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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي علمية   التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  رسائل  -يُقبل  لمناقشة  المتقدمين  الماجستير   وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

 نشره.  ولم يسبق  أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

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  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 ه. من إرسال المالحظات ل  ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   وثالثون او ليصدر  ومتخصصين    حد  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم  متتابعين،  عدًدا 

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
األوسط    وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

توياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق  األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مس
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 وهي الفئة األعلى. " Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  ا7(  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  الرقمية  العربية  لبيانات 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حال     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  الثانيوفي العدد      

" حول:  خاًصا  القرارعدًدا  وصناعة  العامة  ورؤى  يضم    " العالقات  المشاركين بحوًثا  لألساتذة  علمية 
والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس  

 للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
ــة،الثــاني والثالثــينالعــدد "بففــي البدايــة نجــد وعلــى صــعيد البحــوث الــواردة     أم ومــن جامعــة  " مــن المجل

ا القــرى، دراســة : إدارة االتصــال التســويقي بالمؤسســات الصــحية الســعوديةتحــت عنــوان: " مشــترًكا نجــد بحثــً
مــن  هللا،عبزز  عزز ج لزز   .د. .مأ"، وهــو مقــدم مــن: الطبيــة بمكــة المكرمــة عبــد هحالــة علــى مدينــة الملــك 

 .السعودية، من وعبير عب  اللطيف القرشي، مصر



  ،مصر، من  رشا عب  الحكيم عامرد.  :  ت م، قد  المعهد العالي لإلعالم بالسادس من أكتوبرومن      
 ". استخدام العالقات العامة للفيس بوك في إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة"بحًثا بعنوان: 

مالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ومن          دراسة  ،  مصر، من  طفىوالء يحيي مص  د.:  ت ، قد 
التواصل االجتماعي  ا "  بعنوان:تحليلية   المؤسسات الحكومية على موقع  الستراتيجيات االتصالية لرسائل 

 ". تويتر
استراتيجيات  ، قد مت: بحًثا بعنوان: "مصرمن  ،  من جامعة حلوان  د. داليا مصطفى السواحأما      

مقارنة  تحليلية  دراسة  البيعية:  المناسبات  في  اإللكترونية  التجارة  مواقع  على  المستخدمة  التسعير 
 ".لموقعي سوق.كوم وجوميا. مصر

د. إيناس حسن عب    ،شيماء عب  العاطي سعي د.  :  تا، قد مجنوب الواديجامعة  من    مصرومن      
في تصميم اإلعالنات، ودورها في تحقيق الميزة   CGI  توظيف تقنية  "تحت عنوان:    تحليليةدراسة    الع ي 

 ".التنافسية للمؤسسات 
  بحًثا ،  مصر، من  محمود عب  اللطيفد. مي    قد مت ،  الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات جامعة  الوأخيًرا من  

 ".  استخدام المنصات اإللكترونية بالجامعات المصرية في إدارة الحوار مع جماهيرها" عنوان:تحت 
 

 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ه  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 .المعهد العالى لالعالم وفنون اإلتصال بالسادس من أكتوبرفي  مدرس العالقات العامة واإلعالن
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 في إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة  استخدام العالقات العامة للفيسبوك

 
                                                       رشا عبد الحكيم عامرد.      

        

rashaamer18@yahoo.com                     

 تصال بالسادس من أكتوبرالعالم وفنون اإلالمعهد العالى ل    
 

 :الملخص 
للمنظمات   يعد         السمعة  إدارة  األ  ،موضوع  الرئيسمن  بوصفها هداف  العامة،  العالقات  لوظيفة  ة 

النشاط االتصالي الذي يسعى إلى بناء وتدعيم الصورة اإليجابية للمنظمات، فالقيمة األكيدة والباقية ألية  
الرقمية بمنأى عن المؤسسات  منظمة هي سمعتها، ولم يكن التحول الذي يشهده العالم بفعل التكنولوجيا  

تغيير   األخرى  هي  شهدت  التي  الخاصة  ملحوظ  الجامعية  نجاحها  اا  وفرص  طبيعتها  بلورة    .في  ويمكن 
المشكلة البحثية في رصد وتقييم كيفية توظيف العالقات العامة بالمؤسسات الجامعية الخاصة في مصر  

جامعة    ،أكتوبر  6لجامعة  )  :بوك  الفيسللفيس بوك في إدارة سمعتها من خالل تحليل محتوى صفحات  
  : خالل الفترة من   (دسة وعلوم اإلعالماألكاديمية الدولية للهن  ،التكنولوجيا، أكاديمية الشروق مصر للعلوم و 

التي    ،وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على األنشطة االتصالية  م(.2020بداية يناير حتى آخر مارس  )
ال تحت  الدراسة  تلك  تندرج  الدراسة،  عينة  الجامعية  المؤسسات  في  العامة  العالقات  دراسات تقدمها 

علالوصفية أساسية  بصورة  الدراسة  هذه  تعتمد  من  ،  أداتين  على  الباحثة  اعتمدت  وقد  المسح،  منهج  ى 
الدراسة عينة  الخاصة  الجامعية  المؤسسات  نشرته  ما  لمضمون  الكيفي  التحليل  البيانات  جمع   ، أدوات 

الدراسة  3خالل   عينة  بالمؤسسات  العامة  العالقات  مسئولي  مع  المتعمقة  المقابلة  أداة  وقد    ،شهور، 
الدراسة ف نتائج تلك  الجامعية  انحصرت أهم  للمؤسسات  الجيدة  السمعة  لبناء  أنه توجد عوامل متعددة  ي 

