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 إهداء

 

  وأطال اهلل عمرمها يف طاعته،،،، وأمثن دعمهما ااهلل خير  ا... جزامهأمي وأيبإىل ،،،،
 .املتواصل وتشجيعهما

  جنازات املتنوعة.هم يف التفوق الدراسي، وحتقيق اإلخواين األفاضل.... نظي تنافسإإىل 
 م ر كرمي تفاعلهم ومشاعرهاسة، وأقدمعي أعباء الدر  واحتمل ذين.... اللوابين إىل زوجيت وابنيت

اهي.   ُتج
 لذين دعموين إلكمال مرحلة من مراحل التحصيل العلمي.إىل مجيع األصدقاء والزمالء... ا 
 .إىل الباحثني والباحثات يف كل دول العامل.... أمتىن لكم دوام التوفيق خلدمة اإلنسانية 
  اوأسدى يل نجصحر ا إىل كل من علمين حرفر. 

 
 الباحث
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 شكر وتقدير

 

أشكر اهلل تعاىل وأمحده الذي أعانين ووفقين على إهناء وإكمال هذه الرسالة، واليت أمتىن أن  
ويسعدين ويشرفين أن أقدم الشكر والتقدير والعرفان ملعايل رئيس . أكون قد وفقت يف تقدمي ما هو مفيد

ل، على دعمه ملنسويب املدينة م السوي  حممد بن إبراهي/ مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور
لني يف املدينة يف سبيل ؤو والشكر موصول للمس. جات العلميةملواصلة دراستهم وحصوهلم على أعلى الدر 

   .إجناز مشروع رساليت

كما أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان لسعادة عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب  
حسن بن حممد منصور، على تفضله باإلشراف على هذه الرسالة، وعلى / لدكتورجبامعة امللك سعود ا

ما قدمه من توجيهات وآراء ونصائح وجهد ووقت، وأسأل اهلل تعاىل أن يوفقه يف الدنيا واآلخرة وأن 
عضو نة املناقشة واكحكم على الرسالة واما سعادة أشكر عضوي جلكما  .جيعل ذلك يف ميزان حسناته

فهد بن عبداهلل الطياش،  /هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود الدكتور
عبدامللك بن  /وسعادة عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود الدكتور

 .عبدالعزيز الشلهوب

دارات العالقات العامة إ وموظفي يلؤو التقدير كذلك ملشريف ومدراء ومسو وأقدم الشكر  
السعودية اليت مت اختيارها، على كرمي تعاوهنم وتعبئة االستبانات إلمتام  واإلعالم اجلامعي يف اجلامعات

 .هذه الرسالة

، على ما وابين أقدم عظيم شكري وتقديري لوالدي  وإخواين وزوجيت وابنيت اوليس آخرر  اوأخير  
    .    املناسب إلكمال هذه املرحلة يف التحصيل العل مي بذلوه من دعم وجهد أسهم يف هتيئة اجلو

 الباحث
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 ملخص الرسالة

يف تعاملها مع تؤدي دورًا بارًزا فهي  ؛للجامعات ت العالقات العامة تشكل رافًدا إداريًا مهًماصبحأ
األفراد واجلماعات يف الداخل واخلارج وتتعاظم أمهيتها من خالل الدور الذي تؤديه يف دعم الروابط بني 

زيادة عدد اجلامعات يف السعودية خالل العشرة السنوات  ، السيما بعدواجملتمع احمليطاجلامعة وطالهبا 
املاضية، وزيادة طالهبا وموظفيها وأساتذهتا، وكذلك زيادة النشاط البحثي فيها مثل إنشاء كراسي 

 .البحث، وأودية التقنية

هتدف هذه الدراسة ملعرفة اجتاهات موظفي العالقات العامة باجلامعات ومن خالل هذا املنطلق 
مة باجلامعات الل الكشف عن مدى التحاق موظفي العالقات العاوذلك من خ ،ية حنو التدريبالسعود

التدريبية اليت التحق هبا مع بيان جماالت الدورات  ،بصفة عامة ويف جمال التخصص بالدورات التدريبية
لكشف عن ومن مث ا ،ورات التدريبية اليت التحقوا هباتقييم املوظفني للدوكذلك معرفة . نو املوظف

واالستفادة منها بشكل فاعل يف حال ، دون االلتحاق بدورات تدريبية املعوقات اليت تقف حائاًل 
العامة فيها من  باإلضافة إىل معرفة مدى اهتمام اجلامعات بتدريب موظفي إدارة العالقات. االنتظام هبا

 .تقبلية من وجهة نظر املوظفالتعّرف على أبرز االحتياجات التدريبية املسوكذلك  ،وجهة نظر املوظف

ة فصول، يتناول الفصل األول موضوع الدراسة وأمهيته، فيما يتحدث الفصل تضمن الدراسة مخستو 
، ويوضح الفصل الثالث (، التدريباألنشطة، االجتاهات)ة يف اجلامعات الثاين عن العالقات العام

ص الفصل رابع نتائج الدراسة امليدانية، وُخص  اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية، مث يُبنّي الفصل ال
 .التوصياتو  اخلامس ملناقشة النتائج

مدوظفي إدارة العالقدات ة مكوندة مدن الدراسة وصفية تعتمدد علدى مدنهج املسدح، وكاندت العينّد هذه وتعترب
مكدة املكرمدة، ): اجلامعدات اككوميدة واألهليدة املوجدودة يف املددن التاليدةالعامة واإلعالم الذكور واإلنداث ب

، واسدتخدمت أداة االسدتبانة جلمدع املعلومدات مدن العّيندة خدالل (الريدا،، جددة، الظهدران، اخلدرب، الددمام
 .(هد2344-هد2341) للعام الدراسي الفصل الدراسي الثاين

عالم أو العالقات يف اإل اعلميً  جمتمع الدراسة ال حيملون مؤهاًل  من% 96.57 أنوخلصت الدراسة إىل 
منهم سبق هلم ممارسة الوظائف اإلعالمية أو أنشطة تتعلق بالعالقات العامة قبل % 35.61والعامة، 

 قد حصلوا على دورات تدريبية جمتمع الدراسةمن % 42.73اتضح أن التحاقهم بالوظيفية اكالية، و 
مل حيصلوا على دورات تدريبية بأهنم من جمتمع الدراسة % 66.57 أجابنتائج الومن  .بصفة عامة
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يف  ملية وإدارية سواًء يف اجلامعات أمعوقات ماعدة وتبنّي وجود . عالم أو العالقات العامةاإلمبجال 
أن الدورات  هممن% 45.22وأفاد . جهات التدريب حتول دون التحاق املوظف بالدورات التدريبية

لني يف اجلامعة ؤو يرون أن كبار املسمنهم % 47.64أن  اتضحو . اليت التحقوا هبا كانت مفيدة متاًما
من جمتمع الدراسة حيتاجون إىل دورات تدريبية % 76.24أن  النتائجوأظهرت . بأمهية إدارهتم يعتقدون

بالدورات التدريبية تبنّي أنه ال توجد  يف مستويات التحاقهموعن فروق جمتمع الدراسة  .يف املستقبل
وتوجد فروق ملتغري . فروق بني الذكور واإلناث، وال توجد فروق بني موظفي اجلامعات اككومية واألهلية

الدورات التدريبية  التحاقًاأكثر أي أهنم ( سنوات 26إىل أقل من  6)لصاحل الفئة من  اخلربة الوظيفة
 .ويعتقدون أهنا مفيدة

حنو التدريب، اتضح أنه ال توجد فروق بني الذكور واإلناث،  يف اجتاهاهتم وعن فروق جمتمع الدراسة
ككومية، أي أهنم وتوجد فروق بني موظفي اجلامعات اككومية واألهلية لصاحل موظفي اجلامعات ا

 26إىل أقل من  6)من حنو التدريب، وتوجد فروق يف متغري اخلربة الوظيفية لصاحل الفئة مييلون إجيابًا 
 .مفيد ويعتقدون أنه أي أهنم مييلون أكثر حنو التدريب( سنوات

إجراء دراسات علمية لتغطية اجلامعات اليت مل تشملها الدراسة، بنوعيها اككومي وقد أوصت الدراسة ب
باجلامعات أن تسعى إدارات العالقات العامة و  .والبحث يف متغريات أخرى مل تتناوهلا الدراسة، واألهلي

باعتبارهم  ؛اإلعالمعلى ترشيد العمل يف العالقات العامة من خالل جذب خرجيي العالقات العامة و 
  .من املوظفني غري املؤهلني بداًل  ااألكفاء مهنيً 
ذب العاملني من جلت العالقات العامة باجلامعات تسعى إدارايوصي الباحث بأن  ذلك باإلضافة إىل

 تستمرأن و . ، واالستفادة من خرباهتم العلميةيف العالقات العامة أو اإلعالم حاملي الشهادات العليا
إكاق موظفيها بالدورات التدريبية، والسيما الدورات التدريبية  يفة باجلامعات مإدارات العالقات العا

رصة أمام إتاحة الفمع  .عملهمأو أي دورة تدريبية يتطلبها جمال ، املتعلقة باإلعالم والعالقات العامة
واألخذ مبالحظاهتم واقرتاحاهتم حول هذه الدورات ، ية حول حاجاهتم التدريبيةإلبداء آرائهم حبرّ  املوظفني

أن تتبّّن إدارات العالقات العامة يف اجلامعات أنظمة حُتفز و التدريبية اليت تقدمها اإلدارة ملوظفيها، 
وربط فرص الرتقيات باالخنراط يف هذه ، لعمليلتحقون بدورات تدريبية خاصة مبجال ا نالذي املوظفني

 . الدورات واجتيازها بنجاح
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Thesis Abstract 

Public relations became an important administrative branch in the universities. 
They play a prominent role in dealing with individuals and groups inside and 
outside. The importance of public relations is increasing through the role 
played in supporting the links between the university, its students and the 
surrounding community especially after increasing the number of universities 
in Saudi Arabia within the last decade. And also increasing the number of 
students, employees and teaching staff and increasing the research activities 
like research chairs and Technical valleys.  

Out of this vision, This study aims at knowing the trends of public relations 
employees of Saudi universities towards training through discovering the 
extent of joining training courses by public relations employees of Saudi 
universities in general and in the field of specialization, as well as stating the 
fields of training courses which the employees joined and knowing the 
employees evaluation of the training courses they joined. Then explaining the 
obstacles that hamper joining training courses and benefiting from them 
effectively when they join them. In addition to know the extent of attention 
that Saudi universities give to training their public relations employees and the 
most important training needs in future from the employee's point of view. 

This study consists of five chapters; the first chapter includes the subject of the 
study and its importance, the second discusses public relations at universities 
(activities, trends and training), the third explains the methodological 
procedures of the field study, the fourth shows the results of the field study, 
the fifth discusses the results and recommendations. 
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This is a descriptive study which depends on survey method. The sample was 
consisted of male/ female public relations and information employees of 
government and private Saudi universities existing in the following cities; 
Makkah, Riyadh, Jeddah, Dhahran, Alkhobar, Dammam. Questionnaire was 
used to collect data from the sample during the second semester (2011-2012). 

The study concluded that 75.69% of the study community does not hold an 
academic qualification in information or public relations, 46.52% of them 
previously practiced information jobs or activities related to public relations 
before joining the current job. It appeared that 81.94% of the study 
community obtained training courses in general. The results show that 
50.69% the study community replied that they didn't obtain training courses 
in the field of information or public relations. It appeared that there are several 
financial and administrative obstacles in the universities or in training 
institutions that block employees from enrollment in training courses. And 
36.11% of them reported that they believe the training they got was fully 
helpful. And 39.58% of them have the opinion that the senior officials of the 
university believe that their department is important. In addition, the results 
showed that 95.13% of the study community needs training courses in future. 
It also appeared that there are no differences between males and females in the 
study community concerning enrollment in training courses, and there are no 
differences also between the employees of government and private 
universities. There are differences in job experience in favor of the category 
whose service period from 5 to less than 10 years. That they more tend to 
training courses and believe that they are useful. 

Regarding the differences between individuals of the study, community with 
respect to training, it appeared that there are no differences between males and 
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females, however there are differences between the employees of government 
and private universities in favor of the employees of government universities 
as they positively tend to training. There are differences in job experience in 
favor of the category whose service period from 5 to less than 10 years as they 
more tend to training and believe that it is useful. 

The study recommended further scientific studies to cover the government 
and private universities not covered by the study, making research in other 
variables not covered by the study, and that public relations departments of the 
universities should rationalize work in public relations by attracting the 
graduates of public relations and information as they are deemed the most 
professionally competent instead of unqualified employees, and to enroll them 
in training courses.  

In addition to that the researcher recommends that public relations 
departments of the universities should attract the employees holding higher 
degrees in public relations or information to make use of their academic 
know-how and to enroll them in specialized training courses. And the public 
relations departments at universities to continue give their employees training 
courses, especially those related to public relations and information or any 
other course required for their field of work. The employees should have the 
chance to express their opinions freely regarding to their training needs, and 
the departments should consider their employees’ observations and proposals 
on these provided training courses. In addition to that public relations 
departments of the universities should adopt regulations that motivate the 
employees to join training courses particularly in the field of work, as well as 
linking promotion chances to enrollment of these courses and completing 
them successfully. 
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 مقدمة

انعكاسات العوملة والثورات العّلمية والتقنية يف  اأهم مظاهرهمن  بتطورات متسارعة عامليالنظام المير 
املتسارع  تطورواإلعالم واحلاسبات اآللية وغريها، هذا ال جماالت املعلومات والفضاء واالتصاالت

اعات والطاقات ملذهلة يف كافة جماالت العمل حيتاج إىل مزيد من املهارات واإلبدمبستوياته ا
 اتلقائيً  البتكار من جيل إىل آخر، انتقااًل هم بانتقال اخلربة فيها واملسؤولية واملبادرة واوالطموحات، مما يس

فرد، وألكرب عدد  ، ويتمثل يف توسيع فرص االختيار، وفرص القرار، وفرص العمل واإلجناز لكلاتفاعليً 
من أفراد اجملتمع وبأكرب درجة ممكنة وبأكرب صورة متاحة، ولتمكني الفرد واجملتمع وتأهيلهم للقدرة على 

إال بالتعليم  صنع القرار حُبرية، وضمان القدرة على االستفادة من فرص االختيار؛ ولن يتأتى ذلك
بكل ما فيها من فرص وعالقات وإدارة مشاريع وُبىن  باإلضافة إىل هتيئة البيئة املناسبة والتدريب والتأهيل

 .مؤسسية ومنظمات أهلية

نتاٌج جمتمعٌي، وال تقوم جملرد الوجود ذاته، هذا هي  احلكومية واخلاصة واملؤسسات وحبكم أن املنظمات
 .حتقيق هدف أو تقدمي خدمة أو منتج معني ألفراد اجملتمع يعين أن كل منظمة يف اجملتمع تعمل على

باجلماهري،  الفّعال االتصال لى هذا األساس أدركت ُجّل املنظمات أن جناحها يرتبط بقدرهتا علىع
 .وتقدمي كل اخلدمات املناطة هبا لتشكيل صورة إجيابية لنفسها، وحتسني مسعتها، والتأثري على الرأي العام

أنواعها، فال ميكن  لكل املؤسسات واملنظمات مبختلف مهمةهذا الواقع جعل من العالقات العامة 
 العامة أو جتاهلها، فبدون اتصال ال يتم أي نشاط وال يتحقق أي هدف، وهذا معناه جتنب العالقات
من قيام عالقات بني أفراد  ، فأينما وجد جتمع إنساين فالبدامة ظاهرة اجتمـاعيةأن العالقات الع

يف : بيقية عديدة يف اجملتمع املعاصرأي لتدخل العالقات العامة يف جماالت تط .ومنظمات هذا اجملتمع
عالم، واملشروعات املؤسسات احلكومية واألهلية واملؤسسات االجتماعية واملنظمات الدولية ووسائل اإل

 (.7م،0228عبده، . )اخلاصة

لتحقيق أهداف سامية تتلخص بنشر العلوم واملعارف النظرية إن اجلامعات مؤسسات أنشئت 
 . تلبية حاجاته واإلسهام يف تطوره ورفاهيته بكفاءات متميزة وقادرة على تمعورفد اجمل، والتطبيقية
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رفد املؤسسات ، و اإلسهام يف تطوير التعليم العايل مبختلف ختصصاته وفروعهحيث هتدف اجلامعات إىل 
 خمتلف اجملاالت بالكفاءات املتميزة علميًا وعمليًا يف االجتماعية والصحية والسياسية والعلمية

تزويد الطلبة بتدريب عملي يتيح هلم اخلربة املباشرة واملرونة الكافية يف ميادين و . صاتوالتخص
 . واحتياجات التنمية بسواء مبا يتناس على حد   يةتعليمو  يةتدريببرامج  وكذلك تنفيذ .التخصص

ل ما عليها أن تنتهج ك اشقيها احلكومي واألهلي كان لزامً هذا الدور الذي أنيط باجلامعات ب موأما
يساعدها على مواجهة متطلبات اجملتمع املنفتح املعاصر، مما حدا بأغلب اجلامعات لعمل نشاط تنظيمي 
للعالقات العامة عن طريق وضعها يف إدارة خاصة هبا لتعمل على نشر مسعتها وكسب تأييد اجلمهور 

 (.01، م0202العقيل، ). بواسطة إعالمه حبقيقة رسالتها وبأمهية الدور الذي تلعبه يف اجملتمع. هلا

وبناًء على اجلهود اليت تبذل يف سبيل االرتقاء مبهنة العالقات العامة ومنسوبيها وكفاءهتم وتطوير أدائهم 
يف عملهم؛ كان البد من االعتماد على التدريب كمدخل أساسي يف حتقيق األهداف اليت يرجوها 

غىن عنها لتنمية معلومات األفراد وتطوير اجملتمع، ويعزز ذلك ويدعمه أن التدريب أصبح ضرورة ال 
أهم   عمليات التييري والتطوير، وأحدباعتباره بات األداة الفاعلة يف، مهاراهتم وحتسني اجتاهاهتم

املقومات األساسية اليت تزيد من فعالية املنظمات وقدرهتا على النمو ومسايرة ركب التطور وزيادة كفاءهتا 
 (.02 م،0221لرتكي، ا) .اإلنتاجية

يف  ابارزً  ادورً  ؤديفهي ت ؛للجامعةا مهمً  اإداريً  احت العالقات العامة تشكل رافدً وبناًء على ما تقدم أصب
ر الذي تؤديه يف دعم تعاملها مع األفراد واجلماعات يف الداخل واخلارج وتتعاظم أمهيتها من خالل الدو 

 .واجملتمع احمليطاجلامعة وطالهبا  الروابط بني

 راسةمشكلة الد

 امتزايدً  اجند أن هناك اجتاهً ، ها املتصاعدمن خالل قراءة واقع اجلامعات السعودية ومالحظة تطور 
أكثر  لنشاط العالقات العامة فيها دورٌ لالهتمام بإدارات وأقسام العالقات العامة فيها، حيث أصبح 

 .اومتيزً  اوضوحً 

 



- 4 - 
 

 ستوياهتا من الوظائف األساسية واملهمة يفوبالتايل صارت وظيفة العالقات العامة بكافة عناصرها وم
ما بني عدة عوامل تسهم يف جناحها لتحقيق تضامنها مع  امهمً  اجلامعات، حيث أضحت متثل عاماًل 

 .مجاهريها وربطها مبجتمعاهتا

نظراً ملا جيب أن يتمتع به ممارسو العالقات العامة من خربة  ؛إن للتدريب يف العالقات العامة أمهية خاصة
سعة يف جماالت عديدة، كالكتابة الصحفية ومهارات االتصال واستخدام احلاسب اآليل وغريها من وا

 (.88م، 0227مصطفى،. )املهارات اليت حتتاج للتدعيم من خالل التدريب املتواصل

 األجهزة احلكوميةأن العديد من موظفي إدارات العالقات العامة يف ( م0990، مرغالين وآخرون)ويرى 
صني، فهم حباجة ماسة لالنتظام يف دورات تدريبية عالية املستوى تزيد من معارفهم من غري املتخص

ث تقتضي املرحلة حي، وتعزز مهاراهتم وحتسن من اجتاهاهتم حنو ممارسة العالقات العامة بكفاءة ومهنية
ري من املعرفة مع التوجهات احمللية والدولية أن يكون موظفو العالقات العامة على قدر كب ااملقبلة ومتاشيً 

 (.78، م0990مرغالين وآخرون، )بفروع العالقات العامة النظرية والتدريب العملي املعمق واملتصل 

إىل حمدودية الدراسات اليت تناولت العالقات العامة يف اجلامعات السعودية،  اويف ضوء ما سبق واستنادً 
قات العامة يف اجلامعات السعودية وعلى وجه اخلصوص الدراسات اليت تناولت اجتاهات موظفي العال

حنو التدريب، فإن مشكلة الدراسة تتبلور يف حتديد وحتليل اجتاهات موظفي العالقات العامة يف 
والوقوف على رؤية هؤالء  ،اجلامعات السعودية حنو التدريب كوسيلة لتعزيز مهارات هؤالء املمارسني

ملعوقات اليت حتول دون إقامة هذه الدورات التدريبية أو وحتديد أهم ا. املمارسني جتاه الدورات التدريبية
 .االستفادة منها بالشكل األمثل عند إقامتها

 :وبذلك تتلخص مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل

ما هي اتجاهات موظفي العالقات العامة في الجامعات السعودية الحكومية واألهلية نحو 
 ؟التدريب
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 أهمية الدراسة

 :ية الدراسة يف جانبنيتربز أمه

 األهمية العلمية

املتزايــــــــد علــــــــى املســــــــتويني الــــــــدويل واحمللــــــــي العلمــــــــي تــــــــأة الدراســــــــة احلاليــــــــة مســــــــايرة لالهتمــــــــام  .0
ــــــات العامــــــة ودورهــــــا ــــــة و  بالعالق ــــــة فاعل ــــــني املؤسســــــات إاألساســــــي يف تكــــــوين عالق جيابيــــــة مــــــا ب

 .واملنظمات ومجاهريها
يـــــة يف جمـــــايل العالقـــــات العامـــــة والتـــــدريب مـــــن خـــــالل تســـــعى هـــــذه الدراســـــة إلثـــــراء املعرفـــــة العلم .0

 .تقدمي مادة حبثية علمية تضاف إىل الرصيد العلمي املتوافر يف املكتبات العربية
 .لدراسات مستقبلية أخرى يف هذا اجملال اهلام واحليوي وقع أن تفتح هذه الدراسة اجملاليت .8

 األهمية التطبيقية

ــــــ .0 ة الــــــيت ســــــتقدم للمتخصصــــــني يف حــــــلومــــــات اهلامــــــة والناجألمهيــــــة باملعمــــــن هــــــذه ا ايتمثــــــل جانًب
اإلدارات، والـــــــــيت  يريب، وكـــــــــذلك لصـــــــــناع القـــــــــرارات ومـــــــــدير جمـــــــــايل العالقـــــــــات العامـــــــــة والتـــــــــد

 .ستساعدهم يف رسم السياسات اإلعالمية واإلدارية ملؤسساهتم
الضــــــــــعف يف جمــــــــــال التــــــــــدريب وبراجمــــــــــه املقدمــــــــــة ملنســــــــــو  التعــــــــــرف علــــــــــى مــــــــــواطن القصــــــــــور و  .0

 .ت العامة يف اجلامعات السعوديةالعالقا

 الدراسات السابقة

يتناول األول منها الدراسات السابقة املتعلقة بالعالقات  :لدراسات السابقة وفق ثالثة حماورمت عرض ا
العامة، واحملور الثاين يستعرض العالقات العامة يف اجلامعات واملؤسسات التعليمية، أما احملور الثالث 

 .ليت حتدثت عن التدريبفيعرض الدراسات ا
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 الدراسات السابقة المتعلقة بالعالقات العامة

 م2991, مرغالني وآخروندراسة 
اجلوانب اإلدارية والتنظيمية وأساليب ممارسة العالقات العامة يف هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على 

، اطرح املشكالت الناجتة عنهوالتقومي املوضوعي هلا و  ،ومي يف اململكة العربية السعوديةاجلهاز احلك
والتوصل إىل أهم التوصيات العملية اليت ميكن أن تسهم حبل هذه املشكالت اليت تعرتض أداء العالقات 

 . العامة يف األجهزة احلكومية يف اململكة العربية السعودية على أساس علمي موضوعي
فت بدورها من جمموعتني على النحو من األجهزة احلكومية باململكة، واليت تألتكون جمتمع الدراسة 

 :التايل
تكونت من الوزارات واملصاحل احلكومية املركزية واملؤسسات العامة املركزية واجملالس : اجملموعة األوىل -أ

 .واهليئات والدواوين والرئاسات العامة
يئات واملصاحل تكونت من املديريات والفروع التابعة للوزارات واملؤسسات واهل: اجملموعة الثانية -ب

 .احلكومية يف املناطق املختلفة والبلديات واإلمارات واجملمعات القروية
مفردة يف اجملموعة األوىل يتواجد يف أغلبها إدارات  18لتتألف من  اقد مت اختيار عينة البحث عشوائيً و 

أغلبها إدارات أو  مفردة من اجملموعة الثانية، ال يتواجد يف 92سام أو وحدات للعالقات العامة، وأو أق
 .أقسام أو وحدات للعالقات العامة

 .وقد استخدم فريق البحث يف دراسته أداة االستبانة كأداة جلمع املعلومات
 :نتائج الدراسة

حيث مل تتجاوز بأحسن األحوال  ،اخنفاض نسبة املوظفني الذين انتظموا يف دورات تدريبية .0
12.% 

 .توجد هبا إدارات أو أقسام أو وحدات للعالقات العامة أغلب اجلهات اليت أجريت عليها الدراسة .0
النسبة الكربى من األجهزة احلكومية اليت أجريت عليها الدراسة ربطت إدارة العالقات العامة مع  .8

 .املستويات اإلدارية العليا كمستوى إشرايف
ستشارية يف جمال نسبة كبرية من إدارات العالقات العامة يف القطاع احلكومي ال تستعني خبربات ا  .1

 .العالقات العامة
 :تراوحت الصعوبات اليت واجهت أنشطة العالقات العامة ما بني

 



- 7 - 
 

 .عدم كفاية املخصصات املالية -أ  
 .لني ألمهية العالقات العامةؤو عدم تفهم املس -ب  
 .ارتفاع تكلفة أنشطة العالقات العامة واخلدمات اخلاصة بالعالقات العامة -ج 
 .زانية العالقات العامة كلما احتاج األمر إىل ضيط املصروفاتختفيض مي -د 

 Yung Wook, & Hon 1998دراسة 

والربط بينها وبني ، نو العالقات العامة الكوري وحتديد النموذج الذي يفضله ممارس ىلإهدفت الدراسة 
 . مستويات الرضا الوظيفي

، لعامة الكوريني يف العاصمة سيؤولالعالقات ا يمن ممارس 027دراسة استقصائية لـ حيث أجريت 
وأظهرت النتائج أن ممارسي العالقات العامة املستهدفني يستخدمون النماذج املهنية لوكاالت الصحافة 

 .أو العالقات العامة املهنية، ومع ذلك فهم يطمحون إىل  ممارسة كال االجتاهني. واإلعالم

مقتنعون أكثر بأعماهلم من  توجه املهين العايلي الو أظهرت الدراسة أن ممارسي العالقات العامة ذ
أشارت إىل جيابية والنماذج املعيارية فجوة بني النماذج اإلهذه ال، ي التوجه املهين املنخفضو املمارسني ذ
 .ماذج املهنية وبني الرضا الوظيفيجيابية قوية بني النإوجود عالقة 

 م2991, دراسة السلعوس

رة العليا واجلمهور لطبيعة العالقات العامة واألدوار املنوطة هبا يف هدفت إىل معرفة مدى فهم اإلدا
املؤسسات األردنية واخلاصة، وكذلك تأثري أجهزة العالقات العامة يف املؤسسات األردنية على اجتاهات 
اجلماهري وآرائهم على الصعيدين الداخلي واخلارجي، ومدى كفاءة هذه األجهزة يف خمتلف املؤسسات 

 .ةاألردني

 :خلصت الدراسة إىل نتائج أمهها

 إن مفهوم العالقات العامة ما زال يكتنفه اليموض واخللط وعدم الوضوح . 

  جبهاز العالقات العامة اكافيً   اة العليا ال تبدي اهتمامً اإلدار . 
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  أوضحت املقابالت اليت أجراها الباحث عدم اهتمام اإلدارة العليا بعقد دورات تدريبية يف حقل
 .ات العامة واختيار الكوادر املتخصصة للعمل فيهاالعالق

 م2991, دراسة الخاجة

هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى كفاءة أداء العاملني وفاعليته يف جمال العالقات العامة يف بلدية 
بلة اعتمدت الدراسة على منهج دراسة احلالة، واستخدمت أداة املقا. بدولة اإلمارات العربية املتحدة د 

وقامت الباحثة جبمع املعلومات بعدة طرق أمهها املقابلة املفتوحة للعاملني . املفتوحة كأداة جلمع البيانات
 .بالبلدية

 :ومن أهم النتائج

املني يف كل الع  ن  إحيث  ،كشفت الدراسة االهتمام الذي توليه املؤسسة بالدورات التدريبية .0
 .تدريبيةالتحقوا بدورات  االعالقات العامة تقريبً 

 .كشفت الدراسة أن أكثر من نصف العاملني يف القسم من احلاصلني على درجات علمية جامعية .0
فيما يتصل بعمل اجلنسني يف العالقات العامة، أظهرت الدراسة أن غالبية العاملني لديهم اجتاهات  .8

 .إجيابية حيال عمل اجلنسني يف العالقات العامة
 اتصالية أن املمارسني كافة تقريبً ت الشخصية واملهارات االأوضحت الدراسة فيما يتصل بالسما .1

ألهنا تتطلب مسات شخصية ومهارات  ؛على دراية كبرية بأن العالقات العامة ليست وظيفة أي فرد
 .معينة

 م1224, دراسة الحربي
لتعرف على هدفت الدراسة إىل معرفة طبيعة الدور الذي تقوم به العالقات العامة يف املنشأة احلكومية وا 

مفهوم العالقات العامة لدى العاملني، وعلى عالقة إدارة العالقات العامة مع اإلدارة العليا باملؤسسات 
وتربز أمهية هذه الدراسة يف معرفة تصور العاملني يف جمال . احلكومية يف اململكة العربية السعودية

 .ت احلكوميةالعالقات العامة لدور العالقات العامة ووظائفهما يف املنشآ
 : جاءت أهم النتائج على الشكل التايل

 .من أفراد العينة يؤكدون أن الصلة وثيقة مع اإلدارة العليا% 9268تبنّي أن  .0
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حيث تبنّي أن أفراد من العناصر املؤثرة على األداء، هناك اختالف ذو داللة إحصائية يف عدد  .0
 .حاسمالعالقات العامة يولون أمهية كبرية للميزانية كعامل 

أفصحت النتائج عن وجود نسبة ال بأس هبا من رضا العاملني بإدارات العالقات العامة عن  .8
% 2869وذلك بنسبة . دعم اإلدارة العليا يف جمال األنشطة اليت تقوم هبا إدارة العالقات العامة

 .من أفراد العينة
العامة من أجل  أفصحت النتائج عن وجود اختالف يف حجم االستفادة من مصادر العالقات .1

 .حتقيق وظائف اإلدارة العليا
 الدراسات السابقة المتعلقة بالعالقات العامة في الجامعات والمؤسسات التعليمية

 Albadr, 1972دراسة 

أول دراسة تناولت العالقات العامة يف اجلامعات  -حسب علم الباحث  –هذه الدراسة  تعترب
مدى فعالية برامج العالقات العامة فيما يتعلق مبواقف أفراد السعودية، حيث هدفت الدراسة إىل حتديد 

اجملتمع وطالب الكليات جتاه اجلامعة، وكذلك حتديد دور العالقات العامة كأداة إدارية يف الكليات 
جلامعات واجلامعات، إضافة إىل استنتاج املالحظات حول مدى احلاجة للعالقات العامة يف الكليات وا

 أجهزة عالقات عامة ريكذلك هدفت الدراسة إىل معرفة مدى أمهية توف. الناميةبصفة خاصة للدول 
 .ؤسسات التعليم العايلالة مبفعّ 

عضو من أعضاء هيئة التدريس،  12مكونة من  اليت مت اختيارها بطريقة عشوائية وكانت عينة الدراسة
 امللك سعود( رياضال)عضو من جامعة  02عضو من جامعة امللك عبدالعزيز، و 02حيث اختيار 

، من جامعة امللك سعود 02منهم من جامعة امللك عبدالعزيز، و 02طالب،  12، كما مت اختيار حالًيا
 .يف مدينة الرياض 02منهم يف مدينة جدة، و 02مواطًنا،  12وكذلك مت اختيار 

من هتمام الكايف أن مواطين مدينة جدة مل ينالوا باال: وخلصت الدراسة إىل العديد من النتائج، أبرزها
( الرياض)إدارة العالقات العامة جبامعة امللك عبدالعزيز، وأن أعضاء هيئة التدريس والطالب يف جامعة 

امللك سعود حالًيا أقل وعًيا بأهداف اجلامعة مقارنة مع أعضاء هيئة التدريس وطالب جامعة امللك 
  .ضرورية لتحسني صورة اجلامعة أمام اجملتمع عبدالعزيز، وأفادت الدراسة إىل أن أنشطة العالقات العامة
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  Wiedmer & Kowalassk, 1995دراسة

: هي أمريكية مدرسة يف أربعة واليات 028هدفت الدراسة إىل فحص ممارسات العالقات العامة يف  
مدير للعالقات  022من خالل مسح واستطالع أجري على ( إيلينوي وإنديانا ومينيسوتا ووسكنسن)

 وقد دلت النتائج على أن ما، مدير شكلوا عينة الدراسة 028املدارس، استجاب منهم  العامة يف
من املدارس املشمولة بالدراسة مل يكن لديها سياسة أو خطة تقود أو توجه نشاط % 10يقارب 

كذلك ، من املدارس ال يتوافر لديها موظفني متخصصني بالعالقات العامة% 02العالقات العامة وأن 
لدراسة أن أكثر التقنيات املستخدمة يف جمال العالقات العامة هي نشر املعلومات واألخبار أوضحت ا
على أن املشاكل األساسية اليت تُعاين منها العالقات  اودلت النتائج أيضً ، ارس وأنشطتهااملتعلقة باملد

 .نشطةالعامة يف املدارس هي قلة املوارد واملخصصات اليت ال تكفي لتيطية النفقات واأل

 Gillis, 1997دراسة 

والكليات األمريكية  اجلامعاتمن  يف عّينةهدفت الدراسة للتعرف على قدرة موظفي العالقات العامة 
 .واإلسهام يف صنع القرار يف املؤسسة، حداث التييريات وفق اإلمكانات املتاحةإعلى  الصيرية

ة الذين يعملون ضمن الطاقم االستشاري أن موظفي العالقات العام: وخلصت الدراسة إىل نتائج أمهها
 اإذ تؤدي هذه املواقع االستشارية دورً ، لرئيس اجلامعة أو الكلية لديهم قدرة عالية على إحداث التييري

وخلصت الدراسة إىل أن معظم موظفي العالقات العامة يف اجلامعات ، يف إدارة التييري يف املؤسسة امهمً 
من اهلرم  وال يعاملون على مستوى عال  ، ستوى االستشاريجيري وضعهم يف مستوى أقل من م

حداث التييري يف مسرية إالوظيفي، وأكدت الدراسة أن موظفي العالقات العامة لديهم القدرة على 
ولقد أوصت ، إال أن هذه القدرة تتأثر وفق وضعها ضمن سلم املؤسسة اهلرمي، املؤسسة التعليمية

قات العامة يف إحداث التييري يف املؤسسة من خالل إعطائهم الصالحيات الباحثة بدعم مبدأ أمهية العال
 .الالزمة
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 Langat, 1997دراسة 

هدفت الدراسة للتعرف على األعمال واإلسرتاتيجيات اليت تستخدمها العالقات العامة يف اجلامعات يف  
لبحث الذي استخدم فيه وقد أجرى الباحث دراستني استطالعيتني قبل البدء با، كندا لتحقيق أهدافها

 .نرتنتالت والوثائق املطبوعة ومواقع اإلوقام جبمع املعلومات من خالل املقاب، املنهج النوعي

وتوصلت الدراسة إىل قيام مكتب األحباث والعالقات اخلارجية بتصميم هيكلية عمل العالقات العامة 
والعالقة مع اجملتمع  يةتيجيات االتصالسرتاعالقة مع الصحافة واملنشورات واإلإذ تضمنت ال ،وبراجمها

، استقطاب طلبة مميزين :وهي، ولويات للجامعةأوهتدف هذه األعمال إىل تعزيز ثالث ، دارة القضاياإو 
 .وجذب مصادر مميزة ومهمة ،واستقطاب أساتذة وعاملني مؤهلني

