
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
           
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
   ۲٫۰۱=  م۲۰۲۰معامل التأثیر العربي لعام                                     ۰٫۲٤٥٦=  م۲۰۲۰"أرسیف" لعام  التأثیر معامل

 م۲۰۲۰ / دیسمبر أكتوبر - الثالثونالعدد  - الثامنةالسنة  -الجمعیة المصریة للعالقات العامة  بإشراف علمي مندوریة علمیة محكمة 
 

 

 

 ملخصات �حوث �اللغة اإلنجلیز�ة:
 على مستويات التثقيف الرقمي لديهم: ملضمون التثقيف الرقمي أثر تعرض الشباب اجلامعي                                   

 جتريبية بالتطبيق على مواقع الشبكات االجتماعية دراسة شبه
 ۱۱(جامعة بني سویف) ...  صأ.م.د. مروى یاسین بسیوني 

 

 �حوث �اللغة العر��ة:

 
 

  األزمات بقطاع الفنادق يف منطقة مكة املكرمةدور العالقات العامة يف إدارة 

               ) أم القرى(جامعة  عزة جالل حسیند. م.أ.
   ۱٥) ...  صأم القرى(جامعة  خان محمد إبراھیم لجین

 احملددات النفسية جلودة عالقات العالمة التجارية من منظور االتصاالت التسويقية املتكاملة 

 ٦۹...  ص )القاھرةجامعة ( أحمد خطابد. أ.م.
 صورة مصر كما تعكسها احلسابات احلكومية الرمسية على وسائل التواصل االجتماعي  

 ۱۲٥ص) ...  أكتوبر ٦(جامعة  یحیيسید أ.م.د. جیھان 
                                                                 

  بالعالقات العامة: دراسة مقارنةالدور السياسي واالجتماعي للمرأة العربية العاملة  
 ۱۷٥...  ص) النجاح الوطنیة(جامعة  سمر إسماعیل الشنارد. 

 دراسة ميدانية :تعرض اجلمهور للدراما التليفزيونية بالقنوات الفضائية املصرية وعالقته مبستويات الرضا احلياتية لديه 

 ۲۲۱ص) ...  عین شمس(جامعة  إیمان سید عليد. 
  الشخصية ملمارسي العالقات العامة يف قطاع املصارف يف فلسطني مع وسائل اإلعالم يف حتقيق أهداف املصارف دور العالقات

 دراسة مسحية يف ضوء منوذج التأثري الشخصي اإلعالمية:
                 ) النجاح الوطنیة(جامعة  فتحي الكوع معیند.   

 ۲۷۱(جامعة النجاح الوطنیة) ...  ص ھند عبد الستار أبو عیسى
 يئة قناة السويس وآثارها على اجلمهور اخلارجي ياستخدام ممارس العالقات العامة لتكنولوجيا االتصال التفاعلية  

   ۲۹۳) ...  صسیناء(جامعة  مسعود عبد العظیم لبنىد.
   

 <بالتطبيق على املنظمات العاملة يف مصر: التسويق احلسي املستخدمة يف البيع الشخصيات يستراتيجا   
 ۳۳۱) ...  صالحدیثة للتكنولوجیا والمعلومات جامعةال( مي محمود عبد اللطیف د.

 تسويق املقاصد السياحية يف مصر عرب مؤثري السفر والسياحة وعالقته بنية الزيارة :دراسة ميدانية  
 ۳۹۳...  ص )جامعة القاھرة( نرمین علي عجوة د.

 عروض �تب:
  العالقات العامة .. النظريات واملمارسات 

 ٤۳۳...  ص )جامعة أم درمان( عقبة عبد النافع العلي د.
 

 
 

 
 

                                                                                           

 
 

 جملة
 حبوث العالقات العامة

 الشرق األوسط

(ISSN 2314-8721)  
  الشبكة القومیة للمعلومات العلمیة والتكنولوجیة

(ENSTINET)  
 بتصريح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر

 ۲٤۳۸۰/۲۰۱۹رقم اإليداع بدار الكتب: 
 APRA@  ۲۰۲۰جمیع الحقوق محفوظة                 

 الوكالة العربیة للعالقات العامة
 

www.jprr.epra.org.eg 
 

https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1250
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1252
https://www.jprr.epra.org.eg/Vol_Issues_Research_ItemDetails.aspx?lang=ar&Id=2253
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1251
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1251
https://www.jprr.epra.org.eg/Vol_Issues_Research_ItemDetails.aspx?lang=ar&Id=2271
https://www.jprr.epra.org.eg/Vol_Issues_Research_ItemDetails.aspx?lang=ar&Id=2271
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1251
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1251
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1251
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1251
http://www.jprr.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .** األسماء مرتبة وفًقا لتاريخ الحصول على درجة أستاذ جامعي 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الهيئة االستشارية
 
 

 )مصر( علي السید عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمید األسبق لكلیة اإلعالم جامعة القاھرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 )العراق(     یاس خضیر البیاتي .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكیل عمید كلیة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانیة  

                                    جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیا                        
  

  

 )مصر(  محمد معوض إبراھیم .أ.د
 وعمید معھد الجزیرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عین شمس 
   

 )السعودیة(  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 الملك سعود جامعة -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلیة اآلداب 

  

 )مصر(محمود یوسف مصطفى عبده  .أ.د
 جامعة القاھرة -كلیة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ل السابق كیلالوأستاذ العالقات العامة و

  

 )مصر(سامي عبد الرؤوف محمد طایع   .أ.د
  جامعة القاھرة -أستاذ العالقات العامة  بكلیة اإلعالم                                  

        

 )مصر(  شریف درویش مصطفى اللبان .أ.د      
 جامعة القاھرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة سابقًا  كلیة اإلعالموكیل  –أستاذ الصحافة 

 
 )مصر( جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د

 األزھرجامعة  -الدراسات اإلسالمیة للبنات اإلعالم بكلیة أستاذ 
 

 )مصر(بركات عبد العزیز محمد عبد هللا  .أ.د      
 جامعة القاھرة -للدراسات العلیا والبحوث  كلیة اإلعالموكیل  – اإلذاعة والتلفزیونأستاذ 

  
  

 )لیبیا( عابدین الدردیر الشریف .أ.د
 لیبیا  -أستاذ اإلعالم وعمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بجامعة الزیتونة  

  
      

  

 )السعودیة( عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئیس السابق لقسم اإلعالم بكلیة اآلداب 

  
 )مصر( ولید فتح هللا مصطفى بركات .أ.د

 جامعة القاھرة -ووكیل كلیة اإلعالم لشئون التعلیم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزیون 
  

 )األردن( تحسین منصور رشید منصور .دأ. 
 أبو ظبي – العینجامعة ب واالتصال أستاذ العالقات العامة بكلیة اإلعالم

  
 )سوریا( محمد عبد الستار البخاري ..دأ

  

 بروفیسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعایة، كلیة الصحافة، جامعة میرزة أولوغ بیك القومیة األوزبكیة 
  

   )الجزائر(علي قسایسیة   .أ.د 
  

 ۳جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمھور والتشریعات اإلعالمیة بكلیة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 )الجزائر( رضوان بو جمعة .أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 (السودان)ھشام محمد عباس زكریا   .أ.د
 الملك فیصلجامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 )الیمن(عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجیاأستاذ اإلعالم 

 

 

 
 

 العالقات العامة الشرق األوسطمجلة بحوث 
JPRR.ME)( 

 دورية علمیة محكمة
 

 م۲۰۲۰ / دیسمبرأكتوبر –السنة الثامنة  - الثالثونالعدد 
 

 مؤسسھا 
 رئیس مجلس اإلدارةو

 

 حاتم محمد عاطف .د
 EPRAرئیس  

  

 رئیس التحرير
 علي السید عجوة .أ.د

 أستاذ العالقات العامة والعمید   
 األسبق لكلیة اإلعالم جامعة القاھرة 

  EPRAرئیس اللجنة العلمیة بـ
                 

 مديـر التحرير

 محمد معوض إبراھیم .أ.د 
 أستاذ اإلعالم بجامعة عین شمس   

 والعمید األسبق لكلیة اإلعالم جامعة سیناء
  EPRAرئیس اللجنة االستشارية بـ

 
 

 مساعدو التحرير
 رزق سعد عبد المعطي .دأ.

  

  بكلیة اإلعالم واأللسن ستاذ العالقات العامةأ 
 جامعة مصر الدولیة 

 

 (كندا) ثريا محمد السنوسي أ.م.د.
 أستاذ مشارك بكلیة االتصال

 جامعة الشارقة 
  

 (العراق)أ.م.د. محمد حسن العامري 
 أستاذ مساعد ورئیس قسم العالقات العامة  

 جامعة بغداد -كلیة اإلعالم  
  

 (الیمن)علي سعدان  فؤاد .دأ.م.   
 العالقات العامة المشارك أستاذ
  صنعاءجامعة  -اإلعالم  كلیة

 
 (السودان) نصر الدين عبد القادر عثمان .د 

       كلیة اإلعالم في أستاذ العالقات العامة المساعد 
 جامعة عجمان 

 
 

 مدير العالقات العامة
 

 السعید سالم خلیل /المستشار
 

 التدقیق اللغوي
  

 

 علي حسین المیھي
  

 مدقق اللغة العربیة
 

 المراسالت

 الجمعیة المصرية للعالقات العامة
 الدقي -الجیزة  - جمھورية مصر العربیة

 شارع محمد الزغبي ۱ –بین السرايات 
 

 الوكالة العربیة للعالقات العامة إصدارات
 شبین الكوم - المنوفیة - جمھورية مصر العربیة

 ٦٦صندوق بريدي:   ۳۲۱۱۱رمز بريدي: 
 

Mobile: +201141514157 
+2237620818 Tel : Fax: +20482310073     

www.jprr.epra.org.eg 
ceo@apr.agency   Email: jprr@epra.org.eg  - 

  

 
 
 

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
mailto:ceo@apr.agency
mailto:ceo@apr.agency
mailto:jprr@epra.org.eg


  ۲۰۲۰ الوكالة العربیة للعالقات العامة© حقوق الطبع                          

 جمیع حقوق الطبع محفوظة.

 
 
 
 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
 للوكالة العربية للعالقات العامة

 
 

ـــي            ـــى إذن خطـــي مـــن الناشـــر، اســـتخدام أي مـــن المـــواد الت ال يجـــوز، دون الحصـــول عل
وســـیلة،  ةوبأيـــ ا، فـــي أي شـــكلا أو جزئی�ـــتتضـــمنھا ھـــذه المجلـــة، أو استنســـاخھا أو نقلھـــا، كلی�ـــ

ـــي ذلـــك االستنســـاخ الفوتـــو ـــواء بطريقـــة إلكترونیـــة أو آلیـــة، بمـــا ف رافي، أو التســـجیل أو جس
ــن ــام م ــتخدام أي نظ ــام  اس ــروط واألحك ــع الش ــق جمی ــترجاعھا، وتطب ــات واس ــزين المعلوم ــم تخ نظ

ــة. ــة أو اإللكترونی ــخة المطبوع ــع للنس ــر والطب ــوق النش ــاك حق ــق بانتھ ــا يتعل ــة فیم ــوانین الدولی  والق
 
 

 للنسخة المطبوعة يالترقیم الدول                                                                      
(ISSN 2314-8721)                                                                            

 
 للنسخة اإللكترونیة يالترقیم الدول                                                                     

(ISSN 2314-873X) 
                                                                      

 الشبكة القومیة المصرية للمعلومات العلمیة والتكنولوجیة
(ENSTINET)  

 

 بتصريح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر
 ۲۰۱۹/ ۲٤۳۸۰رقم اإليداع: 

 
بـرئیس مجلـس ولتقديم طلب الحصول على ھذا اإلذن والمزيد من االستفسـارات، يرجـى االتصـال      

علـى العنـوان  (الوكیل المفوض للوكالة العربیة للعالقات العامـة) إدارة الجمعیة المصرية للعالقات العامة
 :آلتيا

 

APRA Publications 
Al Arabia Public Relations Agency, Egypt, Menofia, Shebin El-Kom 

Crossing Sabry Abo Alam st. & Al- Amin st. 
Postal code: 32111         Post Box: 66 

Or                              
Egyptian Public Relations Association, Egypt, Giza,  

 Dokki, Ben Elsarayat -1 Mohamed Alzoghby st. of Ahmed Elzayat St. 
 

   jprr@epra.org.eg  -  ceo@apr.agencyبريد إلكتروني:  
 

 www.apr.agency  -  www.jprr.epra.org.eg  : ويب موقع
 

   157- 14- 15- 0114 (2+)  -  151- 14- 15- 0114 (2+)  -   818- 20-376-02 (2+) :الھاتف 

 73- 00-231-048 (2+):  فاكس
 

 المجلة مفھرسة ضمن قواعد البیانات الرقمیة الدولیة التالیة:
 

 
 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency
http://%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9/
http://%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9/
http://www.epra.org.eg/


 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۲۰% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۲٫۰۱بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  -یُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

ن رسالة أكادیمیة نوقشت وتم م اوالمجالس العلمیة بالجھات األكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً 
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲٫٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 .Arial) بنوع خط ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAوفقًا لطریقة  متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،وإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعدد التال ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ ا فیرسلھ الباحث بعدالتعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(. وتخفیض من المصریین والجنسیات األخرى المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   وألى عدد من المرات خالل العام.لطلبة الماجستیر والدكتوراه. 
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد () نسخة من ۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدولالمجلة بع
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل والندوات من داخل مصر  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة المصریة للعالقات  -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،مع شارع األمین شارع صبري أبو علم تقاطع - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  تسعةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠٢٠في عام  ٢,٠١م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١,٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
"اإلعالم مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى واالتصال" 
كذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف األخیر للمجلس األعلى       

ص "اإلعالم" وتقی�مها صخلحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
). وأص�حت المجلة متاحة على قاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك ٧) درجات من (٧بـ (

�ة المستوف�ة لمعاییر أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة العر�
االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة ال�حث العلمي �جامعة أم 

 القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 ر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة").دار نشر العلوم الطب�ع�ة األم -العب�كان  -
عدًدا  من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال الثالثینوفي العدد     

�حوًثا ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي �ضم 
رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه بهدف تكو�ن 

 والماجستیر.