ووضع   ، في إدارة تلك العوامل  ،وتساهم العالقات العامة  ،الشفافية والتواصل مع الجمهور  :مثل  ،الخاصة
 إلى تثبيتها والتعبير عنها لدى كافة فئات الجمهور. ،والخطط االتصالية الهادفة ،االستراتيجيات 

 
 المؤسسات الجامعية، الفيس بوك، العالقات العامة، وإدارة السمعة.لمفتاحية: الكلمات ا
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 :المقدمة
السمعة                  إدارة  موضوع  بوصفها يعد  العامة،  العالقات  لوظيفة  الرئيسية  األهداف  من  للمنظمات 

والباقية ألية    النشاط االتصالي الذي يسعى إلى بناء وتدعيم الصورة اإليجابية للمنظمات، فالقيمة األكيدة
 .منظمة هي سمعتها

شك      هائلة  وال  تكنولوجية  ثورة  يعيش  العالم  المجاال  ، أن  مختلف  على  بدورها  حيث انعكست  ت 
الراهن الوقت  بيئة األعمال في  مقومات  أحد  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تشكل    ؛أصبحت  لكونها 

 .المنظمات حجر األساس في تعزيز فرص البقاء والنمو في ظل المنافسة الشديدة بين 
الرقمية      التكنولوجيا  بفعل  العالم  يشهده  الذي  التحول  يكن  الج  ،ولم  المؤسسات  عن  امعية بمنأى 

وفرص نجاحها وهو ما دفعها إلى تقديم    ،في طبيعتهاا  ملحوظ    الخاصة التي شهدت هي األخرى تغيير  ا
قات  وهو ما جعل إدارات العال ،وزيادة إقبال الطالب عليها ،تسهم في تحسين سمعتها ،خدمات ذات جودة

ت المؤسسات  بتلك  وسائل   لجأالعامة  توظيف  طريق  عن  المعلومات  لتكنولوجيا  حديثة  طرق  تبني    إلى 
 االجتماعي بشكل فاعل في تحسين صورة المؤسسات الجامعية أمام جمهورها. التواصل

 :مشكلة الدراسة

الجامعية     بالمؤسسات  العامة  العالقات  وظيفة  التي    ،تركز  األنشطة  خالل  من  سمعتها  إدارة  على 
بع السيما  مع  تمارسها  والتفاعل  العامة  العالقات  لعمل  واسعة  مجاالت  الحديثة  التكنولوجيا  أتاحت  ما  د 

 .جماهيرها عبر أدوات التواصل الرقمي وخاصة موقع الفيس بوك
لألخبار والمعلومات مما    ا رئيس    اوالذي أصبح يستخدم كأداة اتصالية مهمة للجامعات باعتباره مصدر      

 . يساعد على تسويق سمعتها
  ولما كانت السمعة هي من أهم المعايير التي يتم االعتماد عليها في تقييم المؤسسات الجامعية سواء      

 كانت حكومية أم خاصة.
العامة       العالقات  توظيف  كيفية  وتقييم  رصد  في  البحثية  المشكلة  بلورة  يمكن  األساس  هذا  فعلى 

من خالل تحليل محتوى صفحات    ،المؤسسات الجامعية الخاصة في مصر للفيس بوك في إدارة سمعتهاب
 .الفيس بوك لعينة من الجامعات واألكاديميات الخاصة

 

 :الدراسات السابقة

ظهرت في اآلونة األخيرة أدوات جديدة لإلعالم أهمها المواقع الرسمية للمنظمات وشبكات التواصل       
حيث إن تلك الوسائل قد   ،والتي ال يمكن إغفال تأثيرها التفاعلي على وظيفة العالقات العامة  جتماعيالا

جديدة أدوات  والمرونة  ؛وفرت  والدقة  السرعة  من  بقدر  الجماهير  إلى  الرسائل  إلى    ،لتوصيل  يؤدي  مما 
سابقة ذات ويمكن استعراض بعض الدراسات ال  ، جماهيرها  ىتعزيز سمعة المؤسسة وصورتها الذهنية لد 

 العالقة بموضوع الدراسة من خالل الدراسات العربية واألجنبية. 
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 :كالتاليوالتي تم تقسيمها إلى ثالثة محاور 
 االجتماعي. استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل  األول:المحور * 

 المنظمات. إدارة سمعة  الثاني:* المحور 
 الجامعات. دور العالقات العامة في  الثالث:* المحور 

األول  -  اهتمت معظم الدراسات   ، حيث : استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعيالمحور 
فهم على  بالتعرف  المحور  هذا  إطار  ممارسي    ،فى  بواسطة  االجتماعي  التواصل  مواقع  واستخدامات 

العامة ال  العالقات  العالقات  ممارسة  على  التي    ،عامةوتأثيرها  االستراتيجيات  على  التعرف  جانب  إلى 
 توظفها المنظمات في بناء العالقات مع الجماهير من خالل وسائل اإلعالم االجتماعي. 