 م2991, راسة محافظةد

اجلامعات احلكومية األردنية من وجهة نظر  هدفت هذه الدراسة إىل تقييم عملية العالقات العامة يف
البحث، والتخطيط، )أعضاء هيئة التدريس، كما هدفت إىل معرفة ترتيب مراحل عملية العالقات العامة 

وهدفت كذلك إىل معرفة ترتيب دوائر العالقات العامة يف اجلامعات من حيث (. واالتصال، والتقومي
إىل التعرف على مدى وجود فروقات ذات داللة  اسة أيضً هدفت الدراو . املراحل مدى قيامها هبذه

إحصائية بني املتيريات الشخصية ألفراد العينة من جهة، وتقييم مراحل عملية العالقات العامة من جهة 
 .أخرى

 :أهم النتائج

خدمة يف التدريس اجلامعي أن دوائر العالقات العامة ( سنة 01-00)يرى أفراد العينة ممن لديهم  .0
 .وناجحة يف استخدام مرحلة االتصال بصورة تفوق غريها من املراحل فعالة

أن دوائر العالقات العامة فعالة ومميزة يف ( أستاذ مشارك)و( أستاذ)يرى أفراد العينة من رتبيت  .0
 .استخدام مرحلة االتصال

مجيع مراحل يرى أفراد العينة من خمتلف الرتب األكادميية أن دوائر العالقات العامة حتسن استخدام  .8
 . عملية العالقات العامة
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 .توصلت الدراسة إىل وجود عالقات ارتباط موجبة بني مجيع مراحل عملية العالقات العامة .1

أوصت الدراسة بضرورة حتسني أداء دوائر العالقات العامة يف اجلامعات، وضرورة استحداث شعبة أو  
 .لعامةقسم للدراسات ومسوح الرأي العام يف دوائر العالقات ا

 م2991, دراسة بشارة

استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذي يقوم به جهاز العالقات العامة جبامعة امللك عبدالعزيز  
لدعم فعاليتها وخدماهتا، واآلثار اليت يعكسها هذا الدور على اجتاهات وسلوك اجلماهري الداخلية 

تستهدف تطوير جهاز العالقات العامة مع حماولة وضع تصور أو خطة عمل . واخلارجية للجامعة
 .باجلامعة

 :توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها

يف  كبري مع، والذي بدوره يتوقع منها دورٌ على اجملت اومباشرً  اكبريً   ان جلامعة امللك عبدالعزيز تأثريً إ -0
 .جماالت متعددة

 .مصادر رمسية للحصول عليهاأن مجاهري اجلامعة تعاين من عدم كفاية املعلومات، وعدم توفر  -0

 .أن هناك درجة متوسطة من عدم الرضا العام بني اجلمهور الداخلي واخلارجي -8

 .أن األجهزة االتصالية باجلامعة ال تعطي أولوية لكسب ثقة مجهورها -1

أقل من أن تقومي مجاهري اجلامعة لفعاليتها، ولفعالية العالقات العامة هبا يقرتب من احلد املتوسط أو  -1
 . ذلك

 .تتعلق بزيادة فعالية كل من اجلامعة وجهاز العالقات العامة هبا: أهنيت الدراسة مبجموعة توصيات

  Anumatratchakit, 2002دراسة

واملهارات اليت جيب أن تتوفر ، هدفت الدراسة للتعرف على مسؤوليات موظف العالقات العامة ومهامه
وقد استخدم الباحث املنهج ، ات وموظفي العالقات العامةفيه من وجهة نظر كل من رؤساء اجلامع
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يف العالقات العامة يف اجلامعات  اربعني رئيس جامعة وأربعني موظفً وصمم استبانة أل، الوصفي التحليلي
 .اخلاصة يف تايالند جلمع البيانات

مفاهيم رؤساء وجود فروق ذات دالالت إحصائية بني : توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج بينها
، عالقة املؤسسة باجملتمع وبالصحافة: اجلامعات ومفاهيم موظفي العالقات العامة يف املوضوعات التالية

وتوقع ، دارة األزمات ويف تطوير خطتهاإواملشاركة يف ، وملوظفي اجلامعة وتقدمي النصح إلدارة اجلامعة
وقد ، ر من الذي تقوم به ولكنها مل تُفّعلرؤساء اجلامعات أن تقدم العالقات العامة أنشطة مهمة أكث

، اتفق الفريقان على أمهية املهارة ملوظف العالقات العامة يف اجملاالت الفنية واإلدارية واملهارات الفنية
وبّينت الدراسة أن أكثر ، وتوقع رؤساء اجلامعات أن تقوم بدور أكرب يف جمال اخلرجيني ولكنها مل تفعل

نشطة والصحافة كز على املنشورات ومتابعة بعض األة يف اجلامعات ترت أنشطة العالقات العام
 .لكرتونيةاإل

على مفاهيم رؤساء  ابناءً  وأوصى الباحث بوضع تصور لوصف وظيفي ملوظفي العالقات العامة
ني املسؤوليات واملهارات واألنشطة اليت يؤدي وظفي العالقات العامة يبُ تصور وظيفي ملو ، اجلامعات
 .ىل عالقات عامة فاعلةإتنفيذها 

 م1224, دراسة الغامدي

لني يف القيادات اإلدارية يف املؤسسات التعليمية ؤو إىل معرفة حقيقية اجتاهات املس هدفت هذه الدراسة
التعرف على اجتاهات و . ة وأنشطتها والدور الذي تقوم بهيف اململكة العربية السعودية حنو العالقات العام

 :يلي ت التعليمية حنو كل مماملؤسساالقيادات يف ا

 أمهية العالقات العامة يف املؤسسات التعليمية. 
 األدوار اليت جيب أن تقوم هبا إدارة العالقات العامة يف املؤسسة التعليمية داخل املؤسسة وخارجها. 
 أسلوب تنظيم وعمل إدارات العالقات العامة يف املؤسسات التعليمية. 
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املستوى التعليمي، سنوات اخلربة، االرتباط اإلداري، املركز ) :ت التاليةة ما إذا كان للمتيرياومعرف
تأثري على اجتاهات القيادات حنو وضوح مفهوم العالقات العامة وأمهيتها، واألدوار اليت تقوم  (الوظيفي

 . عملها وإسرتاتيجيةهبا داخل وخارج املؤسسات التعليمية وأسلوب تنظيمها 

 :ن النتائج، أمههاخلصت الدراسة إىل عدد م

 .فما فوق جامعيٌ  ن القيادات اإلدارية لديها مؤهلٌ اليالبية العظمى م -0

من القيادات اإلدارية على أن العالقات العامة هي الواجهة احلقيقية اليت تعكس % 9268يؤكد  -0
 .نشاط املؤسسة التعليمية

عالقات العامة يف املؤسسات من القيادات اإلدارية على وضوح مفهوم إدارة ال% 1861يؤكد  -8
 .منهم غري متأكدين أو غري موافقني على وضوح املفهوم% 1062التعليمية بينما 

من القيادات اإلدارية العليا يف اململكة على أمهية العالقات العامة يف املؤسسات % 21يؤكد  -1
 .ال يرون أمهيتها% 81التعليمية مقابل 

أثر على اجتاهات القيادات اإلدارية التعليمية ما ( املركز الوظيفي –ي املؤهل العلم)مل يكن ملتيريات  -1
 .حيث كان هلما تأثري بسيط يف االجتاهات ؛عدا متيريي سنوات اخلربة واالرتباط اإلداري

 : تعددت توصيات الدراسة، وأمهها

  .سرتاتيجية لعمل إدارات العالقات العامة يف املؤسسات التعليميةإالعمل على حتديد  .0
رفع كفاءة العاملني يف إدارات العالقات العامة والعمل على توظيف متخصصني يف العالقات  .0

العامة؛ ألن من أسباب عدم اهتمام اإلدارة العليا قد يكون طريقة عمل هذه اإلدارات وعدم 
 .فهم موظفيها للدور الذي ينبيي القيام به
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 م1221دراسة الحماد, 

الدور املؤسسي للعالقات العامة باجلامعات من وجهة نظر موظفي هذه الدراسة إىل معرفة  هدفت
للعالقات العامة يف  العالقات العامة واإلعالميني، وكذلك تسعى للتعرف على األدوار املؤسسية

اجلامعات،  وتوضيح الفرق بني رؤية كٌل من موظفي العالقات العامة واإلعالميني يف نظرهتم لإلدوار 
الدراسة معرفة األهداف اليت يفرتض أن تسعى إدارة العالقات العامة لتحقيقها،  املؤسسية، ومن أهداف

 .والتعرف على األنشطة وأساليب تعامل أجهزة العالقات العامة مع مجاهريها

واستخدم أداة االستبانة، وكان جمتمع البحث مكون  منهج لبحث الوصفي املسحي املقارناتبع الباحث 
جامعة امللك سعود، جامعة امللك عبدالعزيز، جامعة امللك فهد للبرتول : يمن أربع جامعات سعودية ه

 .واملعادن، جامعة امللك خالد، وعدد من الصحفيني والصحفيات

وتوصلت الدراسة إىل الدور املؤسسي إلدارة العالقات العامة بالنسبة ملوظفي العالقات العامة باجلامعات 
فروق دالة إحصائًيا بني موظفي العالقات العامة باجلامعات والصحفيني هو دور النشر، واتضح وجود 
إلدارة العالقات العامة حول رؤيتهم املتناسق باجتاهني وذلك والصحفيني يف نظرهتم لألدوار املؤسسية 

لصاحل موظفي العالقات العامة باجلامعات، ومن النتائج أيًضا تبنّي أن أكثر نشاط العالقات العامة يف 
استقبال الوفود وتنظيم الزيارات، وإقامة احلفالت، وأقلها هي قياس الرأي العام، والقيام اجلامعات هي 

 .وغريها من النتائج .بالبحوث والدراسات

 م1222, دراسة دراغمة

هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على الدور الذي تقوم به دوائر العالقات العامة يف كل من اجلامعات  
 .وأثره يف مجهور الطلبة، وموازنة أدائها ،(جاح وبريزيت واإلسالميةالن)الفلسطينية الثالث 

 :من أهم النتائج

 .تقصري دوائر العالقات يف اجلامعات الفلسطينية بدورها يف استقطاب طلبة الثانوية العامة .0
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تقصري دوائر العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية يف دورها يف بناء صورة إجيابية لدى  .0
 . املسجلني فيهاالطلبة 

جيابية إتقصري دوائر العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية يف دورها يف احلفاظ على صورة  .8
 .لدى الطلبة اخلرجيني

والعمل على ، وتنظيم زيارات هلم يف اجلامعة، عالم املختلفةضرورة استخدام وسائل اإلأوصت الدراسة ب 
والعمل على نقل ، وضرورة قياس الرأي العام الداخلي ألمهيته، ةمشاركة طلبة اجلامعة يف األنشطة اجلامعي
وضرورة توافر قاعدة بيانات ، ونقل صورة اجلامعة احلقيقة هلم، آراء الطلبة ومقرتحاهتم إلدارة اجلامعة

خاصة بالطلبة اخلرجيني يف دوائر العالقات العامة هبدف التواصل معهم ودعوهتم للمشاركة يف األنشطة 
 .للجامعات املختلفة

 م 1222, دراسة عرسان

، واستخدم لعالقات العامة يف جامعة األنبار بالعراقىل التعرف على عمل اإهدفت هذه الدراسة امليدانية 
 .املسحي واستمارة االستبياناملنهج الوصفي  يف هذه الدراسة

رئاسة اجلامعة )بار نسام العالقات العامة يف جامعة األومتثل جمتمع الدراسة جبميع العاملني يف أق
  .اموظفً ( 80)والبالغ عددهم ( عة هلاوالكليات التاب

 :نتائج الدراسة

الوظائف الرئيسة نبار ليس لديهم املعرفة العلمية بيف العالقات العامة يف جامعة األ مجيع العاملني .0
 .للعالقات العامة

م توفر الدعم املادي وقلة نبار متمثلة بعدمعة األتوجد معوقات يف عمل العالقات العامة يف جا .0
 .العالقات العامة املستلزمات املطلوبة وقلة اخلربة يف جمال

ثلة بنسبة عالية بالصحف متمنبار و القات العامة يف جامعة األتوجد وسائل اتصال خاصة بالع .8
 .نرتنتواإل

 .امللصقات بدرجة عالية يف التعامل مع مجهورها الداخليتستخدم العالقات العامة الصحف و  .1
 .ت يف تعاملها مع مجهورها اخلارجيت والصحف وامللصقانرتنتستخدم العالقات العامة اإل .1
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ر يف نباقبل العالقات العامة يف جامعة األمن  ازيارات من أكثر األساليب استخدامً الندوات وال .2
 .تعاملها مع مجهورها الداخلي

اجلمهور اخلارجي جلامعة  عساليب املستخدمة يف التعامل مالندوات واإلعالنات من أكثر األ .7
 .نباراأل

 م 1222, دراسة المشهداني

عة املستنصرية واجلامعة ىل التعرف على طبيعة وأنشطة ومهام العالقات العامة يف اجلامإهدفت الدراسة 
لف جمتمع الدراسة من مجيع املوظفني وقد تأ، دراسة املنهج الوصفي املسحيوقد استخدمت ال، العراقية

 .بالعراق تني يف مدينة بيداداجلامع كلتاأقسام العالقات العامة يف  العاملني يف 

 :أهم النتائج

ذهنية  اهلدف الرئيس ألقسام العالقات العامة يف اجلامعات العراقية كان يرتكز على بناء صورة .0
 .جيدة للجامعة لدى مجهورها

قسام لعاملني يف أليت جيب توافرها يف امهية الصفات واملؤهالت الشخصية اأوضحت النتائج أ .0
 .هداف املؤسسةلتحقيق أ العالقات العامة

ىل معايري إوع دون الرج ام لقسم العالقات العامة مت مركزيً أغلبية املبحوثني اتفقوا على أن تنسيبه .8
 .قسام العالقات العامةعلمية للتوظيف يف أ

، يف اجلمهور بة ومؤثرةالوسائل االتصالية مناس فضلعد أأن التلفزيون يُ  إجابات املبحوثنيأشارت  .1
مي يف اجلامعات يتم عمال العالقات العامة اليو نرتنت يف أنت النتائج أن استخدام اإلكما بيّ 

 .ابشكل كبري جدً 

 Noui, & other, 2012 دراسة
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور العالقات العامة يف تطوير وتعزيز اهلياكل العمومية لثالثة جامعات 

كما هدفت لتقييم . يربية، وهي جامعة احلسن الثاين، وجامعة احملمدية، وجامعة الدار البيضاءباململكة امل
سياسات العالقات العامة احلالية على املستوى الداخلي واخلارجي، مع التحقق من فاعلية تدفق 

 .املعلومات، وكذلك االختالفات يف توقعات اجلماهري
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. بائهماتذة اجلامعات والطالب وآمن خالل املقابلة مع أس الدراسة وقد مجع الفريق البحثي بيانات
تضمن التواصل املرن  سرتاتيجية واضحة للعالقات العامةليس لديها ا واتضح أن اجلامعات الثالث

 . ال من خمتلف اجلماهريبشكل فعّ 
فني يف وقد أوصت الدراسة بأمهية خلق قتوات اتصال مع خمتلف مجاهري اجلامعات، وضرورة تدريب املوظ

إدارة العالقات العامة، مع أمهية دعوة املتخصصني يف العالقات العامة لزيارة اجلامعات لتبادل اخلربات 
وكذلك جيب ختصيص ميزانية كافية إلدارة العالقات العامة يف اجلامعات، . وفتح قنوات تواصل معهم

 .وتعيني موظفني أكفاء يف إدارة العالقات العامة

 المتعلقة بالتدريبالدارسات السابقة 

 1992Rafael & Diaz ,دراسة 

اس جبامعة تكس تقومي فاعلية برامج التدريب يف كلية اجملتمع الشاملة بالتعاقدهدفت الدراسة إىل 
ومعرفة املعايري املستخدمة بواسطة جهات املال والصناعة لتحديد فعالية  بالواليات املتحدة األمريكية
بني  ا، وأوضحت النتائج أن هنالك فروقً تخدم الباحثان املنهجي الوصفيبرامج التدريب بالتعاقد، واس
توصلت الدراسة إىل عشرة معايري لقياس علية من ِقبل مفاوضي التدريب، بني التصورات ملعايري الفا

جات ااحرتام ذات املوظفني، استيفاء احتي: )فاعلية برامج التدريب املتمثلة يف األعمال والصناعة وهي
نوعية التعليمات، رضا املتدرب، القدرة على الوصول، تنمية الذات، مرونة التدريب، نوعية  الشركة،

 (.أخالقيات املوظفالتدريب، االتصال املفتوح، 

 1993Horner ,دراسة 

 10على رأس العمل، لعينة من سعت الباحثة ملعرفة فوائد التدريب حسب مستويات التييري يف السلوك 
مريكية، حيث صممت الباحثة حدة األألعمال التجارية يف الواليات املتمج تدرييب يف االتحقوا بربنا افردً 

قبلي )للتعرف على أداء وسلوكيات املتدربني خالل التدريب، ومت قياس أدائهم من خالل اختبار  امقياسً 
يب ، حيث مت قياس أدائهم من خالل اختبار سابق للتدريب، مث مت إجراء اختبار بعد التدر (وبعدي

وتوصلت بعد ذلك الباحثة بعد دراسة . حبوايل ثالثة شهور، واستعانت الباحثة مبجموعة ضابطة
 . االختبارات اليت أجرهتا إىل أن للتدريب نتائج إجيابية يف تييري سلوكيات املتدربني
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 م2999, دراسة الدوسري

 األجهزة احلكومية، اعتمدت هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التدريب يف إنتاجية العاملني يف 
 .اعتمدت على االستبانة كأداة للدراسةو الدراسة على املنهج الوصفي، 

 :أهداف الدراسة
لعاملون جبوازات الكشف عن االجتاهات األساسية ألهداف الربامج التدريبية اليت التحق هبا ا .0

 .املنطقة الشرقية
من املؤشرات املرتبطة مبعايري الربامج  الكشف عن اجتاهات العاملني جبوازات املنطقة الشرقية .0

 .لعاملني جبوازات املنطقة الشرقيةالتدريبية يف عالقتها بتنمية إنتاجية ا
 .لعاملني جبوازات املنطقة الشرقيةالتوصل إىل خمرجات الربامج التدريبية املرتبطة بتنمية إنتاجية ا .8
 .الربامج التدريبيةبيان العوامل اليت تزيد من فعالية  .1
 .حتد من فعالية الربامج التدريبيةان العوامل اليت بي .1
لعاملني التوصل إىل األساليب اليت تنشط فاعلية الربامج التدريبية يف عالقتها بتنمية إنتاجية ا .2

 .جبوازات املنطقة الشرقية
 :أهم النتائج

عة الرمسية املؤسسة إن عالقة الربنامج التدرييب برفع إنتاجية العاملني أو التأثري فيها ترجع إىل الطبي .0
 .للربنامج التدرييب نفسه

إن رؤية العاملني للعالقة بني الربنامج التدرييب واإلنتاجية يعتمد على نوع اخلربة ومدى معايشة أو  .0
 .املشاركة الفعلية للمتدرب

 .هناك عالقة متوازنة بني التدريب وإنتاجية العاملني، وهي من منط العالقات املوضوعية .8
 م1222, دراسة المحيا

هدفت هذه الدراسة إىل رصد اجتاهات طالب اإلعالم يف اململكة العربية السعودية حنو الربامج التدريبية 
يف جمال اختصاصهم، وقد طبقت الدراسة على عّينة من طالب قسمي اإلعالم يف جامعيت اإلمام حممد 

 .بن سعود اإلسالمية وامللك سعود
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ّينة الدراسة يرون أمهية التدريب وبراجمه التدريبية لدارسي من ع% 92وقد توصلت الدراسة إىل أن 
إعالمية متميزة يف اجملال اإلعالمي  ايب يصقل قدرات الطالب ويوفر فرصً اإلعالم وخرجييه، إذ أن التدر 
 .وانتقاهلم إىل سوق العمل

 م1222دراسة عبدالغني, 

لى املشكالت اليت تواجه التعليم هدفت هذه الدراسة لبحث توظيف تقنيات عصر املعلومات للتيلب ع
والتدريب اإلعالمي يف العامل العر ، كما حتاول معرفة كيفية استخدام التعليم االلكرتوين يف التيلب على 
مشكالت التدريب والتعليم اإلعالمي يف الوطن العر ، وكيفية التنسيق بني البالد العربية يف جمال 

ليم والتدريب اإلعالمي، وحماولة معرفة مستقبل استخدام التعليم استخدام التعليم اإللكرتوين يف التع
 .اإللكرتوين يف التعليم والتدريب اإلعالمي يف الوطن العر 

وكان جمتمع الدراسة مكون من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف كليات وأقسام اإلعالم يف اجلامعات 
اإلعالمية العربية، واستخدم الباحث أداة اإلستقصاء  العربية، واملمارسني للنشاط اإلعالمي يف املؤسسات

 .يف مجع بيانات الدراسة

من جمتمع الدراسة يرون إمكانية استخدام التعليم اإللكرتوين يف % 7161خلصت الدراسة إىل أن 
منهم على استخدام التعليم اإللكرتوين يف التدريب % 78كما وافق . التعليم اإلعالمي يف العامل العر 

ورتب األكادمييون مشكالت التدريب اإلعالمي، حيث جاء نقص املخصصات املالية، مث . عالمياإل
التجهيزات الفنية الالزمة لعمليات التدريب، مث عدم اإلميان بأمهية التدريب نتيجة تقدمي أهل الثقة على 

ون مشكالت كما رتب املمارسون اإلعالمي. أهل اخلربة، وضعف املدربني وعدم اهتمام املتدربني
 .وكانت إجاباهتم قريبة إلجابات األكادميينياإلعالمي التدريب 

 .   لتحقيق تنسيق بني دول العامل العر  يف جمال التدريب اإلعالمي% 80ومن نتائج الدراسة أيًضا وافق 

 م1221دراسة رضوان, 
ن يف إدارات و العامل لتدريبية اليت حيصل عليهاهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة الربامج ا

بون يف احلصول عليها وأمهية فئات وموضوعات هذه رغالعالقات العامة، وكذلك طبيعة الربامج اليت ي
واخلاصة اخلاصة بالعملية التدريبية الربامج بالنسبة هلم، وكذلك معرفة رأيهم وتقييمهم يف العناصر 
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العاملني يف العالقات العامة حنو التدريب، والتعرف على اجتاهات . مبوضوعات التدريب ومادته العلمية
وقد اعتمد الباحث على استمارة االستبيان يف مجع . م للعملية التدريبية بصفة عامةوكذلك تقيي

م البيانات، وكانت عينة الدراسة مكونة من عدد من العاملني يف إدارات العالقات العامة واإلعال
 .مبنظمات وشركات مصرية وخليجية

حصول العاملني يف إدارات العالقات العامة على برامج تدريبية يف جمال  :ما توصل له الباحثمن أبرز و 
أن العاملني يؤخذ بآرائهم الحتياجاهتم التدريبية  اومن النتائج أيضً . ختصصهم، وحتقق هلم فوائد كبرية
ة يف العملية وأبدت العينة تقديرها للمدرب األكادميي صاحب اخلرب . ولكن ليس بالصورة املطلوبة

ومن النتائج عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث حنو التدريب وتقييمه، وعدم تأثري العمل . التدريبية
 .مبنظمات حكومية أو خاصة حنو التدريب وتقييمه

 م1221, دراسة الوطيفي
، العراقيةل ىل الوقوف على آراء املتدربني بشأن تقومي برامج التدريب يف جامعة بابإهدفت هذه الدراسة 
وقد استخدم يف البحث استمارة استبيان وزعت ، جيابيات هذه الربامج وسلبياهتاإ يف حماولة للتعرف على

 .صلي للدراسةمن اجملتمع األ( %00)ت شكل، اشخصً ( 002)نة عشوائية بلغ حجمها على عي
من حيث تصميمها لتعزيز  جيابية جداً تدربني حول برامج التدريب كانت إنت نتائج الدراسة أن آراء املبيّ 

ثناء شاعة روح التعاون أبداع لديهم وإسهامها يف تنمية روح اإلإو ، م وتلبيتها ملتطلباهتم يف العملمهاراهت
 .تنفيذ الربنامج التدرييب

ن هناك درجة عالية من االتفاق مع مجيع فقرات االستبيان بني املشاركني يف أىل شارت النتائج إكما أ
قبول فرضية البحث  ىلوتشري هذه النتائج إ، عة بشأن تقوميهم لربامج التدريببية يف اجلامالربامج التدري
 .آلراء املتدربني أعلى من املتوسط امستوى تقومي برامج التدريب وفقً "اليت مفادها 

 م1221, لشرعةدراسة ا

دنية لألنشطة اليت هلا هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى تطبيق الشركات املسامهة العامة الصناعية األر  
عالقة بوجود إسرتاتيجية واضحة للتدريب وأثر ذلك على مستوى أداء العاملني فيها، ولقد توصلت 

 :الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها
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وجود عالقة ارتباط إجيابية ذات داللة إحصائية بني تطبيق الشركات املسامهة العامة الصناعية  .0
وكذلك  ،سرتاتيجي، وبني مستوى أداء العاملني فيهاإبية من منظور األردنية ملراحل العملية التدري

وجود هذه العالقة بني درجة تنوع الربامج التدريبية املقدمة يف هذه الشركات وبني أداء العاملني 
 .فيها

وجود عالقة ارتباط إجيابية ذات داللة إحصائية بني مدى تبين اإلدارة العليا يف هذه الشركات  .0
وكذلك وجود هذه العالقة اإلجيابية بني استخدام  ،التدريب وبني مستوى أداء العاملني إلسرتاتيجية

التقنية احلديثة كأساس لتطبيق برامج إسرتاتيجية التدريب يف هذه الشركات وبني مستوى أداء 
 .العاملني فيها

يّن أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك بعض املعوقات اليت تواجهها هذه الشركات عند تب .8
وعدم توفر املدربني ذوي الكفاءة  ،عدم وجود الثقافة التنظيمية :أمهها فعالة للتدريب إسرتاتيجية
 .ومجود القوانني واألنظمة ،العالية

ضرورة قيام الشركات املسامهة العامة الصناعية : خلصت هذه الدراسة إىل عدد من التوصيات أمهها
سرتاتيجيات واضحة للتدريب منبثقة من إ ارة العليا لتبيّن بتوفري مزيد  من االهتمام والدعم من اإلد

أساليب خمتلفة تباع االعامة للشركة، وكذلك ضرورة تنويع الربامج التدريبية املقدمة ألفرادها و  سرتاتيجيةاإل
ضرورة الرتكيز على استخدام التقنية احلديثة كأساس لتطبيق براجمها التدريبية وذلك  ايف التدريب، وأيضً 

 .أجل حتسني أداء العاملني يف هذه الشركاتمن 

 م1222, دراسة الطراونة

هدفت الدراسة للتعرف على مدى وجود االلتزام بتطبيق مراحل العملية التدريبية وأثره على جماالت 
األداء اليت تشمل اإلنتاجية واإلبداع والكفاءة، وصنع القرارات وختطيط األعمال يف اململكة العربية 

 . السعودية

 :أمهها، توصلت الدراسة إىل عدة نتائج

 .االلتزام بتطبيق مراحل التدريب يؤثر على مراحل التدريب وعلى جماالت األداء .0
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التقنية احلديثة تؤثر على مراحل التدريب وعلى جماالت األداء وخباصة يف جمال نقل املعلومة واملعرفة  .0
 .بسرعة وبدقة

: منية يف اململكة العربية السعودية بعض املعوقات، مثليواجه التدريب يف اإلدارات احلكومية واأل .8
 . وغياب الثقافة التنظيمية الداعمة للنشاطات التدريبية ،مجود القوانني واألنظمة

 ،واللجان ،واملناقشة ،احملاضرة :تستخدم األساليب التدريبية التقليدية بشكل واسع وتشمل .1
 .طة وعاليةبدرجة ترتاوح بني متوسواملؤمترات و  ،والندوات

 .حتتاج مرحلة تقييم الربامج التدريبية إىل املتابعة بعد انتهاء الربنامج التدرييب .1
 التعليق على الدراسات السابقة

اتضح للباحث من خالل مراجعته للدراسات السابقة وجود تراكم علمي مهم ومتنوع يف جمال دراسات 
العر ؛ وعلى الرغم من هذا التنوع إال أن اهتمامها  العالقات العامة يف اململكة العربية السعودية والوطن

كان   -لق مبجاالت التدريب وما يتع –مبجال العالقات العامة يف اجلامعات وخاصة اجلامعات السعودية 
كإشارة من اإلشارات اليت تدل على اخنفاض فعالية أداء موظفي   اوقد جاءت أحيانً ، للياية احمدودً 

يف بعض الدراسات، واليت ُرَدت إىل عوامل كثرية منها قلة الدورات التدريبية العالقات العامة كما ورد 
 (.م0990، مرغالين وآخرون)كما يف دراسة . كفاءهتاواخنفاض فعاليتها و 

 :ولذلك فإن أبرز ما خيلص إليه الباحث من مراجعته للدراسات السابقة ما يلي

دية بعـــــد حظهـــــا مـــــن الدراســـــة، بشـــــكل عـــــام مل تنـــــل أجهـــــزة العالقـــــات العامـــــة يف اجلامعـــــات الســـــعو  .0
ــــــدريبوبشــــــكل خــــــاص م وبراجمــــــه وفعاليتــــــه ومــــــردوده، وهــــــو مــــــا يعطــــــي أمهيــــــة للدراســــــة  وضــــــوع الت

مـــــن  يف اجلامعـــــات الســـــعودية في العالقـــــاتاحلاليـــــة يف التعـــــرف علـــــى الواقـــــع الفعلـــــي لتـــــدريب مـــــوظ
 .السعودية حنو التدريب رسي العالقات العامة يف اجلامعاتخالل رصد اجتاهات مما

مل يتم التطرق لدراسة واقع واجتاهات ممارسي العالقات العامة حنو  على حد علم الباحث فإنه .0
ما يربز أمهية هذه الدراسة باعتبارها أول دراسة تتناول  اوهو أيضً ، يف اجلامعات السعودية التدريب

 .حنو التدريباجلامعات السعودية دراسة اجتاهات موظفي العالقات العامة يف 
غلب الدراسات اليت تناولت العالقات العامة يف األجهزة احلكومية يف الوطن العر  ومنها أشارت أ .8

 :اململكة العربية السعودية إىل النقاط اآلتية
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تقصري دوائر العالقات العامة يف اجلامعات عن أداء دورها جتاه طالب الثانويات العامة وطالب  - أ
، وتوزيع الكتيبات واألقراص املدجمة اإلرشاديةوخاصة فيما يتعلق بنشر اإلعالنات ، اجلامعات

جيابية عن اجلامعات ونشاطاهتا، كما ورد إوتقدمي صورة ، وتنظيم لقاءات تعريفية باجلامعات ودورها
 (.الدراغمة وبشارة)يف دراسة 

    رضا اجلمهور الداخلي واخلارجي عن أداء وفعالية إدارات  اتفقت أغلب الدراسات على عدم - ب
 (.بشارة واحملافظة)العامة يف اجلامعات، كما يف دراسة كل من العالقات 

اليامدي )دراسة كل من كما يف ، هاز العالقات العامةجب اكافيً  ا تُبدي اإلدارات العليا اهتمامً ال - ج
 (.مرغالين وآخرونو والسلعوس 

للذين % 0060جاءت بنسبة حيث  ،اخنفاض نسبة املوظفني الذين انتظموا بدورات تدريبية - د
% 0062حيصلون على دورات أحيانًا، و% 1760صلون على دورات تدريبية بصفة دائمة، وحي

 (.م0227رضوان، )كما يف دراسة . حيصلون على دورات نادرًا
اليت جرت على بلدية د  بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ودراسة ( اخلاجة)ينما اختذت دراسة كٌل من 

 :حيث جاءت نتائجها أكثر إجيابية، وذلك كما يلي يف السعودية منحًى آخر،( احلر )
للدورات التدريبية للعاملني يف جهاز العالقات  اخاصً  اسسات موضوع الدراسة تعطي اهتمامً إن املؤ  -أ

 (.اخلاجة)كما يف دراسة . خضعوا لدورات تدريبية اقريبً كل العاملني ت  ن  إالعامة، حبيث 
من العينة  اتقريبً % 29ة مع اإلدارة العليا، كدون الصلة وثيقمن أفراد عينة البحث يؤ % 9268إن  -ب

 .(م0221، احلر )كما يف دراسة . راضون عن دعم اإلدارة العليا ألنشطة العالقات العامة
 :ما يليفقد جاءت نتائجها مركزة على ، وضوع التدريبأما الدراسات السابقة املتعلقة مب

بعض املعوقات من حيث إقامتها والتحاق العاملني فيها، يواجه التدريب يف اإلدارات احلكومية  .0
 .ومن حيث كفاءة وفعالية هذه الدورات، واعتماده على أساليب تدريب تقليدية

رات التدريبية اليت بني كفاءة وفعالية العاملني يف العالقات العامة والدو  جيا  ماإوجود ارتباط  .0
 (.رضوان)تدريب كما جاء يف دراسة خدام التقنية احلديثة يف الواست ينتظمون فيها

وعلى الرغم من اختالف الدراسات السابقة عن الدراسة احلالية من حيـث زاويـة تنـاول موضـوع العالقـات 
ــــيت ســــعت إليهــــا كــــل مــــن الدراســــات الســــابقة عــــن  ــــدريب، واخــــتالف األهــــداف ال العامــــة وعالقتهــــا بالت

وضــــوع الدراســــة احلاليــــة عــــن موضــــوع هــــذه الخــــتالف م ؛الــــيت تســــعى إليهــــا الدراســــة احلاليــــةاألهــــداف 
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إال أن الباحث قد استفاد من خالل اطالعه على الدراسـات السـابقة يف بلـورة الفكـرة البحثيـة . الدراسات
لدراســـــته وصـــــياغة مشـــــكلتها وأهـــــدافها وتســـــاؤالهتا وأمهيتهـــــا، وتعزيـــــز اجلانـــــب املهـــــتم بالعالقـــــات العامـــــة 

 .والتدريب

 أهداف الدراسة

دراسة اجتاهات موظفي العالقات العامة باجلامعات السعودية حنو : يس هلذه الدراسة هوإن اهلدف الرئ
 .التدريب

 :وذلك من خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية

بصفة  عات السعودية بالدورات التدريبيةالعالقات العامة باجلام والكشف عن مدى التحاق موظف .0
 .عامة ويف جمال التخصص

باجلامعات  التحق هبا موظفي العالقات العامةلدورات التدريبية اليت الكشف عن جماالت ا .0
 .السعودية يف حال وجودها

تقييم موظفي العالقات العامة باجلامعات السعودية للدورات التدريبية اليت التحقوا الكشف عن  .8
 .هبا

ها بشكل واالستفادة من، دون االلتحاق بدورات تدريبية لكشف عن املعوقات اليت تقف حائاًل ا .1
 .فاعل يف حال االنتظام هبا

معرفة مدى اهتمام اجلامعات السعودية بتدريب موظفي العالقات العامة فيها من وجهة نظر  .1
 .املوظف

 معرفة أبرز االحتياجات التدريبية املستقبلية من وجهة نظر موظفي العالقات العامة باجلامعات .2
 .السعودية

 تساؤالت وفرضيات الدراسة 

 :التساؤالت التالية علىإلجابة اسة استحاول الدر 

 ما مدى التحاق موظفي العالقات العامة باجلامعات بدورات تدريبية بصفة عامة؟ .0
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مــــــــــا مـــــــــــدى التحـــــــــــاق مـــــــــــوظفي العالقـــــــــــات العامـــــــــــة باجلامعـــــــــــات بـــــــــــدورات تدريبيـــــــــــة يف جمـــــــــــال . 0
 التخصص؟

عــــــات أن التحقــــــوا مــــــا جمــــــاالت الــــــدورات التدريبيــــــة الــــــيت ســــــبق ملــــــوظفي العالقــــــات العامــــــة باجلام. 8
 هبا؟ 

 ما هو تقييم موظفي العالقات العامة باجلامعات للدورات التدريبية اليت التحقوا هبا؟. 1

مـــــــــا املعوقـــــــــات الـــــــــيت تقـــــــــف دون التحـــــــــاق مـــــــــوظفي العالقـــــــــات العامـــــــــة باجلامعـــــــــات بالـــــــــدورات . 1
 التدريبية؟

ص مــــــن وجهــــــة نظــــــر مــــــا مــــــدى اهتمــــــام إدارة اجلامعــــــة بتقــــــدمي دورات تدريبيــــــة يف جمــــــال التخصــــــ. 2
 املوظف؟

مـــــــــا أبـــــــــرز االحتياجـــــــــات التدريبيـــــــــة املســـــــــتقبلية مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر مـــــــــوظفي العالقـــــــــات العامـــــــــة . 7
 باجلامعات؟