�اللغـة  ، نجـد �حثًـابنـي سـو�فففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة  
علـــى مســـتو�ات  جـــامعي  لمضـــمون  التثق�ـــف  الرقمـــيأثـــر تعـــرض الشـــ�اب ال تحـــت عنـــوان: " اإلنجلیز�ـــة

"، وهـو مقـدم مـن: تجر�ب�ـة �ـالتطبیق علـى مواقـع الشـ�كات االجتماع�ـة : دراسـة شـ�ه"التثق�ف الرقمي لـدیهم
 .مصر، من مروى �سیونيد. م.أ.

، من لجین محمد إبراه�م خانو ،مصر، من عزة جاللأ.م.د. : �ل من مت، قدّ أم القرى ومن جامعة     
دور العالقات العامة في إدارة األزمات �قطاع الفنادق في منطقة مكة �عنوان: "مشترً�ا �حًثا  السعود�ة
 ".المكرمة

المحددات النفس�ة لجودة  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أحمد خطابد. ، قّدم: القاهرةقناة ومن جامعة     
 ".عالقات العالمة التجار�ة من منظور االتصاالت التسو�ق�ة المتكاملة

صورة مصر �ما تعكسها " �حًثا �عنوان: ،مصر، من أكتو�ر ٦من ، �حیيجیهان د. : توقّدم    
 ."الحسا�ات الحكوم�ة الرسم�ة على وسائل التواصل االجتماعي

الدور >�عنوان: " دراسة مقارنة، فلسطین، من سمر الشنارد. ، قّدمت: جامعة النجاح الوطن�ةومن     
 ".�العالقات العامةالس�اسي واالجتماعي للمرأة العر��ة العاملة 

تعرض الجمهور "، �حًثا تحت عنوان: إ�مان سید عليد. : ت، قّدمعین شمسجامعة من  مصرومن     
 ".للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة وعالقته �مستو�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه: دراسة میدان�ة

من  وهند عبد الستار أبو ع�سى ،الكوع معین فتحيد. : �ل من ، قّدمالنجاح الوطن�ةومن جامعة 
دور العالقات الشخص�ة لممارسي العالقات العامة في قطاع المصارف  �عنوان: " مشترً�ا ، �حًثافلسطین

في فلسطین مع وسائل اإلعالم في تحقیق أهداف المصارف اإلعالم�ة: دراسة مسح�ة في ضوء نموذج 
 ".التأثیر الشخصي

�حًثا تحت عنوان:  ت، فقد قّدممصر، من سیناء، من جامعة عبد العظ�ملبنى مسعود د. أما     
سو�س وآثارها على الجمهور العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة بهیئة قناة ال ياستخدام ممارس"

 ". جيالخار 
، �حًثا مصر، من د. مي محمود عبد اللط�فومن الجامعة الحدیثة للتكنولوج�ا والمعلومات، قّدمت:     

�التطبیق على المنظمات العاملة : سترات�جات التسو�ق الحسي المستخدمة في الب�ع الشخصيا�عنوان: "
 ".في مصر

تسو�ق المقاصد  "، �حًثا تحت عنوان: مصر، من نرمین علي عجوة د.، قّدمت: القاهرةومن جامعة    
 ".دراسة میدان�ة :ر والس�احة وعالقته بن�ة الز�ارةالس�اح�ة في مصر عبر مؤثري السف

 
تحت  لكتا�ه املخًص ، سور�ا، من عبد النافع العلي عق�ة استعرض د.، أم درمانوأخیًرا من جامعة    

 ". العامة .. النظر�ات والممارسات"العالقات عنوان: 
 

 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 

https://www.jprr.epra.org.eg/Vol_Issues_Research_ItemDetails.aspx?lang=ar&Id=2271
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للدرجة األعلى والطالب  التقدم للترقيألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      
 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج

 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     
قبل  ین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث الخاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكم

 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 

 
 وهللا الموفق،،                                                                                                             
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دور العالقات الشخصية ملمارسي العالقات العامة يف قطاع املصارف يف فلسطني مع 

                                                   وسائل اإلعالم يف حتقيق أهداف املصارف اإلعالمية:

 دراسة مسحية يف ضوء منوذج التأثري الشخصي

 

 

 عدادإ
 

 )*( معین فتحي محمود الكوعد. 
 )**( ھند عبد الستار أبو عیسى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .المحاضر بقسم العالقات العامة واالتصال، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین (*)
 .لس، فلسطینقسم العالقات العامة واالتصال، جامعة النجاح الوطنیة، نابمن  ماجستیرال حاصلة على درجة )*(*



 " قطاع المصارف في فلسطیندور العالقات الشخصیة لممارسي العالقات العامة في  : "ھند عبد الستار –د. معین الكوع  ۲۷۲ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                    www.epra.org.eg                                 www.jprr.epra.org.eg                         سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -  الثالثون العدد ۲۷۳ ا

دور العالقات الشخصیة لممارسي العالقات العامة في قطاع المصارف في 
           فلسطین مع وسائل اإلعالم في تحقیق أھداف المصارف اإلعالمیة: 

 دراسة مسحیة في ضوء نموذج التأثیر الشخصي
 

                                           معین فتحي محمود الكوعد.   
       

Moeen.Koa@hotmail.com         
                                                                                                            الوطنیة النجاحجامعة          

 ھند عبد الستار أبو عیسى                                                                             
Hindabuissa5@gmail.com        

            الوطنیة جامعة النجاح         




دور العالقات الشخص�ة لممارسي العالقات العامة في  ف علىالتعرّ  إلىهدفت هذه الدراسة         
قطاع المصارف في فلسطین مع وسائل اإلعالم في تحقیق أهداف المصارف اإلعالم�ة، ولتحقیق هذا 
الهدف، استخدم ال�احثان المنهج الوصفي المسحي �االعتماد على االست�انة، حیث تّم توز�عها على جم�ع 

مصرفًا، وقد اعتمد  ١٤في قطاع المصارف في فلسطین وعددها  )٣١ن=العامة ( ممارسي العالقات
الذي �شیر إلى عالقات اإلطار التحلیلي للدراسة على نموذج التأثیر الشخصي للعالقات العامة، و 

ممارسي العالقات العامة مع األفراد الرئ�سیین في وسائل اإلعالم أو الحكومة أو الس�اسة أو الجماعات 
 العالقات بین األفراد لتحقیق أهداف المنظمة.لتعمیق شطة �نموذج مؤسسي النا

نتائج الدراسة أّن العالقات الشخص�ة لممارسي العالقات العامة مع وسائل اإلعالم في نت وقد بیّ      
أّن العالقات قطاع المصارف في فلسطین لها دور �بیر في تحقیق أهداف المصارف اإلعالم�ة، و 

ارسي العالقات العامة في قطاع المصارف في فلسطین مع اإلعالمیین ووسائل اإلعالم الشخص�ة لمم
تسّهل عمل�ة إدارة العالقات اإلعالم�ة للمصرف، �ما وتساعد في تسر�ع عمل�ة نشر أخ�ار المصرف 
الذي �عملون �ه، وأكّدت النتائج على ما جاء �ه نموذج التأثیر الشخصي �أّن الحفاظ على عالقات 

�ة جّیدة مع وسائل اإلعالم أمر ضروري في العالقات العامة، �ونها تسّهل ممارسة العمل وتساعد شخص
في تحقیق األهداف اإلعالم�ة المرجوة للمؤسسة، �ما دّعمت النتائج نّص هذا النموذج �أّن العالقات 

 الشخص�ة هي مفتاح العمل في حقل العالقات العامة.
ممارســـي العالقـــات العامـــة فـــي قطـــاع المصـــارف فـــي وصـــي ال�احثـــان وفـــي ضـــوء نتـــائج الدراســـة، ی     

فلسطین �السعي إلى توس�ع ش�كة عالقاتهم الشخص�ة و�ناء عالقات جدیدة �شكل مستمر مع اإلعالمیـین 
، وأْن یــتم اســتخدام وتوظ�ــف ووســائل اإلعــالم لتســهیل تحقیــق أهــدافهم ومهــامهم اإلعالم�ــة فــي المصــارف

�مـا فـي ممارسـة عمـل العالقـات العامـة وخاصـة ف�مـا یتعّلـق �ـاألمور اإلعالم�ـة، نموذج التأثیر الشخصي 
مســـتقبل�ة حـــول ممارســـة نمـــوذج التـــأثیر ضـــرورة إجـــراء دراســـات األكـــاد�میین وال�ـــاحثین �یوصـــي ال�احثـــان 

 ألخالق�ات العالقات العامة. االشخصي والعالقات الشخص�ة مع وسائل اإلعالم ومدى مالءمته
ــة:الكلمــات  العالقــات العامــة، العالقــات الشخصــ�ة، نمــوذج التــأثیر الشخصــي، وســائل اإلعــالم،  المفتاح�

 قطاع المصارف، األهداف اإلعالم�ة.
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ُتعّد عمل�ة بناء الجسور والعالقـات بـین المنّظمـات وجماهیرهـا مـن خـالل التواصـل الّشخصـي مـن           
أولو�ات ممارس العالقات العامة، والهدف من ذلك هو بناء الثقة والسمعة الجّیدة وتحقیق المنفعة المت�ادلة 

كـون علــى عالقــة جّیــدة وهــذا �عنــي �ــأّن ممـارس العالقــات العامــة �جــب أْن �، مـع مختلــف أطــراف المجتمـع
وقو�ـة مـع مختلــف الجمـاهیر، نظـرًا لكونــه حلقـة الوصـل بــین المنظمـة وجماهیرهـا الخارج�ــة، لـذلك أُعتبــرت 
ش�كة العالقات الشخص�ة جزًءا مهمًا وضرور�ًا وأساس�ًا مـن األصـول المهن�ـة وخاصـة فـي عمـل العالقـات 

 .(Falconi, 2011)�ة في عمل العالقات العامة العامة، وُ�عتبر من الخطورة تجاهل دور العالقات الشخص

كما أّن الّتفاعل بین األشخاص من خالل العالقـات الشخصـ�ة والتـأثیر الشخصـي معتـرف �ـه مـن 
قبــل ال�ــاحثین �مكــّون أساســي فــي عمــل العالقــات العامــة وممارســتها، حیــث تقــوم �عــض الشــر�ات بتعیــین 

مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الخـــدمات �ســـهولة عنـــد  مســـؤولین لبنـــاء عالقـــات شخصـــ�ة مـــع وســـائل اإلعـــالم
�حــتفظ ممارســو العالقــات العامــة �عالقــات دائمــة ومســتمرة مــع الصــحفیین والمراســلین  حیــثالحاجــة لهــا، 