ك دراسات  اتفقت  )wright & Hinson, 2014)  :من   ل  وقد   ,)Mccorkindale, 2013  ,)(Kemna, 2013)  ,
(Muckensturm, 2013) ،  Alikilie&Atabek, 2013))،  (Luo&Jioang, 2012,)  (Linvill, 2012  ,)

Brianes,l.R.kuch,B, 2011)  ,)(Liu, 2011  ( ,)Hove, 2010,)  Glilin,p., 2008), )  (Harrison,s.et al, 
  (Sheila, 2005( ودراسة )2007

 نه قد: أ  على
تقىديم نفسىها  :االجتمىاعي إلدارة االنطبىاع مىن خىاللوظفت المنظمات صفحاتها علىى مواقىع التواصىل    -1

  اإللكترونية.وأكثر شخصية من مواقعها  ،بصورة أقل رسمية
  االجتماعية.استخدام الوسائل  :تتعدد وتتنوع األهداف التي تسعي المنظمات إلى تحقيقها من خالل -2
والمىىدونات أكثىىر فاعليىىة مىىن المواقىىع  ،إن المميىىزات التفاعليىىة التىىي تتيحهىىا مواقىىع الشىىبكات االجتماعيىىة -3

 وذلك لبناء عالقات حوارية مع الجماهير.  ،اإللكترونية للمنظمات على شبكة اإلنترنت 
غيرت وسائل التواصل االجتماعي من الطريقة التي تتواصل بها المنظمات مع جماهيرهىا الخارجيىة إذ   -4

ات علىىى الىىرد علىىى االنتقىىادات التىىي تشىىجيع المنظمىى :جعلىىت عمليىىة االتصىىال أكثىىر فوريىىة مىىن خىىالل
 تتعرض 

 (م2012ودراسة )سلوى العوادلي,  ،(م2015وقد أكدت دراسة )هالة رشاد العايدي,  ،لها      
 أن:  على

نظر   -1 وجهة  على  كبير  حد  إلى  يعتمد  وجمهورها  المنظمة  بين  العالقة  بناء  استراتيجيات    نجاح 
التفاعل   مقابل  اإلنترنت  أهمية  عن  الجماهير    ،معهالجمهور  انتباه  جذب  على  الموقع  قدرة  ومدى 

 ومستوي سهولة وصول الجمهور إلى هذه المواقع.  ،ومدى وعي الجماهير بوجود تلك المواقع
ة  وبين شفافية ومصداقي  ،أن هناك عالقة طردية بين فاعلية المنظمات على الفيس بوك وتويتر  -2
المنظمة  ،لمنظمةا مصداقية  بين  قوية  طردية  عالقة  وجود  عن  النتائج  كشفت  ا،  وشفافيته  كما 

 مصداقيتها.تبدو أكثر شفافية تزيد درجة   التيفالمنظمات 
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استخدام        تسويق    ممارسوعن  في  االجتماعي  التواصل  لشبكات  العامة    منتج العالقات 
 & Anas khan)،    (.Eric W. K. SEE To & Kevin K. W. Ho, 2014) المنظمات فقد اتفقت دراسات

Riad Khan  ,2012.) Christain Felzensztin &Eli Gimmon and Sara Carter, 2010) ) 
, (Edward Malthousea Venkatenshankrab, 2009)     

   :نأ على
المنظمات مواقع التواصل االجتماعي لجمع البيانات الخاصة بالمستخدمين عبر مواقع الفيس    تستخدم  -1

 .ويتم من خالل تحليلها التعرف على سلوكهم وأنماط استهالكهم ،بوك وتويتر واليوتيوب 
 وممارسة األنشطة أهمية شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز العالمة التجارية للمنظمات   -2

 الكثير.وهو ما ال يكلف الشركة ية ق التسوي    
إلى  إ   -3 مرئية  وغير  معزولة  صامتة  أفراد  من  المستهلكين  حولت  قد  االجتماعي  التواصل  شبكات  ن 

   عليها.وال يمكن التأثير   ،صاخبة وعامة
 لتحقيق  المهمة؛تتيح ممارسة االتصاالت التسويقية عبر المواقع االجتماعية العديد من الفرص    -4

 ، الحاليين العالقة بالعمالءوتحسين  ،والتي من أهمها البحث عن عمالء جدد  ،التسويقية األهداف    
 والتغلب  ،القات بينهموتقوية الع ،والتواصل الفعال مع الشركاء والعمالء ،الوصول لهم لوزيادة معد     
 إيمان  هللا,( ) داليا محمد عبد م2016مسعود, ما أكدت عليه دراسات ) لبني   وهو  على المنافسة.    

 ( م2011زهرة,  محمد      
اتفقت     فقد  األزمات  إدارة  في  االجتماعي  التواصل  لمواقع  العامة  العالقات  استخدام  عن    أما 

 .K.A.Lachlan, P. R. Spence, X. Lin, K) ,(l.Bacon Brengarth, E Mujkic, 2016)  دراسات
Najarian M. Del Greco. 2016), .)(Eyn. jungki, E. Nekmat, 2014)  

  أن:  على
استجابة المنظمة لألزمة عبر الوسائل التفاعلية تجعل لدى الجمهور القدرة على معرفة جانب المنظمة   -1

 المتعددة.وتلبية احتياجات مجموعة المصالح  ،والحد من شكوك العمالء ،من األزمة
يعد استخدام ممارسي العالقات العامة لوسائل االتصال االجتماعي أحد األدوات الفعالة إلدارة األزمة    -2

إنها الجماهير  :حيث  إلى  األزمة  حول  فورية  تحديثات  بتقديم  استجابة    ،تسمح  كيفية  وتوصيل 
 .مة لمختلف الجماهير في وقت واحد المنظمة لألز 

المنشىىىور علىىىى مواقىىىع  ى إن عىىىدم إدراك ممارسىىىي العالقىىىات العامىىىة للضىىىرر الىىىذي قىىىد يسىىىببه المحتىىىو   -3
والتىىي كىىان  ،تغييىىر االتجاهىىات نحىىو المنظمىىة فىىي أعقىىاب األزمىىة :التواصىىل االجتمىىاعي قىىد يىىؤدي إلىىى