 :وتقوم الدراسة باختبار فرضني رئيسني وجمموعة من الفروض الفرعية على النحو التايل

ـــــــــــرئيس األول ـــــــــــة إحصـــــــــــائية يف مســـــــــــتويات التحـــــــــــاق مم :الفـــــــــــرض ال ارســـــــــــي توجـــــــــــد فـــــــــــروق ذات دالل
ذكـــــــــر، )الخـــــــــتالف النـــــــــوع  ســـــــــعودية بالـــــــــدورات التدريبيـــــــــة، وفًقـــــــــاالعالقـــــــــات العامـــــــــة يف اجلامعـــــــــات ال

 (.موظفـــــــون قـــــــدامى، موظفـــــــون جـــــــدد)واخلـــــــربة الوظيفيـــــــة ( حكوميـــــــة، أهليـــــــة)اجلامعـــــــة نـــــــوع ، و (أنثـــــــى
 :وفروضه الفرعية هي

ارسي العالقات توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات التحاق مم: الفرض الفرعي األول .0
 .العامة يف اجلامعات السعودية بالدورات التدريبية، وفًقا ملتيري النوع

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات التحاق ممارسي العالقات : الفرض الفرعي الثاين .0
 .(حكومية أهلية)العامة يف اجلامعات السعودية بالدورات التدريبية، وفًقا ملتيري نوع اجلامعة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات التحاق ممارسي العالقات : لفرض الفرعي الثالثا .8
 .العامة يف اجلامعات السعودية بالدورات التدريبية، وفًقا ملتيري اخلربة الوظيفية
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ــــــاين ــــــرئيس الث ــــــات العامــــــة : الفــــــرض ال ــــــة إحصــــــائية يف اجتاهــــــات ممارســــــي العالق توجــــــد فــــــروق ذات دالل
اجلامعـــــــــة نــــــــوع ، و (ذكــــــــر، أنثـــــــــى)الخــــــــتالف النـــــــــوع  وفًقـــــــــالســــــــعودية حنـــــــــو التــــــــدريب، يف اجلامعــــــــات ا

 :وفروضه الفرعية هي (.موظفون قدامى، موظفون جدد)واخلربة الوظيفية ( حكومية، أهلية)

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات ممارسي : الفرض الفرعي األول من الفرض الثاين .0
 .السعودية حنو التدريب، وفًقا ملتيري النوع العالقات العامة يف اجلامعات

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات ممارسي العالقات العامة يف : الفرض الفرعي الثاين .0
 (.حكومية أهلية)اجلامعات السعودية حنو التدريب ، وفًقا ملتيري نوع اجلامعة 

يف اجتاهات ممارسي العالقات  توجد فروق ذات داللة إحصائية: الفرض الفرعي الثالث    -ج .8
 .العامة يف اجلامعات السعودية حنو التدريب ، وفًقا ملتيري اخلربة الوظيفية

 مصطلحات الدراسة 

تنظيم نفسي مستقر للعلميات اإلدراكية واملعرفية والوجدانية لدى الفرد، يسهم بشكل  : هو االجتاه -أ
روبرت، . )حنو األشياء من حيث القبول أو النفور كبري يف حتديد الشكل النهائي الستجاباته الصادرة

 (.م0990وهارتلي، 

ويقصد باالجتاه يف هذه الدراسة التنظيم النفسي للعمليات اإلدراكية واملعرفية والوجدانية ملوظفي 
 . العالقات العامة يف اجلامعات السعودية احلكومية واألهلية حنو التدريب

ـــــات العامـــــة -ب خططـــــة الـــــيت يقـــــوم هبـــــا الفـــــرد أو املؤسســـــة أو الدولـــــة لكســـــب اجلهـــــود املهـــــي : العالق
ثقـــــــة اجلمهـــــــور، وحتقيـــــــق التفـــــــاهم املتبـــــــادل مـــــــن خـــــــالل االتصـــــــاالت املســـــــتمرة والسياســـــــات واألفعـــــــال 

 (.01م، 0228عجوة، . )املرغوبة لتلبية احتياجات اجلمهور يف إطار ما هو ممكن ومشروع

هــــــــو كــــــــل  عالقــــــــات العامــــــــة يف هــــــــذه الدراســــــــةالاملقصــــــــود مبوظــــــــف : العالقــــــــات العامــــــــة وموظفــــــــ -ج
يف إدارات أو ( الـــــــذكور واإلنـــــــاث)موظـــــــف مُيـــــــارس مهـــــــام وأنشـــــــطة العالقـــــــات العامـــــــة واإلعـــــــالم فقـــــــط 

 (.احلكومية واألهلية)السعودية أقسام أو وحدات العالقات العامة يف اجلامعات 
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وتشمل املعلومات ، ماعةنشاط خمطط هبدف إحداث تييريات يف الفرد واجل :يعرف بأنه: التدريب -د
واخلربات واملهارات وطرق العمل والسلوك واالجتاهات، اليت تؤهل الفرد واجلماعة إىل القيام بأعماهلم 

 (.89، م0988درويش، . )وإحساس متزايد باألمن واالستقرار املهين والوظيفي، بكفاءة وإنتاجية عالية

قات ريبية املوجهة لألفراد العاملني يف أقسام وإدارات العالعبارة عن الربامج التد: فيعرف بأنه: اأما إجرائيً 
لتحقيق أهداف ، هبدف زيادة مهاراهتم وخرباهتم وتطوير كفاية أدائهم ؛العامة يف اجلامعات السعودية

 .وغايات اجلهة
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 الفصل الثاني

 : العالقات العامة في الجامعات

 التدريب – االتجاهات –األنشطة 
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 مقدمة

. يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة من خالل استعراض الرتاث العّلمي املرتبط مبوضوع الدراسة
 : يف ثالثة مباحث رئيسة وهي

 .العالقات العامة يف اجلامعات: املبحث األول

 .مكوناهتا، أنواعها، أساليب قياسها... االجتاهات: املبحث الثاين

 .أساليبه ومعوقاته... ريبالتد: املبحث الثالث

 العالقات العامة في الجامعات: المبحث األول

 مفهوم العالقات العامة

بسبب كثرة  ؛يتفق أغلب كتاب العالقات العامة على صعوبة إجياد تعريف حمدد للعالقات العامة
عددًا كبرياً  وعلى الرغم من هذا فإن مثة، ومداخل فهمها وإدراكها، اوتعدد مجاهريه، أنشطتها وأهدافها

 :من التعاريف للعالقات العامة منها

اجلهود املخططة : والذي يعّرف العالقات العامة على أهنا، تعريف املعهد الربيطاين للعالقات العامة
، م0202، جعفر)والتفاهم املتبادل بني املنظمة ومجهورها  ة السمعة احلسنةواملستمرة لتأسيس وصيان

077.) 

قناع التوسل باملعلومات واإل :بأن العالقات العامة هي: Edwared Bernaysومنها تعريف 
 (.08، م 0927، برينز وآخرون. )والتكيف لكسب تأييد الرأي العام لنشاط أو هدف أو مؤسسة ما

اجلهود املخططة يف حماولة للتأثري على  :العالقات العامة هي فهو  Cutlip & et.alأما تعريف 
 Cutlip & Center, Broom. )ااملسؤول واملقبول اجتماعيً ألداء الرأي من خالل ا

2008,16) 
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 Puplic Relationعلى صفحات دوريته  Goris woldلد غورس و ما التعريف الذي قدمه أ 
News  الوظيفة اليت تقوم هبا اإلدارة لتقومي االجتاهات  :العالقات العامة هي: فهو على الشكل التايل

وتنفيذ برنامج ، سياسات الفرد أو املنظمة مبا يتفق مع مصلحة اجلمهور وحتديد، وحتديد االجتاهات
 (.2، م0202، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. )يهدف إىل كسب رضا هذا اجلمهور وتفهمه

 يعرف ، الذيالدكتور علي عجوةويرى الباحث أن التعريف اإلجرائي للعالقات العامة ما أشار إليه 
اجلهود املخططة اليت يقوم هبا الفرد أو املنظمة أو الدولة لكسب ثقة اجلمهور  :بأهنالعامة العالقات ا

فعال املرغوبة؛ لتلبية احتياجات التصاالت املستمرة والسياسات واألوحتقيق التفاهم املتبادل من خالل ا
 (. 00-01، م0221، عبده.  )اجلمهور يف إطار ما هو ممكن ومشروع

 العامة في الجامعاتأنشطة العالقات 

تؤدي العالقات العامة مهام عديدة يف اجلامعات، فعن طريقها يكون االتصال مع مجهور اجلامعات 
وكذلك تنفذ ما يوكل هلا من مهام يف إطار عملها، وتوضح العالقات العامة الصورة . الداخلي واخلارجي

فة، وأيًضا من خالل القيام بالعديد من ترغب اجلامعة يف التعريف هبا عرب قتوات االتصال املختلاليت 
 .األنشطة والفعاليات بالتعاون مع اجلهات داخل اجلامعة أو خارجها

وبدرجة ، يضاف إىل ذلك نشاطات متعددة متارسها يف األوقات العاديةبأنه ( م0220عجوة، )ويرى 
من أمثلة هذه األنشطة و ، أكثر كثافة يف األوقات اليت تكون فيها اجلامعات حباجة للرتويح عن نفسها

جتماعية الصحية واإل والرعاية، العمل واحملاضرات رشتنمية الثقافة العامة من خالل تنظيمها للندوات وو 
منهم  -وخباصة اجلدد  -إضافة إلعالم لطالب ، واستقبال الوفود الطالبية اليت تزور اجلامعات، للطالب

، وتنظيم حفالت التخرج، راسة وغريها من األمور اهلامةبكل ما يتعلق بنظم ولوائح اجلامعات ونظام الد
، وربط اخلرجيني باجلامعة باجملتمع احمللي من خالل الدراسات اليت جتريها وتكون ذات فائدة للمجتمع

 (.078-072، م0220، عجوة)وتوطيد الصلة بني اجلامعة وجهات الدعم املختلفة 

 (دافالرسالة واأله)العالقات العامة في الجامعات 

كما أن لكل جامعة من اجلامعات ولكل مؤسسة من املؤسسات رسالة متيزها عن غريها وتضفي عليها 
كذلك فإن للعالقات العامة ، وتعكس تفردها ومتيزها عن غريها وحتدد هويتها وطبيعتها، طابعها اخلاص
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ار املتكاملة للعالقات واليت مت إبرازها من خالل األدو ، رسالتها ومهمتها اليت تؤديها داخل اجلامعات
ومتنحه ،  عن اجتاه عمل هذه اإلدارة وصورته الشاملة وطابعه املميزوهي تعرّب ، العامة داخل اجلامعات
عد وتُ ، وتوجه كافة التصرفات، سرتاتيجياتكز عليها األهداف والسياسات واإلالنظرة املوسعة اليت ترت

 .يها غاياهتا وأهدافهااملربر لوجود هذه اإلدارة والركيزة اليت تستند عل

من األمور احليوية واملهمة يف حتديد  اعد أمرً القات العامة باجلامعات يُ لذا فإن وضع رسالة واضحة للع
 :جوانب متعددة للعمل منها

 .وضع غايات وأهداف واضحة لإلدارة .0
 .وضع معايري وأسس لتخصيص موارد هذه اإلدارة .0
 .تُعد الرسالة حمور جهود األفرادحيث ، حتديد القّيم واالجتاهات التنظيمية .8
 .ليات واضحةؤو األهداف إىل أعمال حمددة ذات مسترمجة  .1
، ترمجة األغراض التنظيمية إىل أهداف بتفصيالت متميزة من حيث الوقت والتكلفة ومعايري األداء .1

 .مما يسهل مهمة التقومي

أساسية لنجاحها وقدرهتا على األداء لذا فإن وضوح وحتديد رسالة العالقات العامة باجلامعات يُعد ركيزة 
بشكل يؤدي إىل ، حبيث تصاغ الرسالة بكلمات واضحة ومصطلحات دقيقة ومركزة وملخصة، الفعال

وبقدر وضوح الرسالة بقدر وضوح األغراض واليايات ، تنمية احلوافز لدى األفراد للتعامل الفّعال
 (.11 -18، م0998، بشارة) .واألهداف

 :أن أهم أهداف العالقات العامة باجلامعات تكون فيما يلي (م0227حجاب، )ويرى 

؛ لتحقيق (أكادميية، إدارية)العمل على تنسيق العالقات بني اإلدارات املختلفة يف اجلامعة  .0
 .االنسجام والتكامل ألن العالقات العامة تبدأ من داخل اجلامعة

اريني باجملتمع يف الداخل واخلارج؛ توثيق صالت وعالقات أفراد أسرة اجلامعة من أكادمييني وإد .0
لإلفادة منها يف شىت اجملاالت اليت حتتاجها اجلامعة؛ ولالنتشار بني خمتلف شرائح اجملتمع لنسج 

 .العالقات معها
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شرح سياسة اجلامعة وفلسفتها وأهدافها وخطة عملها وأنشطتها للمجتمع احمللي واخلارجي،  .8
 .أن ما ينشر صحيح من مجيع الوجوه وتعميم أي تطوير أو تعديل، والتأكد من

تزويد رئاسة اجلامعة بالبيانات واملعلومات والتطورات اليت حتدث يف الرأي العام حنو اجلامعة  .1
 .، وبأثر خططها وسياستها دون تقليل أو تضخيمبصدق

 تنظيم زيارات متبادلة مع املؤسسات العلمية والثقافية واملهنية واإلعالمية واجلهات املعنية يف .1
 .سفارات الدول يف البلدان األخرى، وتزويدهم بالنشرات التعريفية اليت تصدرها اجلامعة

الدعوة إىل املؤمترات الصحفية واإلشراف على تنظيمها، وكذلك أي استطالعات أو وسائل  .2
 .إعالمية عن اجلامعة

 .معة وتوزيعهااملشاركة يف اإلشراف على إعداد النشرات والكتيبات واألفالم اليت تصدر عن اجلا .7
إعداد تقارير صحفية عن منجزات اجلامعة سواًء يف إقرار برامج جديدة أو استحداث أقسام أو  .8

 .خمتربات أو مشاركة اجلامعة لقاءات أو مؤمترات دولية
 .إعداد ردود عن ما قد ينشر من قضايا صحفية تتعلق باجلامعة .9
للفعاليات اليت تشهدها اجلامعة، حيث التنسيق مع وسائل اإلعالم يف جمال التيطية اإلعالمية  .02

تسهم يف إعداد التقارير واألخبار الصحفية حول هذه الفعالية؛ لتعكس صورة إجيابية عن 
   (.111-111م، 0227حجاب، . )اجلامعة

ومن خالل زيارة الباحث للجامعات يف جمتمع الدراسة الحظ جهوًدا ملموسة من ِقبل إدارات 
اجلامعة ب عةنو تملا اتليعالفاو ار نشرة إعالمية دورية، واإلعالن عن املناسبات العالقات العامة، مثل إصد

وغريها من  يةونزييفتلت اششاو  ولوحات قماشية (استاند رول أب)على شكل  هائيف خمتلف أرجا
مكان كذلك ختصيص ، و يف خمتلف أرجاء اجلامعة ، ووضع لوحة حائطية لإلعالناتالوسائل

والرتفيهية ملنسو  اجلامعة، باإلضافة إىل حث مجهور  لالقرتاحات والشكاوي، وتنظيم الرحالت الثقافية
اجلامعة الداخلي واخلارجي لزيارة املواقع اإللكرتونية للجامعة يف شبكة االنرتنت أو يف مواقع التواصل 

 .،  وغريها من األنشطة القّيمة...(فيسبوك، تويرت، يوتيوب،)االجتماعي 
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 جماهير الجامعات

لذلك فإنه على كل مؤسسة أن حُتدد مجاهريها بدقة حىت  ؛اري كبري جدً عروف أن عدد اجلماهمن امل
 :وأبرز مجاهري املؤسسات اجلامعية هم، تستطيع الوصول إىل أنسب الطرق لالتصال هبم

إضافة لتمثيلهم كافة ، مجهور الطالب الذي يعكس يف العادة االجتاهات العامة للمجتمع احمللي .0
 .شرائح اجملتمع

 .هيئة التدريس اإلدارة وأعضاء .0
، وتُعىن العالقات العامة بالتأثري يف اجملتمع، هو اجملتمع الذي تنشط فيه اجلامعة: اجملتمع احمللي .8

 .وحتقيق الرفاهية له، واإلسهام يف التيلب عليها، وكسب ثقته والتعرف على مشاكله
على معلومات كافية ذا ما حصلوا إ ااجلمهور مثمرً  ما يكون االتصال هبذا اغالبً : أولياء األمور .1

 .عن إجنازات اجلامعة ومشروعاهتا وسياساهتا
وهلم دور فعال يف ، يعترب مجهور اخلرجيني أفضل مجهور يقدم اجلامعة للمجتمع احمللي: اخلرجيون .1

 .زيادة دعم اجلامعة
من دور هام يف  املا هل، باملعلومات بشكل مستمر الصحافةهناك ضرورة إلمداد : الصحافة .2

 (.080-077 ،م0220، عجوة. )ي العامتشكيل الرأ

رة الذهنية لصو هلذه ا ومن خالل الصورة الذهنية اليت تسعى أي جامعة لرتسيخها عند مجهورها يكون
باإلضافة إىل . يف تدعيم عالقة اجلامعة جبماهريها الداخلية واخلارجية وحاسمٌ  كبريٌ   اجليدة للجامعات دورٌ 

كما تعمل الصورة الذهنية ، اجتذاب أفضل الطالب إليها اضً وأي، ب أفضل العناصر للعمل هبااجتذا
، العقيل. )اجليدة للجامعات على إقناع اجلهات املختلفة يف دعم ومساعدة اجلامعات يف حتقيق أهدافها

 (.01، م0202

 قات العامة في الجامعاتإدارة العال

ستوى الثقايف والفكري واحلضاري يعترب التعليم العايل مبجمله رسالة مقدسة هتدف إىل االرتقاء بامل 
وهذا يلقي مبسؤوليات كبرية على عاتق ، ويعترب األداة الرئيسة يف التقدم وصنع احلضارة البشرية، لإلنسان

ويتطلب منهم بذل قصارى جهدهم من أجل نشره وجعله قيمة أساسية يف ، القائمني على التعليم
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واليت ترتبط ، النشاط العديدة اليت ميارسها اجملتمع من أوجه اعد وجهً يُ  -كيريه  –والتعليم . تمعاجمل
 .بالتييريات احلاصلة يف العامل احمليط

عوامل تؤثر يف بناء اهليكل التنظيمي إلدارة العالقات العامة  ةعد أن هنالك( م0221الدليمي، )ويرى 
اجلمهور ىل حجمها ونوعيتها وحجم عة وأهداف ونشاط اإلدارة، إضافة إباجلامعات، تتعلق بطبي

وخصائصه لذلك ينبيى أواًل حتديد تلك العوامل، ويقرتح أن تقسم إدارة العالقات العامة باجلامعات وفق 
 : ما يلي

وهي ما يقوم به خرباء العالقات العامة من حبوث واستبيانات آلراء : قسم البحوث والدراسات .0
ونتائج دراسات هذا  ومدى جناح خطط وبرامج العالقات العامة، هات مجهور اجلامعةاواجت

 .القسم ترسل إىل قسم التخطيط
وهو أساس العمل العلمي املنظم، ويتضمن خرباء قادرين على وضع : قسم التخطيط واملتابعة .0

خطط وبرامج لتحقيق أهداف اجلامعة، وكذلك وضع برامج لألزمات، ووضع التوقيت املناسب 
     . لألنشطة وميزانيتها وحتديد الوسائل املناسبة هلا

يهتم هذا القسم بكل ما يعلق باألنشطة والفعاليات اليت ختص اجلمهور : قسم الربامج الداخلية .8
 .الداخلي

ويُعىن هذا القسم بربامج العالقات العامة جتاه اجلمهور اخلارجي : قسم الربامج اخلارجية .1
 .للجامعة

جية للجامعة مبا حيدث القسم مسئولية إعالم اجلماهري الداخلية واخلار  يوكل له: قسم اإلعالم .1
من أنشطة وفعاليات باجلامعة، ويقوم هذا القسم جبمع املعلومات وتوزيعها على وسائل اإلعالم 

واخلارجية ( ...،نشرات، صحف داخلية، مواقع إلكرتونية، مواقع تواصل اجتماعي)الداخلية 
 (.078-077م، 0221الدليمي، ) ....(وكاالت أنباء،صحف، إذاعة، تلفاز، )

ن جانب آخر فإن عمل العالقات العامة يف اجلامعة ال يقتصر على إدارة العالقات العامة هبا، وأمنا وم
فقد أوضحت الدراسات املتخصصة أن العالقات العامة يف اجلامعة تد ليشمل كل من يعمل باجلامعة، مي

يشارك يف هذه املسئولية أو يف املعهد تأة يف مقدمة أعمال رئيس اجلامعة وعميد الكلية وعميد املعهد، و 
أعضاء هيئة التدريس واإلداريون من خالل األداء الطيب وتنمية روح املسئولية بني الطالب، كما أن 
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الطالب واخلرجيني ميارسون دورًا كبريًا يف دعم االنتماء للجامعة والوالء هلا، ويكتمل هذا النسيج 
املهارات والكفاءات املتنوعة لتحقيق عمليات تضم  االجتماعي بوجود إدارة متخصصة للعالقات العامة

 (.080م، 0220عجوة، . )إدارة اجلامعة ومجاهريها النوعيةاالتصال املزدوج بني 

وقد الحظ الباحث أن إدارات العالقات العامة باجلامعات السعودية بشقيها احلكومي واألهلي ختتلف 
عن إدارة العالقات ( اإلعالم)صل مسمياهتا من جامعة ألخرى، وكذلك بعض اجلامعات قامت بف

وعموماً كما أفاد . أو أي مسمى مشابه( باملركز اإلعالمي)العامة، وسيمت تلك اإلدارة املعنية باإلعالم 
خرباء العالقات العامة ال يوجد قالب واحد إلدارة العالقات العامة ميكن تعميمه، ويبقى الضابط يف 

  . ا يف اجملتمع املوجودة فيههذه املسألة هو أهداف اجلامعة ورسالته

 أهمية العالقات العامة في الجامعة 

ها وجماالهتا من أهم املقومات وفهم وظائف، من الضروري أن يكون االقتناع بأمهية العالقات العامة
فال يكفي أن تتبع العالقات العامة أعلى ، لية العالقات العامة يف املؤسسةؤو ساسية ملن يشيل مساأل

فقد أثبتت دراسة "بل ينبيي أن يوازي ذلك اقتناع بأمهيتها عند اإلدارة العليا ، اإلدارية فقطاملستويات 
ال إتفيد بأنه رغم تبعية العالقات العامة ألعلى املستويات اإلدارية يف املؤسسة ، ميدانية أجريت يف مصر

درجة كافية من وال ختضع ل، أن مفهومها ووظائفها وجماالت نشاطها ما زالت تتعرض خللط واضح
 (.088، م0220عجوة، . )مكانيات املادية والبشرية والفنيةتتوافر لديها اإل وال، التنظيم

متجددة وليست ثابتة ( ومهنة علمٌ )ميان بأن العالقات العامة وينبيي على العاملني يف العالقات العامة اإل
د خيضع بالضرورة للتيريات اليت يشهدها وهذا التطور والتجد، على وظائفها وأهدافها ونشاطاهتا التقليدية

وبدرجة ال تقل أمهية عن البحوث اليت جتريها العالقات العامة اليت تكشف بني احلني واآلخر ، اجملتمع
مهمات جديدة للعالقات العامة  اأحيانً  نتجوهذا ي، عالقات العامةعن احتياجات ومتطلبات جديدة لل

ومن ذلك ما شهده عقد التسعينات ، ئف العالقات العامةينبيي العمل هبا واعتمادها كإحدى وظا
نرتنت العاملية بكة اإلإذ أتاحت ش، وإفراز وسيلة جديدة لالتصال والنشر، امليالدية من تطور تقين واضح

اجملال للمؤسسات على كافة أشكاهلا فرصة لإلعالم عن نفسها عن طريق حجز مساحة هلا على هذه 
وهذا نشاط التصق ، وهذا املوقع بالضرورة حيتاج إىل حتديث مستمر، الشبكة من خالل موقع خاص
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لكرتونية مما منح واسطة الرسائل اإلوكذلك أصبح االتصال بالعامل احمليط أكثر سهولة ب، بالعالقات العامة
 (9م، 0220برغوث، . )االتصالية العالقات العامة إمكانية أكرب يف تطوير وظيفتها

تواصل ضعف فإنه يرى مبجتمع الدراسة، اتصاالته مبعظم اجلامعات ومن خالل جتربة الباحث و 
أو من خالل املواقع اإللكرتونية للجامعات يف  اإللكرتوينمع مجاهريها املختلفة بواسطة الربيد اجلامعات 

 (.الفيسبوك، تويرت، يوتيوب: )مواقع التواصل االجتماعي مثل

ومن ، يفرتض على العالقات العامة استثمارها بشكل فّعالوهذا التيري يعترب أحد التيريات املهمة اليت 
ال بأس به من هذه  اعددً  خالل اطالع الباحث على املواقع اإللكرتونية للجامعات يف الوطن العر  فإن

مل  إال أن الكثري من هذه املواقع، نرتنتسه من خالل موقع خاص على شبكة اإلاجلامعات يُقدم نف
 ما يشري بشكل واضح إىل أن العالقات العامة ال دخل هلا يف تصميم اا أيضً ومنه، صمم بشكل حمرتفتُ 

حتت اإلشراف املباشر اإللكرتوين حباجة إلعادة النظر حىت يكون املوقع  خلالً وهذا يعترب ، هذه املواقع
 .إلدارات وأقسام العالقات العامة بالتعاون مع وحدة تقنية املعلومات باجلامعة

 مكوناتها, أنواعها, أساليب قياسها... تجاهاتاال: المبحث الثاني

 تمهيد

 H, Spencer)إن أول من أطلق مصطلح االجتاهات واستخدمه هو الفيلسوف هربرت سبنسر 
إن وصولنا إىل أحكام صحيحة يف مسائل : حيث يقول" املبادئ األوىل"من خالل كتابه ( م1962

اهنا الذهين وحنن نصيي إىل هذا اجلدل أو نشارك كبري على اجت  يعتمد إىل حد  ، مثرية لكثري من اجلدل
 (.02، م0991، وشحاته ،خليفة)فيه 

يف البيت  وتفاعل الفرد املباشر مع اآلخرين سواءً ، تنشأ االجتاهات عند الفرد من خالل التنشئة األسرية
 .وعن طريق اتصاله بوسائل الثقافة واإلعالم املختلفة من حوله، أو املدرسة أو اجملتمع

بتنظيم العمليات الدافعة واالنفعالية واالدراكية  اوتقوم أيضً ، حديد السلوك وتفسريهواالجتاهات تقوم بت
كما أهنا تنعكس يف سلوك الفرد وتفاعالته مع اآلخرين ، واملعرفية لنواحي اجملال الذي يعيش فيه الفرد

أو ، ملتعددة يف انتظام وتوحيد دون ترددومتّكنه من القدرة على السلوك واختاذ القرارات واملواقف النفسية ا
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وهذه االجتاهات توضح العالقة بني الفرد وعامله ، مستقاًل  اري يف كل موقف ويف كل مرة تفكريً التفك
 .االجتماعي احمليط به

ولكنها تكتسب وتتعلم من خالل تفاعل ، ميكن حتديد خصائص االجتاهات من حيث أهنا ليست وراثية
واالجتاه حلة افرتاضية يعرب عنها بسلوك مالحظ ،  املواقف البيئية واملواقف االجتماعيةالفرد مع املثريات و 

، بُعد معريف :وهلا خصائص انفعالية تتفاوت يف وضوحها وتتشكل من بُعدين أساسيني مها، ميكن قياسه
من ، والتييري وعلى الرغم من أن االجتاهات تتصف بالثبات النسيب إال أهنا قابلة للتعديل .وآخر انفعايل

كما أهنا تتأثر خبربة الفرد وتؤثر ، خصائص االجتاهات أهنا حترك سلوك الفرد حنو املوضوعات من حوله
 (.08، م0221، النبهان)فيها 

 مفهوم االتجاهات ومكوناتها

ء ، حيدد سلوك الفرد ومشاعره إزاء األشيااداد وجداين مكتسب وهو ثابت نسبيً استع :أنهيُعرف االجتاه 
عوض، ) .حنو فكرة الفرد عن نفسهأو  اأو سياسيً  ااجتماعيً  اأو نظامً  ًدأملوضوعات أو اجلماعات أو مبوا

 (. 08م، 0981
" إخل…ميل ثابت للتصرف أو االستجابة بطريقة معينة مع الناس واألشياء واملشاكل  :عّرف بأنهيُ و 
معني، مما يدفعه ألن  حنو موضوع حصيلة إدراك وشعور الفرد: ويوصف االجتاه بأنه(. م0978احلفين، )

 (.م0991املخزومي، . )يسلك سلوًكا إجيابًيا أو سلبًيا
دافع مكتسب يتضح يف استعداد  :ويعترب االجتاه كما تعّرفه موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بأنه

حيث  وجداين له درجة ما من الثبات حيدد شعور الفرد، ويلون سلوكه بالنسبة ملوضوعات معينة من
أما موضوع (. إن كان اجتاهه حنوها سلبًيا)يلها أو عدم تفض( إن كان اجتاهه حنوها إجيابًيا)ها تفضيل
جتاه فقد يكون شخًصا معيًنا أو مجاعة ما أو شعًبا ما أو مادة عّلمية أو مذهًبا أيدولوجًيا ما أو فكرة اال

 (.08، م0998ه، ط. )ما، وهكذا تتعدد موضوعات االجتاه وتتنوع ما أو مشروًعا
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 ووظائفها أنواع االتجاهات

 : تنقسم االجتاهات إىل عدة أنواع منها

فاالجتاه اجلماعي يشرتك فيه عدد كبري من أفراد : االجتاهات اجلماعية واالجتاهات الفردية .0
 .أما االجتاه الفردي فيوجد عند فرد واحد وال يوجد عند آخر، اجملتمع

االجتاه العام هو الذي يشيع بني أفراد جمتمع من : ت اخلاصةاالجتاهات العامة واالجتاها  .0
 .بينما االجتاه اخلاص يكون حمدود و ذاة، اجملتمعات

د دون حرج االجتاه العلين هو االجتاه الذي يظهره الفر : االجتاهات العلنية واالجتاهات السرية .8
وال يعلنه وال يعرب عنه أما االجتاه السري هو الذي خيفيه الفرد ، اوخوف ويعرب عنه سلوكيً 
 .بسلوكه لسبب أو آلخر

أما ، يعرب االجتاه املوجب عن املوافقة واحلب والتأييد: االجتاهات املوجبة واالجتاهات السالبة .1
 .االجتاه السالب فيعرب عن عدم املوافقة والكره واملعارضة

الفرد على مر  االجتاه القوي هو الذي يستمر مع: االجتاهات القوية واالجتاهات الضعيفة .1
. فيسهل تييريه وتعديلهأما االجتاه الضعيف ، الزمن ويتمسك به ونالحظه من خالل سلوكه

 (.89، م 0222، صادقو ، أبو حطب)

 :أهم وظائف االجتاه يف النقاط التالية Daniel Katzوقد حدد 
 .االجتاه حيدد منحى السلوك ووجهته .0
واملعرفية حول بعض املوضوعات املوجودة يف اجملال  االجتاه ينظم العمليات الدافعية واالنفعالية .0

 .الذي يعيش الفرد فيه
 .االجتاهات تنعكس يف سلوك الفرد وأقواله وأفعاله .8
 .االجتاهات تـُّيسر اختاذ القرارات يف املواقف املختلفة مع توفري قدر من الوحدة واالتساق هلا .1
 .ء واملوضوعات واألشخاصلربوز أمناط سلوكية شبه ثابتة حنو األشيا اتُعد أساسً  .1
 .ملدى مسايرة الفرد ملعايري اجلماعة اليت ينتمي إليها ولقيمها ومعتقداهتا اتُعد انعكاسً  .2
منصور، علي، . )حتمل الفرد على أن يشعر ويدرك ويفكر ويسلك بطريقة أو طرائق حمددة .7

 (.89، م0220
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 أهمية دراسة االتجاهات

 همة واملثرية للنقاش يف العديد من الدراسات الرتبويةيعترب موضوع االجتاهات من املوضوعات امل
بني العمليات النفسية الداخلية للفرد وبني ما  اعل ذلك نابع من كوهنا تعمل وسيطً ول، واالجتماعية

لذلك فقد حظيت  ؛وهي بذلك حتدد وتوجه وتضبط السلوك اإلنساين، يصدره من سلوك ظاهر
دراسة اجتاهات األفراد  إن  حيث ، واالجتماعية نفسية والرتبويةاالجتاهات بنصيب وافر من الدراسات ال

، والعمل على تكوينها وقياسها وحماولة تعديلها وتطويرها تعد من العمليات الضرورية لبناء شخصية الفرد
 .ومساعدته على التكيف الناجح يف جمتمعه

الفرد  ات ال تعرب عن مفهوم أن االجتاهاعترب ؛ حيث( 07، هـ0107القحطاين، )وقد أشار إىل ذلك 
إذ أهنا تُعرب عن فلسفته وأهدافه  ؛قة الصلة باجملتمع الذي يعيش فيهبل هي وثي، ورأيه الشخصي فحسب

 . لتكون يف النهاية حضارة معينة ذات خصوصية ثابتة نسبية، وقيمه

طلق أن ن منعالمية ال تقل أمهية دراسة االجتاهات فيها عن باقي التخصصات؛ مويف الدراسات اإل
إطار هذه الوظيفة  ويف، رائدة يف تنمية اجملتمعات وخاصة يف الدول النامية اوسائل اإلعالم تؤدي أدورً 

رشاد وتوجيه وتثقيف وتنشئة اجتماعية وسياسية إخرى من إعالم و عالم وظائفها األحتقق وسائل اإل
، وكاتيب، العزام)خل إ... املفيدة للفرد واجملتمع جيابية البناءة فكار اإلاملناخ املناسب للتنمية ونشر األ وهتيئة
 (.198، م0202

إضافة إىل أن وسائل اإلعالم تؤثر يف بناء توجهات األفكار أو تييريها لدى أفراد اجملتمع وتصوراهتم 
مهما يف ترتيب األولويات االجتماعية  اكما ميكنها أن تؤدي دورً ، مالذهنية ومهاراهتم وتصرفاهت

 .والسياسية والثقافية عند األفراد بتأثريات مباشرة وغري مباشرةواالقتصادية 

راسة اجتاهات ومن هذا املنطلق اهتمت الكثري من الدراسات اإلعالمية وخاصة يف الدول املتقدمة بد
يف تقوية  اتدعيميً  ااص وغايتها يف ذلك أن تؤدي دورً سواًء من مجهورها اخل، فراد بل واجلماعاتاأل

وتييري هذه االجتاهات أو تدعيمها ، يف مقاومة االجتاهات السلبية اودورًا حتصينيً ، جيابيةاالجتاهات اإل
 .عند اجلمهور وبالتايل تصل إىل تييري السلوك لدى هذا اجلمهور
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اجتاهات اجلمهور حنو وسائل االتصال : "بعنوان( م0222 ،الدلو)ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة 
ك دراسة وكذل". دراسة ميدانية على عدد من حمافظات غزة –فاضة األقصى وأساليبه املستخدمة يف انت

دور الصحف املصرية يف تشكيل اجتاهات اجلمهور املصري حنو قضية " :بعنوان( م0228، الصفيت)
دور التليفزيون يف تشكيل "بعنوان ( م0228، عمر)دراسة  ا، وأيضً "دراسة ميدانية –الدويل  اإلرهاب

دراسة كيفية مقارنة بني جمموعات من الشباب  –الشباب العر  حنو اإلرهاب مفاهيم واجتاهات 
 ".العر 

أقسام  معالمية سواًء يف الصحافة أئف اإلمن هنا تبدو األمهية الكبرية لدور القائمني على الوظا
ر املرجعية القائمون باالتصال يف تشكيل معارف اجلمهور واجتاهاته مبا يتوافق مع األط مالعالقات العامة أ
 .السائدة يف اجملتمع

 عوامل تكوين االتجاهات 

 :بأن عوامل تكوين االجتاهات تتكون من النقاط التالية (م0220منصور، )شري ي

تتكون االجتاهات عندما تتكامل اخلربات الفردية املتشاهبة يف وحدة كلية، فعلى سبيل : تكامل اخلربة-أ
 اضد املدرسة وعملية التعليم عمومً ساب ال يتكون عنده اجتاه املثال عندما يفشل التلميذ يف مادة احل
 .حيث تتكامل عنده خربة الفشل وبالتايل يتكون االجتاه، إال إذا فشل يف مواد عديدة أخرى

 .فللخربات االنفعالية احلادة أثر قوي يف تكوين االجتاهات: حد ة اخلربة-ب
 .تكرار اخلربة -ج
وتُعد من العوامل اهلامة يف تكوين ، ربة عن طريق التصور أو التخيل أو التقليدتنتقل اخل: انتقال اخلربة -د

فالطفل يكتسب أغلب اجتاهاته من أسرته . االجتاه، فاحملاكاة والتقليد عامل قوي يف تكوين االجتاهات
 (م0220، منصور. )بيع االجتماعيمن خالل عملية التط