 ,Wakefield(والمــدونین ومصــادر وســائل اإلعــالم التقلید�ــة واالجتماع�ــة للحفــاظ علــى وجــود منظمــتهم 
2013.( 

وهـــذا مـــا جـــاء �ـــه نمـــوذج التـــأثیر الشخصـــي فـــي العالقـــات العامـــة الـــذي یـــنّص علـــى أّن ممـــارس 
العالقـــــات العامـــــة �ســـــتخدم و�وّظـــــف اتصـــــاالته وعالقاتـــــه الشخصـــــ�ة مـــــع اإلعالمیـــــین ووســـــائل اإلعـــــالم 

، )abdelhay, 2014, p.74(والس�اســیین وغیــر ذلــك مــن المــؤثر�ن للفــت االنت�ــاه إلــى منظمتــه أو مؤسســته 
�قــوم ذلك تــّم االعتمــاد عل�ــه فــي هــذه الدراســة ل�كــون النمــوذج النــاظم للدراســة. و�نــاًء علــى هــذا النمــوذج، لــ

�عض موظفو العالقات العامة في الشر�ات �عمل صداقات مع أفراد رئ�سیین في وسائل اإلعالم، وهو مـا 
، و�ســـمحون لهـــم Media Relations �عـــرف اصـــطالحً�ا فـــي العالقـــات العامـــة �العالقـــات اإلعالم�ـــة 

ســـاعة، حیـــث تلعـــب هـــذه العالقـــة  ٢٤�االّتصـــال بهـــم لمعرفـــة أي أخ�ـــار عـــن الشـــر�ة أو المؤسســـة طـــوال 
الشخص�ة دورًا مهمًا في الحصول علـى تغط�ـة إعالم�ـة جّیـدة، والتقلیـل مـن الّتغط�ـة اإلعالم�ـة السـلب�ة أو 

، وبالتالي التقلیل من مخاطر التغطی�ة )Yudarwati, 2010, p.144(تلك التي قد تؤّثر على سمعة المؤسسة 
 السلبیة وقت األزمات التي قد تتعرض لھا المؤسسة أو المنظمة. 



فـي التعـّرف علـى دور العالقـات الشخصـ�ة لممـارس العالقـات العامـة مـع وسـائل تكمن مشكلة الدراس�ة     
 رف اإلعالم�ة.اإلعالم في قطاع المصارف في فلسطین في تحقیق أهداف المصا



 :ینالتالی ینال�حثی ینووفقًا للمشكلة ال�حث�ة أعاله، تطرح الدراسة السؤال
لممارس العالقات العامة مع وسائل اإلعالم في قطاع المصـارف فـي  ما دور العالقات الشخص�ة .١

 فلسطین في تحقیق أهداف المصارف اإلعالم�ة؟
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مـع  الدراسة نحو دور العالقات الشخص�ة لممارسي العالقـات العامـة مجتمعهل تختلف اتجاهات  .٢
 حقیــــق أهــــداف المصــــارف اإلعالم�ــــةفــــي ت فلســــطینفــــي قطــــاع المصــــارف فــــي  وســــائل اإلعــــالم

 خبرة)؟�اختالف متغیرات (الجنس، والعمر، والمستوى التعل�مي، والتخصص الجامعي، وسنوات ال


مـع وسـائل لممارسـي العالقـات العامـة  دور العالقـات الشخصـ�ةتهدف هذه الدراسة إلى التعـّرف علـى      
جاهـات اتّ في قطاع المصارف في فلسـطین فـي تحقیـق أهـداف المصـارف اإلعالم�ـة، و�لـى معرفـة  اإلعالم

تحقیــق  الشخصــ�ة مــع وســائل اإلعــالم فــي عالقــاتهمنحــو دور  فــي هــذا القطــاعالعالقــات العامــة  ممارســي
رف اإلعالم�ـــــة �ـــــاختالف متغیـــــرات الجـــــنس، والعمـــــر، والمســـــتوى التعل�مـــــي، والتخصـــــص اأهـــــداف المصـــــ

 .الجامعي، وسنوات الخبرة


ــًا،        العالقــات  يممارســلشخصــ�ة العالقــات الشــ�كة  أهم�ــة ودورل أهم�ــة الدراســة فــي ب�ــان تتمّثــعمل�
 المصــارف فــي فلســطین فــي تحقیــق أهــداف المصــارف اإلعالم�ــة،وســائل اإلعــالم فــي قطــاع العامــة مــع 

، لمـا ف�ـه خدمـة وضرورة العمل على توس�ع دائرة العالقات الشخص�ة و�ناء عالقـات جدیـدة �شـكل مسـتمر
  كبیرة لمصلحة المؤسسة التي �عمل لدیها ممارس العالقات العامة.

قـات الشخصـ�ة ونمـوذج التـأثیر الشخصـي، تض�ف هذه الدراسة �حثًا جدیدًا في العالأّما أكاد�م�ًا ف
مــع ة نظـرًا لوجـود الحاجـة إلـى أ�حـاث عالقـات عامـة تحــّدد �شـكل دقیـق فوائـد وجـود عالقـات شخصـ�ة قوّ�ـ

قــت إلــى دراســة �مــا وتكمــن أهم�ــة الدراســة أ�ضــًا فــي قلــة الدراســات والكتا�ــات التــي تطرّ  وســائل اإلعــالم،
 &Koçakشخصــ�ة فــي عمــل العالقــات العامــة، حیــث بــّین نمــوذج التــأثیر الشخصــي ودور العالقــات ال

Akdağ )۲۰۱۸١٨أّن الدراسات التـي تحـّدثت عـن نمـوذج التـأثیر الشخصـي حـول العـالم بلـغ عـددها  )م 
مـن أوائـل الدراسـات الفلسـطین�ة والعر��ـة التـي تتحـّدث  أیـدیناوقـد تكـون هـذه الدراسـة التـي بـین  دراسـة فقـط،

 عن نموذج التأثیر الشخصي في حدود علم ال�احثین.
 

ــة: قطــاع المصــارف فــي فلســطین، وتحدیــدًا الحــدود المكان�ــة فــي هــذه الدراســة حــول تــدور  الحــدود المكان�
دائــرة العالقــات العامــة و�شــكل مر�ــزي، حیــث اإلدارات العامــة لهــذه المصــارف والتــي یتواجــد فیهــا �الغالــب 

: بنك فلسـطین، بنـك القـدس، البنـك مصرفًا، وهي ١٤تتواجد �شكل رئ�سي في مدینة رام هللا، و�بلغ عددها 
ســالمي الفلســطیني، البنــك اإلســالمي العر�ــي، مصــرف الصــفا، البنــك العقــاري المصــري العر�ــي، البنــك اإل

بنـك األهلـي األردنـي، بنـك األردن، بنـك اإلسـكان للتجـارة والتمو�ـل، بنـك العر�ي، البنك التجاري األردني، ال
 .القاهرة عّمان، بنك االستثمار الفلسطیني، والبنك الوطني

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " قطاع المصارف في فلسطیندور العالقات الشخصیة لممارسي العالقات العامة في  : "ھند عبد الستار –د. معین الكوع  ۲۷٦ 

 

تمّثلــت �ــالفترة الزمن�ــة التــي تــّم إجــراء الدراســة خاللهــا وهــي أشــهر أّمــا الحــدود الزمان�ــة، ف الحــدود الزمان�ــة: 
م، وال یوجـــد ســبب رئ�ســـي الخت�ــار هـــذه الفتـــرة ٢٠٢٠مـــن العــام یولیــو وتموز/ یونیـــو،أ�ار/مــایو، وحز�ران/

 سوى �ونها الفترة التي تم توز�ع االست�انات خاللها و�جراء عمل�ة التحلیل. 
 اإلطار النظري والدراسات السا�قة:

 الم�حث األول: العالقات العامة نشأتها، مفهومها، ممارس العالقات العامة واإلعالم.
ظهرت العالقات العامة ألول مـرة فـي الوال�ـات المتحـدة األمر�ك�ـة، ثـم بـدأت �التوّسـع حتـى وصـلت إلـى     

، Edwards Bernays، وقـام بتطو�رهـا علم�ـًا Ivy leeجم�ع دول العالم، وقد ظهرت على ید الصـحفي 
ة المنظمــة، وذلـك مــن وتعتبـر العالقـات العامــة نشـاطًا إدار�ــًا و�ّتصـال�ًا یهــدف إلـى بنــاء والحفـاظ علــى سـمع

خالل عمل خطط وقائ�ة للتصدي ألزمات متوقعة والتقلیل من حدوثها، وخطط عالج�ة لحـل األزمـات فـي 
، )١١م، ص٢٠١١(العـدوي، حال حدوثها، معتمدة في ذلك علـى ال�حـث والتخطـ�ط والتنفیـذ والمتا�عـة والتقیـ�م 

لقــّوة الناعمــة التــي تســتط�ع المنظمــات مــن م) ا٢٠١٨وتعتبــر العالقــات العامــة �مــا أطلــق علیهــا فرجــاني (
ـــق �الصـــورة الذهن�ـــة الجیـــدة وز�ـــادة  خاللهـــا تحقیـــق أفضـــل النتـــائج واألهـــداف التـــي تســـعى إلیهـــا ف�مـــا یتعّل

 األر�اح. 
 مفهوم العالقات العامة:

العالقات العامة �أّنها نقل أفكار وآراء الجمهور إلى المنظمة، ونقل أخ�ار المنظمة  Ivy leeعّرف           
 .)٢٣م، ص ٢٠١١(العدوي، إلى الجماهیر المختلفة �صدق وموضوع�ة، بهدف �سب ثقة وتأیید الجماهیر 

وُعّرفت العالقات العامة أ�ضًا �أّنها وظ�فة إدار�ة تعمل على تحدید وتأس�س والحفاظ على 
 عالقات المنفعة المت�ادلة بین المنظمة وجماهیرها المختلفة التي �عتمد علیها نجاحها في العمل أو فشلها.

 )Cutlip, Center &Broom, 1985, p. 4(. 
 ممارس العالقات العامة:

ــه الشــخص الــذي �عمــل لتحقیــق المنفعــة المت�ادلــة بــین المنظمــة          ُعــّرف ممــارس العالقــات العاّمــة �أّن
وجماهیرهــا المختلفــة لتوطیــد العالقــة الطی�ــة بیــنهم، وهــو الشــخص الــذي �جــب أْن یتمّتــع �مهــارات إّتصــال�ة 

"ممـــارس" العالقـــات العامـــة  و�قناع�ـــة، لـــذلك �جـــب علـــى �ـــل مؤسســـة أْن تحـــرص علـــى توظ�ـــف شـــخص
�جــاد عل�ــه مــن الصــعب جــدًا إ. و )١٣م، ص ٢٠٠٧(هــالل، المناســب الــذي �ســتط�ع تحقیــق أهــداف المنظمــة 

شــرح دقیــق لمــا �فعلــه ممــارس العالقــات العامــة، وذلــك ألّن وظ�فــة العالقــات العامــة تعتبــر وظ�فــة متنوعــة 
للغا�ة، حیث تعتمـد هـذه الوظ�فـة علـى مجـال عمـل المنظمـة، أو نـوع الو�الـة، وتعتمـد حتـى علـى صـاحب 

عمل ممارس العالقات العامة  العمل وعلى الدولة التي �عمل بها ممارس العالقات العامة. لذلك، فإّن بیئة
هـــي بیئـــة متنوعـــة ومثیـــرة وصـــع�ة، �مـــا تشـــكل هـــذه البیئـــة تحـــٍد لممـــارس العالقـــات العامـــة للوصـــول إلـــى 
األهداف المرجوة وتحق�قهـا، وفـي �عـض األح�ـان، �عـاني ممـارس العالقـات العامـة مـن صـعو�ة فـي التقّبـل 

تقلید�ــة تــؤثر علــى عمــل ممــارس العالقــات  مــن قبــل فئــات معینــة مــن المجتمــع نظــرًا لوجــود وجهــات نظــر
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ولو عدنا إلـى بـدا�ات العالقـات العامـة، لوجـدنا أّن رّواد .  )Tench and Yeomans, 2017, p. 112(العامة 
العالقــات العامــة وممارســیها األوائــل حّققــوا نجاحــات عدیــدة فــي مختلــف المجــاالت اإلقتصــاد�ة والس�اســ�ة 

هــم علــى جانــب واحــد دون اآلخــر، ولــو نظرنــا فــي أســ�اب تطــور هــؤالء واإلجتماع�ــة، حیــث لــم �قتصــر دور 
الــرّواد والممارســین لوجــدنا أّن أحــد أهــم أســ�اب تطــورهم هــو عملهــم المســتمر لتطــو�ر هــذه المهنــة وتحقیــق 