نشىره. وهىو مىا أكىدت عليىه دراسىة )أمنيىة من الممكن تفاديهىا بتوقىع الضىرر النىاتج مىن المحتىوي قبىل 
 (.م2016عبد الرحمن توفيق الديب، 
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   :إدارة سمعة المنظمات الثاني:المحور  
وعالقتها بالهوية    ، وقد اهتمت مجموعة من الدراسات بتناول طبيعة مفهوم إدارة سمعة المنظمة     

(,  (Alikilic&Atabek2012  (,Singhneho, A.Ram, 2017)دراسات    :مثل  ، والصورة الذهنية وعناصرها
(Harris, 2011),   (Dickinson-Delaporte,Beverland& lindgreen, 2010) ji&kiousis, 2012) ,   , )
(Iavancin , 2012 ( ,)Auger,2014)، (Molina,Mendz & sanche, 2013( ,)Men, 2014 ( ,)Merwe& 

puth.2014)،    (Leo,goh&Tso, 2011(  ,)luoma-aho&makikangas, 2014) Abratt& kleyn, 
2012),  ( ,)Holzthausen& Fourie, 2013 ) 

 :علىوقد اتفقت تلك الدراسات 
 .تقوم بها العالقات العامة  يالت ،ا باألنشطة االتصاليةا وثيق  مفهوم سمعة المنظمة يرتبط ارتباط   (1
سمعتها (2 ببناء  المختلفة  المنظمات  قيام  منظمة    ،أهمية  علمية  بصورة  وإدارتها  عليها  والحفاظ 

  ومخططة.
الصدقإ (3 عبر  المنظمات  سمعة  إدارة  في  أساسي  عنصر  العاملين  تقدم    ،ن  التي  والشفافية 

 والمخاطر.ا لالنطباعات السلبية وذلك تجنب   ؛للجمهور
 والوالء.تقوية وتدعيم الثقة والرضا   هو :الهدف النهائي إلدارة سمعة المنظمة (4
والتي تعتمد على االتصاالت المستمرة    ،تعد إدارة السمعة للمنظمات أحد أبرز المفاهيم الحديثة  (5

 . بهدف تحقيق سمعة طيبة ؛والفعالة
ن على محددات الصورة الذهنية المتكونة  املكيتها يؤثر   ونظر  ،ن طبيعة ومجال عمل المنظمةإ (6

  .الجمهور ىومن ثم سمعتها لد ، عنها
ما   دراساتأوهو  عليه  اللطيف,    ي)م :كدت  عبد  محمد,  ،  (م2017محمود  سمير  ى  ن)الطا  ،(م2016)رشا 

 . (م2013عاشور،  ن ا)دعاء سليم  (،م2013 والصائع والبجاوي,
  :نأ حيث اتفقت على 

تقوم على    يالرؤية الواضحة والرسالة الت  :المنظمة وصورتها الذهنية تتشكل من خاللنة  امك -1
 المنظمة. أساسها 

   المنظمة. عن سمعةيكون من خاللها الجمهور مدركاته   يتختلف العناصر الت  -2
عدد   -3 المنظمات  سمعتها  تستخدم  إلدارة  االتصالية  االستراتيجيات  من  هذ أ  ال إا   ه ن 

دوات المستخدمة من قبل العالقات  أللى جانب تطوير ا إ  ،لى التطويرإاالستراتيجيات بحاجة  
  .العامة

               دراسات   مثل:   ، اإلنترنت:  وقد اهتمت مجموعة من الدراسات بتناول إدارة السمعة من خالل     
 (Francesconi& Dosscana, 2015 ( ,joonas,Katarina&janne, 2014,) 
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Colapinto&Benecci, 2014))  ،  (Lee.H.&Park,H, 2013,)    (Wigley&zhang, 2011) ,(Aula, 
2011)،    (Isaksson,Jorgensen, 2010)،  Mardelli&caruana,Ewing,t, 2010)(  ,)Cantoni, 
2010  ) 

 على: اتفقت تلك الدراسات 
اإلنترنت  -1 شبكة  على  نفسها  عن  اإلعالن  على  المنظمات  معظم  المعلومات   ؛حرص  لتقديم 

 .التي تريد المنظمة تقديمها إلى الجمهور
وبناء العالقات الحوارية   ، أهمية اإلنترنت كوسيلة اتصال تفاعلية من أجل الوصول للجماهير -2

 الشخصية مما يدعم جهود المنظمة االتصالية في بناء سمعتها. 
اإ -3 لموقعها  المنظمة  استخدام  االجت  ،لكترونيإلن  التواصل  وسيلة  ومواقع  أصبح  مة  مهماعي 

  المنافسة.لمواجهة 
االجتماعي -4 التواصل  وسائل  بدور   استخدام  العامة    هانعكس  العالقات  ممارسة  مجال  على 

   .وخاصة في مجال إدارة السمعة ورسم الصورة الذهنية عن هوية المنظمة وعالقتها التجارية
رصد   -5 من  المنظمات  يمكن  المنظمة  أي اإلنترنت  عن  سلبية  بشكل   تعليقات  معه  والتعامل 

 .فوري 
دراسات  وقد   -6 الدينأكدت  عالء  زين    م(،2017  ،)نرمين  جياد  محسن    م(،2017الدين,  )محمد  )ميرهان 

 م(2010فاروق رضوان,  )أحمد ،(م2015 ،طنطاوي 
على أهمية إقناع ممارسي العالقات العامة باستخدام وسائل التواصل ألنها تساعد المنظمة  (1

في   الفورية  تحقيق  في  أهمية  لها  أن  كما  وإنجازاتها  المؤسسة  عن  األخبار  كافة  نشر  على 
 بالجماهير. االتصال  