و أتكون هي املوجه الجتاهات الفرد حنو مسألة ، نفسية وعقليةبعوامل أمهها عوامل  تتأثر افاالجتاهات إذً 
، مع األخذ بعني االعتبار نسبية تأثري هذه العوامل يف ترسيخ اجتاهات معينة بني شخص وآخر، قضية ما

 .هم يف تكوين اجتاهات خمتلفة بني مجاعة وأخرىلتس ابل قد متتد هذه النسبية أحيانً 
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 مراحل تكوين االتجاهات

 :هي، تلخيص املراحل اليت يتم هبا تكوين االجتاهات يف ثالث مراحلميكن 

وذلك  اد ببيئته اليت يعيش هبا اجتماعيً تنطوي هذه املرحلة على اتصال الفر : املرحلة االتصالية .0
ويف الوظيفة والعمل بشكل ، من خالل تعليمه وجتاربه وخرباته اليت ميارسها يف احلياة بشكل عام

وغري ، ف اجتاهاته ومواقفه حنو بيئة العمل وزمالء العمل وحمتوى وظيفتهفيكّون املوظ، خاص
، م0991، العديلي. )ذلك من جوانب العمل األخرى من خالل جتاربه وممارسته للوظيفة

081.) 
يف ذلك على اإلطار  اتيجة تفاعله مع املتيريات مستندً واليت يقيم فيها الفرد ن: املرحلة التقييمية .0

منها ما هو ذاة غري موضوعي به الكثري من األحاسيس ، فة إىل عدة أطر أخرىاملعريف باإلضا
 .واملشاعر اليت تتصل بذلك املثري وذاك

فإذا  ، املثريات هلفرد قراره على نوعية عالقته هبذهي املرحلة اليت يصدر فيها ا: يريةر املرحلة التق  .8
وإذا كان القرار ، و املثريحن اموجبً  االفرد كّون اجتاهً ، فيكون معىن ذلك أن اكان القرار موجبً 

 (.099، م0220، قنديل. )، كان العكس بطبيعة احلالاسالبً 

 قياس االتجاهات

 حيث من املرغوب فيه حتديد نوعيات االجتاهات ؛يشكل قياس االجتاهات أمهية كبرية يف احلياة العملية
س االجتاهات بصفة عامة حجر الزاوية يف ويعترب قيا، نسانية املختلفةوكمها يف العديد من اجملاالت اإل

القات العامة حنو التدريب الذي ينصب على التعرف على اجتاهات منسو  وموظفي الع ،هذه الدراسة
 .على اجلامعات السعودية اتطبيقً 

وتربز أمهية قياس االجتاهات يف أنه قد يساعد الباحثني يف تفسري ما وصلت إليه الدراسات السابقة يف 
كما أن هذا املقياس له فوائده يف التعّرف على ، وهذا ما ينطبق على هذه الدراسة، و حقل معنيجمال أ
مما يوصل ، واألسباب اليت قادت إىل كل نوع منها، سلبية ماالجتاهات سواًء كانت إجيابية أ نوعية

قيق النتائج الباحث إىل السبل الفّعالة والكفيلة بتعديل هذه االجتاهات بطريقة علمية تؤدي إىل حت
 .املرجوة
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ق ائن قواعد علمية حتكم طر و جتاهات فقد صاغ العلماء واملتخصصولتجنب الوقوع يف أخطاء قياس اال
 .ق العلمية لقياس االجتاهاتائقياس االجتاهات؛ حيث تعددت الطر 

ا على وعلى الرغم من اختالف طرق قياس االجتاهات باختالف العلماء الذين نادوا هبا إال أهنم اتفقو  
وفيما يلي ، مراعاة عدد من االعتبارات والشروط العامة اليت تكفل صحة املقاييس مهما اختلف تنوعها

 :سيتناول الباحث طرق قياس االجتاهات من خالل البندين التاليني

 .أهم الطرق لقياس االجتاهات .0
 .االعتبارات والشروط العامة واليت جيب مراعاهتا عند قياس االجتاهات .0

 طرق لقياس االتجاهات أهم ال

وقد اتفقت ، وقد مسيت كل طريقة باسم العامل الذي طرحها، تعددت الطرق اليت طرحها علماء خمتلفون
يف جمملها على اعتماد قياس االجتاهات باستفتاء عينة كبرية من األفراد من خالل توجيه عبارات أو 

ثني املختلفة وحتليلها للوصول إىل مؤشراهتا مث يتم رصد إجابات املبحو ، أسئلة تدور حول موضوع االجتاه
 (.020، م0999، الكندري وعبد الدامي. )ودالالهتا اإلحصائية

وهي ، أهم طرق قياس االجتاهات( 028-020م، 0999، وعبدالدامي ،الكندري)ن اوقد أورد الباحث
 :على النحو التايل

من العبارات اليت ري و فيه يقوم الباحث جبمع عدد كب(: Thurstone)مقياس ثيرستون  .0
واليت تنحصر بني املوافقة و الرفض، مث تعرض ، جتاهات األفراد حنو قضية معينةايرى أهنا تقيس 

العبارات على جمموعة كبرية من احملكمني الذين يعتقد الباحث أهنم ذوي اخلربة يف املوضوع 
الجتاهات حنو وعما إذا كانت قادرة على قياس ا، إلبداء الرأي يف وضوحها أو غموضها

وحلساب متوسط كل عبارة يطلب . موضوع الفقرة، مث تستبعد العبارات اليامضة وغري املناسبة
حبسب إجيابيتها أو سلبيتها، وإذا كانت ( 00)و( 0)من احملكمني إعطاء درجة هلا ترتاوح بني 

 .، مث تطبق العبارات على عينة من املفحوصني حلساب الثبات(2)حمايدة تعطى الرقم 
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يف احلكم على  اكافيً   مؤهلني تأهياًل  نأن احملكمني قد ال يكونو ( ريستونث)من عيوب طريقة         
املوضوع، كما أهنم قد خيتلفون مع أفراد العينة يف احلكم على الفقرات، كما أن اإلجراءات 

 . املتبعة هنا طويلة ومعقدة وغري مضمونة النتائج

ة يف طريقة ثريستون ليكرت لسد الثيرة الرئيس ت طريقةجاء: (Likert)مقياس ليكرت  .1
وابتكر طريقة لقياس االجتاهات يف كثري من املوضوعات، حبيث يُظهر ، املعتمدة على احملكمني

على كل عبارة، وتتدرج املوافقة  ابشدة أو ال يوافق بشدة أو مرتددً املفحوص ما إذا كان يوافق 
حيث تتوزع القيم بني موافق ، عدم املوافقة بشدة وتعطى قيم ترتاوح ما بني املوافقة بشدة أو

، والدرجة املرتفعة هنا ( 0)، ال أوافق بشدة (0)، ال أوافق (8)، مرتدد(1)، موافق (1)بشدة 
على االجتاهات السالبة، ولتحديد تدل على االجتاهات املوجبة والدرجة املنخفضة تدل 

كن مجع درجاته على كافة الفقرات الواردة جتاهات املفحوص العامة حنو القضية مثار البحث ميا
 .يف املقياس

ية يف حتديد موقفه ودرجة تتميز طريقة ليكرت يف أهنا سهلة اإلعداد والتطبيق، وتعطي املفحوص احلر 
األمر الذي يكشف عن رأيه يف بعض القضايا اجلزئية واليت ، أو سلبية هذا املوقف يف كل عبارة إجيابية

للباحث، كما أن وجود درجات للمقياس و تطبيقه على عينة كبرية يزيد من ثبات  تعترب معلومات قّيمة
 . املقياس

، من خالل صياغة أسئلة تتالءم يف قياسه الجتاهات جمتمع الدراسة وسيستخدم الباحث هذا املقياس
 .مع متطلبات هذا املقياس

ياس اجتاهات استخدم هذا املقياس على نطاق واسع لق(: Bogardus)مقياس بوقاردوس  .2
األفراد يف بعض القضايا االجتماعية مثل قياس املواقف حنو األجناس املختلفة، فاستخدم 

ويف هذا املقياس فإن األبعاد . املقياس لقياس اجتاهات األمريكيني حنو الزنوج على سبيل املثال
يعطي رأيه اليت يستجيب إليها املفحوص ال تكون متدرجة وال توجد بينها عالقات ظاهرية كأن 

حول الزواج منهم أو مصادقتهم أو جماورهتم أو قبوهلم كمواطنني، أو عدم قبوهلم واستبعادهم، 
 اذا املقياس االجتاهات احلادة جدً ، وال يقيس هامتساويً  اأن العبارات غري املتدرجة تدرجً  أي
 (.87، م 0228، السنبل)
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الفقرات من األدىن إىل  يعتمد مقياس جتمان على تدريج(: Guttman)طريقة جتمان  .1
وال يوافق ، األعلى حبيث إذا وافق املفحوص على فقرة معينة فإنه قد وافق على الفقرة السابقة

على الفقرات األعلى، وحتدد درجة اجتاهات املفحوص بالنقطة اليت تفصل بني الفقرات الدنيا 
يوافق على احلد املناسب  والفقرات العليا، فإذا كان على الفرد حتديد موقفه من التعليم بأن

حمو األمية وتعليم الكبار فهذا يعين أنه موافق على حمو األمية )للتعلم ضمن التدرج يف املستوى 
وهذا ما ( وال يوافق على املستويات األعلى من التعليم كالتعليم املستمر، والثانوية واجلامعية

ذا فإن استخدام مقياس هلتدرجة، و ات املعلى الفقر  ابناء املقياس هبذه الطريقة قاصرً جيعل 
 .جتمان حمدود

 إن  ا لدى الباحثني من حيث ا غالبً ويف إطار مراجعة األدبيات املتعلقة باملوضوع، تبنّي أن هناك اجتاهً 
، حيث تتوزع Likert من يف استخدام مقياس ليكرتالتوجه اإلحصائي األنسب لقياس االجتاهات يكّ 

أو  اأو إجيابً  اي الذي يعكس حدة االجتاه إن سلبً التدرج اخلماساالستجابات لكل فقرة على مدى 
 (.Shaw, & Wright, 1967, 21-24) .حياداً 

وميكن من حتديد درجة املوافقة والرفض على األبعاد اليت ترتاوح ما بني املوافقة والرفض، وميكن حساب 
واستخراج املعدل العام من  اجتاهات املفحوص بوجه عام من خالل مجع الدرجات على مجيع الفقرات،
وهلذا فقد تبىّن الباحث طريقة . خالل تقسيم الدرجة الكلية على عدد فقرات البنود الواردة يف االستبانة

 .ليكرت يف إعداد املقياس املقرتح هلذه الدراسة

تييري ويتطلب تعديل و ، إال أهنا قابلة للتعديل والتييري، بالرغم من متيز االجتاهات بالثبات النسيب
 .االجتاهات زيادة مؤثرات االجتاه اجلديدة وخفض املؤثرات املضادة له

 :ومنها، باع بعض الوسائلاتب احمدودً  أنه ميكن تعديل االجتاهات تعدياًل وقد أوضحت بعض الدراسات 

 .استبداهلا باجتاهات تتماشى مع األمناط السلوكية وأبعاد عملية التييري االجتماعي .0
 .ملؤيدة لالجتاه اجلديد وخفض املؤثرات احملايدة لهزيادة املؤثرات ا .0
وحماولة القيام بتوضيح ما هلا  اعدائيً  اآلراء اليت يقف منها الشخص موقفً إلقاء دروس نظرية عن ا .8

 .وإن كانت التعاليم النظرية هلا تأثريات ضئيلة، وما عليها

 



- 46 - 
 

 .إنشاء اتصاالت حقيقية بني أصحاب االجتاهات املضادة .1
وبرامج تساعد  ،وعرض األفالم ،والسينما ،فزيونيالتل :سائل االعالم واالتصال مثلعن طريق و   .1

يف تييري االجتاهات؛ حيث استخدمت األفالم املتعلقة بصيار اجلاحنني واملذنبني والتعليق عليها 
 .إثارة العطف عليهم إلعادة تربيتهم بطرق حديثة

يف  اكبريً   الواليات املتحدة األمريكية ألن هلا تأثريً يشيع استخدامها يف ا: املناقشة والقرار اجلماعي  .2
تييري االجتاهات؛ حيث يشعر أفراد اجلماعة من خالل املناقشة أن املوضوع موضوعهم وأن 

وقد ثبت أن هذه الوسيلة ، جيابيةداد اهتمامهم وتزداد مشاركتهم اإلفيز ، اإلدارة واحلوار ملك هلم
 (.81، م0992، اجلهين. )تتفوق على النصائح الفردية

ن يف تكوي احامسً  ايؤدي دورً " التعزيز"بأن ( 299، م0222وأبو حطب،  ،صادق)من  كما أشار كلٌ 
يقاف إل الثواب يف حني يؤدي العقاب أو جيابية تتكون وتثبت بفعفاالجتاهات اإل، معظم االجتاهات

 .التعزيز إىل إضعاف االجتاهات غري املرغوب فيها

 أساليبه ومعوقاته... يبالتدر : المبحث الثالث

كما يتناول أسس التدريب ومبادئه وأنواعه ، يتناول هذا املبحث مفهوم التدريب وأمهيته وفوائده وأهدافه
ىل معوقات إوأساليبه كما يعرج على قياس أثر التدريب ومربراته ومراحله وأدواته ليصل يف النهاية 

 .العالقات العامة التدريب يف

 تمهيد

 ارة باعتباره املدخل األكثر شيوعً التدريب كأحد املوضوعات األساسية يف علم اإلدالقد ظهر علم 
نتاجيتها وبالتايل االرتباط إعليه يف تطوير وتنمية القدرات البشرية ما يساعدها على زيادة  اواعتمادً 

 .بأهداف العملية اإلنتاجية

وعليه غدت تلك ، أهداف التنمية وميثل التدريب قاعدة ضرورية تستهدف رفع كفاءة األداء وحتقيق
حيث ال يستهدف جمرد أهداف منظمة بعينها، بل   ؛القاعدة من األمهية مبكان بالنسبة للمنظمات

إىل زيادة إنتاجية هذا اجملتمع ورفع كفاءة  اقتها باجملتمع الذي حييطها سعيً كذلك خدمة املنظمة يف عال
 .أبنائه وفعالية منظماهتا
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عصر حضـارة املعلومـات أو عصـر التنميـة املعلوماتيـة أو  –عيشه اآلن عصر جديد ذلك أن العصر الذى ن
مـن املتيـريات والتحـوالت واملسـتجدات الـىت مـا زالـت تـؤثر  ةأطلقته تشكيل –فة كما يطلق عليه عصر املعر 

جمتمـع  د لظهـورتداعياهتا اإلجيابية والسلبية على العامل املعاصر، بشـكل متسـارع متصـارع، األمـر الـذى مه ـ
 (م0227توفيق، وموسى، . )"Knowledge society"عاملى جديد يطلق عليه جمتمع املعرفة 

: عـن تشـابك أصـيل لظـواهر متعـددة مثـللظهور اقتصاد املعرفة الذى نتج  اوظهور جمتمع املعرفة كان نتاجً 
مســح ببنــاء اقتصــاد  املعلومــات، ممــا قنيــةلومــات، وانتشــار اســتخدام تثــورة االتصــاالت، وظــاهرة انفجــار املع

ىف التـاريخ  اجديـدً  ا، وهـو جمتمـع يشـق طريًقـ  Knowledge – Based – Economyاملعرفـة 
ال يتجـزأ مـن معظـم الفعاليـات  اجـزءً  (ICT)االتصـاالت واملعلومـات  قنيـة، وجيعـل املعلومـات وتاإلنساين

منــاحى احليــاة مجيعهــا  يقــة يفة عماالجتماعيــة، واالقتصــادية، والسياســية، والتعليميــة، وحيقــق تييــريات بنيويــ
حيمــل ىف ثنايــاه بــذور اهليمنــة االقتصـــادية  ارئيًســ ااقتصــاديً  احبيــث تصــبح مصــدرً ( 02م، 0220 ،سعبــا)
 (.92م، 0221 أبو زيد،) .ثقافية والسياسيةوال

ضمان ومن هنا تربز أمهية التدريب باعتباره العامل األكثر حيوية وفاعلية يف تنمية رأس املال البشري و 
توافر املوارد البشرية املؤهلة للقيام جبميع املهام واألعمال على اختالف جماالهتا وختصصاهتا يف املنظمات 

 . العامة واخلاصة على حد  سواء

 مفهوم التدريب

على أدائهم  اجيابيً إمما ينعكس ، رية وتطوير كفاياهتميعترب التدريب من أهم مصادر إعداد الكوادر البش
 .أي مؤسسة أو منظمة ككل الوظيفي يف

عملية تزويد : بأن التدريب هو" العمار"حيث ذكر  ،وقد تعددت تعريفات املتخصصني للتدريب
أو ، املوظف مبهارات ومعارف وقواعد وسلوك موجه لتطوير أداء وظيفته واستعمال تقنية حديثة تتعلق هبا

 .(007، م0990، العمار. )تأهيله لشيل وظيفة أعلى يف املستقبل

جمموعة من املواقف اليت متّكن األفراد من : عن التدريب يتلخص بأنه اتعريفً " اجلريوي"كذلك أورد 
، اجلريوي. )اكتساب جمموعة من املهارات اليت تساعد يف أداء عمل وظيفي معني ضمن مهنة معينة

 (.01، م0991
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ات تدربني مبهارات ومعارف وخرب اجلهود املنظمة واملخطط هلا لتزويد امل: "بأنه" الطعاين"بينما عرّفه 
وسلوكهم من أجل تطوير  ، جيابية مستمرة يف خرباهتم واجتاهاهتمإمتجددة تستهدف إحداث تييريات 

 (.01، م0220، الطعاين) .كفاية أدائهم

هبدف  انشاط منظم وخمطط له غالبً " :يف دراسته إىل التعريف التايل للتدريب بأنه" الزهراين"وخلص 
اياهتم املهنية للحصول ني بشكل عام املعارف واملهارات واخلربات اليت هتدف إىل رفع كفإكساب العامل
 (.01، م0202، الزهراين)نتاجية مهنية وفنية ممكنة إعلى أعلى 

ومن هنا ميكن القول بأن غالبية الباحثني واملتخصصني قد اشرتكوا يف تعريفهم للتدريب بأمور مشرتكة 
مبهارات معينة تؤدي إىل زيادة معدالت أداء األفراد، وبأنه نشاط يهدف إىل يزود األفراد : أمهها أنه

 .التحسني والتطوير بأساليب العمل داخل املؤسسة أو املنظمة

 : وميكن حتليل املنظومة التدريبية على النحو التايل

 من نيوارد البشرية والتخطيط واملستهدفتتضمن الفكر التدرييب واألهداف وامل: مدخالت .0
 .لتدريبا

 .املتابعة، التنفيذ، تتضمن حتديد االحتياجات التدريبية: عمليات .0
تتضمن تقومي التدريب ومعرفة مدى حتقيق مستوى األداء الذي ميكن قياسه وحتقيق : ُمخرجات .8

 (.12م، 0229خبش، ) .أهداف املنظمة وأهداف اجملتمع

 أهمية التدريب وفوائده

يف هذا العصر الذي اتسم باالنفجار املعريف  اوخصوصً ، نسانريب أمهية كبرية لإلمن املؤكد أن للتد
 .والتقين والتقدم العلمي السريع الذي مشل مجيع جوانب احلياة

عد التدريب حجر الزاوية يف جمال تطوير كفاءة العاملني يف شىت اجملاالت املختلفة ويف كافة املنشآت ويُ 
 .(07، م0981، دحالن وآخرون) .على اختالف أنواعها

ياد الزدياد األعباء الوظيفية ومنو حجم املنظمات وازد ارً نظ -إن استمرار ازدياد االهتمام بالتدريب 
من شأنه أن يؤدي إىل ازدياد مضطرد يف  -نتاج بالوفرة والكفاءة العالية التطلع إىل حتقيق مزيد من اإل
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ج والطرق حىت يلتقي مع التباين اإلقبال عليه؛ حيث أخذ يف التنوع والتباين وتعدد األساليب واملناه
 .نتاج بل ومستويات املتدربني أنفسهميادين العمل واإلوالتنوع يف م

طاقة البشرية ويف ميدان تنمية ولقد اتضحت قيمة وفاعلية الربامج التدريبية املتخصصة يف ميدان تنمية ال
ية والدول العربية على وجه ليها بالنسبة للدول النامإنتاجية اليت تزداد حدهتا ومستوى احلاجة اإل

لكونه الوسيلة الفعالة العلمية ملقابلة املشكالت اليت تشكو منها تلك اجملتمعات وخباصة ، اخلصوص
 .ظاهرة ضعف اإلنتاجية

 :أما أمهية وفوائد التدريب فتّكمن يف ثالثة جوانب رئيسة هي

طرق وانسياب العمل، زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي من خالل الوضوح يف األهداف، و  .0
األهداف التنظيمية وتعريف العاملني مبا هو مطلوب منهم، وتطوير املهارات لديهم لتحقيق 

 .هم يف ربط أهداف األفراد العاملني بأهداف املنظمة أو املؤسسةاملطلوبة، ويس
 هم يف انفتاحويس، جية حنو املنظمة أو املؤسسةهم يف خلق اجتاهات إجيابية داخلية وخار يس .0

املنظمة أو املؤسسة على اجملتمع اخلارجي؛ وذلك هبدف تطوير براجمها وإمكانياهتا وجتديد 
 .املعلومات اليت حتتاجها لصياغة أهدافها وتنفيذ سياساهتا

يؤدي إىل توضيح السياسات العامة للمنظمة أو املؤسسة وتطوير أساليب القيادة وترشيد  .8
 (.029، م0228، عباس) .تصاالت الداخليةالقرارات اإلدارية وبناء قاعدة فعالة لال

بأن التدريب يعترب من املداخل األساسية لتنمية قدرة املنظمات على حتقيق " بكر مصطفى أبو"ويرى 
ؤهل والقادر على لمل ويكون ذلك من خالل إعداد الكادر الوظيفي الكفء وامل. امليزات التنافسية

 (.00، م0221، أبو بكر. )ذه امليزاتسرتاتيجية املوجهة حنو حتقيق هاألعباء اإل

 :أن التدريب كمدخل للرتبية املستمرة يعمل على" عبيدات"كما يرى 

تعديل وتييري القيم واالجتاهات اليت جيب تعديلها مبا يتفق مع منظومة القيم اليت يتم  .0
 .التوصل إليها

ظومة القيم تعزيز القيم واالجتاهات املوجودة لدى العاملني واليت تكون مشاهبة ملن .0
 (.00، م0228، عبيدات)السائدة يف املنظمة 
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يتضح مما سبق أن التدريب كنشاط ووظيفة رئيسة من وظائف املنظمات املعاصرة يسعى إىل حتسني أداء 
وإكساب العاملني املهارات الالزمة اليت متّكنهم من مواجهة التيريات املختلفة يف ، العاملني يف املنظمة
سرتاتيجية التدريب على حتليل نقاط القوة والضعف يف إاخلارجية؛ حيث جيب أن ترّكز البيئة الداخلية و 

 ؛أداء وسلوك العاملني احلايل، وحتديد االحتياجات التدريبية الالزمة ومن مَث وضع الربامج التدريبية الفعالة
 .ل كفاءة وفاعليةهم يف حتسني أداء العاملني ألعماهلم بأفضالوصول إىل سلوك وأداء متوقع يس من أجل

وهذا بالتايل يؤدي إىل إدخال تييريات تقنية على طرق وأساليب العمل وارتفاع كفاءة العاملني يف أداء 
نتيجة امتالكهم ملهارات فنية وعلمية جديدة تتناسب مع التيريات املختلفة والتطور يف البيئة  ؛أعماهلم

 .اخلارجية للمنظمة

فإنه يقوم بدور معنوي يف حياة العاملني  ،نتاجيةه حيقق اليايات اإلىل أنإوعليه فإن التدريب إضافة 
يتمثل فيما يسهم به يف تنمية قدرات وطاقات العاملني األمر الذي يساعدهم على الشعور ، واملنتجني

 .مما حيفزهم على العمل وبالكيفية اليت يتطلبها ؛بكياهنم وقدراهتم

ة مفادها أنه حىت يف حالة وجود مؤسسات علمية يتخرج إن فلسفة التدريب ترتكز على قاعدة أساسي
 ا؛فإن احلاجة ستظل قائمة إىل استخدام التدريب أيضً . منها املتخصصون يف جماالت العمل املختلفة

وفتح آفاق جديدة من ، لتوفري اجلوانب املهنية والعلمية وتدعيم املهارات وترشيد األداء وترقية أساليبه
 .لمية أمام املمارس اليت مل تتح له دراسته النظرية أن يقف عليهااملعرفة املهنية والع

ريبية إىل أن تقدمي برامج تد (Teresa Brannick, & others, 2002)وتوصلت دراسة 
تقدمي خدمات هم وبشكل كبري يف حتسني قدرة األفراد العاملني على مكثفة وخمططة بشكل سليم يس

 .دة رضا الزبائن أو اجلمهوروبالتايل زيا ؛ذات مستوى مهارة عايل

جهزة العالقات العامة نتاجية وخباصة يف أبني التدريب وبني رفع الكفاءة اإليتضح مما تقدم أن العالقة 
خاصة مع بروز أمهية العالقات العامة وأدوارها ونشاطاهتا املختلفة من حيث ربط  ؛بالغ األمهية ايُعد مطلبً 

يف الوقت الذي تزداد أمهية االتصال بني أي  اريها املختلفة، وحتديدً لفة جبماهاملؤسسات واملنظمات املخت
ويزداد تعقيد هذا االتصال بينها وهذه اجلماهري من ، مؤسسة أو منظمة ومجاهريها املختلفة من جهة

 .جهة أخرى
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 أهداف التدريب

لذي تدور حوله العملية وهي احملور األساسي ا ،عد األهداف التدريبية نقطة البداية يف أي برنامج تدرييبتُ 
 .فبدون حتديد أهداف واضحة وواقعية للتدريب ال ميكن أن نتوقع له النجاح، التدريبية

ويهدف التدريب بصورة عامة إىل تزويد الفرد باملعلومات ذات العالقة بوظيفته واألساليب املتطورة ألداء 
ن إجناز وظيفته بأقل جهد ممكن وبأكرب وكذلك تزويده باملهارات الالزمة اليت متكنه م، واجبات وظيفته

وبالتايل فإن  ؛كي يتمكن من أداء وظيفته بفعاليةوكذلك تنمية الفرد وتييري اجتاهاته ومفاهيمه ل، إنتاجية
 :أهداف التدريب تتمثل يف

 :ويتم من خالل ،تييري السلوك -أ

 .تنمية املعارف واملعلومات .0
 .لفنية والذهنية واإلنشائيةكاملهارات ا  :تنمية وتعزيز املهارات .0
 .كالتعاون بني الزمالء والرؤساء وتنمية روح العمل اجلماعي: تنمية االجتاهات االجيابية .8

وميكن وضع معايري لقياس مدى تقدم ، على مستوى األفراد واجلماعات: حتسني مستوى األداء -ب
 (.08، م0228، العتييب. )املتدرب خالل فرتة التدريب

 :أن األهداف األساسية للتدريب هي" ابعةالرب"ويرى 

 (.11، م0228، ربابعة)داء للفرد واجلماعة حتسني مستوى األ .0. تييري السلوك .0

 :أهداف التدريب حسب املدة اليت ييطيها املتدرب إىل" ماهر"ويقسم 

 .ما تيطي احتياجات تدريبية عاجلة وسريعة اوغالبً : داف تدريبية قصرية األجلأه   .0

(. 171-170، م0227، ماهر. )تيطي احتياجات تنمية وتطوير متأنية: هداف طويلة األجلأ   .0
حتويلية  اكما أن هلا أهدافً ، فية وحتديثيةبينما يضيف عدد من الباحثني يف جمال التدريب أهداف تعري

 .وتطويرية
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لها تركز على احملاور ومن هنا ميكن القول أن أهداف التدريب رغم تعدد الكتابات حوهلا إال أهنا يف جمم
جيا  التعديل اإل .8. لومات أو املعارفتنمية املع .0. إكساب املهارات وصقلها .0: التالية

 .لالجتاهات

 أسس ومبادئ التدريب

 أسس التدريب

 :ومن هذه األسس ما يلي ،هناك جمموعة من األسس اليت تقوم عليها برامج التدريب

 .نظري يستمد مبادئه من احلقائق التجريبية أن يؤسس التدريب على إطار أو منوذج .0
 .أن تكون أهداف التدريب واضحة وواقعية .0
 .أن تتوافر املرونة وتتعدد االختيارات يف برنامج التدريب .8
 .أن تتسم عملية التدريب باالستمرارية .1
 .لكرتونيةتثمر التدريب معطيات التقنيات اإلأن يس .1
 (.082، هـ0227، الطعاين. )افهأن يعتمد التدريب وسائل متعددة لتحقيق أهد .2

 :وهناك من يرى أن التدريب يقوم على أسس ومقومات عدة منها

 .  االرتباط بالسياسة العامة .0
 . اأن يكون التدريب هادفً  .0
 .اومستمرً  اوتراكميً  اأن يكون التدريب متدرجً  .8
، الطعاين. )يقتهمن حيث املادة التدريبية وأسلوب املادة التدريبية وطر  اأن يكون التدريب متطورً  .1

 (.080، م0227
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 مبادئ التدريب

هناك عدة مبادئ للتدريب على املنظمات واملؤسسات االلتزام هبا وتطبيقها يف مجيع مراحل العملية 
يذكر ف تؤدي إىل زيادة عائد التدريب و فإهنا سو  ا؛سليمً  اوإذا طبقت هذه املبادئ تطبيقً . ةالتدريبي

 : هيأهم هذه املبادئ و " الطعاين"

ال ينضب  اللتدريب حىت يكون التدريب معينً  وهذا املبدأ من املبادئ املهمة: مبدأ مواكبة التطور .0
يتزود منه اجلميع لكل ما هو جديد وحديث يف كافة جماالت العمل وبأحدث أساليب التقنية 

 .يف التدريب
تياجات الفعلية البد وأن يكون التدريب واقعي وملموس مبعىن أن يليب االح: مبدأ الواقعية .0

 .للمتدربني ويتناسب مع مستوياهتم وقدراهتم
ويقصد باستمرار التدريب تكرار ظهور عناصر الرسالة التدريبية سواًء كانت : مبدأ االستمرارية .8

ر هذه العناصر يعطي للمتدرب وإن عودة ظهو (. سلوكيات/ مهارات/ اجتاهات/ معلومات)
ن هلا األثر الكبري يف استيعاب املعرفة واملهارات متكررة للتفكري بالعمل بصورة يكو  افرصً 
باستمرارية التدريب أنه يبدأ فور انتهاء التعليم وقبل  اويقصد أيضً ، لوكيات بطريقة فعالةوالس

 .استالم العمل مث يستمر التدريب مع بداية اخلدمة
املعلومات واملعارف وهنا جيب أن يتدرج التدريب يف تقومي املادة التدريبية بداية ب: مبدأ التدرج .1

 .األساسية مث تندرج منها إىل مشاكل التطبيق التقليدي
وهنا ميتد نشاط التدريب ليشمل مجيع الوظائف العاملة باملؤسسة من خمتلف : مبدأ الشمول .1

وذلك هبدف  ؛ولكل املستويات يف أسفل القاعدة التنظيمية للمؤسسة إىل قمتها، التخصصات
ع األفراد العاملني األمر الذي يؤدي إىل تنسيق وتنظيم جهودهم وجود عالقة مشرتكة بني مجي

 .وتوجيهها حنو حتقيق أهداف املنظمة أو املؤسسة
ة، مبعىن أن يكون جيب مراعاة هذا املبدأ عند وضع وتنفيذ الربامج التدريبي: مبدأ مراعاة التوقيت .2

مهامهم الوظيفية يف املنظمة لظروف املتدربني وال يتعارض مع متطلبات العمل و  االتوقيت مناسبً 
 (.082، م0227، الطعاين. )أو املؤسسة
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أن يكون اهلدف من  حبيث جيب": مبدأ اهلدف"ويضيف بعض الباحثني إىل املبادئ آنفة الذكر 
من حيث املوضوع واملكان  اقً دقي احتديدً  اوحمددً ، ياجات الفعلية للمتدربنيلالحت اوطبقً  االتدريب واضحً 

 .يث الكم والكيف والتلكفةومن ح، والزمان

مبادئ  ( J.Green & R.Baron، 1979) من جريالد جرينربج وروبرت بارون وقد قّدم كل
 :أخرى للتدريب وهي

وهذه املشاركة تؤدي إىل ترسيخ ما تعلمه املتدرب لفرتة أطول، كما أن هذا املبدأ : مبدأ املشاركة .0
ني يف احلوار قاعة احملاضرة مع املتدربيؤدي إىل سرعة التدريب، واملتدرب الذي يشارك يف 

 .للتعلم أكثر من املتدرب السليب تهواملناقشة تكون فرص
يساعد التكرار على تثبيت ما تعلمه الفرد خالل الربنامج التدرييب، ويرى بعض : مبدأ التكرار .0

 .على فرتات طويلة حىت تكون له فعاليته اموزعً  علماء النفس أن التكرار جيب أن يكون
وهنا  Transfer of Training دأ إمكانية نقل ما تدرب عليه الفرد إىل الواقع العمليمب .8

وتعترب حماكاة ظروف العمل الفعلية  ،تكون للتدريب فعاليته حينما ينقله املتدرب إىل واقع العمل
 .من العوامل اليت تساعد على ذلك

ومات املرتدة على نتيجة سلوكه؛ وذلك حيتاج املتدرب هنا إىل تيار من املعل: مبدأ التيذية الراجعة .1
يف سلوك الفرد أم ال؟  هل أحدث التدريب تعدياًل  فمثاًل ... على مدى فعالية التدريبللوقوف 

وما هي نواحي القصور والضعف اليت جيب تصحيحها وتقويتها؟ ألنه بدون ذلك ال نستطيع 
 (.إلدارة املوارد البشرية العر لكرتوين للمنتدى املوقع اإل)لى فعالية التدريب احلكم ع

 أنواع وأساليب التدريب

 أنواع التدريب

أنواع التدريب وختتلف حسب الُكتاب والباحثني، ولكن هذا االختالف ينصب على الشكل تتعدد 
وميكن بناًء على ، أثناء اخلدمة اقبل اخلدمة وتدريبً  افاجلميع يتفق على أن هناك تدريبً  ؛ويتفق يف املضمون

 :التدريب إىل الفئات التاليةذلك تقسيم 
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أما من حيث ، ويصنف من حيث اهلدف إىل تدريب إداري وتدريب فيّن  :تدريب قبل اخلدمة  .0
أما من حيث الزمن فيصنف ، وتدريب خارج املنظمة، املكان فيصنف إىل تدريب داخل املنظمة

 .وتدريب طويل األجل، إىل تدريب قصري األجل
وتدريب مهاري ( نظري)ن حيث اهلدف إىل تدريب معريف ويصنف م: تدريب أثناء اخلدمة  .0

أما من حيث املكان فيصنف إىل تدريب داخل املنظمة وتدريب ، وتدريب سلوكي( عملي)
. أما من حيث الزمن فيصنف إىل تدريب قصري األجل وتدريب طويل األجل، خارج املنظمة

 (.01، م0221، النوجيم)

 :لالعتبارات التالية اوذلك وفقً ، ريب إىل عدة أنواعلتدل اتقسيمً  (م0222، وبرودي ،بوزيان)ويقدم 

، وبرودي، بوزيان. )حسب املكان: اثالثً . حسب نوع الوظائف: اثانيً . حسب مرحلة التوظيف: أواًل 
 (، بتصرف80-82م، 0222

 :وتتضمن، التدريب حسب مرحلة التوظيف  -أ

 جمموعة من املعلومات اليت حيتاج املوظف اجلديد إىل: التدريب اخلاص بتوجيه املوظف اجلديد .0
إذ تؤثر املعلومات اليت يتحصل عليها املوظف اجلديد يف األيام . تقدمه إىل عمله اجلديد

وختتلف املؤسسات يف  .نفسية لسنوات عديدةائه واجتاهاته الواألسابيع األوىل من عمله على أد
ى أسلوب احملاضرات طريقة تصميم برامج تقدمي املوظفني اجلدد للعمل، فالبعض يعتمد عل

والبعض اآلخر يعتمد على مقابالت املشرفني املباشرين هلؤالء املوظفني، والبعض اآلخر يعتمد 
 .على تقدمي كتيبات مطبوعة تتضمن كل املعلومات اهلامة

يف تقدمي التدريب يف موقع العمل  اترغب املؤسسات واملنظمات أحيانً  :التدريب أثناء العمل .0
فمن خالل هذه الطريقة تسعى . حىت تضمن كفاءة أعلى للتدريبوليس يف مكان آخر 

املؤسسات على أن يقوم املشرفون فيها بتقدمي املعلومات والتدريب على مستوى فردي 
للمتدربني، ومما يزيد من أمهية هذا التدريب أن معظم اآلالت املستخدمة يف عمليات اإلنتاج 