ـــرأي العـــام، حیـــث �قـــوم )١٤م، ص ٢٠١٨(فرجـــاني، نجاحاتهـــا  ـــًال لل ، و�عتبـــر ممـــارس العالقـــات العامـــة محل
لجماهیر وأفكارهم واتجاهاتهم واحت�اجاتهم، وتوّقـع رّدة فعلهـم اّتجـاه المنظمـة أو الشخصـ�ة بتحلیل وتفسیر ا

التي �عمل ممارس العالقات العامة لصالحها، وهو یهدف بذلك إلى تحقیق االنسجام والتفاهم بین المنظمة 
 . )١٣٣م، ص ٢٠١٧(صالح، أو الشخص�ة وجماهیرها المختلفة 

ومـن أهـم المهـام التـي �جـب علـى ممـارس العالقـات العامـة األخـذ بهـا فـي أي منظمـة �ـاختالف مجــال 
وقطــاع عملهــا للوصــول إلــى األهــداف المرجــوة وتحق�قهــا إدارة العالقــات اإلعالم�ــة، حیــث �كــون ممــارس 

نــاء عالقــات العالقـات العامــة مســئوًال عـن االّتصــال واّلتواصــل مـع مختلــف وســائل اإلعـالم والصــحفیین، و�
 .م)٢٠١٦(الج�الي، معهم وتزو�دهم �المعلومات واألخ�ار المتعلقة �المنظمة وآخر مستجداتها 

ن یتحلــــى ممــــارس العالقــــات العامــــة أا فــــي قطــــاع المصــــارف فتــــرى الدراســــة الحال�ــــة ضــــرورة فــــي أّمــــ
، وتسـر�ع عمل�ـة ل عمل�ة إدارة العالقات اإلعالم�ة للمصرف الذي �عمل �هی�الصفات التي تمكنه من تسه

ن أ، والتـي �مكـن هنشر أخ�ار المصرف التي من شـأنها أن تسـاعد فـي التقلیـل مـن نشـر أخ�ـار سـلب�ة حولـ
لـى تعز�ـز الثقـة المت�ادلـة إتتم من خالل العالقات الشخص�ة مـع اإلعالمیـین ووسـائل اإلعـالم التـي تسـعى 

لـــدى جمـــاهیر المصـــرف مـــن خـــالل بـــین وســـائل اإلعـــالم والمصـــرف، و�التـــالي بنـــاء صـــورة ذهن�ـــة جیـــدة 
الحصــول علــى أفضــل�ة النشــر، قــد تجنــب المصــرف أزمــات محتملــة قــد تنــتج �ســبب النشــر الســلبي حــول 

 المصرف.
 ممارس العالقات العامة واإلعالم:

هــدف اإلعــالم هــو تزو�ــد النــاس �المعلومــات و�عالمهــم �األخ�ــار الصــح�حة والدق�قــة والحق�ق�ــة حــول       
موضـــوع مـــا لیتكـــّون لـــدى الجمـــاهیر رأي ســـل�م اّتجـــاه الموضـــوع، و�عتبـــر الصـــدق واألمانـــة والموضـــوع�ة 

ات العامــة مــع واالبتعــاد عــن تشــو�ه الحقــائق مــن أهــم صــفات اإلعــالم المحایــد. وف�مــا یتعلــق �عالقــة العالقــ
اإلعــالم، فــإّن نشـــاط ممــارس العالقـــات العامــة �عتمـــد �شــكل �بیــر علـــى اإلعــالم لنشـــر األخ�ــار واألفكـــار 
المتعّلقــة �المنظمــة و��صــالها إلــى الجمــاهیر �أفضــل الوســائل اإلعالم�ــة، لتحقیــق الوصــول إلــى أكبــر عــدد 

اإلعـالم والعالقـات العامـة قو�ـة جـدًا  ممكن مـن الجمـاهیر، وذلـك لكسـب تأییـدهم، لـذلك تعتبـر العالقـة بـین
، و�عــد مــن أهــم أهــداف العالقــات العامــة الوصــول والتعامــل مــع وســائل )٢١-٢٠م، ص.ص ٢٠١٨(فرجــاني، 

اإلعالم واألشخاص اإلعالمیین، حیث تعتبرهم العالقات العامة أهم جمهورهـا، وتصـفهم �ـالجمهور الممّیـز 
ة و�بیـرة مـن الجمـاهیر األخـرى، لـذلك تقـوم العالقـات العامـة الذي یتم من خالله الوصول إلـى أعـداد واسـع

بتزو�ـــد و�عطـــاء وســـائل اإلعـــالم المعلومـــات والب�انـــات التـــي تحتاجهـــا وتقـــوم بتلب�ـــة احت�اجـــاتهم ومعـــاملتهم 
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ـــذي �خـــدم المنظمـــة ومصـــالحها   ـــة اإلعالم�ـــة وتشـــكلیها �الشـــكل ال ـــة ممیـــزة لتحســـین التغط� (صـــالح، معامل

 . )١٤٧م، ص. ٢٠١٧
قات العامة ووسائل اإلعـالم �شـكل أدق، فـ�مكن تصـن�ف ف�ما یتعّلق �العالقات بین ممارس العالو 

هذه العالقات مع المتخصصین في وسائل اإلعالم إلى ثالثة أنواع من العالقات، وهي على النحو التالي: 
ت علـــى إرســـال األولــى هـــي العالقـــة الرســم�ة، حیـــث تقـــوم الشــر�ة أو المنظمـــة فـــي هــذا النـــوع مـــن العالقــا

ب�اناتهـــا التـــي تر�ـــد نشـــرها أو عقـــد مـــؤتمرات صـــحف�ة لنشـــر المعلومـــات، والنـــوع الثـــاني مـــن العالقـــات هـــو 
العالقات الشخصـ�ة غیـر الرسـم�ة، حیـث تكـون عالقـة الشـر�ات مـع وسـائل اإلعـالم فـي هـذه الحالـة علـى 

قــات مثــل تقــد�م الهــدا�ا مــثًال، شـكل صــداقات خــارج مكــان العمــل، أّمــا النــوع الثالــث فهــو الحفــاظ علــى العال
وهذه العالقات �مختلـف أنواعهـا تعـود �الفائـدة علـى الشـر�ات خاصـة فـي تقلیـل التغط�ـة اإلعالم�ـة السـلب�ة 

)Jo &Kim, 2014(. 
 النموذج الناظم للدراسة: ثانيالم�حث ال

مـع وسـائل  العالقات العامةموضوع دور العالقات الشخص�ة لممارس التي بین أیدینا تتناول الدراسة        
 اإلعــالم فــي قطــاع المصــارف فــي فلســطین فــي تحقیــق أهــداف المصــارف اإلعالم�ــة، لــذلك قــام ال�احثــان
بدراســـة الموضـــوع بنـــاًء علـــى نمـــوذج التـــأثیر الشخصـــي �إطـــار نظـــري للدراســـة �ونـــه النمـــوذج الـــذي یهـــتم 

 ,Somfai, 2009(ع مختلف الجهات م هفي عمل لممارس العالقات العامة �ضرورة وجود عالقات شخص�ة

p.6(. 

تمّثلت نماذج العالقات العامة سا�قًا �أر�عة نماذج، وهي نموذج الو�الة الصحف�ة، المعلومـات العامـة، 
 النموذج غیر المتوازن، النموذج المتوازن، وف�ما یلي عرضًا لكل نموذج على حدة: 

نمــوذج الو�الــة الصــحف�ة: هــو النمــوذج االتصــالي األول للعالقــات العامــة، و�هــدف إلــى الدعا�ــة  .١
والترو�ج �استخدام الحیل االتصال�ة، حیث ال یهتم �آراء الجمهور وال �قوم �ـإجراء عمل�ـات ال�حـث 

 وجمع المعلومات من الجمهور، لذلك فهو نموذج اتصالي �اّتجاه واحد. 

عامـــة: هـــو النمـــوذج االتصـــالي الثـــاني للعالقـــات العامـــة، وهـــو أ�ضـــًا نمـــوذج نمـــوذج المعلومـــات ال .٢
اتصالي �اتجاه واحد، حیث �قوم بتقد�م المعلومات �املة الجمهـور، وال ُ�طلـب مـن الجمهـور رأیهـم 

 أو أي معلومات، وال �عتمد على ال�حث في عمله. 

ت العامــة، �ســتخدم ال�حــث وطــرق النمــوذج غیــر المتــوازن: وهــو النمــوذج اإلتصــالي الثالــث للعالقــا .٣
متعددة لتحقیق اتصال ثنائي االتجاه، حیث �قوم النموذج ببناء رسائل تؤثر على الجمهور وتقنعـه 
دون إحــداث أي تغییــر فــي س�اســة المنظمــة و�رامجهــا، لــذلك فهــو ُ�عتبــر غیــر متــوازن �ونــه �فیــد 

 المنظمة فقط ول�س المنظمة والجمهور معًا.

هو النموذج االتصالي الرا�ع للعالقات العامة، وهو �فید المنظمة والجمهور في  النموذج المتوازن: .٤
آن واحد مـن خـالل تحقیـق المنفعـة المت�ادلـة، لـذلك فهـو �عتبـر نمـوذج متـوازن، حیـث یـتم فـي هـذا 
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 النمــوذج إجــراء �حــوث والتفــاوض مــع الجمهــور وخلــق حــوار معهــم لمعرفــة احت�اجــاتهم وآرائهــم
)Grunig et al., 1995(. 

ونموذج التأثیر الشخصي للعالقات العامة هو نموذج خامس طّوره وأضافه �ـل مـن �ر�شـنامورثي 
، حیـث یـنص هـذا النمـوذج علـى )Somfai, 2009, p.6(و"ج�مس جرونج" لنماذج العالقـات العامـة األر�عـة 

هذا النمـوذج، �حـاول  �استخدام أّن نجاح العالقات العامة یتأثر إلى حد �بیر �الش�كات الشخص�ة، أي أّنه
الممارسون إقامة عالقـات شخصـ�ة "صـداقات مـثًال" مـع أفـراد رئ�سـیین فـي وسـائل اإلعـالم أو الحكومـة أو 

حیــث �ســاعد ذلــك فــي جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن المؤ�ــدین ، المجموعــات الس�اســ�ة والناشــطین والمــؤثر�ن
 .)Grunig, Grunig, Sriramesh, Huang & Lyra, 1995( للمنظمة التي �عملون بها

ــــات و  ــــى العالق ــــاظ عل ــــر فــــي االعتــــراف بهــــذا النمــــوذج، إّال أّن الحف ــــرغم مــــن التــــرّدد الكبی ــــى ال عل
الشخص�ة الجیـدة والمسـتمرة مـع األشـخاص ذوي المكانـة االسـترات�ج�ة أمـر ضـروري فـي العالقـات العامـة، 

رجهــا حیـث �مكـن تطبیـق هـذا النمـوذج فــي العالقـات مـع عـدد مـن الجمــاهیر التـي تنشـط فـي المؤسسـة وخا
)Johnson, 2008, p.6( ، وممارسة نموذج التأثیر الشخصي ل�س شرطًا لتحقیق النجاح �شكل �امل، ولكنه
ساعد �شكل �بیر في ذلك، سـواًء �ـان علـى المسـتوى الشخصـي أو علـى المسـتوى التنظ�مـي فـي ساهم و�ُ �ُ 

فــإّن األشــخاص أو المجموعــات المنظمــات المختلفــة، و�عتبــر التــأثیر الشخصــي أمــرًا �ــالغ األهم�ــة، لــذلك، 
الذین لدیهم ش�كات عالقات شخص�ة وصالت فـي المجتمـع �كونـوا غال�ـًا أكثـر نجاحـًا ف�مـا یتعلـق بتحقیـق 
األهداف المرجوة، و�رى نموذج التأثیر الشخصي أّن ش�كة العالقات لممـارس العالقـات العامـة هـي مفتـاح 

ت الق�مــة التــي تكــون مــع أشــخاص فــي مناصــب ذات العمــل، ولكــن لــ�س أي عالقــات، و�ّنمــا العالقــات ذا
نجـاز عملـه وتســهیله اعدة ممـارس العالقـات العامـة علـى إنفـوذ وتـأثیر ووسـائل اإلعـالم، حیـث �مكـنهم مسـ

)Kent &Taylor, 2011, p. 54( وســیتم فــي هــذه الدراســة معرفــة دور العالقــات الشخصــ�ة لممــارس ،
 ق األهداف اإلعالم�ة للمصارف العاملة في فلسطین.العالقات العامة مع وسائل اإلعالم في تحقی