اإلنترنت  إ (2 في    هي ن  وخاصة  الجماهير  مع  التواصل  في  المنظمة  تستخدمها  مهمة  وسيلة 
 . أوقات األزمات 

تغير   (3 أحدث  قد  اإلنترنت  استخدام  خالل    اكبير    اإن  من  العامة  العالقات  أسلوب ممارسة  في 
 . ا في إدارة السمعة والصورة الذهنيةاستخدام استراتيجيات اتصالية أكثر تأثير  

من  (4 وذلك  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  السمعة  إدارة  خاللها  من  يمكن  سبل  عدة  هناك 
   الجماهير.الموظفين عبر االتصاالت المفتوحة مع  خالل دور

  .الجامعاتدور العالقات العامة في  الثالث:المحور  •
دراسات      السيد،  اتفقت  الرحيم  عبد  الرحمن  جنيد،  ا)حن  ،(م 2017  )عبد  العزيز،   ،(م2015ن  عبد  محمد    )مازن 

)رافع  ،  (م2011  ,)السيد عبد الرحمن،  (م2012المنعم,  ن عادل عبد ا(، )ايمم2015)ماجدة عبد المنعم مخلوف,    م(،2015
 jerry craw)  ،(Tieberiusius tinian&others, 2017)  ،(Moestopo, 2019)دراسات  وكذلك    ،م(2011أحمد,  

ford, 2012   ) 
 ن:  أ على
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لى جانب تحقيق رضا  إالعالقات العامة تعني في المقام األول تحسين صورة الجامعة في المجتمع   -1
    اإلدارة.الجماهير من خالل تأييدها لسياسات 

 . اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي بالجماهير اهتمام مواقع الجامعات على  -2
 .اقتصار وظيفة إدارة العالقات العامة في الجامعة على الوظائف التشريفية والتنفيذية  -3

 : التعليق على الدراسات السابقة
وذلك من    المهمةمن النقاط    استعراض التراث النظري المتعلق بموضوع الدراسة عن عدد  كشف       

   كالتالي:خالل ثالثة محاور 
 . ول استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعيأل ( المحور ا1)

 للعالقات  تناولت مواقع التواصل االجتماعي ضمن األنشطة االتصالية ي* شكلت الدراسات العربية الت
 ت الدراسا بينما تم تناول هذا المحور في  ،من كم الدراسات التي تم مسحها ال  ضئي االعامة كم    
 .األجنبية على نطاق أوسع   
 اصلاهتمت معظم الدراسات في إطار هذا المحور بالتعرف على فهم واستخدامات مواقع التو * 
 إلى جانب  ،االجتماعي بواسطة ممارسي العالقات العامة وتأثيرها على ممارسة العالقات العامة   
 التعرف على االستراتيجيات التي توظفها المنظمات في بناء العالقات مع الجماهير من خالل    

 جزء من باإلضافة إلى تناول دور مواقع التواصل االجتماعي ك ،اإلعالم االجتماعي وسائل    
 كما تم تناول دور ،التي تستخدمها المنظمة في اإلعالن عن منتجاتها وخدماتها األدوات التسويقية    

 . االجتماعي في إدارة األزمات  مواقع التواصل     
 –ا لعدد من مواقع المنظمات على مواقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك  * شملت العينات مسح  

 .يوتيوب( -تويتر      
 العالقات العامة لمواقع التواصل االجتماعي عدة مناهج  استخدام* استخدمت الدراسات التي تناولت 

 العامة.قات وأدوات أساسية منها المسح الميداني للجمهور العام وجماهير المنظمة وممارسي العال   
 .* المقابالت المقننة مع مديري المنظمات ومديري العالقات العامة وممارسيها

   بالمنظمة.* تحليل مضمون ما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي الخاص 
 العامة.* مجموعات المناقشة المركزة مع فئات من جماهير المنظمة أو ممارسي العالقات 

 .العالقات العامة في إدارة األزمات * دراسة الحالة عن دور 
 . * سيطرت نظرية االتصال الحواري على أغلب الدراسات ضمن هذا المحور

 * ركزت نتائج تلك الدراسات على أن المنظمات توظف صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي 
 لإلدارة االنطباع من خالل تقديم نفسها بصورة أقل رسمية وأكثر شخصية بين مواقعها اإللكترونية     
 األزمات. إلى جانب أن مواقع التواصل االجتماعي تعد إدارة مهمة إلدارة     
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 ني: االتعليق على المحور الث
الدراسات       بينما شغلت  المحور  الدراسات األجنبية في إطار هذا  وقد    ال ،ضئي  االعربية كم    غلبت 

المنظمة سمعة  على  االجتماعي  التواصل  بمواقع  الحوار  تأثير  الدراسات  اتصاالت   شملت  أخالقيات 
ا تقييم نظم إدارة السمعة  تأثير سمعة المنظمة على والء الجمهور بها إلكتروني  و   اإلنترنت،المنظمة عبر  

التواصل  و   إلكتروني ا، مواقع  على  لحساباتها  المنظمات  الفاعل    االجتماعي،توظيف  الدور  جانب  إلى 
 .والمؤثر لمواقع التواصل االجتماعي وقت األزمات 

 : استخدمت الدراسات التي تناولت العالقات العامة وإدارة السمعة عدة مناهج وأدوات أساسية منها
 ل المواقع اإللكترونية والمدونات ووسائل التواصل تحليل المضمون لمحتوى وسائل االتصال مث  -1     

