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محمد أمين مفل  القضاة ،العالقات العامة في الجامعات األردنية ، رسالة ماجستير)غير  .01

 م.0117منشورة(،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،كلية اإلعالم ،

-00-0محمد طاهر يعقوب، مدير مكتب مدير جامعة كسال، مقابلة مع الباحث بتاريخ  .07

 م.0003

محمد محمد البادئ ، المنهج العلمي للعالقات العامة في المؤسسات المعاصرة ،  .08

 م(.0180للنشر والتوزيع ، ،)القاهرة: العربي0ط

 م(.0000لكتب ،محمد معوض ، المدخل إلى فنون اإلعالم ، )القاهرة:دار ا .01

،)دبي:دار 0، ط محمد ناجي الجوهر، العالقات العامة المبادئ والتطبيقات رؤية معاصرة .00

 القلم للنشر والتوزيع ، ب ت(.

مروة الحا  أحمد، رئيس قسم العالقات العامة، جامعة كسال، مقابلة مع الباحث بتاريخ  .00

 م.4-00-0003

ناهد حمزة محمد ، دور الصحافة السودانية في تكوين اإلطار الفكر  للوحدة الوطنية،  .00

 .م(0001أسرار للطباعة والنشر،  )الخرطوم: دار

الهاد  عبد الصمد ، االستقالل اإلدار  للجامعات السودانية ، مجلة جامعة أمدرمان  .03

 م.0114العدد األول  –اإلسالمية 

وجدان أحمد النور موسى ، وظيفة العالقات العامة في الجامعات الوالئية ، رسالة  .04

 . م0000ماجستير،)غير منشورة(،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،كلية الدراسات العليا،

 