وأشار ال�عض إلى أّن نموذج التأثیر الشخصي هو نموذج غیر متماثـل، وغالً�ـا تتضـمن ممارسـته 
، واعت�ــاره �أنــه �قــع ضــمن النمــاذج غیــر المتماثلــة التــي تكــون �اتجــاه اتصــالي واحــد ممارســة غیــر أخالق�ــة

ـــى ال ـــة للطـــرفین، حیـــث ین�غـــي علـــى فقـــط، إّال أّن غیـــرهم نظـــروا إل ـــه ســـ�كون ذا منفعـــة مت�ادل موضـــوع �أّن
 ,Wakefield( لكـال الطـرفین "win to win"الفـوز \العالقـات العامـة أن تسـعى لعمـل سـینار�وهات الفوز

2013(. 
ومـن األمثلـة علـى نجــاح نمـوذج التـأثیر الشخصــي، أعمـال األمر�كـي جــون سـكانلون والـذي �عتبــر 

مخضـــرم، حیـــث قـــام �الـــدفاع عـــن شـــر�ات الســـجائر عنـــدما هاجمتهـــا مجموعـــات ممـــارس عالقـــات عامـــة 
مكافحة التدخین، وقد نجح في ذلك، وتّم إسناد وتفسیر نجاحه �ممارس في هذا العمل إلـى نمـوذج التـأثیر 

 ,Grunig et al., 1995( الشخصي، وخاصة ف�ما �ان یتعّلق �صداقاته وعالقاته الشخصـ�ة مـع الصـحفیین
p.183(. 
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مـــدیرة عالقـــات عامـــة لمؤسســـة غیـــر  تومـــن األمثلـــة علـــى العالقـــات مـــع وســـائل اإلعـــالم، صـــّرح 
% مــن الب�انــات الصــحف�ة حــول المنظمــة الــذي تعمــل بهــا نشــرت فــي وســائل ٦٠ر�ح�ــة فــي بلــد مــا �ــأن 

اإلعــالم نظــرًا لوجــود عالقــات شخصــ�ة تر�طهــا مــع صــحفیین �عملــون فــي هــذه الوســائل، حیــث قالــت �أّنهــا 
تسّلم الب�انات الّصحف�ة لوسائل اإلعالم بیـدیها وتسـتغل ذلـك للّتعـرف علـى الصـحفیین الـذي �عملـون كانت 

 فــي وســائل اإلعــالم التــي تــذهب إلیهــا لبنــاء عالقــات شخصــ�ة معهــم مــن خــالل الحــدیث والدردشــة معهــم
)Sriramesh, kim& Takasaki, 1999, p. 285(. 

�إطار نظري للدراسة، �ونـه النمـوذج الوحیـد الـذي یهـتم بـدور لذلك تّم االعتماد على هذا النموذج 
ــــل �معرفــــة دور  العالقــــات الشخصــــ�ة فــــي العالقــــات العامــــة، و�غطــــي مجــــال الدراســــة �الكامــــل الــــذي یتمّث

 العالقات الشخص�ة لممارس العالقات العامة مع وسائل اإلعالم في تحقیق األهداف اإلعالم�ة.
 الم�حث الثالث: 



أص�ح من الضروري أْن �متلك ممارس العالقات العامة ش�كة ضخمة من العالقات الشخص�ة مـع وسـائل 
اإلعالم لتساعده على تسهیل عمل العالقات العامة وتحقیق األهداف اإلعالم�ة المرجوة التـي تسـعى إلیهـا 

رض عــدد مــن األدب�ــات المنظمــة التــي �عمــل بهــا، وعلــى ضــوء ذلــك، ســ�قوم ال�احثــان فــي هــذه الدراســة �عــ
والدراســـات الســـا�قة التـــي تناولـــت موضـــوع العالقـــات الشخصـــ�ة والتـــأثیر الشخصـــي، للتعـــّرف علـــى مـــا تـــّم 
دراســته حــول هــذا الموضــوع وتحدیــد وضــع الدراســة الحال�ــة، وعــرض �عــض مــا جــاء فــي الدراســات الســا�قة 

 من أهداف وتساؤالت ونتائج، والر�ط بینها و�ین الدراسة الحال�ة.
ومــن خــالل ال�حــث المكّثــف وقــراءة العدیــد مــن الدراســات الســا�قة، تبــّین لل�ــاحثین عــدم وجــود أي 
دراسة عر��ة تتناول موضوع العالقات الشخص�ة ونموذج التأثیر الشخصي في العالقـات العامـة، وهـذا مـا 

 جعل ال�احثین �ستعینان بدراسات أجن�ة فقط.
م، فمنهم من استخدم أسلوب ال�حث النوعي مـن خـالل واختلف أسلوب ال�احثین في إجراء دراساته

إجــراء مقــا�الت مــع ممارســي عالقــات عامــة و�دار�ــین ومــوظفي عمــل اتصــالي وحتــى إعالمیــین، �اإلضــافة 
 .)Yudarwati, 2010; Somfai, 2009; Wakefied, 2013(إلى المالحظة وتحلیل المستندات 

ومنهم من استخدم أسلو�ا ال�حث الكمي والنوعي معًا لتفسیر دراستهم، حیث جمعوا بین المقا�الت 
 . )Johnson, 2008; Sriramesh, 1999; Jo&Kim, 2014; Valentini, 2010(واالستب�انات 

مـن خـالل النتـائج التـي خرجـت فیهـا مـن دراسـتها  Kristin M. Johnsonوقد أوّضحت ال�احثـة 
ثت عـــن إدارة المعرفـــة والـــدور الـــذي یلع�ـــه التـــأثیر الشخصـــي فـــي المنظمـــات مـــن خـــالل اعتمـــاد التـــي تحـــدّ 

ممارســات إدارة المعرفــة، �أّنــه لــ�س أمــرًا واقع�ــًا أن نفتــرض �ــأّن تجم�ــع العالقــات الشخصــ�ة خصوصــًا مــع 
 �أّنه تكت�ـك غیـر مضـمون لتعز�ـز المنظمـة )مJohnson )۲۰۰۸أصحاب المصلحة أمر سهل، وأضافت 

ووجودهـــا فـــي جم�ـــع النـــواحي. ولكـــن الدراســـة التـــي بـــین أیـــدینا تســـعى إلـــى فحـــص ذلـــك، ومعرفـــة إذا �ـــان 
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للعالقـــات الشخصـــ�ة لممـــارس العالقـــات العامـــة و�ـــاألخص مـــع وســـائل اإلعـــالم دور فـــي تســـهیل العمـــل 
مـن �ـون  وتحقیق األهـداف اإلعالم�ـة وفـتح مجـاالت جدیـدة أمـام المنظمـة التـي �عمـل بهـا، وتسـعى للتأّكـد

 هذه العالقات تكت�ًكا ممتاًزا للعمل أم ال.
عـــن نمـــوذج التـــأثیر  )مWakefield )۲۰۱۳وفـــي دراســـة أخـــرى حـــول الموضـــوع نفســـه، تحـــّدث 

الشخصــي، و�حــث فــي دراســته عــن أدّلــة وجــوده فــي الوال�ــات المتحــدة األمر�ك�ــة، و�ذا �ــان یــتم تنفیــذه فــي 
أنشطة العالقات العامة، حیث رأى أّنه من الضروري إعادة النظر في مفهوم التأثیر الشخصي، وأّكد على 

ة للحفـــاظ علـــى العالقـــات، �مـــا وأضـــاف فـــي أّن العالقـــات العامـــة �جـــب أن تكـــون فـــي المقـــام األول وظ�فـــ
دراســته �ــأن مــوظفي العالقــات العامــة �حتفظــون دائمـــًا �عالقــات مــع المراســلین ووســائل اإلعــالم التقلید�ـــة 
واإلجتماع�ة التي ال تعد وال تحصـى للحفـاظ علـى وجـود منظمـتهم، وأّكـد علـى ضـرورة أن تكـون العالقـات 

دام نمــوذج التــأثیر الشخصــي مرفــوض ومتجاهــل غال�ــًا فــي الوال�ــات و�ــّین �ــأّن اســتخ مفیــدة لكــال الطــرفین.
المتحدة، ومن أس�اب ذلك هو التر�یز على اإلقناع وتفضیله لتسییر العمل، لذلك قـّدم تسـاؤًال �أّنـه إذا �ـان 

وفـي نتــائج دراسـته حــول الموضـوع، بــّین  محـور العالقـات العامــة هـو اإلقنــاع فمـاذا حــدث �جزئ�ـة العالقــة؟
Wakefield )۲۰۱۳ــــأّن الممارســــین قــــد اســــتخدموا تــــأثیرهم الشخصــــي لجــــذب العمــــالء، مــــن خــــالل  )م�

اســـتخدام التواصـــل وجهـــًا لوجـــه والتـــأثیر فـــي ذلـــك علـــى صـــناع القـــرار لتحقیـــق األهـــداف، و�ـــذلك رأى �ـــأن 
العالقــات األخالق�ــة وجــدت فـــي التــأثیر الشخصــي الـــذي �عتمــد علــى التواصــل وجهـــًا لوجــه مــع أشـــخاص 

 م، �الرغم من أّن العدید من الدراسات األخرى تراه غیر أخالقي.تعرفه
 Gregoriaوفــي دراســة أخــرى تحــدثت عــن التــأثیر الشخصــي للعالقــات العامــة أجرتهــا ال�احثــة 

Arum Yudarwati وهي دراسة افترضت أّن التغییرات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة �عد استقالة ،
م أسفرت عن فرص وتحد�ات لممارسة العالقـات العامـة، ١٩٩٨السابق" عام  سوهارتو"الرئ�س األندون�سي

ــا ومســموًحا �ــه  حیــث أّن اســتقالته منحــت األمــل لمهنــة العالقــات العامــة لتصــ�ح حر�ــة التعبیــر أمــًرا قانونً�
)Yudarwati, 2010( و�ان الهدف مـن دراسـتها معرفـة ��ـف سـاهمت تغیـرات البیئـة الخارج�ـة فـي تسـهیل .

عمــل العالقــات العامــة، وتحدیــد ارت�ــاط وظــائف العالقــات العامــة بنماذجهــا، وخرجــت �عــدة نتــائج بّینــت أن 
 Yudarwatiوجــــود العالقـــــات الشخصـــــ�ة أمــــر ضـــــروري فـــــي عمـــــل العالقــــات العامـــــة، وقـــــد اســـــتنتجت 

لعالقـــات مـــع المجتمـــع المحلـــي تقّلـــل مـــن المشـــاكل والدعا�ـــة الســـلب�ة حـــول المنظمـــة، مّمـــا أّن ا )م۲۰۱۰(
�ســاهم فــي تحســین الصــورة وجــذب المز�ــد مــن المســتثمر�ن، وأوضــح أ�ضــًا �ــأّن العالقــات الشخصــ�ة مــع 

ء األشخاص الرئ�سیین وقادة الرأي هي العمل الرئ�سي لممارسي العالقات العامة، لتخف�ف الصراعات و�نا
الثقــة، و�ــأن العالقــات مــع الحكومــة تســاهم فــي تجّنــب المشــاكل المتعّلقــة �القضــا�ا القانون�ــة و�ــذلك �شــعر 

 المستثمرون المستقبلیون �ال�قین �أن المنظمة قانون�ة وذات سمعة جیدة. 
الباحث�ة وفي الحـدیث والتعقیـب علـى نمـوذج التـأثیر الشخصـي مـن الناح�ـة األخالق�ـة، فقـد درسـت 

Rita Somfai  الموضــوع فـــي دراســـتها التـــي هـــدفت إلـــى التعــّرف علـــى مســـاهمة التـــأثیر الشخصـــي فـــي
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الممارســـة األخالق�ـــة للعالقـــات العامـــة والـــدور الفـــردي للممـــارس فـــي ذلـــك، حیـــث �انـــت تســـاؤالت الدراســـة  
تتمحـــور فـــي معرفــــة إذا �ـــان نمــــوذج التـــأثیر الشخصــــي �ســـتخدم فــــي المجتمعـــات الغر��ــــة، حیـــث یــــّدعي 

ن �أّن النموذج ُ�ستخدم في الدول اآلسیو�ة والهند فقط، و�ذا �ان من الممكن ممارسة نموذج التأثیر ال�احثو 
الشخصي أخالق�ًا في المجتمعـات الغر��ـة، و��ـف �مكـن أْن �عمـل هـذا النمـوذج ضـمن اإلطـار األخالقـي. 

