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دارة العالقػػػػػػات العامػػػػػػة فػػػػػػي الجامعػػػػػػات لػػػػػػى التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى واقػػػػػػ  إإهػػػػػػذا البحػػػػػػث  يهػػػػػػدؼ

 وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى دور –الجامعػػػػػػات العاممػػػػػػة فػػػػػػي ال ػػػػػػفة ال ربيػػػػػػة  -الفمسػػػػػػطي ية

جػػػػػران الت سػػػػػيؽ الػػػػػالـز مػػػػػ  جماهيرهػػػػػا المختمفػػػػػة  المجتمػػػػػ  المحمػػػػػي دائػػػػػرة العالقػػػػػات العامػػػػػة فػػػػػي إ

إ ػػػػػػافة إلػػػػػػى التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى  المجتمػػػػػػ  الػػػػػػداخمي  المؤسسػػػػػػات االكاديميػػػػػػة, ,المؤسسػػػػػػات الما حػػػػػػة,

 يعمؿ به موظفو الدائرة.داري والت ظيمي الذي الواق  اإل

مجتم   لدراسة استمارة خاصةمف خالؿ   وقد استخدمت الباحثة الم هج الوصفي التحميمي,

االستمارات باستخداـ المسح  زعتو حيث  جامعات تقميدية وتعميـ مفتوح. 9المكوف مف  البحث

  واب رئيس الجامعة . لقد تـ  دارة العمياموظفي اإلى موظفي دائرة العالقات العامة و عمالشامؿ 

 م ها . 74 استرداد و  استمارة   87 توزي  

دارة العالقػػػػػػػات العامػػػػػػػة  ف واقػػػػػػػ  إ همهػػػػػػػا:ة مػػػػػػػف ال تػػػػػػػائج  خمػػػػػػػص البحػػػػػػػث الػػػػػػػى مجموعػػػػػػػ

ف الػػػػػػدائرة تقػػػػػػـو بت فيػػػػػػذ  شػػػػػػاطات مختمفػػػػػػة موجهػػػػػػة   حيػػػػػػثفػػػػػػي الجامعػػػػػػات بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ مر ػػػػػػي 

 عمػػػػػػػى, وتحػػػػػػػافظ  4.21  بصػػػػػػػورة مرتفعػػػػػػػة حيػػػػػػػث بمػػػػػػػ  المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي  لممجتمػػػػػػػ  المحمػػػػػػػي

 , 3.41 بمتوسػػػػػػط حسػػػػػػابي  اديميػػػػػػةاألك عالقػػػػػػات جيػػػػػػدة مػػػػػػ  المؤسسػػػػػػاتبدرجػػػػػػة مرتفعػػػػػػة عمػػػػػػى 



 

 

  خ

 

 

إ ػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى  ف الػػػػػػػػدائرة تعمػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػمف  الجهػػػػػػػػات الما حػػػػػػػػة,  مػػػػػػػػ  3.42  وبمتوسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػابي

 ػػػػػػػه ال ظهػػػػػػػر البحػػػػػػػث  . و  3.64  بمتوسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي وذلػػػػػػػؾ  ت ظيميػػػػػػػة جيػػػػػػػدةظػػػػػػػروؼ إداريػػػػػػػة و 

فػػػػػي اتجاهػػػػػات المػػػػػوظفيف  حػػػػػو واقػػػػػ  ادارة العالقػػػػػات العامػػػػػة  ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية توجػػػػػد فػػػػػروؽ

لػػػػػى المت يػػػػػػرات  الج س,العمر,سػػػػػ وات الخبػػػػػرة  فػػػػػػي حػػػػػيف بػػػػػيف البحػػػػػػث وجػػػػػود اختالفػػػػػػات إتعػػػػػز  

ران العي ػػػػػػػة  حػػػػػػػو الػػػػػػػدائرة فػػػػػػػي الت سػػػػػػػيؽ مػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػ  المحمػػػػػػػي وذلػػػػػػػؾ بػػػػػػػاختالؼ المؤهػػػػػػػؿ آفػػػػػػػي 

 وعدد الدورات التدريبية.العممي 

وصت الباحثة ب رورة رفد دوائر العالقات العامة بالموارد وعمى  ونال تائج السابقة  

حتياجات العمؿ عمى تحديد اإلدان عممها, و ير كافة االمكا يات الداعمة ألالبشرية المؤهمة, وتوف

اديمي متخصص في العالقات كو خيرا  رورة طرح بر امج   توفيرها لمموظفيف الحالييف.التدريبية و 

 توفير خريجيف مؤهميف.يفان باحتياجات المجتم  المحمي و العامة لأل

  