ية، إذ جيب عليه أن نه حىت االستفادة من خرباته املاضتتميز بالتعقيد، فاملوظف أو العامل ال ميك
من عيوب هذا النوع من التدريب و . اعلى اآلالت ومن ِقبل املشرفني عليه امباشرً  ايتلقى تدريبً 
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أنه ال توجد ضمانات على أن هذا التدريب سيتم بكفاءة ما مل يكن املشرفني مدربني بشكل 
 .جيد

معارف  إذ يُقّدم هذا النوع من التدريب عندما تتقادم: هاراتاملالتدريب بيرض جتديد املعرفة و  .8
 .عند بروز أساليب عمل وتقنيات وأنظمة جديدة اومهارات العاملني، وخصوصً 

فمع حدوث ترقية أو نقل إىل منصب آخر يكون هناك احتمال  : التدريب بيرض الرتقية والنقل .1
املعارف واملهارات املطلوبة يف الوظيفة  كبري يف اختالف املهارات واملعارف احلالية للموظف عن

 .اليت سريقى إليها، وهذا االختالف أو الفرق يستلزم عملية التدريب من أجل سد تلك الثيرة

 :ويتضمن، أنواع التدريب حسب نوع الوظائف  -ب

ويتضمن هذا التدريب معارف ومهارات، ، ويكون يف جمال التخصص: التدريب التخصصي .0
واللقاءات الصحفية  ،األرشفة، واملراسالت، واالتصاالت، والتشريفاتوتشمل عادة أعمال 

 . واإلعالمية وغريها من املهام
ويتضمن هذا التدريب املعارف واملهارات اإلدارية واإلشرافية الالزمة لتقلد : التدريب اإلداري .0

ل على ، أو الوسطى، أو العليا، وهي معارف تشتم(أي اإلشرايف)املناصب اإلدارية الدنيا 
ختطيط، وتنظيم، ورقابة، واختاذ القرارات، وتوجيه، وقيادة، وحتفيز،  :العمليات اإلدارية من
 .والتنسيق، واالتصال

 : ويتضمن، أنواع التدريب حسب املكان  -ج

يف عقد براجمها داخل  قد ترغب املنظمة أو املؤسسة: سسةالتدريب داخل مقر املنظمة أو املؤ  .0
ني من داخل أو خارج اجلهة، وبالتايل يكون على اجلهة تصميم الربامج، أو مقر اجلهة سواًء مبدرب

ويقوم هذا النوع من  .دعوة مدربني للمسامهة يف تصميم الربامج، مث اإلشراف على تنفيذها
تلقي املوظف اجلديد  االيت تعين أساسً " لتلمذة املهنيةفكرة ا" التدريب على فكرة قدمية وهي

اليت تبنّي له أسلوب العمل من رئيسه الذي يتواله بالرعاية خالل الفرتة  التعليمات والتوجيهات
األوىل، فيبنّي له الصواب من اخلطأ واحلقوق والواجبات، وأفضل أسلوب ألداء العمل وآداب 

 .السلوك الوظيفي
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تفضل بعض املؤسسات أو املنظمات أن تنقل كل أو : التدريب خارج مقر املؤسسة أو املنظمة .0
ن نشاطها التدرييب خارج املنظمة ذاهتا، وذلك إذا كانت اخلربة التدريبية وأدوات التدريب جزءاً م

 .املتاحة بشكل أفضل خارج املنظمة

 أساليب التدريب

للربامج التدريبية، وملستويات املتدربني، حىت يستطيع  اوفقً  –بأسلوبه  -طريقة أو أكثر  يلجأ املدرب إىل
من  ت والتطبيقات، واحلاالت العملية،يوصل إليهم األفكار والنظريا أن يصل إليهم من ناحية، وأن

  (.880، م0221، حجازي)ناحية أخرى 

 :وهي ،(012، م0992، شاويش) امن أساليب التدريب األكثر شيوعً  اعددً ة نسرد وفيما يأ

  تهاأساليب التدريب وتعريفا (2) رقم جدول

أسلوب 
 التدريب

 تعريفه

العصف 
 الذهين

األفكار حتاول اجملموعة إجياد حل ملشكلة معينة بتجميع قائمة من  عملية مجاعية إبداعية طريقة
 (موسوعة ويكيبيديا. )فراد اجملموعةأالعفوية اليت يساهم هبا 

التدريب 
 العملي

اكتساب املتدرب اخلربات واملهارات مبجال الدورة التدريبية من خالل تطبيق ما تعلمه نظريًا على 
 .رض الواقعأ

املباريات 
 اإلدارية

تتكون املباراة من مواقف افرتاضية مضاهية ملواقف واقعية يقوم فيها الفرقني بالتنافس عن طريق 
سلسلة من القرارات تؤدي إىل نتائج تؤثر على الفريق املنافس وتوزيع األدوار على أعضاء الفريق 

ون املشكلة املطروحة يف موضوعات يف صورة وتك ،اخل… فهذا املدير املايل وذلك مدير املبيعات 
، النظام ، دليل املباراةاألدوار: )باراة من ثالثة عناصررياضية تستخدم أساليب كمية وتتكون امل

 ( مدونة التنمية البشرية والتطوير اإلداري(. )احملاسيب
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 الوقائع احلرجة

ل نوع من الوظائف، وذلك من يتم تقييم أداء املوظف داخل املنظمة عن طريق دراسة طبيعة ك
خالل نتائج حتليل وتوظيف الوظائف اليت توفرها إدارة املوارد البشرية، مث حتديد جمموعة من 

السلوكيات اليت تؤثر بشكل فعال يف أداء هذه الوظائف، بشرط أن تكون هذه السلوكيات حساسة 
لوكيات غري احلساسة وغري املؤثرة وذات عالقة وتأثري مباشر يف أداء املوظف، على أن يتم إمهال الس

 (املوقع اإللكرتوين جمللة التدريب والتقنية. )يف أداء املوارد البشرية

سلة 
 املعامالت

وكذلك تقدم إليه سلة من  ،دور إداري يكون عليه االضطالع بهيقدم إىل املتدرب وصف ل
واستفسارات من  وشكاوي وبريد ورسائل هاتفية ومذكرات عامالت حتتوي على تقارير ووثائقامل

أو حالة تتطلب استجابة آنية، وختلط فيها األمور امللحة مع  كل منها مبشكلةسني، يتصل  املرؤو 
 سئول عن حل املشكالت املوجودة يفوبعد ذلك يقوم املتدرب بدور املدير امل. األمور الروتينية

ا على خربته ومعارفه ل وقت حمدد، معتمدً السلة، ويتطلب منه اختاذ القرار املناسب لكل حالة خال
ويعتمد هذا األسلوب على املناقشة اليت تتبع ذلك، واليت تتيح للمتدربني تقومي القرارات  .السابقة

 (املوقع اإللكرتوين للمنتدى العر  إلدارة املوارد البشرية. )اليت اختذها كل منهم وتفسريها

تدريب 
 احلساسية

رؤساء ومرؤوسني ملناقشة العالقات بينهم والتعبري عن مشاعرهم احلقيقة جتاه اجتماع بني زمالء املهنة 
هبدف أن يتعرف كل فرد على أثر  ؛بعضهم البعض، وذكر ملحوظاهتم على سلوكياهتم وتصرفاهتم

املوقع اإللكرتوين . )تصرفاته على اآلخرين يف حماولة التخلص من التصرفات ذات اآلثار السلبية
 (دارة املوارد البشريةللمنتدى العر  إل

 دراسة احلالة

ا أو أي مسألة من مسائل التدريب تقوم فكرهتا على أساس توفري حالة معرفية أو حديثة أو مترينً 
ا من إحداث و جمريات قريبة إىل نفوس املشاركني وما تألفه ملتقطً ا و ا ما يكون مضموهنا مصاغً غالبً و 

 .أطرهم املعرفية املرجعية
يها ما يلزم من إىل مجع كافة العناصر الضرورية يف احلالة مدار العمل فيجمع فويسعى املدرب 
شرتك يف إعدادها املشاركني فيضيفون يقد خطوط هادية و أدلة و يريات و متأرقام و معلومات وأحداث و 

عربية املوقع اإللكرتوين لألكادميية ال. )إليها بعض العناصر املطلوبة قبل الشروع باملعاجلة املطلوبة
 (.الربيطانية للتعليم العايل
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 متثيل األدوار
أسلوب تدرييب يتقمص فيه املشاركون هوية ختتلف عن هويتهم األصلية من أجل إظهار واقع مشاكل 

املوقع اإللكرتوين ) .افرتاضية ليتم من خالله الرتكيز على توجيه املواقف السلوكية والعالقات اإلنسانية
 (منهل الثقافة الرتبوية

احملاكاة 
 العملية

أسلوب فين للتدريب يعمل على هتيئة املوقف الذي ميارس فيه املشارك العمل الذي يتدرب عليه 
املوقع اإللكرتوين للمنتدى العر  إلدارة . )واملواقف األخرى اليت رمبا تظهر أثناء ممارسة هذا العمل
 (املوارد البشرية

 احملاضرة

ماعي وأقدمها حيث توفر الكثري من الوقت واجلهد واملال يف نقل عد من أهم أساليب التدريب اجلتُ 
ار أو معلومات يتم املعلومات وهي عبارة عن عملية اتصال بني فرد وجمموعة يقدم فيها احملاضر أفك

فاحملاضرة إمنا هي وسيلة لتثقيف األعداد الكبرية من األفراد أو املستمعني هلا فضالً  .اإعدادها مسبقً 
املوقع اإللكرتوين . )ن احملاضر من تقدمي الكثري من املعلومات يف وقت قصري جداً كّ عن كوهنا مت

 (للدكتور مرضي الزهراين

وللمفاضلة بني أسلوب وآخر ترّكز املؤسسات أو املنظمات على عدة اعتبارات وعوامل جيب عليها 
 :باراتمراعاهتا قبل عملية اختيار األسلوب التدرييب املالئم، ومن أهم هذه االعت

 .مدى مالءمة األسلوب التدرييب للمادة التدريبية ولألفراد املتدربني. 0

 .طبيعة املتدربني واجتاهاهتم ومستوياهتم العلمية والتنظيمية. 0

القاعات واألجهزة واملعدات الالزمة إلجناز العملية : إمكانية توافر التسهيالت املادية للتدريب، مثل. 8
 .التدريبية

 .تخدام كل وسيلة تدريبية ومالءمتها مع املوازنة  املخصصة للتدريبنفقات اس. 1

 .مدى مالءمة الوقت واملكان املتاح لكل وسيلة تدريبية. 1

 .درجة إملام املدرب نفسه باألسلوب التدرييب. 2

 األساليبكلما أمكن استخدام   ، فكلما كان عدد املشركني قلياًل عدد املشرتكني يف الربنامج التدرييب.7
 (.م0222، وبرودي، بوزيان)القائمة على املناقشة 
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اليت ركزت على معرفة أثر استخدام تقنية  (Gasco, at al, 2004)ن يويف دراسة غاسكو وآخر 
إسرتاتيجية التدريب يف شركة  اة بإدارة املوارد البشرية وخصوصً املعلومات على املمارسات اخلاص

أهم النتائج اليت توصلت إليها بأن استخدام تقنية  ، كانت(Telefonica)االتصاالت اإلسبانية 
املعلومات يف التدريب ساهم وبشكل كبري يف حتسني استيالل املديرين لوقتهم، وزيادة املشاركة الفعالة 

 .حتسني جودة هذه الربامج ونوعيتهاللمتدربني، وحتسني أنظمة تقييم فاعلية الربامج التدريبية، و 

 ته ومراحله وأدواتهقياس أثر التدريب ومبررا

عملية مسح : عملية قياس أثر التدريب بأنه" املركز العر  للتدريب"يعّرف : عملية قياس أثر التدريب -أ
 الستشراف نتائج وخُمرجات التدريب يف امليدان للتعرف على مدى حتقيق أهدافه احلالية واستقصاء

، البيشي)التالية  اإلجابة على األسئلة واالستفادة من هذه النتائج يف عملية التطوير، ويهدف إىل
  (00، م0229

 التدريبية احتياجات املتدربني؟ هل تليب الربامج    .0
 الربامج التدريبية احتياجات املنظمة أو املؤسسة؟ هل تليب    .0

 احلالية؟ ما نقاط الضعف يف الربامج التدريبية    .   8

 كيف ميكن التيلب على نقاط الضعف؟       .1

 ما املطلوب الرتكيز عليه يف املستقبل؟       .1

 

 

 

 

 (11, م1229, البيشي)لقياس أثر التدريب المنهج المقترح (: 2)شكل رقم 
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 :مربرات قياس أثر التدريب -ب

 .التدريب الصحيحة يف الربامج املنفذة التعرف على مدى النجاح يف تطبيق مبادئ .0
 .ية لتقوميهاالتدريب بيان نواحي القوة والضعف يف الربامج .0
  .على املنظمة أو املؤسسة التعرف على الفوائد املباشرة وغري املباشرة اليت تعود .8
 .املكتسبة يف أعماله التعرف على مدى مسامهة املتدربني يف تطبيق اخلربات واملهارات .1
 . املهارات املكتسبة حتديد املعوقات اليت تواجه املتدربني يف تنفيذ .1
  .التدريبية والعمل على تالفيها يت تواجه تنفيذ الربامجالتعرف على املعوقات ال .2
 .املتدربني بعد إمتام عملية التدريب التعرف على التييريات اليت طرأت على سلوك .7
 .(88، م0229، البيشي. )عملية التدريب التعرف على اجتاهات وميول املتدربني حيال .1

 :مراحل قياس أثر التدريب -ج

املدى، مث تقومي بعيد املدى،  دريب يف إجراء تقومي فوري، يليه تقومي متوسطتتلخص مراحل قياس أثر الت
ويتم ذلك من خالل جمموعة من العناصر اليت يتم الرتكيز عليها يف اليالب، وتشمل رد الفعل، والتعلم 

 (01، م0229، البيشي. )السلوك، والنتائج، و (النمو)

  :ر التدرييباألدوات اليت ميكن استخدامها يف تقومي األث -د

تقييم ات بطاق، باإلضافة لتدرييبالتقرير ، والتدرييبالربنامج ، والدربلكل من املتقومي ات بطاقوتشمل 
، وتقومي الرئيس املباشر للموظف مي األثر التدرييب من قبل املشرف، وتقو لألثر التدرييب على املتدرب ذاة
 (80، م0229، شيالبي). ين كاجلمهور مثاًل ، وتقومي املستفيدتدربملا

 معوقات التدريب

من املعوقات والصعوبات  اري داخل املؤسسات واملنظمات بعضً إن من املتفق عليه أن لكل نشاط إدا
نشطة اليت متارسها املنظمات وباعتبار التدريب أحد األ، عاليتهاليت تواجهه وحتد من كفاءته وف

د من املشكالت اليت حتد من كفاءته وفعاليته واملؤسسات على اختالف مستوياهتا فإنه كذلك يواجه بعد
 .عوقات والصعوبات وحماولة تذليلهامما يستدعي مواجهة تلك امل
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 : أن معوقات التدريب اإلعالمي العر  تتلخص يف( م0221هادي، )يرى و 

ختّلف التقنية اإلعالمية وعدم مواكبتها للجديد املتطور، مع نقص يف : قلة مصادر التمويل .0
 .زة التدريب، وقلة الكادر التدرييب املتخصصمعدات وأجه

اتضح أن الكثري من : ضعف املناهج التدريبية اإلعالمية وحصر االحتياجات وغياب التقييم .0
دون  املناهج التدريبية مل ميسها عملية التطوير والتجديد فظلت على حاهلا ووضعها القدمي

حلاصل يف عامل االتصاالت واملعلومات، فأعاق استمرارية التجديد النوعي االستفادة من التطور ا
 .يف جمال التدريب اإلعالمي العر 

ومنها الوسائل واملعدات والتقنيات : قلة الوسائل الالزمة لبعض برامج التدريب اإلعالمي .8
نظمات واجلهات اإلعالمية احلديثة، وضعف التنسيق والتعاون مع املراكز واملعاهد العاملية وامل

 .الدولية املهتمة بقضايا اإلعالم واالتصال
قلة املعلومات اخلاصة خبرباء التدريب والدراسات واألحباث واملطبوعات اإلعالمية التخصصية يف  .1

 .(م0221هادي، ) .الوطن العر 

 التدريب في العالقات العامة

ومات الالزمة عن املؤسسة اليت يعملون يهدف التدريب يف العالقات العامة إىل إكساب املمارسني املعل
هبا يف البيئة احمليطة، باإلضافة إىل إكساهبم املعارف اخلاصة بطبيعة العالقات العامة واألعمال املرتبطة هبا 

وإكساهبم املهارات التنفيذية اخلاصة بالكتابة  ،وتنظيم أنشطة االتصال ،والتنسيق ،التخطيط :مثل
اخلاصة باإلعداد والتصميم واإلنتاج، واملهارات التقنية الالزمة للتعامل مع تقنية  والتحرير، واملهارات الفنية

االتصال احلديثة وتوظيفها يف جمال التعليم وإعداد الربامج التدريبية، واستخدام التقنية احلديثة يف إعداد 
املؤسسة،  املؤمترات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش حول العديد من املوضوعات اليت هتم

 .(Sengvpte, 2005, 274. )باإلضافة إىل إكساهبم مهارات إعداد الربامج التدريبية عن بُعد

وقد أوصت اجلمعية الدولية للعالقات العامة ثالثة جماالت أساسية لتعليم وتدريب ممارسي العالقات 
لعالقات العامة، والثانية العامة، األوىل اإلعداد والتدريب على املعارف واملهارات املرتبطة بأعمال ا

املعارف واملهارات املرتبطة باالتصال واستخدام التقنية احلديثة يف جمال العالقات العامة، وعقد املؤمترات 
والندوات عن بُعد بواسطة التقنية احلديثة، واألخرية استخدام التقنية احلديثة يف التدريب والتعليم عن 
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كما أوصت بضرورة التنسيق الدائم بني ممارس . إلدارية واإلنسانيةبُعد، والعلوم املرتبطة باملعارف ا
 (. 2م، 0227رضوان، . )العالقات العامة واألكادمييني لتطوير برامج التدريب النظرية واملهارية

العالقات العامة يف السعودية؛ نظرًا لتطورات ا بالتدريب يف جمال يرى الباحث أن هنالك جهوًدا واهتمامً و 
اليت شهدهتا يف اجملال االقتصادي واالجتماعي والسياسي وغريها، مما يتطلب أن اجلهات احلكومية اهلائلة 

وتؤدي مهاًما  قناة تواصل بني اجلمهور الداخلي واخلارجي للجهةواخلاصة هتتم بالعالقات العامة؛ لكوهنا 
 .وسيحاول الباحث معرفة اجتاهات جمتمع الدراسة حنو التدريب، عديدة

كالوريوس وبعضها يقدم برناجًما للدراسات متنح درجة البإنشاء أقسام علمية : لة هذا االهتمامومن أمث
يف ختصص العالقات العامة، حيث التحق هبا عدد كبري من الطالب وكذلك  يف اجلامعاتالعليا 

ة اإلمام حممد بن موافقة جملس التعليم العايل على تطوير قسم اإلعالم جبامعصدرت ومؤخرًا . الطالبات
الصحافة والنشر : )سعود اإلسالمية وحتويله إىل كلية اإلعالم واالتصال، متضمنة ستة أقسام هي

اإللكرتوين، واإلذاعة والتلفزيون والفيلم، والعالقات العامة، واإلعالم واالتصال التسويقي، وقسم 
 (.لعليااجلرافيكس والوسائط املتعددة، وقسم اإلعالم املتخصص للدراسات ا

اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال، : )اجملال مثل إنشاء مجعيات تُعىن هبذامن االهتمام أيًضا و  
واليت تقدم للمتخصصني واملمارسني والطالب أنشطة ( واجلمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن

من صور و . تخصصةت وامللتقيات وورش العمل امليم الندواوخدمات ودورات تدريبية، وكذلك تق
العامة، وكذلك تقيم دورات تقدم دبلوم العالقات ن القطاع العام واخلاص موجود جهات االهتمام 
 . ة عن العالقات العامة وفنوهنا املختلفةتدريبي

جماالت ويعتقد الباحث أنه من الضروري حصول موظفي العالقات العامة على دورات تدريبية يف 
 : متعددة مثل

( االتصال)يشري العديد من خرباء العالقات العامة إىل أمهية : التصالرات اتقنيات ومها .0
اتقان مهارات ( االتصال)ملمارسي العالقات العامة، وتتضمن جماالت الدورات التدريبية يف 

صحفية، خطابات دعوة، نصوص  مذكرات، أخبار وبيانات خطابات، تقارير،) الكتابة بأنواعها
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فة يف إجراء احلوارات واملقابالت والتفاوض، وكذلك مراعاة خصائص وزيادة املعر  ...( إعالمية، 
 .املتلقي، وغريها

يفيد خرباء العالقات العامة بأن من مهام إدارة العالقات العامة : إعداد خطط ملعاجلة األزمات .0
القيام بدور فّعال أثناء األزمات اليت تواجهها؛ وبالتايل فمن املهم حصول موظف  يف اجلهة
 اذيف ه ات العامة على حصيلة معرفية وافية عن آخر ما توصل له علماء العالقات العامةالعالق
األزمة وخصائصها، دور العالقات العامة يف كل مرحلة من : ، ومن املواضيع يف هذا اجملالالشأن

 .كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم أثناء األزمة، وغريها من املواضيع ذات الصلةمراحل األزمة،  
ة استخدام االنرتنت يف أكدت دراسات عديدة على أمهي: وظيف التقنية يف العالقات العامةت .8

حيث يتيح اإلنرتنت تقدمي روابط  (م0202رضوان، )امة، ومنها دراسة تنفيذ مهام العالقات الع
ن العالقات العامة من تقدمي متكّ و  .ة والتواصل معهاهنية بالعالقات العامة داخل اجلإلكرتو 
تيح اإلنرتنت يو  .وتقدمي معلومات إدارية أو مالية أو تنظيمية عنها والتعريف هبا هةعن اجلحقائق 

فيسبوك، : )يف مواقع التواصل االجتماعي مثلأيضًا للعالقات العامة إنشاء مواقع اإللكرتونية 
رتاسل يح أيضًا إمكانية اليتيلة اتصال باجلمهور واجملتمع، و وساالنرتنت ثل ميو  .(تويرت، يوتيوب

، إضافة إىل إمكانية إصدار املطبوعات اإللكرتونية من خالل الربيد اإللكرتوين يناإللكرتو 
وتكوين قوائم اتصال ببيانات  ،اإللكرتوينوالنشرات، وإنشاء جمموعات للمناقشة عرب املوقع 

ة الىت متابعة القضايا اهلاميوفر االنرتنت كما . األفراد واملؤسسات لتسهيل عملية االتصال هبم
ومن املهم حصول موظف العالقات العامة على . من االستخداماتوغريها  هةمتس مصاحل اجل

عدد من الدورات يف خمتلف جماالت هذه التقنية، وتوظيفها بشكل يتالءم مع أهداف العالقات 
 .العامة يف اجلهة

ى اجملتمع، جيب على يف ظل التطورات اهلائلة اليت طرأت عل: كيفية بناء وإدارة العالقات العامة .1
مدير إدارة العالقات )ممارس العالقات العالقات العامة، وال سيما إذا كان يف منصب قيادي 

معرفة آخر مستجدات بناء وإدارة العالقات  ،...(العامة، نائب املدير لشئون العالقات العامة، 
ديثة يف تاسيسها، التعرف على مواصفات بيئة العمل املنشودة واإلجتاهات احلبيرض العامة؛ 
التفكري اإلبتكاري مبفهوم ، مع بالتجارب الناجحة يف جمال إدارة العالقات العامة لتزودوكذلك ل

 .عملالإسرتاتيجي واكتشاف مهارات القيادة لدى فريق 
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 معوقات التدريب في العالقات العامة

ة العالقات العامة مما أظهرت عدة دراسات حديثة يف اململكة عن وجود بعض املعوقات يف عمل إدار 
يتطلب العمل على تالفيها وتصحيحها، ويتم ذلك بعدة طرائق منها التدريب، حيث توصلت دراسة 

بكثري من اختصاصاهتا وأدورها  ات العالقات العامة ال تقوم مطلقً إىل أن إدارا( م0200 ،اخلرمي)
. بعشوائية وال يتم وفق منهج علمي سرتاتيجي، والعمل فيها يتمإها ختطيط وكذلك ال يوجد لدي. احليوية
وهم من إدارات العالقات العامة يف عدد من  -فذكر ضعف أفراد العينة ( م0227، الدريهم)أما 

يف مهارات النشر اإللكرتوين، وهي من أهم أنشطة العالقات العامة يف  -األجهزة احلكومية بالرياض 
 . الوقت احلايل

أن العديد من إدارات العالقات العامة ال تقوم بإجراء دراسات  (م0228 ،القحطاين)وتبنّي للباحث 
وتوصلت دراسة . حبثية يف جمال العالقات العامة، وال توجد لديهم خطط ألنشطة العالقات العامة

واليت أجريت على عدد من إدارات العالقات العامة يف اجلهات ذات الصلة ( م0221، القحطاين)
م اإلدارة العليا للمنشأة لدور وأنشطة العالقات العامة، ذلك التفهم بالنشاط السياحي إىل عدم تفه

الذي مينحها الثقة والقدرة على املمارسة واحلصول على الصالحيات املطلوبة للقيام بأعمال العالقات 
وكذلك اتضح غياب الكفاءات القادرة على القيام بأنشطة العالقات . العامة على أسس علمية صحيحة

ن املعوقات اليت ذكرها أفراد العينة عدم االهتمام بتدريب املوظفني وهتيئتهم على أعمال العامة، وم
 .ووظائف العالقات العامة؛ مما يؤدي إىل عدم القدرة للقيام باألدوار الرئيسة

واليت أجريت على إدارات العالقات العامة يف البنوك التجارية السعودية ( م0227 ،العنزي)وبّينت دراسة 
املتخصصني يف اإلعالم والعالقات العامة بأقسام العالقات العامة بالبنوك التجارية السعودية، وتعدد قلة 

أدوار املستويات اإلدارية إلدارة العالقات العامة، وكذلك اتضح أن أنشطة ووظائف العالقات العامة 
ا ما ال يدخل يف متارس من خالل إدارات أو أقسام أخرى، وأن إدارات العالقات العامة يوكل هل

 . اختصاصها

يف حقل العالقات ، يف دراسته جمموعة من املعوقات التنظيمية واملشاكل اهليكلية( م0221، قرياط)وأورد 
 :العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وأمهها
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مما أدى إىل وجود فجوة كبرية بني اإلدارة العليا للمنظمة  ؛الفهم اخلاطئ للعالقات العامة .0
 .جهاز العالقات العامةو 

 .تعاين خمتلف إدارات العالقات العامة من نقص يف الكادر البشري املؤهل واملتخصص .0
 .نقص امليزانية واإلمكانيات املادية .8
 .اقتصار أدوار وصالحيات أجهزة العالقات العامة على املهام التنفيذية والتشريفية فقط .1
 (. 018، م0221، قرياط)دراسات واألحباث سرتاتيجي والغياب مهام أو أدوار التخطيط اإل .1

من  االقات العامة يف سلطنة عمان عددً يف دراسته حول واقع الع(  م0202، الشيزاوي)وكذلك توصل 
 :وأمهها، املعوقات واملشكالت اليت تواجه العالقات العامة

ح وعدم الفهم الواض، عدم وضوح مفهوم العالقات العامة وماهيتها للجمهور وللعاملني .0
 .ووجود مفاهيم خاطئة عن دورها ،لدورها وأمهيتها وطبيعة األعمال اليت متارسها

قلة املتخصصني املدركني لعمل العالقات العامة الصحيح وتوظيف كوادر غري متخصصة  .0
 .وعدم وجود اخلربات يف إدارة العالقات العامة

وسائل اإلعالم تداخل عمل العالقات العامة مع عمل بعض اإلدارات األخرى واهتمام  .8
املختلفة باملسؤول األول دون االهتمام بإدارة العالقات العامة وعدم تعاون وسائل اإلعالم 

 .املختلفة مع اإلدارة بالشكل املطلوب
 . عدم تقدير اإلدارات العليا إلدارة العالقات العامة وعدم إعطائها األمهية املفرتضة .1
مما يعوقها عن القيام  ؛خمصصاهتا إىل حد كبريعدم وجود ميزانية للعالقات العامة أو نقص  .1

 .بأي نشاط

عن ما أشار  – عادةً  –ومن خالل خربة الباحث يرى أن معوقات التدريب يف العالقات العامة لن خترج 
الباحثون، وأن أهم معوقات التدريب يف العالقات العامة هي مدى اقتناع مدير إدارة العالقات  إليه

 –ة املسئولة عن تدريب املوظفني يف اجلهة أو اإلدار  –ير إدارة التطوير اإلداري العامة يف اجلهة مث مد
إلدارة العالقات العامة يف جهة ما وهو غري ألنه قد يُعني مدير  ية دور العالقات العامة يف اجلهة؛أمهب

 يف تخصصنيخالفًا يف الرؤى بينه وبني امل؛ مما قد ُيسبب اإلعالم أو العالقات العامة جمالمتخصص يف 
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مث تأة . العالقات العامة يف اإلدارة؛ وبالتايل قد ال يضع املدير املعني حديثًا األمور يف نصاهبا الصحيح
  .األمور املالية وغريها من املعوقات
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
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 تمهيد

جراءات الدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث لتحقيق أهداف الدراسة، يتناول هذا الفصل وصف إل
وتضمن حتديد املنهج املتبع يف الدراسة، وجمتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وأداة الدراسة والتحقق من 

 .حصائية املستخدمة يف حتليل النتائجطبيق أداة الدراسة، واملعاجلة اإلصدقها و ثباهتا، وإجراءات ت
 جرائي للدراسة طار المنهجي واإلإلا

 نوع الدراسة

تُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت ترتبط بدراسة املشكالت املتعلقة باجملاالت اإلنسانية 
 حيث يقوم الباحث جبمع معلومات دقيقة عن .واالجتماعية، وبدراسة أي من الظواهر الطبيعية املختلفة

بوصف  اكيفيً   اق املتوافرة، ويُعرب عنها تعبريً بداللة احلقائ اقً دقي اتفسرييً  اوصفً هذه الظاهرة، ويهتم بوصفها 
يوضح مقدار الظاهرة، أو  ارقميً  ابوصف الظاهرة وصفً  اكميً   اأو تعبريً . ظاهرة وتوضيح خصائصهاال

 (.18م، 0227التل، وقحل، . )حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

 سةمنهج الدرا

وهو املنهج الذي حياول حتليل  املسحينهج املمت اعتماد أهداف وتساؤالت وفروض الدراسة  يف ضوء
وتفسري وعرض واقع ظاهرة ما، أو حياول حتليل حمتوى وثائق؛ للوصول إىل استنتاجات أو تعميمات 

 (.   18م، 0227التل، وقحل، . )ليات املرتبطة بعمل أو وظيفةؤو ق بالواقع، أو وصف املهام واملستتعل

احلكومية وتستهدف هذه الدراسة معرفة اجتاهات موظفي العالقات العامة يف اجلامعات السعودية 
تستخدم الدراسة املنهج املسحي، بشقيه الوصفي والتحليلي يف مجع وحتليل حنو التدريب، و واألهلية 
 .البيانات

 أدوات الدراسة

كأداة جلمع البيانات   مع املعلومات بواسطة االستبانةلإلجابة على تساؤالت الدراسة قام الباحث جب
أمنوذج مقابلة حتريرية مع عّينة الدراسة يتوىل خالهلا أفرادها قراءهتا، والتفاعل معها إلعطاء اجلواب : "وهي

لقياس اختبار عبارات  Likert( ليكريت)، ومت تطبيق مقياس (78، م0221احليزان، ) ."األفضل
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 ومن املعروف أن هذا"فضيالت اليت تُعرب عن درجات اجتاهات املوظفني واملوظفات، اآلراء واملواقف والت
 رأي املبحوث، وال يكتفي بقياس اجتاهه املؤيد أو الرافض فقط شدةاملقياس يتيح إمكانية قياس 

وجهات نظر املبحوثني واجتاهاهتم أو الدوافع والعوامل "التعرف على ؛ هبدف (80م، 0228بركات،)
 (. 022م، 0991حسني، ". )ىل تصرفات سلوكية معينةإات اليت تدفعهم واملؤثر 

وقـــد مت تصـــميمها بعـــد االطـــالع علـــى عـــدد مـــن أدوات مجـــع البيانـــات املتاحـــة والـــيت اســـتخدمها بـــاحثون 
والبحـــوث العلميــــة  هد مـــن رســـائل املاجســـتري والـــدكتوراآخـــرون، وذلـــك مـــن خـــالل االطـــالع علـــى العديــــ

 .طالع على أدبيات العالقات العامة واالستفادة منهامة، إضافة إىل االاحملكّ 

 :وتضمنت االستبانة البيانات التالية

احلالـــة  –النـــوع  –العمـــر  –اســـم اجلامعـــة ) :جملتمـــع الدراســـة( الدميوغرافيـــة)البيانـــات الشخصـــية  .0
ســنوات العمــل  –مؤهــل علمــي يف اإلعــالم  –املؤهــل العلمــي  –الــدخل الشــهري  –االجتماعيــة 

 (.اممارسة وظائف إعالمية سابقً  –م عاليف اإل
 .مدى التحاق املوظف بالدورات التدريبية بصفة عامة .0
 .مدى التحاق موظفي العالقات العامة بدورات تدريبية يف جمال العمل .8
املعوقــات الــيت حتــول دون حصــول موظــف العالقــات العامــة علــى دورات تدريبيــة مــن وجهــة نظــر  .1

 .املوظف
 .بالدورات التدريبية مرحلة ما بعد االلتحاق .1
 .تقييم الدورات التدريبية .2
 .لني يف اجلامعة لألدوار اليت تقوم هبا إدارة اإلعالم والعالقات العامةؤو تقدير كبار املس .7
 .مرئيات املوظفي حول احتياجاهتم التدريبية .8

 مجتمع الدراسة
رأس العمل خالل الفصل جدون على واملو ( إدارات العالقات العامة)ي مّثل جمتمع الدراسة كافة موظف
الرياض، : )باجلامعات احلكومية واألهلية باملدن التاليةهـ، 0188/هـ0180الدراسي الثاين للعام اجلامعي 

باململكة العربية السعودية، والذين يؤدون مهام العالقات ( مكة املكرمة، جدة، الدمام، اخلرب، الظهران
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سيق اإلعالمي، املراسم والتشريفات، تنظيم املؤمترات التحرير الصحفي، التن: )العامة واإلعالم مثل
 (.والندوات، مأموري العالقات العامة، وأي وظيفة هلا صلة بالعالقات العامة واإلعالم

يؤدي مهام ليس هلا صلة بالعالقات ( إدارة العالقات العامة)وال تشمل الدراسة أي موظف يعمل يف 
 (. سخ، املراسلني، السائقني، املستخدمني، وأي وظيفة مشاهبة هلاالسكرتارية، الن: )العامة واإلعالم مثل

ا الدراسة وبذلك تكون الدراسة قد استخدمت أسلوب العّينة العمدية يف اختيار اجلامعات اليت مشلته
السعودية، واستخدمت أسلوب احلصر الشامل لكافة موظفي إدارة العالقات العامة بلتمثل مناطق خمتلفة 

استبانة،  021وزع الباحث  ، وقد%87607ستجابة جمتمع الدراسة وكانت نسبة ا .تبتلك اجلامعا
اليت مل تُعطى للباحث، ليصل عدد االستبانات الكاملة  استبعاد االستبانات الناقصة واالستباناتوقد مت 
 .استبانة 011

     :اجلامعات اليت مثلت جمتمع الدراسة وهي على النحو التايل( 0)ويوضح اجلدول رقم 
 الجامعات التي مثّلت الدراسة (1) رقم جدول

 المنطقة نوع الجامعة الجامعة م

 مكة املكرمة حكومية جامعة امللك عبدالعزيز  .0

 مكة املكرمة حكومية جامعة أم القرى  .0

 مكة املكرمة أهلية جامعة عفت  .8

 مكة املكرمة )*(أهلية جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية  .1

 الرياض حكومية ك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةجامعة املل  .1

 الرياض أهلية جامعة اليمامة  .2

 الرياض أهلية جامعة الفيصل  .7

 الرياض حكومية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  .8

 الرياض حكومية جامعة امللك سعود  .9

 الرياض أهلية جامعة األمري سلطان  .02

 الرياض حكومية نجامعة األمرية نورة بنت عبدالرلم  .00

 الرياض أهلية جامعة دار العلوم  .00
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 الشرقية حكومية جامعة الدمام  .08

 الشرقية حكومية جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  .01

 الشرقية أهلية جامعة األمري حممد بن فهد  .01

 .حسب املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل)*( 

 إجراءات الصدق والثبات

على القياس الذي يعين الربط بني املفاهيم والنظريات من جانب ( األمربيقية)الكمية  تعتمد الدراسات
وبني النتائج الفعلية واملؤشرات التطبيقية من جانب آخر، ومن أهم ما جيب أن ميّيز أدوات القياس توفر 