ج التـأثیر الشخصـي یـتم وخرجت دراستها بنت�جة مهمة أثبتت العكس مّما یّدع�ـه معظـم ال�ـاحثین �ـأّن نمـوذ
ممارســته فــي الــدول اآلســیو�ة والهنــد فقــط، حیــث طرحــت فــي دراســتها مثــاًال علــى ممارســة نمــوذج التــأثیر 
الشخصي في المجتمعات الغر��ة و�خاصـة فـي الوال�ـات المتحـدة األمر�ك�ـة، أّمـا ف�مـا یتعلـق �الحـدیث عـن 

لعالقـات العامـة عنـدما �سـتخدمون نمـوذج التـأثیر النموذج من الناح�ة األخالق�ـة، فقـد بّینـت �ـأن ممارسـي ا
الشخصــي ال �فكــرون �ســـمعة المؤسســة وال �أخـــذونها �عــین االعت�ــار، لمعـــرفتهم الّتامــة �ـــأّن اســتخدام هـــذا 
النمــوذج ال یــؤثر علــى ســمعة المؤسســة التــي �عملــون بهــا، �مــا أّنهــم عنــدما �ســتخدمون هــذا النمــوذج، ال 

 ,Somfai, 2009(�ّنمـا �سـتخدمون عالقـاتهم الشخصـ�ة فـي العمـل �عالن�ـة �فعلـون ذلـك �خف�ـة أو سـّر�ة، و 

p.89(  . 

وفـــي دراســـة أخـــرى تحـــّدثت عـــن نمـــاذج العالقـــات العامـــة فـــي الهنـــد والتـــي �عتبـــر نمـــوذج التـــأثیر  
حـول نمـاذج  James E. Grunigجـرونج  مـاذجالشخصـي مـن ضـمنها، حیـث اسـتخدمت هـذه الدراسـة ن

األر�عـة  "جـرونج"�انـت نمـاذج  إذانـاظم للدراسـة، و�ـان الهـدف هـو معرفـة  إطارالعالقات العامة األر�عة �
 ,Sriramesh( موجــودة فــي الممارســة الفعل�ــة للعالقــات العامــة أم أّنهــا مفــاه�م تشــرح طــرق الممارســة فقــط

1999, p. 226(. العامـة �حاجـة إلـى نمـوذج إضـافي و�ذا  طرحـت دراسـته تسـاؤًال، وهـو إذا �انـت العالقـات
كان هناك نموذج مختلف یتم ممارسته، و�انت أجو�ة الممارسین في االسـتب�انات �ـأنهم �فضـلون اسـتخدام 

وتوّصـل  .)Sriramesh, 1999( النمـاذج ثنائ�ـة االتجـاه، إّال أن الب�انـات االثنوجراف�ـة �شـفت عكـس ذلـك
Krishnamurthy Sriramesh ى أّن الممارسین �ستخدمون نمـوذج التـأثیر الشخصـي فـي في دراسته إل

التواصل مع وسائل اإلعالم لتحقیق أهدافهم، ولكنهم یّدعون عدم استخدامهم له العت�ارهم �أّنه ل�س ثنائي 
 .)Sriramesh, 1999, p. 237( االتجاه

آسـیو�ة، ومن المالحظ أّن معظم الدراسات التي ت�حث في نمـوذج التـأثیر الشخصـي هـي دراسـات 
فـي �ور�ـا الجنو��ـة، حیـث تناولـت هـذه الدراسـة أ�عـاد  جأحد هذه الدراسات تطرقت إلى استخدام هذا النموذ

العالقات اإلعالم�ة على عمل العالقات العامة، واعتمدت الدراسة التأثیر الشخصـي �إطـار نظـري، �انـت 
ة فـــي �عـــض البلـــدان مجـــرد عمـــل التســـاؤالت فـــي الدراســـة حـــول معرفـــة الســـبب فـــي اعت�ـــار العالقـــات العامـــ

 ,Jo &Kim(عالقات إعالم�ة، ولماذا یتمتع نموذج التأثیر الشخصي �قـوة أكبـر فـي بلـدان محـددة فقـط؟ 
. أّكــد ال�احثــان فــي نها�ـــة الدراســة بنــاًء علـــى النتــائج �ــأّن اســـتخدام الممارســین لشــ�كات عالقـــاتهم )2004

مهًمـــا للغا�ـــة فـــي العالقـــات العامـــة الناجحـــة، وأّن  الشخصـــ�ة فـــي حـــل المشـــكالت التنظ�م�ـــة �عتبـــر عـــامالً 
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 Jo(و�ـاالت العالقـات العامـة فـي �ور�ـا الجنو��ـة ترّ�ـز علـى ضـرورة وجـود عالقـات مـع وسـائل اإلعـالم 
&Kim, 2004(. 

النظــر فــي آراء ممارســي العالقــات العامــة والصــحفیین فــي Chiara Valentini  وأرادت ال�احثــة
العالقــات الشخصــ�ة مــن خــالل دراســتها التــي تمحــورت حــول دور شــ�كات التــأثیر �طال�ــا حــول موضــوع إ

درجـة معرفـة الشخص�ة في تحقیق النتائج المرجـوة، واعت�ـار شـ�كات التـأثیر الشخصـي مـوارد اسـترات�ج�ة، و 
 ت الدراسـةوأخـذاألهم�ة التي �منحها ممارسو العالقات العامـة اإل�طـالیون والصـحفیون للتـأثیر الشخصـي. 

صحفیین �عینة في هذه الدراسة إضافة إلى الممارسین العت�ار الصحافة أحد الجماهیر المهمـة الرئ�سـ�ة ال
حیـث  والمؤثرة في عمل العالقات العامة وتلعـب دورًا رئ�سـ�ًا فـي العدیـد مـن وظـائف االّتصـال فـي إ�طال�ـا.

عده على التقـّدم الـوظ�في، بینت ال�احثة �أّن وجود ش�كات تأثیر شخص�ة "عالقات شخص�ة" للممارس تسا
إّال أّن الممارسین والصحفیین لم یدر�وا هذه األهم�ة و�انوا یرون أّن تقدمهم الوظ�في �عتمد على مهاراتهم 
االحتراف�ــة فــي العمــل ولــ�س وجــود شــ�كات عالقــات شخصــ�ة لهــم، وأن وجــود عالقــات شخصــ�ة لــ�س مــن 

وأظهرت نتائج دراستها �أّن ممارسـي العالقـات العامـة  .)Valentini, 2010( اختصاص العالقات العامة
یؤ�دون فكرة وجود عالقات شخص�ة، في حین أّن الصحفیین �انوا محایدین ح�ال الموضوع، وعلى الـرغم 
من قبـول ممارسـي العالقـات الشخصـ�ة لهـذه الفكـرة، اّال أّنهـم �جـدون أّن وجـود شـ�كات شخصـ�ة لـ�س مـن 

ضــافة إلــى النتــائج التــي أظهــرت أّن امــتالك شــ�كات شخصــ�ة هــو أمــر اختصــاص العالقــات العامــة، �اإل
 .)Valentini, 2010, p.160( ضروري لممارس العالقات العامة أكثر من الصحفي

 التعقیب على الدراسات السا�قة
الدراســات الســا�قة أعــاله التــي تحــّدثت عــن الموضــوع وجــود فجــوة رئ�ســ�ة،  تبــّین مــن مراجعــة وتحلیــل      

وهي عدم الكشف عن الدور الرئ�سي الذي تلع�ه العالقات الشخص�ة لممارس العالقات العامة مـع وسـائل 
اإلعـــالم فـــي تحقیـــق األهـــداف اإلعالم�ـــة، حیـــث تحـــّدثت �عـــض الدراســـات عـــن ضـــرورة وأهم�ـــة العالقـــات 

اإلعالم والصحفیین، وأّنه من المهم الحفاظ على هذه العالقات معهم، ولكن مـا دور  الشخص�ة مع وسائل
هــذه العالقــات الشخصــ�ة مــع وســائل اإلعــالم فــي عمــل ممــارس العالقــات العامــة؟ ومــا دورهــا فــي تحقیــق 
األهداف اإلعالم�ة؟، ومن جهة أخرى، فلم تتحّدث الدراسات السـا�قة عـن أعمـال ومهـام ممـارس العالقـات 
العامة اإلعالم�ة التي تساهم عالقاته الشخص�ة مع وسائل اإلعالم في تحق�قها وتسهیل إجراءاتها، لـذلك، 
فــإّن الدراســة التــي بــین أیــدینا ســتقوم �ســّد هــذه الفجــوة وتــدرس دور هــذه العالقــات مــع وســائل اإلعــالم فــي 

 تحقیق األهداف اإلعالم�ة. 


الوصـــفي المســـحي، حیـــث �صـــف الوضـــع الـــراهن والحقـــائق الموجـــودة ل�حـــث إعتمـــدت هـــذه الدراســـة علـــى ا
والممارســات الســائدة، وهــو ال�حــث الرئ�ســي الــذي �ســتخدم لجمــع المعلومــات عنــدما تكــون الدراســة تشــمل 

، وضمن هذا النوع اعتمدت الدراسة علـى المـنهج الكمـي الـذي )٥١-٥٠ .، صم٢٠١٦(درار،  المجتمع الكلي
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�عتبر نوع من أنواع ال�حـوث العلم�ـة التـي تفتـرض وجـود حق�قـة معینـة موضـوع�ة، و�عتمـد علـى األسـالیب  
، وتكّون مجتمع الدراسة من )٤١م، ص. ٢٠١٣(قندیلجي، اإلحصائ�ة في جمع المعلومات والب�انات وتحلیلها 

بنك فلسطین، بنـك  ي:وهمصرفًا،  ١٤جم�ع ممارسي العالقات العامة في مصارف فلسطین ال�الغ عددها 
ســـالمي الفلســـطیني، البنـــك اإلســـالمي العر�ـــي، مصـــرف الصـــفا، البنـــك القـــدس، البنـــك العر�ـــي، البنـــك اإل

العقـــاري المصـــري العر�ـــي، البنـــك التجـــاري األردنـــي، البنـــك األهلـــي األردنـــي، بنـــك األردن، بنـــك اإلســـكان 
یني، البنـك الـوطني، حیـث بلـغ عـدد ممارسـي للتجارة والتمو�ـل، بنـك القـاهرة عّمـان، بنـك اإلسـتثمار الفلسـط

 �بّین الجدول التالي توز�ع مجتمع الدراسة:ممارًسا، و  ٣١العالقات العامة في هذه المصارف 
  

 )۱جدول رقم (
 لدیموغرافیةا متغیراتھا حسب الدراسة مجتمع توزیع 

 النس�ة المئو�ة % التكرار التصن�ف المتغیر
 ٤٥,٢ ١٤ ذ�ر الجنس

 ٥٤,٨ ١٧ أنثى
 ١٠٠,٠ ٣١ المجموع

 ٦,٥ ٢ سنة ٢٥أقل من  العمر
 ٥٨,١ ١٨ سنة ٣٦دون  –سنة  ٢٥من 
 ٣٥,٥ ١١ سنة ٤٧دون  –سنة  ٣٦من 

 ٠٠ ٠ فما فوق  ٤٧
 ١٠٠,٠ ٣١ المجموع

 ٧١,٠ ٢٢ �كالور�وس المستوى األكاد�مي
 ٢٩,٠ ٩ دراسات عل�ا 

 ١٠٠,٠ ٣١ المجموع
 ٩,٧ ٣ اقتصاد التخصص العلمي

 ٣٨,٧ ١٢ إدارة أعمال
 ٦,٥ ٢ تصم�م جراف�ك
 ١٦,١ ٥ هندسة حاسوب

 ١٢,٩ ٤ محاس�ة
 ١٦,١ ٥ عالقات عامة و�عالم

 ١٠٠,٠ ٣١ المجموع
 ٦,٥ ٢ أقل من سنة  سنوات الخبرة

 ٦,٥ ٢ سنة ٢دون  – ١من 
 ٢٥,٨ ٨ سنوات ٦دون  – ٢من 
 ٢٥,٨ ٨ سنوات ١٠دون  – ٦من 

 ٣٥,٥ ١١ سنوات فأكثر ١٠
 ١٠٠,٠ ٣١ المجموع
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قــام ال�احثــان �اخت�ــار االســت�انة �ــأداة رئ�ســ�ة لجمــع الب�انــات مــن مجتمــع الدراســة وهــو نفســه عینــة         
الدراسـة �ونهــا األنســب لهـذه الدراســة، وهــي تعتبـر مــن أكثــر األدوات اسـتخدامًا لجمــع الب�انــات والمعلومــات 