 . االجتماعية         
 . الحالة لعدد من المنظمات لتحليل استراتيجية بناء سمعتها دراسات  -2      
 منهج المسح الميداني للجمهور العام وجماهير المنظمة وممارسي العالقات العامة. -3      
  .ري المنظمات ومديري العالقات العامة وممارسيهاالمقابالت المقننة مع مدي -4      
   .Meta-Analysisني ا تحليل المسوي الث  -5      
 دراسات الحالة لعدد من األزمات التي مرت بها دول أو منظمات لتحليل كيفية تأثير األزمة  -6      

 السمعة. على          
 .جماهير المنظمة أو ممارسي العالقات العامة  نالمناقشة المركزة مع فئات م ات مجموع -7      
 إدارة سمعة المنظمات.االستبيان للتوصل إلى مدركات الجماهير التصاالت  -8      

قياس سمعة    اعتمدت البحوث التي تناولت العالقات العامة وإدارة السمعة مجموعة من األطر النظرية  -
تقدم ترتيب    Fortuneا للمعايير التي وضعتها مجلة  المنظمات وفق   من حيث    فضل المنظمات ألا  والتي 
 األمريكية. المتحدة  ات السمعة بالوالي

اإلدارية   • جهودها  قياس  إطار  في  المنظمة  سمعة  إدارة  قياس  على  الدراسات  بعض  اعتمدت 
 . واالتصالية ومنها النظرية الموقفية التصاالت األزمة

كل • وصفة  الذي  النموذج  على  الدراسات  بعض  ( Reuber&Ficher, 2010)  من  اعتمدت 
 والخاص بالعوامل المؤدية لفقدان سمعة المنظمة. 

دراسات على مقاييس متشابهة في قياس سمعة المنظمات تقوم على مجموعة من  اعتمدت هذه ال •
 عنها. العناصر التي تعتمد على االتصاالت المؤسسية في إبرازها والتعبير  

بقاء   • في  تساهم  التي  العوامل  أهم  من  تعد  للمنظمة  الجيدة  السمعة  أن  إلى  الدراسات  توصلت 
على   قدراتها  وتفعيل  ونموها  اتصال   ،المنافسةالمنظمة  كوسيلة  اإلنترنت  أهمية  إلى  باإلضافة 

 .تفاعلية في بناء وسمعة المنظمة حيث تمكن المنظمة من التفاعل مع الجمهور
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 ** التعليق على المحور الثالث:   
في       العامة  العالقات  به  تقوم  الذي  الدور  معرفة  على  المحور  هذا  إطار  في  الدراسات  ركزت 

الجامعات    ،الجامعات  في  العامة  العالقات  تستخدمها  التي  واالستراتيجيات  الخطط  رصد  إلى  باإلضافة 
ن يقوموا بإحداث التغير في الجامعات إلى جانب الكشف عن  أوكيف يمكن لممارسي العالقات العامة  

 . أهمية المواقع اإللكترونية للجامعة الخاصة والحكومية
د  • تناولت  التي  العربية  الدراسات  كم  شكلت  الجامعي  التعليم  بمؤسسات  العامة  العالقات  أكبر    ا ور 

تم مسحها التي  األجنبية  الدراسات  على    ،من  األجنبية  الدراسات  المحور في  هذا  تناول  تم  بينما 
أضيق العالقات    ت شملو   ،نطاق  ممارسي  جانب  إلى  والجامعات  للكليات  رسمية  مواقع  العينات 

 .العامة
وما يقدم    العامة،نهج المسحي لمسح أساليب ممارسة العالقات  اعتمدت أغلب الدراسات على الم •

 . عبر المواقع الرسمية للجامعات ومحتوى تلك المواقع
 .مع ممارسي العالقات العامة اتم االعتماد على أداة االستبيان وتطبيقه •
  للجامعات.تحليل مضمون ما ينشر على المواقع الرسمية  •
همة العالقات العامة في الجامعة هي تحسين صورتها في  توصلت نتائج تلك الدراسات إلى أن م •

سواء   الجماهير  رضا  على  الحصول  خالل  من  أ  المجتمع  الداخلية  تم    ،الخارجية  وكانت  أنه  إال 
 . التأكيد على أن مهمة إدارة العالقات العامة في الجامعات هي مهمة تشريفية

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
   :االطالع على الدراسات السابقة تمكنت الباحثة منبعد 

 . بلورة المشكلة البحثية الخاصة بالدراسة والمساعدة في صياغتها -1
 .المنهج المناسب لتلك الدراسات  هتحديد حجم العينة واختيار منهج المسح باعتبار  -2
اسة التحليلية  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في توضيح مدى اتفاق واختالف نتائج الدر  -3

 . مع نتائج تلك الدراسات 
تعميق الجزء النظري فيما يتعلق بمدى استخدام ممارسي العالقات العامة للفيس بوك في تحسين   -4

 . سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة
ولقد   ،اختيار أدوات جمع البيانات المناسبة لهذه الدراسة وهي تحليل المضمون والمقابلة المتعمقة -5

 ات السابقة في تحديد فئات تحليل المضمون.ساهمت الدراس
 :أهداف الدراسة

المؤسسات     في  العامة  العالقات  تقدمها  التي  االتصالية  األنشطة  على  التعرف  إلى  الدراسة   تسعى 
هنا يمكن    ومن  ،وذلك إلدارة سمعتها  ،الجامعية عينة الدراسة من خالل موقع الفيس بوك بتلك المؤسسات 

  أهداف الدراسة كالتالى:  بلورة
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( الكشف عن مدى توظيف المؤسسات الجامعية الخاصة بمصر لحسابها على موقع الفيس بوك في  1
 . سمعتها إدارة

عينة    (2 الجامعية  للمؤسسات  بوك  الفيس  صفحة  عبر  المقدم  المضمون  وطبيعة  شكل  على  التعرف 
  .الدراسة