  (.م0991حسني، . )خاصييت الصدق والثبات جلمع البيانات بطريقة دقيقة

 الستبانةصدق ا

 :أجل التأكد من صدق االستبانة قام الباحث باستخدام الطرق التالية من

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراهتا، وعرضها على املشـرف  (احملكمنيصدق )الصدق الظاهري 
على الرسالة، مت عرض االستبانة يف صـورهتا األوليـة علـى عـدد  مـن احملكمـني مـن ذوي االختصـاص واخلـربة 

 ، ومت توجيـــه خطـــاب للمحكمـــني)*(ضـــاء هيئـــة التـــدريس بأقســـام اإلعـــالم باجلامعـــات الســـعودية مـــن أع
 :هبدف موضح به مشكلة وأهداف الدراسة

مــة العبــارات املســتخدمة ومــدى صــالحيتها ءصــدق حمتــوى االســتبانة مــن حيــث مال التأكــد مــن .0
 .لقياس ما صييت االستبانة من أجله

 .ستبانة وتيطيتها مجيع نقاط الدراسةالتأكد من مشول أسئلة وفقرات اال .0
 .التأكد من سالمة صياغة أسئلة وفقرات االستبانة ووضوحها وعدم تكرارها .8

احملكمـون قـام الباحـث بـإجراء التعـديالت الالزمـة سـواًء بتعـديل الصـياغة وء التوجيهات الـيت أبـداها ويف ض
 .أو حذف بعض العبارات

 

1: وهم)*( 
 .سعود الملك جامعة اإلعالم، قسم اآلداب، كلية العربي، الخضر محمد بن عثمان /األستاذ الدكتور - 

 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة اإلعالم، قسم واإلعالم، الدعوة كلية المقاطي، سفر بن سفران/ األستاذ الدكتور -2

 .سعود الملك ةجامع اإلعالم، قسم اآلداب، كلية مساعد، أستاذ الكندي، سعيد بن تركي/ الدكتور -3

 .سعود الملك جامعة اإلعالم، قسم اآلداب، كلية مساعد، أستاذ السعيد، سالمة تبن شيرين/ الدكتورة -4
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 ثبات أداة الدراسة

ويوضح . (Cronbach Alpha)" ألفا كرونباخ"للتحقق من ثبات االستبانة استخدم الباحث معادلة 
 .م هذه املعادلةمعامالت الثبات الناجتة باستخدا (8)رقم اجلدول 

 لالستبانة يوضح معامل الثبات الكلي( 2)جدول رقم 

 معامل الثبات العبارات

 2671 معامل الثبات الكلي 

، وتشـــري هـــذه القـــيم العاليـــة مـــن (2671)وكمـــا يتضـــح مـــن الســـابق فـــإن معامـــل الثبـــات الكلـــي لالســـتبانة 
 .عتماد على نتائجها والوثوق هبامعامالت الثبات إىل صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية اال

 حصائية المستخدمةاألساليب اإل

ألهداف البحث واإلجابة على التسـاؤالت قـام الباحـث باسـتخدام برنـامج احلـزم اإلحصـائية للعلـوم  احتقيقً 
 : ، وذلك من خالل استخدام األساليب اإلحصائية التالية(SPSS)االجتماعية 

 .ملتيرياهتا اعلى خصائص أفراد عينة الدراسة وفقً للتعرف : التكرارات والنسب املئوية .0
 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .0
 . لفاكرونباخ لقياس الثباتأمعامل  .8
 .حلساب داللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني على متيري t-test))استخدام اختبارات  .1
اخلـــربة يف اســـتجابات للوقـــوف علـــى أثـــر متيـــري  ANOVAاختبـــار حتليـــل التبـــاين األحـــادي  .1

 .املفحوصني
 (.L.S.D)احتساب قانون أقل فرق معنوي  .2

 : ولتفسري متوسطات الدراسة مت استخدام املقياس اخلماسي التايل

 .حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه( اغري موافق مطلقً )مُيثل  0679إىل  0من  .0
 .ختالف احملور املراد قياسهحنو كل عبارة با( ال أوافق)مُيثل  0619إىل  0682من  .0
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 .حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه( ال أدري)مُيثل  8689إىل  0622من  .8
 .حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه( موافق إىل حد  ما)مُيثل  1609إىل  8612من  .1
 .د قياسهحنو كل عبارة باختالف احملور املرا( اأوافق متامً )مُيثل  162إىل  1602من  .1
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة الميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 76 - 
 

 تمهيد

خصائص جمتمع الدراسة، : ثالثة حماور رئيسة هييف يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة امليدانية، 
 . واإلجابة على تساؤالت الدراسة، واختبار الفروض

 تمع الدراسةلمج (الديموغرافية)الشخصية البيانات 

 الُعمر

، اعامً  82-02نوا يف الفئة العمرية من جمتمع الدراسة كا% 81620أن ( 1)يتضح من اجلدول رقم 
 .اعامً  01-00من فئة العمر % 00682وكانت أقل نسبة هي 

 للعمر وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (4) رقم جدول

 النسبة التكرار العمر

عاًما 02-82  19 81620 

عاًما 80-81  87 01629 

عاًما 82-12  02 08688 

عاًما 12أكثر من   00 01618 

عاًما 00-01  07 00682 

 %222 244 المجموع

 النوع

مــن جمتمــع الدراســة مــن الــذكور، وكانــت نســبة اإلنــاث هــي % 17628أن ( 1)يتضــح مــن اجلــدول رقــم 
10682.% 
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 لمتغير النوع وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (2) رقم جدول

 النسبة لتكرارا النوع

 17628 88 ذكر

 10682 20 أنثى

 %222 244 المجموع

 الحالة االجتماعية

مـــن % 1602مـــن جمتمـــع الدراســـة كـــانوا مـــن املتـــزوجني، و% 19620أن ( 2)يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم 
 .طلقنيامل

 لمتغير الحالة االجتماعية وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (6) رقم جدول

 النسبة رارالتك الحالة االجتماعية

 19620 81 متزوج

 82682 18 أعزب

 1602 2 مطلق

 %222 244 المجموع

 الدخل الشهري

إىل أقـل مـن  2222مـن جمتمـع الدراسـة دخلهـم الشـهري مـن % 18671أن ( 7)يتضح من اجلدول رقم 
لاير، وكـــذلك  00222إىل أقـــل مـــن  9222لكـــل مـــن دخلهـــم الشـــهري مـــن % 01618لاير، و  9222

 . فأكثرلاير 00،222
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 للدخل الشهري وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (1)رقم جدول 

 النسبة التكرار الدخل الشهري

 18671 28 لاير 9222إىل أقل من  2222

 07677 12 لاير 2222أقل من 

 00222إىل أقل من  9222
 لاير

02 08688 

 01618 00 لاير فأكثر 00222

 %222 244 المجموع

 اسم الجامعة

مــــن جمتمــــع الدراســــة كــــانوا مــــن جامعــــة امللــــك ســــعود، أمــــا % 02688أن ( 8)اجلــــدول رقــــم يتضــــح مــــن 
 %.1611اجلامعات األهلية فتصدرهتا جامعة اليمامة األهلية بنسبة 

 السم الجامعة وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (1)رقم جدول 

 النسبة التكرار اسم الجامعة

(حكومية)جامعة امللك سعود   82 02688 

(حكومية)مرية نورة بنت عبدالرلمن األجامعة   09 08609 

مام حممد بن سعود االسالمية جامعة اإل
(حكومية)  

02 00600 

(حكومية)جامعة أم القرى   01 

 

9670 
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(حكومية)جامعة الدمام   00 7628 

(حكومية)جامعة امللك عبدالعزيز   8 1611 

(حكومية)جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن   8 1611 

(أهلية)امعة اليمامة ج  8 1611 

جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 
(حكومية)  

2 1602 

(أهلية)جامعة األمري حممد بن فهد   2 1602 

(أهلية)جامعة األمري سلطان   1 8617 

(أهلية)جامعة عفت   1 0677 

(أهلية)جامعة امللك عبداهلل للعلوم و التقنية   1 0677 

(أهلية)لعلوم جامعة دار ا  8 0628 

(أهلية)جامعة الفيصل   0 0688 

 %222 244 المجموع

، فيمـا جـاءت %77677أن النسبة الكربى كانـت للجامعـة احلكوميـة بنسـبة ( 9)يتضح من اجلدول رقم 
 %.00600اجلامعات األهلية أقل بنسبة 

 لنوع الجامعة وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (9)رقم جدول 

 النسبة تكرارال نوع الجامعة

 77677 000 حكومية

 00600 80 أهلية

 %222 244 المجموع
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 المؤهل العلمي

مـــــــن جمتمـــــــع الدراســـــــة مـــــــن لملـــــــة الشـــــــهادة اجلامعيـــــــة  % 12610أن ( 02)يتضـــــــح مـــــــن اجلـــــــدول رقـــــــم 
 .شهادة املتوسطة أو ما يعادهلا أو ما دونالمنهم مؤهلهم العلمي هو % 2629، و(البكالوريوس)

 للمؤهل العلمي وفًقايع مجتمع الدراسة توز  (22)جدول 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 12610 27 البكالوريوس

 00600 80 دبلوم

شهادة الثانوية العامة أو ما 
 يعادهلا

01 02622 

 08688 02 دراسات عليا

شهادة متوسطة أو ما يعادهلا أو 
 ما دون

0 2629 

 %222 244 المجموع

 عدد سنوات العمل

مــــن جمتمــــع الدراســــة ميتلكــــون خــــربة يف العمــــل يف جمــــال % 18621أن ( 00)مــــن اجلــــدول رقــــم  يتضــــح
 02مــنهم لــديهم خــربة % 9670بينمــا . اإلعــالم والعالقــات العامــة مــن ســنة إىل أقــل مــن  ســة ســنوات

 .سنوات فأكثر
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 العامة لعدد سنوات العمل في اإلعالم والعالقات وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (22) رقم جدول

 النسبة التكرار عدد سنوات العمل

 18621 20 سنوات 1من سنة إىل أقل من 

 01 82 سنوات 02إىل أقل من  1من 

 00600 80 أقل من سنة

 9670 01 سنوات فأكثر 02

 %222 244 المجموع

 عالم أو في العالقات العامةمؤهل علمي في اإل

يف اإلعـــالم،  اعلميًــ ال حيملـــون مــؤهاًل الدراســة  مــن جمتمــع% 71629أن ( 00)يتضــح مــن اجلــدول رقـــم 
 .يف اإلعالم اعلميً  حيملون مؤهاًل  هممن% 01682

 عالم أو في العالقات العامةفي اإلللمؤهل العلمي  وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  ( 21)رقم جدول 

عالم أو المؤهل العلمي في اإل
 في العالقات العامة

 النسبة التكرار

مي مؤهل علحاصلني على غري 
يف العالقات العامة أو يف 

  اإلعالم

029 71629 

مي يف حاصلون على مؤهل عل
 العالقات العامة أو يف اإلعالم

81 01682 

 %222 244 المجموع
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 اطة تتعلق بالعالقات العامة سابقً ممارسة وظائف إعالمية أو أنش

عالميــــة أو ا الوظــــائف اإلمــــع الدراســــة قــــد مارســــو مــــن جمت% 12610أن ( 08)يتضــــح مــــن اجلــــدول رقــــم 
 .هاميارسو  مل% 18617 اطة تتعلق بالعالقات العامة سابقً أنش

عالمية أو أنشطة تتعلق وفًقا لممارسة الوظائف اإلتوزيع مجتمع الدراسة  (22)رقم جدول 
 سابًقا بالعالقات العامة

 النسبة التكرار العمل السابق

ال عالقة له بالعالقات العامة أو 
 باإلعالم

77 18617 

مرتبط بالعالقات العامة أو 
 باإلعالم

27 12610 

 %222 244 المجموع

 االجابة على تساؤالت الدراسة

 ؟ما مدى التحاق موظفي العالقات العامة بالجامعات بدورات تدريبية بصفة عامة

بصــفة  مـن جمتمــع الدراسـة قــد حصـلوا علــى دورات تدريبيـة% 80691أن ( 01) رقــم يتضـح مــن اجلـدول
 .منهم مل حيصلوا على دورات تدريبية% 08621و، مةعا

 بصفة عامة للحصول على الدورات التدريبية وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (24)جدول 

 النسبة التكرار الدورات التدريبية

 80691 008 التحقوا بدورات تدريبية 

 08621 02 مل يلتحقوا بدورات تدريبية

 %222 244 المجموع
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 التدريبية بصفة عامةعدد الدورات 

دورات تدريبيــة، ( 8-0)مــن جمتمــع الدراســة حصــلوا علــى % 89618أن ( 01) رقــم يتضــح مــن اجلــدول
 . دورات تدريبية( 9-7)منهم حصلوا على % 2601بينما 

 لعدد الدورات التدريبية بصفة عامة وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (22)رقم جدول 

 نسبةال التكرار عدد الدورات التدريبية
دورات تدريبية 0-8  17 89618 

دورات تدريبية 1-2  88 00690 

 08621 02 مل يلتحقوا بأي دورات تدريبية

دورات تدريبية فأكثر 02  09 08609 

دورات تدريبية 7-9  9 2601 

 %222 244 المجموع

 ؟ما مدى التحاق موظفي العالقات العامة بالجامعات بدورات تدريبية في مجال التخصص

 لحصول على دورات تدريبية في مجال اإلعالم أو العالقات العامةا

ــــة يف جمــــال % 19682أن ( 02)يتضــــح مــــن اجلــــدول  مــــن جمتمــــع الدراســــة حصــــلوا علــــى دورات تدريبي
  .مل حيصلوا على الدورات التدريبية% 12629قات العامة، بينما اإلعالم أو العال

صول على دورات تدريبية في مجال اإلعالم أو للح وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (26)رقم جدول 
 العالقات العامة

 النسبة التكرار الحصول على الدورات التدريبية في مجال اإلعالم أو العالقات العامة

 12629 78 مل حيصلوا على دورات تدريبية يف هذا اجملال

 19682 70 على دورات تدريبية يف هذا اجملال صلواح

 %222 244 المجموع
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 دد الدورات التدريبية في مجال اإلعالم والعالقات العامةع

مـــن جمتمـــع الدراســـة مل حيصـــلوا علـــى دورات تدريبيـــة يف جمـــال % 12629أن ( 07)يتضـــح مـــن اجلـــدول 
مـــنهم أن % 0628دورات تدريبيـــة، و 8-0حصـــلوا علــى % 80691اإلعــالم والعالقـــات العامــة، بينمـــا 

 .دورات تدريبية( 9-7)حصلوا على 

عالم دد الدورات التدريبية في مجال اإللع وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (21)رقم جدول 
 والعالقات العامة

 النسبة التكرار عدد الدورات التدريبية

 12629 78 مل حيصلوا على دورات تدريبية

دورات تدريبية 0-8  12 80691 

دورات تدريبية 1-2  01 02610 

دورات تدريبية فأكثر 02  7 1682 

دورات تدريبية 7-9  8 0628 

 %222 244 المجموع

 ؟ما مجاالت الدورات التدريبية التي سبق لمجتمع الدراسة أن التحقوا بها

جمتمــع الدراســة حصــلوا علــى دورات تدريبيــة يف  مــن جمتمــع% 08688أن ( 08)يتضــح مــن جــدول رقــم 
 ،(يف العالقــات العامــةاالتصــال ) يفدورات مــنهم حصــلوا علــى  %08609، و(مهــارات االتصــال)جمــال 

 .  وتتوزع بقية اجملاالت بنسب أقل
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 لمجاالت الدورات التي التحقوا بها وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (21)رقم جدول 

 موضوع الدورات التدريبية
 التكرار

 244=ن
 النسبة

 08688 02 مهارات االتصال

 08609 09 االتصال يف العالقات العامة

 00682 07 ارات العالقات العامةإعداد القيادات إلد

دور العالقات العامة يف تكوين الصور الذهنية لدى اجلمهور 
 00682 07 الداخلي واخلارجي

 02601 01 مهام العالقات العامة يف املراسم واالستقبال والتوديع

 02601 01 الكتابة والتحرير للعالقات العامة

 9670 01 بناء وتنظيم إدارة العالقات العامة

 9670 01 تنمية املهارات اإلعالمية للعالقات العامة

 9620 08 ختطيط وإنتاج املطبوعات اإلعالمية بأسس علمية

 9620 08 اإلدارة الفعالة

 8688 00 مهمات إدارة العالقات العامة اثناء األزمات

 2691 02 يل العالقات العامةؤو تطور مهارات وسلوكيات مدراء ومس

 1611 8 العامة يف تنظيم املؤمترات والندوات واملعارض دور العالقات

 1611 8 ثريأقناع والتمهارات اإل

 1682 7 ختطيط برامج العالقات العامة

 1682 7 عالميةختطيط احلمالت اإل

 1602 2 تقييم وقياس أنشطة العالقات العامة

 1602 2سرتاتيجية لالتصال بالفئات اجلماهريية املتنوعة اجلمهور إتطوير 
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 (موظفني، طالب، أساتذة)الداخلي للجامعة 

 1602 2 إدارة العالقات العامة

 8617 1 دور العالقات العامة يف صنع مسعة حسنة عن اجلهة

 8617 1 وظائف وأمهية العالقات العامة

 0677 1 دورات تدريبية غري مدرجة

مهور سرتاتيجية لالتصال بالفئات اجلماهريية املتنوعة اجلإتطوير 
 0628 8 ......(أساتذة، مجهور عام،)اخلارجي للجامعة 

 0628 8 حبوث العالقات العامة

 0628 8 التقنيات احلديثة يف العالقات العامة

 0628 8 الربجمة الليوية العصبية

 0688 0 جراءاتدور العالقات العامة يف تبسيط اإل

 0688 0 مهام العالقات العامة يف والء منسو  اجلهة

 0688 0 االتصال التنظيمي

 2629 0 إعداد خبري للعالقات العامة

 ؟ما المعوقات التي تقف دون التحاق مجتمع الدراسة بالدورات التدريبية

 معوقات مالية

عـــدم وجـــود ميزانيـــة خمصصـــة ب أفـــادوامـــن جمتمـــع البحـــث % 10688أن ( 09)يالحـــظ مـــن اجلـــدول رقـــم 
ن بعـــدم وجـــود ميزانيـــة كافيـــة حلصـــول املوظـــف علـــى الـــدورات مـــنهم يـــرو % 81670للتـــدريب والتأهيـــل، و
ـــالغ % 8161التدريبيـــة املنشـــودة، و يعتقـــدون أن العديـــد مـــن اجلهـــات التدريبيـــة خـــارج اململكـــة تطلـــب مب

 .عالية، وبالتايل ترفض اجلامعة املوافقة عليها
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 المعوقات المالية التي يراها مجتمع الدراسة (29) رقم جدول

 معوقات مالية
 التكرار

 244= ن

 النسبة

 10688 71 هيلأعدم وجود ميزانية خمصصة للتدريب والت

العديد من اجلهات التدريبية خارج اململكة تطلب 
 مبالغ مالية عالية، وبالتايل ترفض اجلامعة املوافقة عليها

11 
8761 

عدم وجود ميزانية كافية حلصول املوظف على الدورات 
 التدريبية املنشودة

12 
81670 

 معوقات إدارية

 باحلصــول مـن جمتمــع الدراسـة يـرون أن أنظمـة اجلامعـة ال تسـمح% 18أن ( 02)مـن اجلـدول رقـم اتضـح 
يعتقــدون أن بعــض املـــوظفني % 8167أهنــا معقــدة، و يــرونعلــى دورات خــارج اململكــة إال وفــق ضــوابط 

يـرون أنـه ال % 068فيمـا لني، ؤو ل عالقـاهتم الشخصـية بكبـار املسـحيصلون علـى دورات تدريبيـة مـن خـال
 .فائدة من هذه الدورات ألهنا مضيعة للوقت
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 المعوقات اإلدارية التي يراها مجتمع الدراسة (12) رقم جدول

 معوقات إدارية
 التكرار

 244=ن
 النسبة

ال تسمح أنظمة اجلامعة باحلصول على دورات تدريبية خارج 
 اململكة إال وفق ضوابط أرى أهنا معقدة

20 18621 

بعض املوظفني حيصلون على دورات تدريبية من خالل 
 لنيؤو عالقاهتم الشخصية بكبار املس

12 81670 

عدم وجود اجلهات التدريبية املؤهلة داخل اململكة للحصول 
 على دورات تدريبية

81 08620 

 07682 01 عدم وجود تنوع يف الدورات التدريبية

عن الواقع  ابعيدة متامً  الرتكيز يف التدريب على جوانب نظرية
 العلمي، وال ميكن تطبيقها يف ظروف العمل السائدة

01 07682 

بدرجة عالية من التأهيل، وذلك  االعديد من املدربني ليسو 
 يؤدي إىل ضعف االستفادة من الدورات التدريبية

00 01618 

 00600 02 ساليب التدريبيةعدم وجود تنوع يف األ

 0688 0 ذه الدورات؛ ألهنا مضيعة للوقتأنا ال أرى فائدة يف ه

 مرحلة ما بعد االلتحاق بالدورات التدريبية

جمتمـع الدراسـة علـى العبـارة األوىل والعبـارة الثانيــة إلجابـات ( 00)يشـري املتوسـط احلسـا  يف اجلـدول رقـم 
س الــذي ، وذلـك حســب املقيـا(أوافــق متامـاً )إىل أن تلـك املتوسـطات تقــع ضـمن فئـة ( 1608)و( 1681)

 (.162إىل 1602)اعتمدته الدراسة، والذي يعترب املوافقة بشدة تبدأ من 
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مــنهم أوضــحوا % 19مــن جمتمــع الدراســة إىل أهنــم موافقــون متامــاً علــى العبــارة األوىل، و% 10وقــد أشــار 
 .أهنم موافقون متاماً على العبارة الثانية

 بيةمرحلة ما بعد االلتحاق بالدورات التدري (12) رقم جدول

 

 العبارة

 اأوافق تمامً 
موافق إلى حٍد 

 ما
 ال  أوافق ال أدري

ال أوافق 
 طالقاً إ

 

المتوسط 
 % ك % ك % ك % ك % ك الحسابي

عندما حيصل 
املوظف على 
ية دورات تدريب

ن ذلك يعين إف
 .نتاجيةزيادة اإل

78 22.69 11 88609 08 9620 8 0628  - -1681 

 االحظت تيريً 
بعد  اجيابيً إ

ويل على حص
 .دورات تدريبية

70 49.22 11 82611 01 02622 1 0677 0 2629 1608 

 ؟ما هو تقييم مجتمع الدراسة للدورات التدريبية التي التحقوا بها

وهــــذا املتوســــط ( 1607)إلجابــــات جمتمــــع الدراســــة إىل ( 00)املتوســــط احلســــا  يف اجلــــدول رقــــم  يشــــري
% 19، حسـب املقيـاس املعتمـد يف هـذه الدراسـة، وقـد أشـار موافقـون إىل حـد  مـااحلسا  يقع ضمن فئـة 

  . من جمتمع الدراسة إىل أن الدورات التدريبية اليت التحقوا هبا مفيدة إىل حد  ما
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 تقييم مجتمع الدراسة للدورات التدريبية التي التحقوا بهاجدول يوضح  (11) رقم جدول

 

 العبارة

 مفيدة

 تماما

 لى حدٍ إمفيدة 
 ما

 ال

 يأدر 
 غير مفيدة

غير 
مفيدة 
على 

 طالقاإل

 

المتوسط 
 الحسابي

 % ك % ك % ك % ك % ك

يف اعتقادي أن 
الدورات التدريبية 
اليت حصلت 
 عليها كانت

10 82600 72 41.62 09 08609 8 0628  - -1607 

 ؟لين في الجامعة بأهمية إدارة اإلعالم والعالقات العامةؤو ان كبار المسما مدى إيم

وهذا املتوسط ( 160)إلجابات جمتمع الدراسة إىل ( 08)ملتوسط احلسا  يف اجلدول رقم ا يشري
% 10احلسا  يقع ضمن فئة موافقون إىل حد  ما، حسب املقياس املعتمد يف هذه الدراسة، وقد أشار 

ة اإلعالم لني يف اجلامعة يؤمنون بأمهية إدار أن كبار املسؤو  ة إىل موافقتهم إىل حد  مامن جمتمع الدراس
 .والعالقات العامة

 لين في الجامعة بأهمية إدارة اإلعالم والعالقات العامةؤو كبار المس  اعتقادمدى  (12) رقم جدول

 

 العبارة

 اأوافق تمامً 
موافق إلى حٍد 

 ال  أوافق ال أدري ما
ال أوافق 

 طالقاً إ
 

المتوسط 
 % ك % ك % ك % ك % ك الحسابي

كبار املسؤولني 
ة اجلامع يف

بأمهية  يعتقدون
عالم دارة اإلإ

 والعالقات العامة

17 29.21 19 42.91 01 02610 02 2691 8 0628 160 
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 مرئيات مجتمع الدراسة حول احتياجاتهم التدريبية

 دورات تدريبية في المستقبل

ىل دورات تدريبيــــة يف املســــتقبل مــــن إمــــن جمتمــــع الدراســــة حيتــــاجون % 91أن  (01)يشــــري اجلــــدول رقــــم 
 .ة نظرهموجه

 لى دورات تدريبية في المستقبلإللحاجة  وفًقاتوزيع مجتمع الدراسة  (14) رقم جدول

 النسبة التكرار لى دورات تدريبية في المستقبلإالحاجة 

 91608 087 نعم

 1682 7 ال

 %222 244 المجموع

 االحتياجات التدريبية

 ؟مجتمع الدراسةما أبرز االحتياجات التدريبية المستقبلية من وجهة نظر 

ىل دورات تدريبيــة إحيتــاجون يــرون أهنــم مــن جمتمــع الدراســة % 1068أن  (01)رقــم نالحــظ مــن اجلــدول 
بـــــون يف دورات يف مـــــنهم يرغ% 1160يف املســــتقبل يف كـــــل اجملـــــاالت الـــــيت تشــــهد تطـــــورات متالحقـــــة، و

 .ل العالقات العامةمنهم يرغبون يف احلصول على دورات تدريبية فقط يف جما% 7و مهارات االتصال،
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 لالحتياجات التدريبية في المستقبل وفًقاالدراسة  مجتمعتوزيع  (12) رقم جدول

 االحتياجات التدريبية
 التكرار

 244=ن

 النسبة

أنا يف حاجة ماسة للحصول على دورات تدريبية يف كل اجملاالت 
 اليت تشهد تطورات متالحقة

71 
10688 

 دورات يف مهارات االتصال

 
21 

11608 

أرغب يف االلتحاق بدورات تدريبية لتطوير مهاراة يف أي جمال 
 يتعلق بعملي

18 
82682 

 01629 87 جنليزيةدورات يف اللية اإل

 9620 08 دورات تتعلق بالربجمة

 2691 02 أرغب يف االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال العالقات العامة فقط

 1611 8 دورات تتعلق بالتصاميم

 لى دورات تدريبية في المستقبلإأسباب عدم الحاجة 

من جمتمع الدراسـة يـرون أهنـم ال حيتـاجون لـدورات تدريبيـة، بينمـا % 0677أن ( 02) رقم يوضح اجلدول
 .ألهنا مضيعة للوقت ؛منهم أفادوا أهنم ال حيتاجون لدورات تدريبية% 2629
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 ة في المستقبللى دورات تدريبيإأسباب عدم الحاجة ( 16)رقم جدول 

 التكرار األسباب

 244= ن

 النسبة

ألن موضوعاهتا مكررة ؛ال أحتاج دورات تدريبية  1 0677 

اخلربات املكتسبة من ممارسة العمل تفي باليرض دون احلصول على 
 دورات تدريبية

0 0688 

ألهنا مضيعة للوقت ؛ال أحتاج دورات تدريبية  0 2629 

 اختبار فروض الدراسة

النرررروع, نرررروع الجامعررررة, الخبرررررة )عالقررررة البيانررررات الديموغرافيررررة لمجتمررررع الدراسررررة : ولالفرررررض األ
 .بالدورات التدريبية همبالتحاق( الوظيفية

الشخصـــــية لكـــــل متيـــــري مـــــن املتيـــــريات  وفًقـــــاوالختبـــــار هـــــذا الفـــــرض فقـــــد مت االســـــتدالل علـــــى الفـــــروق 
( ع، نـوع اجلامعــةالنـو ) مسـتقلتني ملتيــري لعينتـني( ت)علـى حــدة، حيـث مت اسـتخدام اختبــار  (الدميوغرافيـة)

كمــا مت   ،(حكوميــة، أهليــة)و( ذكــر، أنثــى) :الدراســة يف هــذا املتيــري إىل قســمني جمتمــع وذلــك ألنــه انقســم
، وفيمـا يلـي (اخلـربة الوظيفيـة)للمتيـري  One way ANOVAحـادي حتليل التباين األ استخدام اختبار

 :بيان ذلك

ذكررر, )لمتغيررر النرروع  وفًقررابالرردورات التدريبيرة  همي مسررتويات التحرراقالفرروق بررين مجتمررع الدراسررة فر
 (.أنثى

( 2621)ى داللة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  (07)رقم يتضح من اجلدول 
عزى ملتيري النوع، أي أن الفروق بني الذكور واإلناث يف مستويات التحاقهم تُ جمتمع الدراسة الستجابات 
 .اريبية هي فروق غري دالة إحصائيً التد بالدورات
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 وفًقابالدورات التدريبية  همالفروق بين مجتمع الدراسة في مستويات التحاق (11) رقم جدول
 (.ذكر, أنثى)لمتغير النوع 

 العدد نوعال المرحلة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

مستويات االلتحاق 
 ريبيةبالدورات التد

 2671 1681 88 ذكر
2698 2682 

 2688 1600 20 أنثى

لمتغيررر نرروع الجامعررة  وفًقررابالرردورات التدريبيرة  همالفرروق بررين مجتمررع الدراسررة فري مسررتويات التحرراق
 (.حكومية, أهلية)

( 2621)أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (08)رقم يتضح من اجلدول 
أي أن الفرق يف رغبة جمتمع الدراسة للحصول على . تُعزى ملتيري نوع اجلامعة تمع الدراسةجمالستجابات 

 .اهلية هي فروق غري دالة إحصائيً دورات تدريبية بني موظفي اجلامعات احلكومية واأل

بالدورات التدريبية  همالفروق بين مجتمع الدراسة في مستويات التحاق (11) رقم جدول
 (.حكومية, أهلية)الجامعة لمتغير نوع  وفًقا

 العدد نوع الجامعة المرحلة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

مستويات االلتحاق 
 بالدورات التدريبية

 2670 1682 000 حكومية
0671 2629 

 2691 1621 80 أهلية
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لمتغيرررر الخبرررررة  وفًقرررايرررة التدريبالرررردورات التحررراقهم ب مجتمرررع الدراسررررة فررري مسرررتوياتالفرررروق برررين 
 الوظيفية

( 2621)وى داللـــــة أنــــه توجـــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــت( 09)يتضــــح مــــن اجلــــدول رقــــم 
 . تُعزى ملتيري اخلربة الوظيفية جمتمع الدراسةالستجابات 

 وفًقابالدورات التدريبية  همالفروق بين مجتمع الدراسة في مستويات التحاق (19) رقم جدول
 لمتغير الخبرة الوظيفية

 مصادر التباين المرحلة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

مستويات 
االلتحاق 

 بالدورات التدريبية

   0692 8 169 بني اجملموعات

 26200 86810 2618 089 8068 داخل اجملموعات

    010 8760 الكلي

 (2621)أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (82) رقميتضح من اجلدول 
 (.سنوات 02 إىل أقل من 1) وفًقا ملتيري اخلربة الوظيفية لصاحل الفئة من  جمتمع الدراسةالستجابات 

مثل مرحلة ما بعد االلتحاق العبارات التي تُ العالقة بين الخبرة الوظيفية و ( 22)جدول رقم 
 يةبالدورات التدريب

 االنحراف المعياري المتوسط الخبرة الوظيفية

 267 1608 أقل من سنة

 268 1607 سنوات 1 أقل من من سنة إىل

 261 1621 سنوات 02أقل من  إىل 1من 

 060 160 عشر سنوات فأكثر
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وليرض معرفة الفروق لصاحل أي فئة؛ مت استخدام قانون أقل فرق معنوي، حيث مت احتساب قيمة 
(L.S.D ) وبعد مقارنة قيم الفروق بني كل . (80)رقم كما هو موضح باجلدول ( 2611)بليت و

 1من )أن الفئة الثالثة  (80)كما يف اجلدول رقم   اتضح( L.S.D)جمموعتني على حدة مع قيمة 
 حققت أعلى فروق معنوية بينها وبني املتوسطات احلسابية األخرى،( سنوات 02سنوات إىل أقل من 

 .أكثر التحاقًا بالدورات التدريبية من غريهائة أي أن هذه الف

مجتمع الدراسة  لمعرفة أقل فرق معنوي في (L.S.D)نتائج اختبار ( 22)جدول رقم 

 لمتغير الخبرة الوظيفية وفًقابالدورات التدريبية  همفي مستويات التحاق

الفئات المقارن 
 بينهما

الفرق بين المتوسطات 
 الحسابية

نتائج 
 الفروق

 قيمة 

(L.S.D) 
 الداللة

 2622 4.21 – 4.12  1م – 2م

2611 
معنوي لصاحل 
 الفئة الثالثة

 2610 - 4.64 – 4.12  8م – 0م

 2617 - 4.64 – 4.21 8م – 0م

 2608 4.2 – 4.12 1م – 0م

 2627 4.2 – 4.21 1م – 0م

 2611 4.2 – 4.64 1م – 8م

نرروع الجامعررة,  ,النرروع)لمجتمررع الدراسررة ( الديموغرافيررة)عالقررة البيانررات الشخصررية : الفرررض الثرراني
 .نحو التدريب هماتجاهاتفي ( الخبرة الوظيفية

لكــل متيــري مــن املتيــريات الدميوغرافيــة علــى حــدة،  وفًقــاالختبــار هــذا الفــرض مت االســتدالل علــى الفــروق 
؛ وذلـك ألنـه انقسـم جمتمـع (النـوع، نـوع اجلامعـة)لعينتـني مسـتقلتني ملتيـري ( ت)حيث مت استخدام اختبار 
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حتليـــل  كمـــا مت اســـتخدام اختبـــار( حكوميـــة، أهليـــة)و( ذكـــر، أنثـــى) :الدراســـة يف هـــذا املتيـــري إىل قســـمني
 :، وفيما يلي بيان ذلك(اخلربة الوظيفية)للمتيري  One way ANOVAحادي التباين األ

 (.ذكر, أنثى)لنوع لمتغير ا وفًقانحو التدريب في اتجاهاتهم الفروق بين مجتمع الدراسة 

( 2621)ة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل (80)رقم يتضح من اجلدول 
 .بني الذكور واإلناث يف إجتاهاهتم حنو التدريب جمتمع الدراسةالستجابات 

لمتغير النوع  وفًقاالفروق بين مجتمع الدراسة في اتجاهاتهم نحو التدريب  (21)رقم جدول 
 (, أنثىذكر)

 العدد النوع المرحلة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

تقييم الدورات 
 التدريبية

 2680 1601 88 ذكر
061 26082 

 2680 1621 20 أنثى

حكوميرررة, )لمتغيرررر نرروع الجامعررة  وفًقررانحرررو الترردريب فرري اتجاهرراتهم الفررروق بررين مجتمررع الدراسرررة 
 (.أهلية

( 2621)أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (88)رقم من اجلدول  يتضح
  مبعىن أن املتوسط احلسا. عزى ملتيري نوع اجلامعة لصاحل اجلامعات احلكوميةالستجابات العينة تُ 

ابات واملتوسط احلسا  إلج. ما بالنسبة للجامعات األهلية موافقة إىل حد  للإلجابات املبحوثني متيل 
أي أن موظفي اجلامعات احلكومية كانوا . املبحوثني متيل إىل املوافقة بشدة بالنسبة للجامعات احلكومية

 .أكثر إجيابية حنو الدورات التدريبية واعتربوها مفيدة
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لمتغير نوع  وفًقانحو التدريب  في اتجاهاتهم الفروق بين مجتمع الدراسة (22) رقم جدول
 (.يةحكومية, أهل)الجامعة 

 العدد نوع الجامعة المرحلة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

تقييم الدورات 
 التدريبية

 26781 1607 000 حكومية
06870 2621 

 26921 8680 80 أهلية

 .لمتغير الخبرة الوظيفية وفًقانحو التدريب في اتجاهاتهم الفروق بين مجتمع الدراسة 

( 2621)أنــــه توجـــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللـــــة ( 81)مــــن اجلــــدول رقــــم يتضــــح 
، أي أن هـذه (سـنوات 02إىل أقـل مـن  1)الستجابات العينة تُعزى ملتيري اخلربة الوظيفية لصاحل الفئة من 

 .أكثر من غريها حنو التدريب متيل إجيابًاالفئة 

لمتغير الخبرة  وفًقانحو التدريب  ي اتجاهاتهمف الفروق بين مجتمع الدراسة (24)رقم جدول 
 الوظيفية