ســس ومعــاییر مــن الم�حــوثین �شــكل م�اشــر، وتضــّم مجموعــة مــن األســئلة حــول الموضــوع تصــاغ ضــمن أ
معینــة، یــتم توز�عهــا علــى الم�حــوثین ل�جیبــوا علــى األســئلة، و�ــتم الحقــًا تحلیــل هــذه الب�انــات والمعلومــات 

 . )٨٢م، ص. ٢٠١٩(أبو سمرة والط�طي، الستخراج النتائج وتحقیق أهداف الدراسة 


ـــــق مـــــن صـــــدق األداة مـــــن خـــــالل عرضـــــها علـــــى عـــــدد مـــــن المحكمـــــ        ین مـــــن ذوي الخبـــــرة تـــــّم التحّق
واالختصاص في العالقات العامة وال�حث العلمي، وُطلب منهم إبداء رأیهـم �مـدى وضـوح الع�ـارات ومـدى 

لألسئلة ال�حث�ة، و�ناًء على توجیهات وتوص�ات  امناسبتها وداللتها حول موضوع الدراسة، ومدى مالءمته
ًء �انــــت تعــــد�الت �الصــــ�اغة أو إزالــــة �عــــض المحّكمــــین، قــــام ال�احثــــان �ــــإجراء التعــــد�الت الالزمــــة، ســــوا

 الدراسة أداة  وأص�حتلالست�انة،  الظاهري  الصدق قتحقّ  قد �كون  و�ذلكالع�ارات و�ضافة ع�ارات جدیدة، 
 .النهائ�ة صورتها في



، حیـث بلغـت Cronbach’s Alpha ألفـا كرون�ـاخ معادلة �استخدامة األدا  ث�ات معامل استخراج تمّ        
 .العلمي ال�حث �أغراض و�فيعاٍل  ث�ات عاملو موه، ٨٩,٩نسبته الكل�ة على فقرات االست�انة 

 تدر�ج األداة:
  :اعتمد تدر�ج ل�كرت الخماسي حسب طول الفئة 

 .عال�ة جًدا ٤,٢-٥ -
 .عال�ة ٣,٤-٤,١٩٩ -
 .متوسطة ٢,٦-٣,٣٩٩ -
 .ضع�فة ١,٨-٢,٥٩٩ -
 .ضع�فة جًدا ١,٨أقل من  -


دور العالقات الشخص�ة لممارس العالقات العامة مع وسائل اإلعالم في قطاع المصارف في       
 رف اإلعالم�ة.افلسطین في تحقیق أهداف المص

ما دور العالقات الشخص�ة لممارسي العالقات العامة مع وسـائل ینّص السؤال األول للدراسة علـى:       
هـذا  لـىولإلجا�ـة ع ؟فـي تحقیـق أهـداف المصـارف اإلعالم�ـةفي قطاع المصـارف فـي فلسـطین اإلعالم 

دور العالقـــــات الشخصـــــ�ة ( لمجـــــال ةنحرافـــــات المع�ار�ـــــالواة ات الحســـــاب�طاســـــتخراج المتوســـــ الســـــؤال تـــــمّ 
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فـــي تحقیـــق أهـــداف فـــي قطـــاع المصـــارف فـــي فلســـطین لممارســـي العالقـــات العامـــة مـــع وســـائل اإلعـــالم  
 ) یوّضح ذلك:٢. والجدول التالي رقم (اإلعالم�ةالمصارف 

 )۲جدول رقم (
المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ودرجة الموافقة للمجال "دور العالقات الشخصیة لممارس العالقات العامة مع وسائل 

ً في قطاع المصارف في فلسطین اإلعالم   تنازلیاً حسب المتوسط الحسابي في تحقیق أھداف المصارف اإلعالمیة" مرتبة ترتیبا
رقم 

 الفقرات
المتوسط  الفقرات الترتیب

 الحسابي
 االنحراف
 المع�اري 

درجة 
 الموافقة

عالقاتي الشخص�ة مع اإلعالمیین ووسائل اإلعالم تسـّهل  ١  .١
 عمل�ة إدارة العالقات اإلعالم�ة للمصرف الذي أعمل �ه.

 جداً عال�ة  0.48 4.64

اإلعالمیـــــین ووســـــائل اإلعــــــالم  عالقـــــاتي الشخصـــــ�ة مـــــع ٣  .٢
تساعد في تسر�ع عمل�ة نشر أخ�ار المصرف الـذي أعمـل 

 �ه.

 جداً عال�ة  0.49 4.61

عالقـــــاتي الشخصـــــ�ة مـــــع اإلعالمیـــــین ووســـــائل اإلعــــــالم  ٢  .٣
تســاعد فــي التقلیــل مــن نشــر أخ�ــار ســلب�ة حــول المصــرف 

 الذي أعمل �ه.

 عال�ة 0.90 4.19

عالقاتي الشخص�ة مع اإلعالمیین ووسائل اإلعالم تسـّهل  ٧  .٤
بین وسائل اإلعالم والمصـرف عمل�ة تعز�ز الثقة المت�ادلة 

 .الذي أعمل �ه

 عال�ة 0.77 4.16

عالقاتي الشخص�ة مع اإلعالمیین ووسـائل اإلعـالم تعـزز  ٩  .٥
 ثقة المصرف �قدراتي المهن�ة

 عال�ة 1.02 4.12

اإلعالمیـــــین ووســـــائل اإلعــــــالم عالقـــــاتي الشخصـــــ�ة مـــــع  ٤  .٦
تساعد في بناء صورة ذهن�ة جیدة لدى جمـاهیر المصـرف 

 الذي أعمل �ه من خالل وسائل اإلعالم

 عال�ة 0.99 4.12

عالقاتي الشخص�ة مع اإلعالمیین ووسائل اإلعالم تسـهل  ٨  .٧
 عمل تحقیق األهداف اإلعالم�ة للمصرف الذي أعمل �ه

 عال�ة 0.78 4.09

الشخص�ة مـع اإلعالمیـین ووسـائل اإلعـالم تمـنح عالقاتي  ٥  .٨
 أفضل�ة النشر للمصرف الذي أعمل �ه

 عال�ة 0.92 4.06

عالقاتي الشخص�ة مع اإلعالمیین ووسائل اإلعالم تساهم  ١٠  .٩
في تجنیب المصرف أزمات محتملة قد تنـتج �سـبب النشـر 

 السلبي حول المصرف الذي أعمل �ه

 عال�ة 0.79 4.03

عالقاتي الشخص�ة مـع اإلعالمیـین ووسـائل اإلعـالم تمـنح  ٦  .١٠
 إعالم�ة أوسع ألحداثه.المصرف الذي أعمل �ه تغط�ة 

 عال�ة  ١,٠٦ 3.93

 عال�ة 0.58 4.20 الدرجة الكلّ�ة
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أّن فقــــرات "دور العالقــــات الشخصــــ�ة لممارســــي ) ٢یّتضــــح مــــن خــــالل الب�انــــات فــــي الجــــدول رقــــم (     
فـــي تحقیـــق أهـــداف المصـــارف فـــي قطـــاع المصـــارف فـــي فلســـطین  وســـائل اإلعـــالمالعالقـــات العامـــة مـــع 

) ٤,٦٤) و (٣,٩٣جم�عهــا عال�ــة، فقــد تراوحــت المتوســطات الحســاب�ة علیهــا مــا بــین ( اإلعالم�ــة" �انــت
(عالقاتي الشخص�ة مـع اإلعالمیـین ووسـائل اإلعـالم تمـنح المصـرف الـذي أعمـل �ـه تغط�ـة  وهما الفقرات

عالقاتي الشخص�ة مع اإلعالمیین ووسائل اإلعالم تسّهل عمل�ة إدارة العالقات ) و(ألحداثهإعالم�ة أوسع 
)، و�انت االستجا�ة على الدرجة الكلّ�ة عال�ة بداللة المتوسط الحسابي اإلعالم�ة للمصرف الذي أعمل �ه

 ).٤,٢٠الذي بلغ (
نحو دور عالقاتهم الشخص�ة مع قات العامة في المصارف الفلسطین�ة اتجاهات ممارسي العال     

  .رف اإلعالم�ة �اختالف المتغیرات الد�موغراف�ةاوسائل اإلعالم في تحقیق أهداف المص
ـــات یـــنّص الســـؤال الثـــاني للدراســـة علـــى: (      ـــة الدراســـة نحـــو دور العالق ـــات عین ـــف اتجاه هـــل تختل

ف فـي فلسـطین فـي تحقیـق الشخص�ة لممارسي العالقات العامة مـع وسـائل اإلعـالم فـي قطـاع المصـار 
�ــاختالف متغیــرات (الجــنس، والعمــر، والمســتوى التعل�مــي، والتخصــص  أهــداف المصــارف اإلعالم�ــة

  الجامعي، وسنوات الخبرة؟
 . النتائج المتعلقة �متغیر الجنس١

 )۳( جدول رقم
 للدرجة الكلیة الجنس المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر 

 المع�اري  االنحراف الحسابيالمتوسط  العدد الجنس

 0.59 4.16 14 ذ�ر

 0.59 4.22 17 أنثى

 . النتائج المتعلقة �متغیر العمر٢
 )٤( جدول رقم

 للدرجة الكلیة  العمرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر 

 نحراف المع�اري اإل  المتوسط الحسابي العدد العمر

سنة ٢٥أقل من   2 ٠,٢٨ ٤,٢٠ 

سنة ٣٦إلى أقل من  ٢٥من   18 ٤,١٧ 0.٥٨ 

سنة ٤٧إلى أقل من  ٣٦من   11 ٤,٢٣ 0.٦٦ 

 0.٥٨ ٤,٢٠ 31 الكلي
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 النتائج المتعلقة �متغیر المستوى التعل�مي .٣ 
 )٥( جدول رقم

 للدرجة الكلیة المستوى التعلیميالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر 

 المع�اري  االنحراف الحسابيالمتوسط  العدد المستوى 

 0.61 4.17 22 �كالور�وس

 0.53 4.26 9 دراسات عل�ا

 . النتائج المتعلقة �متغیر التخصص٤
 )٦( جدول رقم

 للدرجة الكلیة التخصصالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر 
 نحراف المع�اري اإل  المتوسط الحسابي العدد التخصص

 ١,٠٠ 4.0٦ 3 اقتصاد  

 0.٥٦ ٤,٢٥ 12 إدارة أعمال

 ٠,٠٠ 3.٧٠ 2 تصم�م جراف�ك

 0.٤٨ ٤,٤٨ 5 هندسة حاسوب

 0.٤٥ 3.٩٠ 4 محاس�ة

 0.٦٦ ٤,٣٢ 5 عالقات عامة و�عالم

 0.٥٨ ٤,٢٠ 31 الكلي

 . النتائج المتعلقة �متغیر سنوات الخبرة٥ 
 )۷( جدول رقم

 للدرجة الكلیة سنوات الخبرةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر 
 االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 0.٤٢ ٤,١٠ 2 أقل من سنة

سنة ٢دون  – ١من   2 ٣,٩٠ 0.١٤ 

سنوات ٦دون  – ٢من   8 3.٩٣ 0.٧٦ 

سنوات ١٠دون  – ٦من   8 4.٤٢ 0.٥٦ 

سنوات فأكثر ١٠  11 ٤,٣٠٠ 0.4٩ 

 0.٥٨ ٤,٢٠ 31 الكلي



                    www.epra.org.eg                                 www.jprr.epra.org.eg                         سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -  الثالثون العدد ۲۸۹ ا



دور العالقات الشخص�ة لممارس العالقات العامة مع وسائل اإلعالم في قطاع المصارف في      
 رف اإلعالم�ة.افلسطین في تحقیق أهداف المص

أّن فقرات (دور العالقات الشخص�ة لممارس العالقـات العامـة مـع وسـائل اإلعـالم أشارت النتائج إلى      
جم�عهــا �بیــرة، و�انــت  فــي تحقیــق أهــداف المصــارف اإلعالم�ــة) �انــتفــي قطــاع المصــارف فــي فلســطین 

(عالقاتي الشخص�ة مع اإلعالمیـین ووسـائل اإلعـالم تمـنح المصـرف الـذي أعمـل �ـه تغط�ـة  أدنى الفقرات
عالقـاتي الشخصـ�ة مـع اإلعالمیـین ووسـائل اإلعـالم تسـّهل عمل�ـة إدارة ) وأعالهـا (أوسع ألحداثـهإعالم�ة 