 .حات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة( تحديد أهم الجماهير المستهدفة من مضامين صف3
( الكشف عن أهم االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في مضمون صفحات الفيس بوك عينة الدراسة  4

 . من أجل إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة
 . ( الكشف عن أهم أهداف صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة5
 . ف على أنواع مشاركات الجمهور على صفحات الفيس بوك عينة الدراسة( الوقو 6

  
  الدراسة:تساؤالت  

 ( ما مدى استخدام المؤسسات الجامعية عينة الدراسة لحسابها على موقع الفيس بوك إلدارة سمعتها؟ 1
 ؟ الدراسة( ما طبيعة المضامين التي ركزت عليها صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة 2
 ( ما نوعية الجماهير المستهدفة من مضامين صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة؟ 3
 يتم توظيف عناصر االستراتيجيات االتصالية المختلفة عبر صفحات الفيس بوك عينة   ى( الى أى مد 4

 الدراسة؟     
 الدراسة؟   ( ما أبرز أهداف صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة5
    ( كيف يتفاعل جمهور المؤسسات الجامعية الخاصة )عينة الدراسة( مع ما ينشر عبر حسابات الفيس 6

   ؟بوك الخاصة بها    
 :الدراسةنوعية  

الوصفية      الدراسات  تحت  الدراسة  تلك  تصوير   Descriptive Studies تندرج  إلى  تهدف  التي 
وذلك بهدف الحصول   ؛معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد وتحليل وتقويم خصائص مجموعة 

على معلومات كافية ودقيقة عنها دون التدخل في أسبابها وتكرار حدوث ظاهرة معينة أو مدى ارتباطها  
 .(131صـ م،2006)سمير محمد حسين, بظاهرة أو مجموعة من الظواهر 

ا الكيفية  وتحليل  رصد  إلى  الدراسة  تلك  تسعى  توظيف  حيث  خاللها  من  يتم  إدارة   الفيسلتي  في  بوك 
الخاصة الجامعية  المؤسسات  الخاصة    ،سمعة  واألكاديميات  الجامعات  من  عينة  على  بالتطبيق  وذلك 

 . بمصر
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 :الدراسةمنهج 
تعتمد هذه الدراسة بصورة أساسية على منهج المسح والذي يعتبر من أبرز المناهج المستخدمة في       

العاممجاالت   الرأي  وبحوث  اإلعالمية  المسح    ،الدراسات  خالل  من  الدراسة  تلك  في  استخدامه  تم  وقد 
 .الدراسةبوك للمؤسسات الجامعية عينة   الفيسالشامل لمضمون صفحات 

توظيف   خاللها  من  يتم  التي  الكيفية  وتحليل  رصد  إلى  الدراسة  تلك  تسعى  إدارة   الفيسحيث  في  بوك 
الجامعية   المؤسسات  الخاصة    ،الخاصةسمعة  واألكاديميات  الجامعات  من  عينة  على  بالتطبيق  وذلك 

 .بمصر
 :أدوات جمع البيانات

كافة        على  اإلجابة  من  يمكننا  والذي  العلمي  للبحث  األساسي  الهدف  البيانات  جمع  خطوة  تشكل 
 كالتالي: وقد اعتمدت الباحثة على أداتين من أدوات جمع البيانات  التساؤالت المرتبطة بمشكلة الدراسة

 الكيفي: ( أداة التحليل 1
عينة       الخاصة  الجامعية  المؤسسات  نشرته  ما  لمضمون  الكيفي  التحليل  أداة  الباحثة  تستخدم  سوف 

شهور من   3على مدار    ،صفحات الفيس بوك التابعة لتلك المؤسسات   ى الدراسة من خالل تحليل محتو 
 م. 2020حتى آخر مارس  م2020يناير 

 اآلتية: إطار التحليل الكيفي على المحاور  وقد اعتمد
تسعى  ت  • التي  والتساؤالت  الدراسة  مشكلة  إطار  في  قياسها  المطلوب  والمتغيرات  البيانات  حديد 

 والمضمون. الدراسة لإلجابة عليها من خالل فئات متعلقة بالشكل 
بهدف   • كاملة  بوك  الفيس  صفحة  بأنها  التحليل  وحدة  الباحثة  حددت  التحليل:  وحدات  تحديد 

 .لى تحليل أكثر شموال  إالوصول 
 المتعمقة:  اة المقابلة ( أد2

بوك في المؤسسات الجامعية الفيس وتم إعداد دليل المقابلة المتعمقة مع القائمين على إدارة صفحات      
باإلضافة إلى التعرف   ، عينة الدراسة للكشف عن الكيفية التي يتم من خاللها إدارة سمعة تلك المؤسسات 

 .لفة على صفحات الفيس بوك عينة الدراسةاالتصالية المخت على مدى توظيف االستراتيجيات 
  :الثبات الخاصة باستمارة المضمون  الصدق،إجراءات   
 ( صدق التحليل: 1

مة أسلوب القياس المستخدم في قياس الموضوعات التي تسعى الباحثة إلى  ءالصدق هنا مال   يويعن     
  الظاهري،وقد قامت الباحثة بتطبيق الصدق    ،ما استهدفت لقياسهإلى  قياسها بمعنى أن تسعى االستمارة  

 خالل: صدق المضمون من 
ا شامال   أ(  . تحديد وحدات وفئات التحليل تحديد 

 مجال اإلعالم والعالقات العامة في *⃰ الكيفي على مجموعة من المحكمين عرض استمارة التحليل  ب(
 

 المحكمينأسماء السادة  *

 عبد العزيز السيد أستاذ الصحافة وعميد كلية اإلعالم جامعة بنى سويف.  /أ.د

 أ.د/ محمود يوسف أستـاذ العالقات العامة واإلعالن بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.