 مصادر التباين المرحلة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

تقييم الدورات 
 التدريبية

   8602 8 968 بني اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

00762 089 2681 8682 26200 

    010 00761 الكلي
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 العبارات التي تمثل مرحلة تقييم الدورات التدريبيةالعالقة بين الخبرة الوظيفية و 

 العالقة بين الخبرة الوظيفية والعبارات التي تمثل مرحلة تقييم الدورات التدريبية (22) رقم جدول

 االنحراف المعياري المتوسط الخبرة الوظيفية

 26770 1622 (الفئة األوىل) أقل من سنة

 2691 8691 (الفئة الثانية) سنوات 1ىل أقل من إنة من س

 261 1612 (الفئة الثالثة) سنوات 02ىل أقل من إ 1من 

 2610 1618 (الفئة الرابعة) عشر سنوات فأكثر

( 2621)أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (81)رقم يتضح من اجلدول 
وليرض معرفة الفروق لصاحل أي فئة؛ مت استخدام  .ري اخلربة الوظيفيةملتي وفًقا جمتمع الدراسةالستجابات 

كما هو موضح ( 26182)وبليت ( L.S.D)قانون أقل فرق معنوي، حيث مت احتساب قيمة 
اتضح ( L.S.D)وبعد مقارنة قيم الفروق بني كل جمموعتني على حدة مع قيمة  ،(82)رقم باجلدول 

حققت أعلى فروق معنوية بينها وبني ( سنوات 02أقل من  سنوات إىل 1من )أن الفئة الثالثة 
كانت هي السبب يف ظهور فروق ذات داللة بني  املتوسطات احلسابية األخرى، أي أن هذه الفئة

هلا ( سنوات 02إىل أقل من  1)أن هذه اجملموعة من ( 81)وقد أشارت نتائج اجلدول رقم  .اجملموعات
 .يبو التدر حنات األخرى اجتاهات إجيابية أكثر من اجملموع
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نحو  مجتمع الدراسة لمعرفة أقل فرق معنوي في (L.S.D)نتائج اختبار ( 26)جدول رقم 

 لمتغير الخبرة الوظيفية وفًقا التدريب

الفئات المقارن 
 بينهما

الفرق بين المتوسطات 
 الحسابية

نتائج 
 الفروق

 قيمة 

(L.S.D) 
 الداللة

 2600 2.94 – 4.26  1م – 2م

26182 
معنوي لصاحل 
 الفئة الثالثة

 261 - 4.26 – 4.26  8م – 0م

 2620 - 4.26 – 2.94 8م – 0م

 2687 - 4.42 – 4.26 1م – 0م

 2619 - 4.42 – 2.94 1م – 0م

 2608 4.42 – 4.26 1م – 8م
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج
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 مناقشة النتائج

عاما كانت الفئة األكرب يف جمتمع الدراسة من ( 82 -02)حت نتائج الدراسة أن الفئة العمرية أوض
فئة قادرة على الوفاء ال وتعترب هذه، %81620موظفي العالقات العامة باجلامعات السعودية، بنسبة 

ت السريعة راواستيعاب التطو ، وميكنها حتمل ضيوط العمل ومشاقه، مبتطلبات العمل والتدريب والتأهيل
% 10682مقابل % 17628 وكانت نسبة الذكور، عالم والعالقات العامةواملتالحقة يف عامل اإل

ويعد هذا . السعودي يف اجملتمع ااث تشكل نسبة معقولة ومتطورة جدً واملالحظ أن نسبة اإلن، لإلناث
عالم ومنها حقل اإل، لعملأغلب جماالت ايتناسب مع ازدياد اخنراط املرأة يف  اجيابيً إ ااملؤشر تطورً 

يف ( م0227رضوان، )لنسب مع ما توصل له وختتلف هذه ا. والعالقات العامة يف اجلامعات السعودية
من املنظمات احلكومية واخلاصة مبصر واخلليج، حيث كانت نسبة الذكور  ادراسته اليت مشلت عددً 

وتتفق هذه ، من فئة املتزوجني من جمتمع الدراسة كانوا% 19620أن  وتبنّي %.  02واإلناث % 71
  .(م0227احلماد، )النسبة مع ما توصل له 

لاير إىل  2222مـــــن جمتمـــــع الدراســـــة يتمتعـــــون بـــــدخل شـــــهري يـــــرتاوح بـــــني % 18671أن  ومـــــن النتـــــائج
. لاير و أكثـــر 00222لاير إىل  9222حيصـــلون علـــى دخـــل شـــهري بـــني % 08688لاير، مقابـــل  9222

وظفي العالقــات العامــة يف اجلامعــات يتمتعــون بــدخل مــايل متوســط إىل تــدلل هــذه النســب أن أغلــب مــو 
 –صـــدور أمـــر خـــادم احلـــرمني الشـــريفني امللـــك عبـــداهلل بـــن عبـــدالعزيز جيـــد، وتتواكـــب هـــذه النســـب بعـــد 

 وجـــــدواًل  اســـــلمً  08هــــــ باعتمـــــاد 0180ى اآلخـــــرة مجـــــاد 01م ب وتـــــاريخ /1297رقـــــم   -حفظـــــه اهلل 
: لعاملني يف الدولة، والذي جاء تعديلها بناًء على األمرين امللكيني الكـرميني رقـملرواتب املوظّفني املدنيني ا

ضـــمن % 01هــــ القاضـــي بتثبيـــت بـــدل غـــالء املعيشـــة، ومقـــداره 0180ربيـــع األول  02وتـــاريخ " 08/أ"
هـــــ القاضــــي باعتمــــاد احلــــد األدىن 0180ربيــــع اآلخــــرة  08وتــــاريخ " 20/ أ " الراتــــب األساســــي، ورقــــم 

 .ئات العاملني كافة يف الدولة من السعوديني بـثالثة آالف لاير شهرياً لرواتب ف
املرتبة األوىل يف جمتمع الدراسة من اجلامعات احلكومية بنسبة بليت جامعة امللك سعود تصدرت و 

 ،وهذه النسبة تتفق مع مكانة وحجم وتاريخ هذه اجلامعة يف اململكة العربية السعودية، % 02688
 .امعاتللج ةالدولي اتمراتب متقدمة يف التصنيفعلى  حصلتحيث 
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بينما كانت جامعة اليمامة يف املرتبة األوىل من اجلامعات األهلية، وتعترب هذه اجلامعة ضمن أوائل 
املوقع اإللكرتوين جلامعة ). املشاريع اجلادة اليت حظيت بدعم وتشجيع من وزارة التعليم العايل باململكة

 (.اليمامة

ـــــا ـــــة، بينمـــــا % 77677أن  ئجوجـــــاء بالنت % 00600مـــــن جمتمـــــع الدراســـــة كـــــانوا يف اجلامعـــــات احلكومي
ـــة يف الســـعودية، وكـــذلك  ـــة، وقـــد يُفســـر هـــذا حبداثـــة إنشـــاء اجلامعـــات األهلي منتســـبون للجامعـــات األهلي

على كليات حُمددة وفق توجـه جملـس اجلامعـة، عكـس  –عادة  –ُيالحظ يف اجلامعات األهلية أهنا تقتصر 
عــات احلكوميــة الــيت حتتضــن العديــد مــن الكليــات واملعاهــد واملراكــز والــربامج يف خمتلــف التخصصــات اجلام

ـــادة عـــدد  ـــإدارة العالقـــات العامـــة مـــن اجلنســـني لتواكـــب زي ـــر ب واجملـــاالت؛ ممـــا يتطلـــب تعيـــني مـــوظفني أكث
 .الطالب واملوظفني واألساتذة

مع دراسة  جزئًيا هذه النسبة تتفقو  ،بكالوريوس لديهم جمتمع الدراسةمن % 12610أن واتضح 
من موظفي العالقات العامة باجلامعات لديهم درجة البكالوريوس، % 1261من أن ( م0227احلماد، )

وهذا مؤشر جيد من أن نصف جمتمع  .(م0998اخلاجة، )مع ما توصلت إليه  جزئًيا وتتفق هذه النسبة
إعطاء فرصة أكرب ألصحاب  لعالقات العامة إىلالدراسة حيمل مؤهاًل علمًيا، وقد يفسر بسعي إدارت ا

عالم أو العالقات يف اإل اعلميً  ال حيملون مؤهاًل % 71629أن وكشفت الدراسة  .الشهادات العلمية
من العاملني يف املنظمات % 79من أن ( م0227رضوان، )تتفق هذه النسبة مع ما توصل له و  العامة،

% 01682وهذا يعين أن  .يف العالقات العامة اعلميً  ؤهاًل ون ماحلكومية واخلاصة مبصر واخلليج ال حيمل
مما يدلل على أن القسم  .يف اإلعالم أو يف العالقات العامة من جمتمع الدراسة حيملون مؤهاًل علمًيا

عالم أو اجلامعات من غري املتخصصني يف اإلاألكرب من الكادر الوظيفي يف أقسام العالقات العامة يف 
ىل دورات إقسام، إذا مل خيضعوا على جودة العمل يف هذه األ اسلبً  وهو ما قد ينعكس؛ امةالعالقات الع

 .عالم والعالقات العامة جمال اإلمكثفة يف يةتدريب
سـنوات وهـي نسـبة ( 1-0)عملـوا يف اإلدارة مـا بـني من جمتمـع الدراسـة % 18621أن  وأظهرت الدراسة

مـــن العـــاملني يف % 1762مــن أن ( م0227رضـــوان، )لــه  مـــع توصـــل قلــياًل  وختتلـــف هــذه النســـبة، كبــرية
قــد أمضــوا مــن عــام إىل يف املنظمــات احلكوميــة واخلاصــة مبصــر ودول اخللــيج العــر  إدارة العالقــات العامــة 
وقد يفسـر هـذا بكثـرة البـاحثني  .سنوات فما فوق 1جتاوزت خرباهتم % 81مقابل . ستة أعوام يف اإلدارة

 جمتمـــع الدراســـةهـــذه الثيـــرة يف خـــربة و . التوظيف يف إدارات العالقـــات العامـــةعـــن عمـــل، يقابلهـــا زيـــادة بـــ
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عــالم قــل اإلمنهــا احلــاقهم بــدورات تدريبيــة حب ،تتطلــب تقــدمي حلــول بديلــة لتعــويض نقــص اخلــربة الوظيفيــة
 .عامةوالعالقات ال

علق من جمتمع الدراسة سبق هلم ممارسة الوظائف اإلعالمية أو أنشطة تت% 12610تضح أن وا
لك، وتعطي هذه  يسبق هلم ذمل%18617بالعالقات العامة قبل التحاقهم بالوظيفية احلالية، مقابل 

ىل النتائج السابقة لسنوات اخلربة يف جمال العالقات العامة مؤشرات مفادها أن أغلبية إلنتيجة باإلضافة ا
وأن ، ال العالقات العامة يسبق هلم العمل يف جمملموظفي العالقات العامة يف اجلامعات السعودية

 .هلم وهذا يف جممله يدل على أمهية التدريب، متوسط خربهتم ال تتجاوز السنوات اخلمس

وهي نسبة  بصفة عامة، حصلوا على دورات تدريبية من جمتمع الدراسة% 80691أن وكشفت الدراسة 
من جمتمع % 89618 أن وتشري النتائج إىل. تدل على وعي املوظف ومديره بأمهية التدريب ،جيدة

هذه النتيجة مع  وتقرتب ،دورات 8-0الدراسة قد حصلوا على دورات تدريبية بصفة عامة مبعدل من 
من موظفي العالقات العامة ببعض املنظمات % 8962من أن ( م0227رضوان، )توصل له ما 

وكذلك تتفق جزئًيا لوا على أقل من برناجمني للتدريب، احلكومية واخلاصة مبصر واخلليج العر  قد حص
 .من جمتمع دراسته قد حصلوا على دورات تدريبية% 2062من أن ( م0227احلماد، )من دراسة 

عالم أو العالقات ورات تدريبية بتخصص اإلمل حيصلوا على دبأهنم من جمتمع الدراسة % 12629 أفادو 
تشري . و العالقات العامةعالم أعلى دورات تدريبية يف جمال اإل واصلح هممن% 19682بينما ، العامة

 ودد الدورات اليت حيصل عليها موظفهذه النتائج اليت مت احلصول عليها إىل أن أكثر من نصف ع
وهذا ، العالقات العامة وعالم أاإلمل تكن مبجال العالقات العامة يف اجلامعات تركزت على دورات عامة 

العالقات العامة يف اجلامعات من  وفاالستفادة اليت سيحصل عليها موظمؤشر مقلق من حيث مدى 
 ،السلعوس)وتتفق نتائج الدراسة هنا مع النتائج اليت حصل عليها  .هذه الدورات البعيدة عن ختصصهم

من حيث عدم اهتمام اإلدارة العليا بعقد دورات تدريبية يف حقل العالقات العامة واالكتفاء  (م0998
 .بدورات عامة

منهم % 02610 فيمادورات تدريبية،  (8-0) حصلوا على لدراسةجمتمع امن % 80691أن  واتضح
من ( م0227احلماد، ) دورات، وتتفق هذه النسبة مع ما توصل له 2-1التحقوا بدورات تراوحت من 
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يف حني  ،د حصلوا على أكثر من ثالثة دوراتق العالقات العامة باجلامعات وظفنيم% 0268أن 
 %.0ت تدريبية دورا 9-7بليت نسبة من التحقوا بـ 

مما يطرح ، تدلل هذه النسب السابقة على قلة الدورات التدريبية يف جمال اإلعالم والعالقات العامة
هذه  د، وكذلك مدى فائدة وعائعدم تنظيم دورات تدريبية ختصصية تساؤالت عديدة عن أسباب

وتتفق نتائج  .ة يف اجلامعاتالدورات التدريبية العامة وغري املتخصصة املقدمة ملوظفي العالقات العام
من حيث عدم اهتمام اإلدارة العليا بعقد  (م0998، السلعوس)الدراسة مع النتائج اليت حصل عليها 

 .دورات تدريبية يف حقل العالقات العامة واالكتفاء بدورات عامة

 جاءتاالتصال أن دورات مهارات االت الدورات التدريبية اليت التحق هبا جمتمع الدراسة تبنّي وعن جم
دورات إعداد ل% 00682و ،العالقات العامة االتصال يفدورات ل% 08609و، %08688بنسبة 

أن دورات مهارات االتصال جاءت يف املقدمة وهذا  من املالحظو ، القيادات إلدارات العالقات العامة
كما أفاد بذلك خرباء   مةمؤشر جيد؛ ملا ملهارات االتصال من أمهية كبرية يف ممارسة وظيفة العالقات العا

، بينما جاءت بعض الدورات التدريبية بنسب متوسطة كدورات مهمات إدارة العالقات العالقات العامة
العامة أثناء األزمات، ودورات ختطيط برامج العالقات العامة ودورات ختطيط احلمالت اإلعالمية 

 .ه اجملاالت الوظيفية رغم أمهيتهااء األمهية هلذيف إعط اوهذا يظهر قصورً ، قناع والتأثريودورات مهارات اإل

سرتاتيجية االتصال بالفئات إكما لوحظ اخنفاض شديد يف بعض الدورات التدريبية كدورات تطوير 
، ودورات التقنيات احلديثة يف (موظفني، طالب، أساتذة)اجلماهريية املتنوعة اجلمهور الداخلي للجامعة 

وهذا يثري تساؤالت مهمة حول مدى أداء ، خبري للعالقات العامة العالقات العامة ودورات إعداد
مع النقص الواضح يف تقدمي هذه  ايف هذه اجملاالت الوظيفية تزامنً موظفي العالقات العامة يف اجلامعات 

رضوان، )مع ما توصل له  ابيً وختتلف هذه النتائج نس .الدورات التدريبية اخلاصة هبذه اجملاالت الوظيفية
ت العالقات العامة باملنظمات احلكومية واخلاصة مبصر ودول اخلليج اإدار  يف بتفضيل املوظفني( م0227
لدورات متخصصة يف العالقات العامة، مث دورات يف مهارات االتصال والتعامل مع اجلمهور،  العر 

 . وبعدها دورات إدارية وفنية، مث دورات متخصصة يف اإلعالم

 ليت يراها جمتمع الدراسة أهنا حتول دون حصوله على دورات تدريبية، أفادوعن املعوقات املالية ا
عدم وجود "اختاروا % 81670و، عدم وجود ميزانية خمصصة للتدريب والتأهيل هممن% 10688
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اجلهات "منهم اختاروا % 8761بينما ، "ميزانية كافية حلصول املوظف على الدورات التدريبية املنشودة
 ".اململكة تطلب مبالغ مالية عالية، وبالتايل ترفض اجلامعة املوافقة عليهاالتدريبية خارج 

جملتمع النسب أنه ال توجد خمصصات مالية كافية لتيطية ميزانية إقامة دورات تدريبية يظهر من هذه 
وال يوجد تعارض بني نسب املعوقات املالية والنتيجة اليت حصل عليها الباحث أعاله بأن  ،الدراسة
قد حيصل  -حبسب خربة الباحث  –من جمتمع الدراسة حصلوا على دورات تدريبية؛ ألنه % 80691

 .املوظف على دورة تدريبية وهو ال يرغبها
مرغالين )دراسة  :وتتفق هذه النتائج هنا حول املعوقات املالية مع النتائج اليت توصلت إليها كٌل من

وارتفاع تكلفة أنشطة العالقات العامة  الية،، من حيث عدم كفاية املخصصات امل(م0990، وآخرون
ختفيض ميزانية العالقات العامة كلما احتاج األمر إىل من حيث و . واخلدمات اخلاصة بالعالقات العامة

اتضح وجود نقص املخصصات املالية، مث التجهيزات ( م0221عبداليين، )دراسة و  .ضيط املصروفات
دراسة  وكذلك .رأي األكادميون واملهنيون يف اجملال اإلعالمي ، حسبالفنية الالزمة لعمليات التدريب

Wiedmer & Kowalassk, 1995))  املشاكل األساسية اليت تُعاين منها العالقات  إن  من حيث
دراسة و  .العامة يف املدارس هي قلة املوارد واملخصصات اليت ال تكفي لتيطية النفقات واألنشطة

 جود دعم مايل كايف لعمل جهاز العالقات العامة يف جامعة األنبارمن حيث عدم و ( م0200، عرسان)
 .بالعراق

وبناًء على ما سبق فإن اإلدارات املسؤولة عن هذه الدورات التدريبية ميكن أن تلجأ إلقامة تلك الدورات 
ني يف التدريبية بالتنسيق مع جهات تدريبية داخل اململكة؛ كونه خُيفض كثريًا من تكاليف وأجور املدرب

مح بتيطية ميزانية التدريب لعدد أكرب من سوي، اخلارج وكذلك تكاليف السفر وانتداب للمتدربني
ملراكز وهيئات التدريب  اعد تشجيعً ويُ ، كما ويسمح باخنراط أعداد أكرب من املتدربني، الدورات التدريبية

عالم لتدريب والتأهيل يف جمال اإلطني اعلى تو  يساعد مستقباًل  الوطنية العاملة يف اململكة، وهذا بدوره
والعالقات العامة يف اململكة مع األخذ بعني االعتبار معايري اجلودة والفاعلية هلذه اهليئات التدريبية 

 يكون ختفيض تكاليف ونفقات الدورات التدريبية وأاّل ، الوطنية وكوادرها وبراجمها التدريبية ونوعيتها
اب نوعية وجودة وفاعلية الكوادر التدريبية واملواد التدريبية املقدمة يف على حس، حبد ذاته اوظفني هدفً للم

 .هذه الدورات
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أنظمة اجلامعة للحصول على من املبحوثني يرون % 18621أن نتائج ال وعن املعوقات اإلدارية أظهرت
 يرون أن املوظفني حيصلون على% 81670و .معقدة دورات تدريبية خارج اململكة تكون وفق ضوابط

يرون عدم وجود جهات % 08620و.لنيؤو ل عالقاهتم الشخصية بكبار املسدورات تدريبية من خال
يرون عدم وجود تنوع % 07682بينما  .التدريبية املؤهلة داخل اململكة للحصول على دورات تدريبية

عن  اامً يتم على جوانب نظرية بعيدة متيرون أن الرتكيز يف التدريب % 07682و .يف الدورات التدريبية
ن العديد من املدربني يرون أ% 01618. الواقع العلمي، وال ميكن تطبيقها يف ظروف العمل السائدة

 . ليسوا على درجة عالية من التأهيل، وذلك يؤدي إىل ضعف االستفادة من الدورات التدريبية

وبالتايل  معقدةصول على دورات تدريبية ضوابط وشروط احلاسة بأن من جمتمع الدر % 18621 شارأو 
مما يوجب على ، املنشودة حترم الكثري من هؤالء املوظفني من احلصول واالخنراط يف الدورات التدريبية

اجلهات املسؤولة يف إدارات العالقات العامة يف اجلامعات إعادة النظر يف تلك الضوابط والشروط مما 
موظفي العالقات العامة يف اجلامعات للحصول على تلك يساعد بتلبية تطلعات وطموحات الكثري من 

من  (م0228، الشرعة) :مع نتائج دراسة كل من هناوتتفق النتائج  .الدورات التدريبية واالستفادة منها
سرتاتيجية فعالة للتدريب ومنها مجود القوانني واألنظمة إحيث املعوقات اليت تواجهها الشركات عند تبيّن 

 إن  من حيث ( م0229الطراونة، )دراسة و ، يمية الداعمة للنشاطات التدريبيةلتنظوغياب الثقافة ا
مجود  :التدريب يف اإلدارات احلكومية واألمنية يف اململكة العربية السعودية يواجه بعض املعوقات، مثل

 . وغياب الثقافة التنظيمية الداعمة للنشاطات التدريبية ،القوانني واألنظمة

أن املوظفني حيصلون على دورات تدريبية من خالل عالقاهتم  جمتمع الدراسة من% 81670 ويرى
ن احملسوبية من أ( م0220الفوطه، )تتفق هذه النتيجة مع ما توصل له ، و لنيؤو الشخصية بكبار املس
ويدلل على وجود جهات يف . يف حتديد االحتياجات التدريبية للموظفني اكبريً   اواجملاملة تؤدي دورً 

العالقات العامة يف اجلامعات ال تضع يف عني االعتبار مصلحة وحاجة أقسام العالقات العامة إدارات 
كما أهنا بذلك حترم املوظف ، يف اجلامعات من حيث سعيها لتزويد موظفيها بالدورات التدريبية الالزمة

ية العمل يف مما سيعود بنتائج ذات أثر سليب على فاعل، الذي يستحق تلك الدورة من احلصول عليها
حباط لدى املوظفني الذين يرون أهنم يستحقون تلك ويسبب حالة من اإل، عالقات العامةأقسام ال

من الشفافية والوضوح يف عمليات الفرز  اوهذا يستدعي مزيدً ، هم أو ختصصهمالدورات يف عمل
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وليس ، حاجة العملوالرتشيح للموظفني أثناء تقدمهم لتلك الدورات بناًء على كفاءة املوظف ونشاطه و 
 .يسه واجملاملة واحملسوبيةبناًء على عالقة املوظف الشخصية برئ

عدم وجود جهات التدريبية املؤهلة داخل اململكة للحصول على من جمتمع الدراسة ب% 08620وأفاد 
من   عزز النداءات املطالبة بدعم اجلهات واهليئات التدريبية داخل اململكة لرتفعت ههذو  .دورات تدريبية

كما يدعو للعمل الستقطاب مراكز وهيئات تدريبية واستشارية ، اوراهتا التدريبية عمومً كفاءة كوادرها ود
على تقدمي كل  بية الوطنية لتكون قادرة مستقباًل عاملية لتأهيل العناصر التدريبية يف املراكز واهليئات التدري
، الشرعة)مع نتائج دراسة هنا وتتفق النتائج . امةاالحتياجات التدريبية والتأهيلية يف جمال العالقات الع

سرتاتيجية فعالة للتدريب ومنها عدم إاليت تواجهها الشركات عند تبين  من حيث املعوقات( م0228
 .توفر املدربني ذوي الكفاءة العالية

منهم % 07682وكذلك  .عدم وجود تنوع يف الدورات التدريبيةمن جمتمع الدراسة ب% 07682وأشار 
عن الواقع العلمي، وال ميكن تطبيقها يف  ارون أن الرتكيز يف التدريب يتم على جوانب نظرية بعيدة متامً ي

، مما يؤدي إىل ضعف فاعلية وكفاءة هذه الدورات وضعف خمرجاهتا التدريبية .ظروف العمل السائدة
هاراهتم وخرباهتم يف إجناز وعدم مسايرهتا لالحتياجات العملية ملوظفي العالقات العامة من خالل تنمية م

يف ظل التطورات التقنية املتسارعة يف ، األعمال وتنفيذ املهام اليت تتطلب هذه املهارات وتلك اخلربات
 .حقل اإلعالم والعالقات العامة

حيث توصل إىل أن الدورات  ،(م0229، الطراونة)وتقرتب هذه النتائج بشكل أو آخر من نتائج دراسة 
تستخدم األساليب التدريبية التقليدية بشكل واسع وتشمل احملاضرة واملناقشة واللجان مة التدريبية املقا

 .وهي بذلك تفتقد للتنوع يف أساليب التدريب ،والندوات واملؤمترات وبدرجة ترتاوح بني متوسطة وعالية

ا بعناية من ِقبل إىل اجلهات التدريبية اليت مل يتم اختياره اكفاءة املدربني فيمكن رده أساسً   أما قلة
ن و ن مؤهلو واليت ال يتوافر لديها مدرب، يهالة عن تقدمي هذه الدورات التدريبية ملوظفؤو اإلدارات املس

لة ُحسن اختيار هذه اجلهات التدريبية ؤو مما يتطلب من اجلهات املس. اسبةخبربات وكفاءات تدريبية من
الدورات التدريبية ملوظفي العالقات العامة يف  والذي سيقدم، والتأكد من كفاءة الفريق التدرييب لديها

وينعكس بآثار إجيابية على األداء ، مما سيوفر الكثري من الوقت واجلهد والنفقات املالية، اجلامعات
 .الوظيفي للموظفني
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وموافقـون إىل حـد  مـا  من جمتمع الدراسة موافقـون متاًمـا% 19682و% 12629 أن وكشفت الدراسة إىل
 هلــم جيــا اه اإلممــا يؤكــد االجتــ ،علــى وجــود تــأثريات إجيابيــة للــدورات التدريبيــة الــيت التحقــوا هبــا علــى التــوايل

ودورهـا الكبـري واهلـام يف حتسـني ، ويعزز فاعلية وإجيابية هذه الـدورات التدريبيـة، حنو هذه الدورات التدريبية
ــنظــرة املوظــف حنــو ذاتــه الو  ــ اظيفيــة ويرســخ لديــه مفهومــا إجيابًي كمــا يزيــد مــن ثقتــه بقدراتــه ، ا حنوهــامرتفًع

وقـــد اســـتفاد الباحـــث أثنـــاء إعـــداده الســـتمارة . ومهاراتـــه يف إجنـــاز واجباتـــه ومهامـــه الوظيفيـــة املكلـــف هبـــا
هـــذه تفـــق وت .لقيـــاس أثـــر التـــدريب علـــى جمتمـــع الدراســـة( 00م، 0229البيشـــي، )االســـتبيان مـــن دراســـة 

أن هنـــاك عالقـــة حيـــث خلصـــت الدراســـة إىل  ،(م0999الدوســـري، ): مـــع نتـــائج دراســـة كـــل مـــنالنتـــائج 
حيــث  ،(م0228احمليــا، )و .متوازنــة بــني التــدريب وإنتاجيــة العــاملني، وهــي مــن منــط العالقــات املوضــوعية

مــن عّينــة الدراســة يــرون أمهيــة التــدريب وبراجمــه التدريبيــة لدارســي اإلعــالم % 92توصــلت الدراســة إىل أن 
إعالميـة متميـزة يف اجملـال اإلعالمـي وانتقـاهلم  ارات الطالـب ويـوفر فرًصـيب يصـقل قـدإذ أن التدر  ؛وخرجييه

 .إىل سوق العمل
 مفيــدة كانــت  اأهنــ هممــن% 82600وعــن تقيــيم جمتمــع الدراســة للــدورات التدريبيــة الــيت التحقــوا هبــا أفــاد 

ـــا ـــمـــنهم يعتقـــدون أهنـــا % 18620، ومتاًم ـــدة الكب ـــدة إىل حـــد  مـــا، ممـــا يؤكـــد مـــرة أخـــرى الفائ رية هلـــذه مفي
وهـذا يتفـق مـع  .الدورات التدريبية واالجتاه اإلجيا  للمـوظفني حنـو هـذه الـدورات التدريبيـة وحـاجتهم إليهـا

أن هنــاك عالقــة متوازنــة بــني حيــث خلصــت الدراســة إىل  ،(م0999الدوســري، : )نتــائج دراســة كــل مــن
ـــا، احمل)و .التـــدريب وإنتاجيـــة العـــاملني، وهـــي مـــن منـــط العالقـــات املوضـــوعية حيـــث توصـــلت  ،(م0228ي

، لتدريبيــة لدارســي اإلعــالم وخرجييــهمــن عّينــة الدراســة يــرون أمهيــة التــدريب وبراجمــه ا% 92الدراســة إىل أن 
 .من املوظفني استفادوا بشكل كبري من الدورات التدريبية% 72تبنّي أن ( م0227رضوان، )و

 لني يف اجلامعـــة يعتقـــدونكبـــار املســـؤو مـــن جمتمـــع الدراســـة موافقـــون متاًمـــا علـــى أن   %89618أن واتضـــح 
بوضــوح وقـد يُفســر هــذا  .مـنهم موافقــون إىل حــد  مــا% 12697بأمهيـة إدارة اإلعــالم والعالقــات العامــة، و

هـــذه وتتفـــق . دور العالقـــات العامـــة باجلامعـــات، وأهنـــا تـــؤدي أدورًا كثـــرية بيـــرض حتقيـــق أهـــداف اجلامعـــة
حيـــث كشـــفت الدراســـة االهتمـــام الـــذي توليـــه املؤسســــة  ،(م0998اخلاجـــة، )نتـــائج مـــع نتـــائج دراســـة ال

 .التحقوا بدورات تدريبية اكل العاملني يف العالقات العامة تقريبً   إن  بالدورات التدريبية حيث 
لل علـــى أن دممـــا يـــ. يـــرون أهنـــم يف حاجـــة لـــدورات تدريبيـــة يف املســـتقبل %91608 أنأظهـــرت النتـــائج و 

، ت املسؤولة عنهم أن تلحقهم مبزيد مـن الـدورات التدريبيـة يف املسـتقبلينتظرون من اإلدارا جمتمع الدراسة
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كمــــا يــــدلل علــــى شــــعورهم باحلاجــــة اىل صــــقل  خــــرباهتم  ومهــــاراهتم الــــيت ميكــــن هلــــذه الــــدورات التدريبيــــة 
 .أن تسهم يف تنميتها وصقلها -مبشيئة اهلل تعاىل  –املستقبلية 

أهنم يف حاجة ماسة لدورات تدريبية جمتمع الدراسة من % 10688أفاد  وعن أبرز االحتيجات التدريبية
يرغبون يف االلتحاق بدورات مبجال مهارات % 11608وأن ، يف أي جمال يشهد تطورات متالحقة

يرغبون يف االلتحاق بدورات تدريبية لتطوير مهاراهتم يف أي جمال يتعلق بعملهم، % 82682االتصال، و
وهذه نسبة إجيابية تدل على رغبة املوظف يف تطوير . جنليزيةإليرغبون يف دورات باللية ا% 01629و

 .مهاراته وقدراته بشىت اجملاالت املتعلقة بعمله

 اختبار فروض الدراسة

النوع, نوع الجامعة, )لمجتمع الدراسة ( الديموغرافية)عالقة البيانات الشخصية : الفرض األول
 .بالدورات التدريبية همبالتحاق( الخبرة الوظيفية

ذكر, )لمتغير النوع  وفًقابالدورات التدريبية  هممستويات التحاقب مجتمع الدراسةالفروق بين 
 (.أنثى

إحصائية عند  من الفرض األول عدم وجود فروق ذات داللة ولنتائج اختبار الفرض الفرعي األ أكدت
جمتمع على تكافؤ تدل هذه النتائج و  .الستجابات العينة تعزى ملتيري النوع( 2621)مستوى داللة 

ولديهم ، ناث على حد  سواء من حيث نسبة التحاقهم بالدورات التدريبيةمن الذكور واإل الدراسة
مما ال مييز فئة على األخرى من حيث هذا املتيري، وتتفق هذه النتيجة مع ما ، اجتاهات إجيابية حنوها

لذكور واإلناث حنو الدورات بني ا امن عدم وجود فروق دالة إحصائيً ( م0227رضوان، )توصل له 
 .التدريبية

لمتغير نوع الجامعة  وفًقابالدورات التدريبية  همفي مستويات التحاق مجتمع الدراسةالفروق بين 
 (.حكومية, أهلية)

أنه ال توجد  وجود فروق ذات داللة الثاين من الفرض األول عدمنتائج اختبار الفرض الفرعي  بّينتو 
عزى ملتيري نوع تُ  جمتمع الدراسةالستجابات ( 2621)وى داللة عند مست فروق ذات داللة إحصائية

 .اجلامعة
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تلف بني اجلامعات احلكومية الدراسة بالدورات التدريبية ال ختمما يدل على أن مستويات التحاق جمتمع 
 امن عدم وجود فروق دالة إحصائيً ( م0227رضوان، )وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل له . واألهلية

 .حنو الدورات التدريبية يف مصر واخلليج العر  بني املنظمات احلكومية واملنظمات والشركات اخلاصة

بالدورات التدريبية وفًقا لمتغير الخبرة  همفي مستويات التحاق مجتمع الدراسةالفروق بين أما 
وق ذات داللة بّينت نتائج اختبار الفرض الفرعي الثالث من الفرض األول وجود فر الوظيفية, فقد 

الستجابات جمتمع الدراسة وفًقا ملتيري اخلربة الوظيفية لصاحل الفئة ( 2621)إحصائية عند مستوى داللة 
 إن  وحيث  .كانت األكثر التحاقًا بالدورات التدريبيةأي أن هذه الفئة   (.سنوات 02 إىل أقل من 1)من 

ة أكثر من الفئات األخرى على اعتبار أن ات تدريبيتوسطة اخلربة اجتهت لاللتحاق بدور هذه الفئة م
مل جتد الوقت الكايف لاللتحاق بدورات تدريبية كثرية، بينما الفئة ( سنوات 1أقل من )الفئة األقل خربة 
على اعتبار الفرتة الزمنية قد متيل للعزوف عن الدورات التدريبية ( سنوات 02أكثر من )األكثر خربة 

أن من ( م0227رضوان، )وختتلف هذه النتيجة مع ما توصل له  .الوظيفيالطويلة اليت قضتها يف العمل 
املوظفني العاملني يف إدارات العالقات العامة  سنوات العمل يف إدارة العالقات العامة ال تؤثر على اجتاه

 . حنو الدورات التدريبية يف املنظمات احلكومية واخلاصة

, نوع الجامعة, نوعال)لمجتمع الدراسة ( يموغرافيةالد)عالقة البيانات الشخصية : الفرض الثاني
 .نحو التدريب همباتجاهات( الخبرة الوظيفية

 (.ذكر , أنثى) نوعلمتغير ال وفًقانحو التدريب  همفي اتجاهات مجتمع الدراسةالفروق بين 

ية عند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائأكدت نتائج اختبار الفرض الفرعي األول من الفرض الثاين 
تدل هذه النتائج و  .نوعال عزى ملتيريحنو التدريب تُ  جمتمع الدراسةالستجابات ( 2621)مستوى داللة 
مما ال ، من الذكور واإلناث على حد  سواء من حيث اجتاهاهتم حنو التدريب جمتمع الدراسةعلى تكافؤ 

من ( م0227رضوان، )وصل له وتتفق هذه النتيجة مع ما ت. مييز فئة على األخرى من حيث هذا املتيري
املنظمات إدارات العالقات العامة بالعاملني يف بني الذكور واإلناث  اعدم وجود فروق دالة إحصائيً 

 . حنو التدريب يف مصر واخلليج العر احلكومية والعاملني يف املنظمات والشركات اخلاصة 
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حكومية, )لمتغير نوع الجامعة  وفًقانحو التدريب  همالفروق بين مجتمع الدراسة في اتجاهات
 (.أهلية

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الثاين نت نتائج اختبار الفرض الفرعي الثاين من الفرض وبيّ 
اجلامعة لصاحل عزى ملتيري نوع حنو التدريب تُ  جمتمع الدراسةالستجابات ( 2621)مستوى داللة 

احلكومية أكثر إجيابية حنو التدريب من عامة باجلامعات اجلامعات احلكومية، أي أن موظفي العالقات ال
ميكن تعليل هذه النتائج يف ضوء أن اجلامعات األهلية حديثة اإلنشاء، وأول و . موظفي اجلامعات األهلية