 )، و�انت االستجا�ة على الدرجة الكلّ�ة �بیرة. العالقات اإلعالم�ة للمصرف الذي أعمل �ه
هـو و�عزو ال�احثان هذه النت�جة إلى �ون التواصل مع وسـائل اإلعـالم و�دارة العالقـات اإلعالم�ـة 

من مهام العالقات العامـة و�التـالي فـإّن وجـود عالقـات شخصـ�ة مـع وسـائل اإلعـالم أمـر مهـم جـدًا، وذلـك 
لتحقیق األهداف اإلعالم�ة، حیث أظهرت النتائج أّن العالقات الشخص�ة مع اإلعالمیین ووسائل اإلعالم 

العالقـــات الشخصـــ�ة لممـــارس  تســـّهل عمل�ـــة إدارة العالقـــات اإلعالم�ـــة وتحقیـــق األهـــداف اإلعالم�ـــة، وأنّ 
العالقـات العامــة مـع وســائل اإلعـالم تســاعد فـي تســر�ع عمل�ــة نشـر أخ�ــار المصـرف الــذي �عمـل �ــه، �مــا 
أّنهــا تســاعد فــي التقلیــل مــن نشــر أخ�ــار المصــرف الســلب�ة، وتعــّزز الثقــة المت�ادلــة بــین المصــرف ووســائل 

 ط�ة إعالم�ة أوسع ألحداثه. اإلعالم، وتمنح المصرف الذي �عمل �ه أفضل�ة نشر وتغ
م) التـــي أكـــّدت فـــي نتائجهـــا علـــى ضـــرورة ٢٠١٣( Wakefieldوتّتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع دراســـة 

الحفاظ على عالقات شخص�ة مع المراسلین ووسائل اإلعالم للحفاظ على وجود المنظمـة، �مـا وتّتفـق مـع 
م) التي أوضـحت �ـأّن الممارسـین �سـتخدمون نمـوذج التـأثیر الشخصـي ١٩٩٩( Srirameshنتائج دراسة 

والعالقات الشخص�ة في التواصـل مـع اإلعـالم لتحقیـق أهـدافهم، ولكـن تختلـف مـع الدراسـة ذاتهـا �موضـوع 
ي اّدعاء الممارسین �عدم استخدام العالقات الشخص�ة العت�ارها ل�ست ثنائ�ة االتجاه، أّما نتائج الدراسة الت

بــین أیــدینا توّضــح أّن ممارســي العالقــات العامــة فــي قطــاع المصــارف فــي فلســطین ال ینكــرون اســتخدامهم 
 لعالقاتهم الشخص�ة في العمل. 

م) التــي أظهــرت ضــرورة التر�یــز علــى وجــود ٢٠٠٤( Jo &Kimكمــا وتّتفــق النتــائج مــع دراســة 
أظهــــرت نتائجهـــا أّن ممارســــي  م) التـــي٢٠١٠( Valentineعالقـــات مـــع وســــائل اإلعـــالم، ومــــع دراســـة 

العالقـــات العامـــة یؤ�ـــدون فكــــرة وجـــود عالقـــات شخصــــ�ة مـــع وســـائل اإلعـــالم، وتتفــــق أ�ضـــًا مـــع دراســــة 
Yudarwati )م) التي استنتجت أّن العالقات الشخص�ة تقّلل من المشاكل والدعا�ة السلب�ة.٢٠١٠ 

ي نتـــائج دراســـتها أّن م) التـــي أوضـــحت فـــ٢٠٠٨( Johnsonوتختلـــف نتـــائج الدراســـة مـــع دراســـة 
العالقات الشخص�ة تكت�ـك غیـر مضـمون لتعز�ـز المنظمـة ووجودهـا فـي جم�ـع النـواحي، حیـث أثبتـت نتـائج 
هـــذه الدراســــة أّن العالقــــات الشخصــــ�ة مــــع وســــائل اإلعـــالم هــــي تكت�ــــك جیــــد لتحقیــــق األهــــداف اإلعالم�ــــة 

 للمصرف.
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الفلسطین�ة نحو دور عالقاتهم الشخص�ة مع وسائل قات العامة في المصارف اتجاهات ممارسي العال 
  .رف اإلعالم�ة �اختالف المتغیرات الد�موغراف�ةااإلعالم في تحقیق أهداف المص

مـع  هل تختلف اتجاهات عینـة الدراسـة نحـو دور العالقـات الشخصـ�ة لممارسـي العالقـات العامـة      
�ــاختالف متغیــرات  األهــداف اإلعالم�ــة حقیــقفــي ت فلســطینفــي قطــاع المصــارف فــي  وســائل اإلعــالم

 خبرة)؟(الجنس، والعمر، والمستوى التعل�مي، والتخصص الجامعي، وسنوات ال
ف�ما یتعّلق �المتغیرات الد�موغراف�ة  أشارت النتائج إلى وجود فروق في المتوسطات الحساب�ة      

وجود فروق في المتوسطات و  الجنس،ناث ف�ما یتعّلق �متغیر حیث �انت لصالح اإل لمجتمع الدراسة،
لصالح ، و�انت سنة ٤٧إلى أقل من  ٣٦من لصالح العمر  العمر الحساب�ة في مستو�ات متغیر

العل�ا ف�ما یتعلق �المستوى التعل�مي، أّما ف�ما یتعّلق �متغیر التخصص، فقد �انت لصالح دراسات ال
سنوات الحساب�ة في مستو�ات متغیر فروق في المتوسطات ، �اإلضافة إلى وجود هندسة الحاسوب

 .سنوات ١٠دون  – ٦من حیث �ان أعالها لمستوى ، الخبرة

 :مناقشة النتائج في ضوء نموذج التأثیر الشخصي

أظهــرت نتــائج الدراســة أّن العالقــات الشخصــ�ة لممــارس العالقــات العامــة فــي قطــاع المصــارف فــي       
رف اإلعالم�ة وتساعد في ذلك �شكل �بیر، وهـذه اأهداف المصفلسطین مع وسائل اإلعالم تّسهل تحقیق 

النتــائج تؤّ�ـــد علــى مـــا جــاء �ـــه نمــوذج التـــأثیر الشخصـــي �ــأّن الحفـــاظ علــى عالقـــات شخصــ�ة جّیـــدة مـــع 
ســترات�ج�ة فــي المجتمــع �وســائل اإلعــالم أمــر ضــروري فــي العالقــات العامــة، الاألشــخاص ذوي المكانــة ا

، �مـا أّن نتـائج )Johnson, 2008, p. 6(ساعد فـي تحقیـق األهـداف المرجـوة كونه �ّسهل ممارسة العمل و�
الدراســة اّتفقــت مــع نمــوذج التــأثیر الشخصــي ف�مــا یتعّلــق �ــأّن العالقــات الشخصــ�ة تســاعد �شــكل �بیــر فــي 
تحقیق األهداف ولكّنها ل�ست شرطًا لتحقیـق نجـاح المنظمـة �شـكل �امـل، وُ�ـري نمـوذج التـأثیر الشخصـي 

، )Kent &Taylor, 2011, p. 54( العالقــات العاّمــة أّن العالقــات الشخصــ�ة هــي مفتــاح العمــلممــارس 
ـــدت عل�ـــه، وذلـــك ُ�ظهـــر أّن نجـــاح العالقـــات العامـــة یتـــأّثر �شـــكل �بیـــر  ونتـــائج الدراســـة دّعمـــت ذلـــك وأّك

  .النموذجبین �العالقات الشخص�ة �ما 


هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على دور العالقات الشخص�ة لممارس العالقات العامـة مـع وسـائل        
اإلعالم في قطاع المصارف في فلسطین في تحقیق األهداف اإلعالم�ـة للمصـرف، و�انـت نتـائج الدراسـة 

ئل اإلعـالم لهـا إ�جاب�ة ُتظهر أّن ش�كة العالقات الشخص�ة لممارس العالقات العامة مع اإلعالمیین ووسـا
دور في تحقیق أهداف المصـارف اإلعالم�ـة، حیـث أّن العالقـات الشخصـ�ة لممـارس العالقـات العامـة مـع 
اإلعالمیــــین ووســــائل اإلعــــالم تســــّهل عمل�ــــة إدارة العالقــــات اإلعالم�ــــة وتســــّرع مــــن عمل�ــــة نشــــر أخ�ــــار 



                    www.epra.org.eg                                 www.jprr.epra.org.eg                         سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -  الثالثون العدد ۲۹۱ ا

لة بین وسائل اإلعـالم والمصـرف، المصرف، وتقّلل من النشر السلبي حول المصرف، وتعّزز الثقة المت�اد
وتحّقق العدید من األهـداف اإلعالم�ـة، وانسـجمت نتـائج الدراسـة مـع مـا جـاء �ـه نمـوذج التـأثیر الشخصـي 
فــــي العالقــــات العامــــة، وُتثــــري هــــذه الدراســــة النمــــوذج وتمنحــــه إضــــافة علم�ــــة تؤّ�ــــد علــــى أهم�ــــة توظ�فــــه 

ًا لفاعلیته فـي تسـهیل تحقیـق األهـداف اإلعالم�ـة، وفـي واستخدامه في ممارسة أعمال العالقات العامة نظر 
 ضوء ذلك، خرج ال�احثان �عّدة توص�ات وهي على النحو اآلتي:

أْن �سعى ممارس العالقـات العامـة فـي قطـاع المصـارف فـي فلسـطین علـى توسـ�ع شـ�كة عالقاتـه  -
هیل تحقیــق الشخصــ�ة و�نــاء عالقــات جدیــدة �شــكل مســتمر مــع اإلعالمیــین ووســائل اإلعــالم لتســ

أهدافـــه ومهامـــه اإلعالم�ـــة فـــي المصـــرف، وأال �ســـتثني مـــن ذلـــك المـــؤثر�ن فـــي شـــ�كات التواصـــل 
 االجتماعي.

العمل المستمر على بناء عالقات جدیدة مـع مختلـف الفئـات فـي المجتمـع التـي قـد تفیـد المصـرف  -
 وتحّقق له المنفعة وتسّهل مهام ممارس العالقات العامة.

ظ�ــف نمــوذج التــأثیر الشخصــي فــي ممارســة عمــل العالقــات العاّمــة وخاصــة أْن یــتم اســتخدام وتو  -
ـــق �ـــاألمور اإلعالم�ـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن الجـــدل بـــین ال�ـــاحثین حـــول مـــدى مالءمتـــه  ف�مـــا یتعّل

 ألخالق�ات المهنة.
یوصـــي ال�احثـــان األكـــاد�میین وال�ـــاحثین �ـــإجراء دراســـات مســـتقبل�ة حـــول ممارســـة نمـــوذج التـــأثیر  -

 والعالقات الشخص�ة مع وسائل اإلعالم من الناح�ة األخالق�ة.الشخصي 
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Abstract 

         This study aims at identifying role of the personal relationships of 
Public Relations practitioners with the media in achieving the media goals of 
the banking sector in Palestine which consists of 14 banks. To achieve this goal, 
a questionnaire consisting of 10 paragraphs and four socio-demographic 
variables (age, sex, educational level, academic discipline, and years of 
experience) was distributed to all public relations practitioners in the banking 
sector (n=31). The analytical framework of this study relied on the personal 
influence model of public relations which refers to PR practitioners’ 
relationships with key individuals in media, government, politics, or activist 
groups as an institutionalized model to cultivate relationships between 
individuals to achieve an organization’s objectives. 
 

     The results of the study show that the personal relationships of public 
relations practitioners with the media in the banking sector in Palestine have a 
major role in achieving the bank media goals. Public relations practitioners’ 
personal relationships with journalists and media institutions facilitate the 
process of managing the media relations of the bank. These relationships also 
help speed up the process of publishing the news of their banks and receiving a 
better coverage of their activities. The results of this study confirm the presence 
of the personal influence model in the banking sector of Palestine. The results 
confirm that maintaining good personal relationships with the media is 
important and essential for public relations profession. 
 

     Based on these findings, the researchers recommend public relations 
practitioners in the banking sector of Palestine to expand their personal 
relationship network and build new relationships continuously with media 
figures and media institutions to achieve their bank media goals. Future scholars 
in Palestine are invited to examine the extent to which the practice of the 
personal influence model aligns with the PR code of conduct and the profession 
ethics. 
 

Keywords: Public Relations, Personal relationships, Personal Influence Model, 
the Media, Banking sector, Media goals.  
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