، (املوقع اإللكرتوين للجامعة)م هي جامعة األمري سلطان 0999جامعة أهلية يف السعودية أنشئت عام 
فسر موظفي العالقات العامة هبذه اجلامعات مقارنة مبوظفي اجلامعات احلكومية، وقد يُ وبالتايل قلة خربة 

األمان حنو اجلهات احلكومية؛ بسبب  –بصفة عامة  –بسبب كثرة التسرب الوظيفي من القطاع اخلاص 
بأنه ال توجد فروق دالة  (م0227رضوان، )وختتلف هذه النتيجة مع ما توصل له . الوظيفي وغريه

املنظمات احلكومية والعاملني يف املنظمات والشركات إدارات العالقات العامة ببني العاملني يف  اائيً إحص
 . حنو التدريبيف مصر واخلليج العر  اخلاصة 

 .لمتغير الخبرة الوظيفية وفًقانحو التدريب  همالفروق بين مجتمع الدراسة في اتجاهات

إحصائية عند  وجود فروق ذات داللة لثاينمن الفرض ا نتائج اختبار الفرض الفرعي الثالثوأكدت 
إىل  1)ملتيري اخلربة الوظيفية لصاحل الفئة من  وفًقا ات جمتمع الدراسةالستجاب( 2621)وى داللة مست

وترى أنه  تدريبأكثر من الفئات األخرى حنو ال اأي أن هذه الفئة متيل إجيابً  (.سنوات 02 أقل من
سنوات إىل أقل  1) جيابية لصاحل الفئة منحصائية اإللفروق ذات الداللة اإلتعليل هذه اميكن و  .مفيد
واخنرطوا يف عدد ال ، هذه الفئة من املوظفني اكتسبوا خربة وظيفية جيدة إن  من حيث  (.سنوات 02من 

وظيفية جيابية يف معارفهم ومهاراهتم الملؤكد أهنم قد ملسوا التيريات اإلومن ا، بأس من الدورات التدريبية
أن  من (م0227رضوان، )وختتلف هذه النتيجة مع ما توصل له ، بعد االلتحاق هبذه الدورات التدريبة

 يف مصر واخلليج العر املنظمات احلكومية اخلاصة إدارات العالقات العامة بيف  للموظفنيسنوات العمل 
 .ال تؤثر على اجتاه جمتمع الدراسة حنو التدريب
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 التوصيات

من التوصيات اليت يأمل أن ُتسهم يف  اعددً أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة، يقّدم الباحث  يف ضوء ما
تعزيز االجتاهات اإلجيابية ملوظفي العالقات العامة يف اجلامعات السعودية حنو التدريب وتسهم يف ترشيد 

   :العملية التدريبية بشكل عام، ومن أبرزها
، اليت مل تشملها الدراسة، بنوعيها احلكومي واألهلي إجراء دراسات علمية لتيطية اجلامعات .0

 .والبحث يف متيريات أخرى مل تتناوهلا الدراسة
أن تسعى إدارات العالقات العامة باجلامعات على ترشيد العمل يف العالقات العامة من خالل  .0

غري وظفني من امل بداًل  اباعتبارهم األكفاء مهنيً  اإلعالمجذب خرجيي العالقات العامة و 
 . املؤهلني

أن تسعى إدارات العالقات العامة باجلامعات على جذب العاملني من حاملي الشهادات العليا  .8
 .  يف العالقات العامة أو اإلعالم، واالستفادة من خرباهتم العلمية

إحلاق موظفيها بالدورات التدريبية، والسيما  يفإدارات العالقات العامة باجلامعات  استمرار .1
 .مأو أي دورة تدريبية يتطلبها جمال عمله، التدريبية املتعلقة باإلعالم والعالقات العامةالدورات 

واألخذ مبالحظاهتم ، إلبداء آرائهم حبرية حول حاجاهتم التدريبية املوظفنيإتاحة الفرصة أمام  .1
 .واقرتاحاهتم حول هذه الدورات التدريبية اليت تقدمها اإلدارة ملوظفيها

تصمم إدارة العالقات العامة باجلامعات بالتعاون مع اجلهة املسؤولة عن  يقرتح الباحث أن .2
 .التدريب خطة تدريبية لكل موظف، بناًء على ختصصه واملهام املناطة به

يلتحقون بدورات  نذيلأن تتبىّن إدارات العالقات العامة يف اجلامعات أنظمة حُتفز العاملني ال .7
 . الرتقيات باالخنراط يف هذه الدورات واجتيازها بنجاح وربط فرص، تدريبية خاصة مبجال العمل

أمام العاملني لالخنراط يف الدورات التدريبة  ااسة تلك املعوقات اليت تقف عائقً أمهية در       
 .ا إلجياد احللول املناسبة هلامتهيدً بعد تصنيفها وتأطريها ، واالستفادة منها

واضحة وشفافة أمام  التدريبية الداخلية واخلارجيةأمهية أن تكون آلية التقدمي على الدورات  .8
والتحقق من مدى استفادة ، خذ بعني االعتبار كفاءة املوظف وحاجته املهنيةؤ املوظفني، وت

 . امللتحقني هبذه الدورات التدريبية عرب أدوات وأساليب تقييم علمية واضحة وموضوعية
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بعمل دراسات علمية استقصائية حول أفضل أمهية أن تقوم إدارات العالقات العامة باجلامعات  .9
ومن مث إعطاء أولوية للجهات ، اجلهات التدريبية داخل وخارج اجلامعة، وداخل وخارج اململكة

 . اليت امتلكت مسعة جيدة يف هذا اجملال
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 المراجع والمصادر العربية: أواًل 
 هالماجستير والدكتورارسائل 
  دراسة تطبيقية : دور العالقات العامة يف دعم فعالية اجلامعات(: م0998)بشارة، سعاد حسن

على جامعة امللك عبد العزيز مبحافظة جدة، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلدارة العامة،  
 .كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، السعودية

  دور الربامج التدريبية يف إحداث التييري يف السلوك (: م0221)كي، منصور بن إبراهيم الرت
دراسة تطبيقية يف قطاع األمن جبدة والدمام، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  -التنظيمي 

 .نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية
 تدريب املوجهني الرتبويني يف كل من جامعة تقييم برامج (: م0991)خالد عبدالعزيز ، اجلريوي

رسالة ماجستري غري ، امللك سعود وجامعة اإلمام وجامعة أم القرى من وجهة نظر املتدربني
 .الرياض، السعودية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، منشورة

 مبدينة  دراسة تطبيقية، اجتاهات اجملتمع السعودي حنو املفرج عنهم(: م0992)غازي ، اجلهين
 .الرياض، السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستري غري منشورة، جدة

  دراسة مقارنة بني  -الدور املؤسسي إلدارات العالقات العامة  (: م0227)احلماد، أمين سعد
ورة، قسم رجال اإلعالم وممارسي العالقات العامة يف اجلامعات السعودية، رسالة ماجستري غري منش

 .اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية
  التخطيط اإلسرتاتيجي يف العالقات العامة االستثمارية يف اإلدارات (: م0200)اخلرمي، بندر علي

دراسة تطبيقية على املديرية العامة للسجون، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلعالم،   –األمنية 
 .اب، جامعة امللك سعود، الرياض، السعوديةكلية اآلد

 دور دوائر العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية يف بناء عالقات مع (: م0200)رافع ، دراغمة
 .مملكة هولندا، جامعة الهاي، غري منشورة هرسالة دكتورا، دراسة مسحية مقارنة -جمتمع الطلبة 

  دراسة  –العامة يف احلكومة اإللكرتونية  دور العالقات(: م0227)الدريهم، ماجد سعد
استطالعية على عدد من األجهزة املركزية يف مدينة الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم 

 .اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية
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  كومية، رسالة أثر التدريب يف إنتاجية العاملني يف األجهزة احل(: م0999)الدوسري، سعد مبارك
  .ماجستري، قسم العلوم الشرطية، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية

 دور الدورات التدريبية يف تطوير املهارات التدريسية ملعلمي (: م0202)بندر بن سعيد ، الزهراين
القرى، مكة جامعة أم ، كلية الرتبية، رسالة ماجستري غري منشورة، الرتبية الفنية من وجهة نظرهم

 .املكرمة، السعودية
  ،إسرتاتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملني يف الشركات املسامهة (: م0228) عطاهللالشرعة

غري منشورة، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية،  هالعامة الصناعية األردنية، رسالة دكتورا
 . عمان، األردن

 سرتاتيجيات التدريبية املفضلة ياجات التدريبية للمديرين واإلاالحت(: م0228)بدر ، عبيدات
 .لديهم يف القطاع البنكي األردين، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن

 رسالة ماجستري ، دور الربامج التدريبية يف رفع مستوى الوالء التنظيمي(: م0228)مشعل ، العتييب
 . الرياض، السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ريةداقسم العلوم اإل، غري منشورة

 الصورة الذهنية جلامعة امللك سعود ومسعتها لدى اجلمهور السعودي (: م0202)فيصل ، العقيل- 
قسم اإلعالم، جامعة امللك ، رسالة ماجستري غري منشورة، دراسة مسحية على مدينة الرياض

 .الرياض، السعودية، سعود
 ،دراسة يف  –العالقات العامة يف البنوك التجارية السعودية (: م0227)مفوض عواد  العنزي

االجتاهات اإلدارية وواقع املمارسة الفعلية، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلعالم، كلية 
 .اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية

  دارية يف املؤسسات التعليمية السعودية اجتاهات القيادات اإل(: م0221)اليامدي، علي بن حممد
حنو العالقات العامة وأنشطتها، رسالة ماجستري، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 

 . الرياض، السعودية
  واقع حتديد االحتياجات التدريبية يف األجهزة احلكومية، رسالة (: م0220)الفوطه، عيد شبيب

دارة العامة، كلية العلوم اإلدارية، جامعة امللك سعود، الرياض، ماجستري غري منشورة، قسم اإل
 . السعودية
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 االجتاهات حنو علم النفس لدى بعض طالب (: م0997)حممد مرعي جربان ، القحطاين
جامعة أم ، كلية الرتبية، دراسة وصفية حتليلية، رسالة ماجستري غري منشورة -اجلامعات السعودية 

 .لسعوديةمكة املكرمة، ا، القرى
  دور العالقات العامة يف التسويق السياحي باململكة العربية (: م0221)القحطاين، تركي جروان

السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، 
 .السعودية

  القطاعني العام واقع ممارسة أدوار العالقات العامة يف(: م0228)القحطاين، عايض علي 
واخلاص، دراسة تطبيقية مقارنة على أجهزة العالقات العامة يف املنشآت الكربى مبدينة الرياض، 
 .رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية

 لتدريب األمنية مبدينة الرياض تقومي كفاءة العملية التدريبية يف معاهد ا(: م0221)صاحل ، النوجيم
دارية، جامعة نايف العربية قسم العلوم اإل، رسالة ماجستري غري منشورة، من وجهه العاملني فيها

 .الرياض، السعودية، للعلوم األمنية

 بحوث المنشورة في مجالت علمية محّكمةالدراسات و ال
 خلاصة وتطويرها يف ضوء مدركاهتم تقومي برامج تدريب معلمي الرتبية ا(: م0229)أمرية طه ، خبش

جملس النشر ، العدد التسعون، اجمللد الثالث والعشرون، اجمللة الرتبوية، عن حاجاهتم التدريبية
 .جامعة الكويت، الكويت، العلمي

  اجتاهات مجهور املتعلمني حنو القنوات التليفزيونية املصرية (: م0228)بركات، وليد فتح اهلل
 .لعدد الواحد والعشرون، اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم، جامعة القاهرة، مصراحلكومية واخلاصة، ا

  دور التعلم اإللكرتوين يف بناء جمتمع املعرفة (: م0227)توفيق، صالح الدين، وموسى، هاين حممد
 .دراسة استشرافية، جملة كلية الرتبية، العدد الثالث، جامعة املنوفية، مصر –العر  

 جملة الباحث اإلعالمي، ، العالقات العامة واألنشطة السياحية(: م0202)م ميادة كاظ، جعفر
 .كلية اإلعالم، جامعة بيداد، العراق، العدد التاسع والعاشر

  تقومي فاعلية أداء العاملني يف جمال العالقات العامة، اجمللة املصرية (: م0998)اخلاجة، مي
 .مصرلبحوث اإلعالم، العدد الرابع، جامعة القاهرة، 
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  ،العدد الثامن، اجمللة العربية للتدريب، التدريب من منظور علمي(: م0988)درويش، عبدالكرمي ،
 .، املركز العر  للدراسات والتدريب، الرياض، السعودية00-00ص

  اجتاهات اجلمهور حنو وسائل االتصال وأساليبه املستخدمة يف (: م0222)الدلو، جواد راغب
ميدانية على عدد من حمافظات غزة، جملة اجلامعة اإلسالمية، سلسلة  دراسة –انتفاضة األقصى 

 .الدراسات اإلنسانية، اجمللد الرابع عشر، العدد األول، فلسطني
  مقاييس االجتاه يف العلوم اإلنسانية، جملة العلوم اإلنسانية، العدد العاشر، (: م0998)دليو، فضيل

 .جلزائرا جامعة عمار ثليجي، األغواط،، 028 -019ص 
  احتياجات التدريب وتقييمه لدى العاملني يف العالقات العامة (: م0227)رضوان، ألمد فاروق

دراسة على عينة من العاملني يف إدارات العالقات العامة واإلعالم مبنظمات وشركات مصرية  –
 .وخليجية، جملة البحوث اإلعالمية، العدد السابع والعشرون، جامعة األزهر، مصر

 الصورة الذهنية للعالقات العامة يف األردن، اجمللة التونسية لعلوم (: م0998)وس، حممد السلع
، معهد الصحافة وعلوم 009 – 089االتصال، العدد الثالث والثالثون والرابع والثالثون، ص 

 .األخبار، تونس
 لة كلية الرتبية، مقياس اجتاهات املتعلمني الكبار حنو حمو األمية، جم(:  م0228)العزيز عبد، السنبل

 .مصر، اجمللد التاسع عشر، اجلزء األول، جامعة أسيوط
  دور الصحف املصرية يف تشكيل اجتاهات اجلمهور املصري (: م0228)الصفيت، نوال عبدالعزيز

دراسة ميدانية، اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم، العدد العشرون،  –حنو قضية اإلرهاب الدويل 
 .جامعة القاهرة، مصر

  االلتزام بتطبيق مراحل العملية التدريبية وأثره على جماالت (: م0202)الطراونة، حتسني ألمد جعفر
األداء، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، العدد الواحد واخلمسون، مركز الدراسات 

 .والبحوث، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية
 دراسة ميدانية، جملة  -اط العالقات العامة يف جامعة األنبار نش(: م0200)يوسف ، عرسان

 .جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية، العدد األول، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة األنبار، العراق
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 اجتاهات األردنيني حنو األداء اإلعالمي (: م0202)هاديا خزنة ، كاتيبو ، عبد اجمليد، العزام- 
العدد الثالث والرابع، دمشق، ، اجمللد السادس والعشرون، جملة جامعة دمشق ،دراسة استطالعية

 .سوريا
  دور التليفزيون يف تشكيل مفاهيم واجتاهات الشباب العر  حنو اإلرهاب (: م0228)عمر، أماين

دراسة كيفية مقارنة بني جمموعات من الشباب العر ، اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم، العدد  –
 .ن، جامعة القاهرة، مصرالعشرو 

 املعوقات التنظيمية: ممارسة العالقات العامة يف اإلمارات العربية املتحدة(: م0221)حممد ، قرياط ،
العدد الثالث، جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية ، املشاكل اهليكلية وآفاق املستقبل، اجمللد الثاين

 .الشارقة، اإلمارات، واإلنسانية
 جملة رسالة اخلليج ، دور االجتاهات يف سلوك األفراد واجلماعات(: م0991)علي  أمل، املخزومي

العدد الثالث واخلمسون، السنة اخلامسة عشر، مكتب الرتبية العر  لدول اخلليج، الرياض، ، العر 
 .السعودية

 سسة العالقات العامة ودورها يف حتقيق أهداف املؤ (: م0200)حممد جياد زين الدين ، املشهداين
، جملة الباحث اإلعالمي، دراسة ميدانية ألقسام العالقات العامة يف جامعيت املستنصرية والعراقية -

 .العدد السادس عشر، كلية اإلعالم، جامعة بيداد، العراق
 تقومي برامج التدريب يف جامعة بابل من وجهة نظر املتدربني(: م0227)كامل شكري ، الوطيفي ،

 .العدد الثاين، جامعة بابل، العراق، اجمللد الرابع عشر، نسانيةم الصرفة واإلجملة جامعة بابل للعلو 

 دراسات وبحوث مقدمة في ندوات ومؤتمرات علمية
  دور العالقات العامة يف إدارة األزمات اجلامعية، ورقة مقدمة إىل املؤمتر (: م0220)برغوث، علي

 .رة، جامعة عني مشس، مصرإدارة األزمة التعليمية، كلية التجا: السنوي السابع
 التدريب كأداة للتأهيل وتثمني الكفاءات البشرية مع (: م0222)نعيمة ، بروديو ، حممد، بوزيان

كلية العلوم ، جامعة تلمسان، اجلزائر، دراسة حالة حلالة التدريب يف املؤسسات بوالية تلمسان
تدريب وتنمية املوارد البشرية، املركز االقتصادية والتسيري، ورقة مقدمة إىل املؤمتر العر  األول لل

 .الثقايف امللكي، عّمان، األردن
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 لمؤمتر الدويل لورقة عمل ، مداخل وأساليب قياس أثر التدريب(: م0229)حممد ناصر ، البيشي
 .، السعوديةمعهد اإلدارة العامة، الرياض، للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي

 الواقع احلايل وآفاق : العالقات العامة يف الوطن العر  يف ظل العوملة(: م0221)ا صيام، ألمد زكري
املستقبل، ورقة مقدمة إىل مؤمتر العالقات العامة يف الوطن العر  يف ظل العوملة، جامعة الشارقة، 

 .الشارقة، اإلمارات
  لية التخطيط للتدريب حتديد االحتياجات التدريبية كأساس لعم(: م0200)الطراونة، حتسني ألمد

يف األجهزة األمنية، ندوة األساليب احلديثة يف التخطيط والتدريب على الصعيدين النظري العملي 
 . يف األجهزة األمنية، كلية الشرطة بأبوظيب وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، أبو ظيب، اإلمارات

  كرتوين يف التعليم والتدريب اإلعالمي استخدامات التعليم اإلل(: م0221)عبداليين، أمني سعيد
يف الوطن العر ، ورقة عمل مقدمة إىل املنتدى اإلعالمي السنوي الثالث، اجلمعية السعودية 

 . لإلعالم واالتصال، الرياض، السعودية
  اجتاهات الطالب حنو الربامج التدريبية يف أقسام اإلعالم يف (: م0228)احمليا، مساعد بن عبد اهلل

دراسة ميدانية على عينة من طالب أقسام اإلعالم يف جامعيت اإلمام  -ة العربية السعودية اململك
وامللك سعود، حبث مقدم إىل املنتدى اإلعالمي املستوى األول، اجلمعية السعودية لإلعالم 

 .واالتصال، الرياض، السعودية
 ات العامة يف األجهزة إدارة العالق(: م0990) ، وحسني، مسريمرغالين، خالد، وهارون، رشاد

احلكومية باململكة العربية السعودية، دراسة مقدمة إىل ندوة واقع إدارات العالقات العامة باألجهزة 
 .احلكومية، معهد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية

  جماالت التدريب املهين للمشتيلني بالعالقات العامة يف (: م0227)مصطفى، حممود يوسف
ورقة عمل مقدمة يف ندوة الدور املتنامي للعالقات العامة يف تطوير املؤسسات  الوطن العر ،

 .العربية، القاهرة، مصر
  برامج التدريب العملي يف مؤسسات التعليم والتدريب (: م0221)هادي، حممد عبده

 –كلية اآلداب   –التطبيقية لطالب قسم الصحافة واإلعالم  –الربامج التدريبية ... اإلعالمي
معة عدن وعالقة القسم باملؤسسات اإلعالمية ومعهد التدريب اإلعالمي، ورقة عمل مقدمة جا

 .  إىل املنتدى اإلعالمي السنوي الثالث، اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال، الرياض، السعودية
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 الكتب العربية والمترجمة
  ،اعلية اإلدارة، الطبعة العالقات العامة املعاصرة وف(: م0998)أبو إدريس، حممد العزازي

 .األوىل، املكتبة العلمية، الزقازيق، مصر
 مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف (: م0222)آمال ، صادق، فؤاد، أبو حطب

 .جنلو املصرية، القاهرة، مصرمكتبة األ، الطبعة األوىل، العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية
  صناعة املستقبل، سلسلة كتاب العر ، العدد الواحد املعرفة و (: م0221)أبو زيد، ألمد

 .والستون، الكويت
  مدخل لتحقيق امليزات التنافسية، الدار ، إدارة املوارد البشرية(: م0221)أبوبكر، مصطفى

 .مصر، اجلامعية، اإلسكندرية
  دار ، وآخرون، ترمجة وديع فلسطني، العالقات العامة فن(: م0927)ادوارد برينيز وآخرون

 .املعارف، القاهرة، مصر
  ،م يف اجلامعات واملعاهد العليا، ترمجة التعليم والتعلّ (: م0990) ، مجيسهارتليو بريد، روبرت

 .ألمد شكري وحممد حبيش، مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، السعودية
  االجتماعية، البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية و (: م0227)التل، وائل، وقحل، عيسى

 .الطبعة الثانية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عّمان، األردن
 دار زهراء للنشر، عّمان، ، (مفاهيم وممارسات)العالقات العامة (: م0997)حمفوظ ، جودة

 .األردن
 دار الفجر للنشر ، العالقات العامة يف املؤسسات احلديثة(: م0227)حممد منري ، حجاب

 .صروالتوزيع، القاهرة، م
 إدارة املوارد البشرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، (: م0221)حممد حافظ ، حجازي

 .اإلسكندرية، مصر
  وظائف املنظمات، الطبعة األوىل، األهلية لنشر (: م0228)حجازي، هيثم، وجواد، شوقي

 .والتوزيع، عّمان، األردن
  دارة العليا، دار املآثر، املدينة املنورة، العالقات العامة واإل(: م0221)احلر ، هباس بن رجاء

 .السعودية
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  حبوث اإلعالم، عامل : دراسات يف مناهج البحث اإلعالمي(: م0991)حسني، مسري حممد
 .الكتب، القاهرة، مصر

  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، مكتبة مدبويل، القاهرة، (: م0978)احلفين، عبداملنعم
 .مصر

  أُسسها، أساليبها، جماالهتا، الطبعة الثانية، : البحوث اإلعالمية(: م0221)احليزان، حممد
 .مطبعة سفري، الرياض، السعودية

 سيكولوجية االجتاهات املفهوم والقياس (: م0991)عبد املنعم ، ةوشحات، عبد اللطيف، خليفة
 .دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، والتيري

 أمهيته للعاملني يف منشآت األعمال .. التدريب(: م0981)عبد اهلل صادق وآخرون ، دحالن
 .اليرفة التجارية الصناعية، جدة، السعودية، السعودية

  العالقات العامة يف التطبيق، الطبعة األوىل، دار جرير (: م0221)الدليمي، عبدالرزاق حممد
 .للنشر والتوزيع، عّمان، األردن

 دار صفاء ، داريةختصص نظم املعلومات اإل، رد البشريةإدارة املوا(: م0228)علي حممد ، ربابعة
 .للنشر، عّمان، األردن

  دراسات يف العالقات العامة واإلعالن، دار العامل العر  (: م0202)رضوان، ألمد فاروق
 .للنشر، القاهرة، مصر

  إدارة املوارد البشرية، دار الشروق، عّمان، األردن(: م0992)شاويش، مصطفى جنيب. 
 أساليب االتصال يف الوزارات احلكومية العمانية (: م0200)حممد بن سعيد، ، عيالشعش

معهد البحوث العربية، املنظمة العربية ،  وتأثريها على صورهتا الذهنية لدى اجلمهور العماين
 .القاهرة، مصر، للثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية

 عاليته يف بناء الربامج التدريبية وتقوميهامفهومه وف، التدريب(: م0220)حسن ألمد ، الطعاين ،
 .عّمان، األردن دار الشروق،

 دار املسرية للنشر والتوزيع ، التدريب اإلداري املعاصر(: م0227)حسن ألمد ، الطعاين
 .عّمان، األردن والطباعة،
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  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دار سعاد الصباح (: م0998)طه، فرج عبدالقادر
 .والتوزيع، الكويت للنشر

 إدارة املوارد البشرية، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر،(: م0228)علي ، عليو سهيلة، ، عباس 
 .عّمان، األردن

  التعليم بوابة جمتمع املعلومات، دار الفكر، : ثورة املعرفة والتكنولوجيا(: م0220)عباس، بشار
 .دمشق، سوريا

  الدار العربية للنشر دمة يف العالقات العامة، مق(: م0228)عبده، حممد يوسف مصطفى
 .والتوزيع، القاهرة، مصر

 عامل الكتب، القاهرة، مصر، العالقات العامة بني النظرية والتطبيق(: م0220)علي ، عجوة. 
  األسس العلمية لعالقات العامة، الطبعة اخلامسة، عامل الكتب، (: م0228)عجوة، علي

 .القاهرة، مصر
 اإلدارة ، منظور كلي مقارن، نساين والتنظيميالسلوك اإل(: م0991)حممد ناصر ، العديلي

 . الرياض، السعودية، معهد اإلدارة العامة، العامة للبحوث
  ،مناهج وأساليب البحث العّلمي(: م0222)عليان، رحبي مصطفى، وغنيم، عثمان حممد :

 . ّمان، األردنالنظرية والتطبيق، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، ع
 معهد اإلدارة العامة، الرياض، ، ن املوظفنيؤو إدارة ش(: م0990)حسني حسن ، العمار

 .السعودية
  سكندرية، علم النفس االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية، اإل(: م0981)عوض، عباس حممود

 .مصر
 مكتبة امللك فهد  الطبعة الثانية،، التدريس وإعداد املعلم(: م0220)ياسن عبد الرلمن ، قنديل

 .الرياض، السعودية، الوطنية

 ،مقوماهتا تنظيمها : اخلدمة املكتبية املدرسية :(م0992)مدحت، وعبدالشايف، حسن،  كاظم
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 المالحق

 أنموذج من استمارة االستبيان

 

 (بسم اهلل الرلمن الرحيم) 

 

 وفقكم اهلل               باإلدارة العامة للعالقات واإلعالم ( الموظفة/ الموظف)سعادة 

 بجامعة

 :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,, وبعد

 

فإنين أحد طالب الّدراسات العليا بقسم اإلعالم جبامعة امللك سعود، وتتطلب أطروحيت العلمية 
 .الظواهر اإلعالمية إحدىلنيل درجة املاجستري إجراء دراسة حبثية عن 

اتجاهات موظفي العالقات العامة في الجامعات السعودية نحو ): عليه جتدون برفقه استبيان عن
, بأن جميع المعلومات المكتوبة في االستبيان ستعامل بسرية تامة اعلمً ، (دراسة مسحية: التدريب

 .كرمي تعاونكم خلدمة املصلحة العامة  اشاكرً . وهي مخصصة ألغراض البحث العّلمي فقط

 واهلل املوفق،،،،

 

 /االتصال بالباحثي مالحظة آمل أل

 عبدالعزيز بن سعيد الخياط 

 2221612119/ جوال
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 :(الديموغرافية)البيانات الشخصية   -أواًل 

 (.       ) :اسم الجامعة -أ

 : مرالعُ  -ب

 عاًما 01 -00)     (     

 عاًما 82 -02)     (     

 عاًما 81 -80)     (     

 عاًما 12 -82)     (     

 عاًما 12ر من أكث)     (     

 :النوع -ج

 ذكر)     (  

 أنثى)    (  

 :الحالة االجتماعية -د

 متزوج)     ( 

 أعزب)    ( 

 مطلق)    ( 

 : ؟كم تقدر إجمالي دخلك الشهري  -هر

 لاير  2،222أقل من )     ( 

 لاير     9،222إىل أقل من   2،222)    ( 
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 لاير     00،222إىل أقل من  9،222)     ( 

 لاير فأكثر   006222(   )   

 :؟ما هو آخر مؤهل علمي حصلت عليه -ور

 وما دون( أو ما يعادهلا)شهادة متوسطة )    ( 

 شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا)    ( 

 دبلوم )    (  

 "بكالوريوس"شهادة جامعية )    ( 

 دراسات عليا)    ( 

 :؟القات العامةهل تحمل مؤهل عّلمي في اإلعالم, أو في الع -ز

 ال )     ( نعم                          )     ( 

 :عدد سنوات العمل في إدارة اإلعالم والعالقات العامة -ح

 .أقل من سنة)   (  

 سنوات  1من سنة إىل أقل من )   ( 

 سنوات 02إىل أقل من   1من )   ( 

 عشر سنوات فأكثر)   ( 

 :سابًقا؟, أو نفذت أنشطة تتعلق بالعالقات العامة هل سبق أن مارست وظائف إعالمية -ط

 ال )     ( نعم                          )     ( 
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 (:أي مجال)مدى التحاق الموظف بالدورات تدريبية بصفة عامة  -ثانياً 

 :؟هل حصلت على دورات تدريبية بصفة عامة -أ

 ال )     ( نعم                          )     ( 

كم عدد الدورات التدريبية : , فأجب عن السؤال التالي(نعم)إذا كانت اإلجابة السابقة  -ب
 :بصفة عامة التي حصلت عليها

 دورات تدريبية 0-8)    (  

 دورات تدريبية 1-2)    ( 

 دورات تدريبية 9 -7)    ( 

 دورات تدريبية فأكثر 02)   ( 

 :بدورات تدريبية في مجال العملمدى التحاق موظفي العالقات العامة   -ثالثاً 

 :هل سبق أن حصلت على دورات تدريبية في مجال اإلعالم أو العالقات العامة -أ

 ال)   (          نعم     )   ( 

كم عدد الدورات التدريبية في : السؤال التالي لى, فأجب ع(نعم)ت اإلجابة السابقة إذا كان -ب
 : ؟حصلت عليهامجال اإلعالم والعالقات العامة التي 

 دورات تدريبية 0-8)    ( 

 دورات تدريبية 1-2)    ( 

 دورات تدريبية 9 -7)    ( 

 دورات تدريبية فأكثر 02)   ( 
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ما هو موضوع : فأجب على السؤال التالي( نعم)في البند الثالث ( أ)إذا كانت إجابة الفقرة   -ج
 (:     كثر من إجابةيمكن اختيار أ) ؟الدورات التدريبية التي حصلت عليها

 .دورات تدريبية يف إعداد القيادات إلدارات العالقات العامة)     (    

 .بناء وتنظيم إدارة العالقات العامة)     (    

 .إعداد خبري للعالقات العامة)     (    

 .تنمية املهارات اإلعالمية للعالقات العامة)     (    

 .عات اإلعالمية بأسس عّلميةختطيط وإنتاج املطبو )     (    

 .تقييم وقياس أنشطة العالقات العامة)     (    

 .يل العالقات العامةؤو طوير مهارات وسلوكيات مدراء ومست)     (    

موظفني، )تطوير إسرتاتيجية لالتصال بالفئات اجلماهريية املتنوعة اجلمهور الداخلي للجامعة )     (    
 ( طالب، أساتذة

أساتذة، )تطوير إسرتاتيجية لالتصال بالفئات اجلماهريية املتنوعة اجلمهور اخلارجي للجامعة     )     (
 ...(  مجهور عام،

 .مهمات إدارة العالقات العامة أثناء األزمات)     (    

 .دور العالقات العامة يف تكوين الصورة الذهنية لدى اجلمهور الداخلي واخلارجي)     (    

 .دور العالقات العامة يف تبسيط اإلجراءات )    (    

 .دور العالقات العامة يف تنظيم املؤمترات والندوات واملعارض)    (     

 .مهام العالقات العامة يف املراسم واالستقبال والتوديع)    (     

 .دور العالقات العامة يف صنع مسعة حسنة عن اجلهة)    (     
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 .العامة يف والء منسو  اجلهة مهام العالقات)    (     

 .ختطيط برامج العالقات العامة)    (     

 .إدارة العالقات العامة)    (     

 .حبوث العالقات العامة)    (     

 .االتصال يف العالقات العامة)    (    

 .وظائف وأمهية العالقات العامة)    (    

 .عامةالتقنيات احلديثة يف العالقات ال)    (    

 .مهارات االتصال)    (    

 .ختطيط احلمالت اإلعالمية)    (    

 .مهارات اإلقناع والتأثري)    (    

 .الكتابة والتحرير للعالقات العامة)    (    

 .الربجمة الليوية العصبية)    (    

 .االتصال التنظيمي)    (    

 .اإلدارة الفعالة)    (    

 :ميكنك ذكرها هنا، بية غري مدرجة أعالهدورات تدري)    (    

0-..................................................................................... 

0- ..................................................................................... 

8- ......................................................................................... 
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المعوقات التي تحول دون حصول موظف العالقات العامة على دورات تدريبية من وجهة   -رابعاً 
 (:يمكن اختيار أكثر من إجابة)نظر الموظف 

 معوقات مالية -أ

 .عدم وجود ميزانية خمصصة  للتدريب والتأهيل)      (    

 .عدم وجود ميزانية كافية حلصول املوظف على الدورات التدريبية املنشودة   )      ( 

العديد من اجلهات التدريبية خارج اململكة تطلب مبالغ مالية عالية، وبالتايل ترفض اجلامعة )    (     
 .املوافقة عليها

 معوقات إدارية -ب

 .لنيؤو ل عالقاهتم الشخصية بكبار املسبعض املوظفني حيصلون على دورات تدريبية من خال)      (    

 .       عدم وجود اجلهات التدريبية املؤهلة داخل اململكة للحصول على دورات تدريبية)     (     

ال تسمح أنظمة اجلامعة باحلصول على دورات تدريبية خارج اململكة إال وفق ضوابط أرى )     (     
 .أهنا معقدة

ملدربني ليسوا بدرجة عالية من التأهيل، وذلك يؤدي إىل ضعف االستفادة من العديد من ا)     (      
 .الدورة التدريبية

 .عدم وجود تنوع يف الدورات التدريبية)    (       

 .عدم وجود تنوع يف األساليب التدريبية)    (      

عملي، وال ميكن تطبيقها يف عن الواقع ال اريب على جوانب نظرية بعيدة متامً الرتكيز يف التد   )      (
 .ظروف العمل السائدة

 .أنا ال أرى فائدة من هذه الدورات، ألهنا مضيعة للوقت)    (       
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 : مرحلة ما بعد االلتحاق بالدورات التدريبية  -خامساً 

تحت الخيار الذي ( صح)حدد درجة موافقتك على العبارات التالية, من خالل وضع عالمة 
 يناسبك

 اإلجابات ةالعبار 

مرحلة ما بعد : خامساً 
االلتحاق بالدورات 

 التدريبية
 درجة املوافقة

عندما حيصل املوظف على 
فإن ... دورات تدريبية

 ذلك يعين زيادة إنتاجيته

أوافق 
 امتامً 

 ال أوافق ال أدري موافق إىل حد  ما
ال أوفق على 
 اإلطالق

)   ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

بعد  اإجيابيً  االحظت تيريً 
حصويل على دورات 

 تدريبية

أوافق 
 متاماً 

 ال أوافق ال أدري موافق إىل حد  ما
ال أوفق على 
 اإلطالق

)   ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

تقييم الدورات : سادساً 
 التدريبية

 درجة التقييم

في اعتقادي أن الدورات 
التدريبية التي حصلت 

مفيدة 
 امتامً 

 غري مفيدة ال أدري مفيدة إىل حد  ما
غري مفيدة على 
 اإلطالق
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 عليها كانت

)   ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

تقدير كبار : سابعاً 
لين في  الجامعة ؤو المس

لألدوار التي تقوم بها 
إدارة اإلعالم والعالقات 

 العامة

 درجة املوافقة

لين في ؤو كبار المس
بأهمية  يعتقدونالجامعة 

م والعالقات إدارة اإلعال
 العامة

أوافق 
 امتامً 

 ال أوافق ال أدري موافق إىل حد  ما 
ال أوفق على 
 اإلطالق

)   ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

 :مرئيات الموظفين حول احتياجاتهم التدريبية: ثامناً 

 هل تعتقد أنك بحاجة إلى دورات تدريبية في المستقبل؟ - أ

- )    (  ال  )    (       نعم  

 (د)آمل االنتقال للفقرة ( ال)لمن أجاب بر  

, حدد احتياجاتك التدريبية بواحد من (نعم)إذا كانت إجابة السؤال السابق بر - ب
 : الخيارات الثالثة التالية
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أنا يف حاجة ماسة للحصول على دورات تدريبية يف كل اجملاالت اليت تشهد تطورات )     (     
 .متالحقة

 . االلتحاق بدورات تدريبية لتطوير مهاراة يف أي جمال يتعلق بعملي أرغب يف)     (      

 .أرغب يف االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال العالقات العامة فقط)     (     
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