 أ.د/ فاطمة الزهراء صالح رئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة الوادى الجديد.

 تاذ اإلعالم المشارك بالجامعة األهلية بالبحرين. أ.م.د/ عبد الصادق حسن أس 
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 بالحكم على مدى صالحية الفئات في عملية التحليل.  ليقوموا
بحيث تصبح   المحكمين  والشكلية في ضوء مالحظات  الموضوعية  التعديالت  الباحثة بعض  ج( أجرت 

   .االستمارة معدة للتطبيق
  التحليل:( ثبات 2
وبلغت قيمة معامل    ، جراء ثبات التحليل مع اثنين من المحللين بخالف الباحثةإ وقد قامت الباحثة ب    

 نسبة تدل على ثبات المقياس   % وهي  90.9الثبات    
 

 تم حساب معادلة هولستي                                                

 ت   2                                                                                 

   ---------معامل الثبات =                                                          

   2+ ن   1ن                                                                              

 حيث ترمز ت إلى عدد حاالت االتفاق بين الرمزين    

 عدد الحاالت التي رمزها المحكم االول    1ن                             

 عدد الحاالت التي رمزها المحكم الثاني    2ن                            

                                                                    2  × 10              20 

   %90.9=   -------=         ----------معامل الثبات =                                                

                                                                    11 +11             22 

 . لى نفس النتائجإل و نسبة مرتفعة تدل على اتفاق كبير بين المحللين والوص وهي
 :والعينةمجتمع الدراسة 

باعتبارها أقدم جامعة    أكتوبر  6  بجامعة بوك    الفيسيتضمن مجتمع الدراسة رصد وتحليل لصفحات       
مصر. في  أنشئت   خاصة  )رقم    والتي  جمهوري  اتحاد  م1996لسنة    243بقرار  في  عضو  والجامعة   )

 أكتوبر، أون الين( 6)الموقع الرسمي لجامعة  .كلية 14الجامعات العربية واألفريقية وتضم  
والتكنولوجيا      للعلوم  مصر  أنش  وجامعة  خاصة  جامعة مصرية  رقم  أباعتبارها  الجمهوري  بالقرار  ت 
للقانون  استناد    م1996لسنة    245 الخاصة  م1992لسنة    101ا  الجامعات  بإنشاء  والجامعة   ،الخاص 

اإلفريقية. الجامعات  واتحاد  العربية،  الجامعات  اتحاد  في  عامل  أيض    عضو  الجامعة  على  تحتوي  ا 
 )الموقع الرسمي لجامعة مصر، أون الين( مستشفى ودار لألوبرا داخل الجامعة. 
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الشروق       وفق    وأكاديمية  المصرية  الخاصة  المعاهد  من  الخاصةباعتبارها  المعاهد  تنظيم  لقانون   ،ا 
القومية لضمان جودة  والحاصلة على شهادة االعتماد وفق   الهيئة  لقانون  ومعادلة من    ،التعليم واالعتماد ا 

وفق   للجامعات  األعلى  المجلس  الجامعات قبل  تنظيم  لقانون  العليا    ؛ا  بالدراسات  التسجيل  يتيح  مما 
، وتتضمن تخصصات هندسة وحاسبات ومعلومات وإعالم م1995ت عام  ئبالجامعات الحكومية، وقد أنش

 ( ن)الموقع الرسمي ألكاديمية الشروق أون الي  وتجارة.
اإلعالم      وعلوم  للهندسة  الدولية  بناء  على قرار    وأنشئت من المعاهد الخاصة المصرية    واألكاديمية 

، ككيان تعليمي خاص يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة واإلعالم والتجارة. م2002/ 5/5وزاري بتاريخ  
الدراسي   العام  في  باألكاديمية  الدراسة  األكاديميم2003/ 2002بدأت  وتقع  اإلنتاج  .  مدينة  داخل  ة 

 )الموقع الرسمي لألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم، أون الين( اإلعالمي بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة. 
  الفيس موقع  أن  ن ثبت  أ  بوك الخاصة بهم لتطبيق الدراسة عليها وخاصة بعد   الفيسوتم اختيار صفحة  

ا االجتماعي  التواصل  وسائل  أكثر  هو  الشبكات    ، استخدام  بوك  أكثر  ومن  األشهر  الشبكة  إنها  حيث 
الخاص بتصنيف أكثر المواقع اإللكترونية   Alexaا لتصنيف موقع  ا من قبل المصريين وذلك وفق  استخدام  
   ((Alexa,2020ا استخدام  

   :ا للشروط اآلتيةتم االختيار وفق  
  .ا على الفيس بوكتملك حساب    ياختيار المؤسسات الجامعية الخاصة الت -1

 ن تكون جميع صفحات الفيس بوك نشطة.  أ - 2    

 عينة الدراسة: 

 : من المؤسسات الجامعية الخاصة( 4تم استخدام العينة العمدية في اختيار ) :أوال  
)جامعة    2  وهي  الخاصة  الجامعات  و   أكتوبر،  6من  والتكنولوجيا(  للعلوم  مصر  من    2جامعة 

 .األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم( الشروق،األكاديميات الخاصة هي )أكاديمية 
بوك في    الفيستم استخدام العينة العمدية في اختيار مسئولي العالقات العامة ومسئولي صفحات  ا:  ثاني  

 .المؤسسات الجامعية عينة الدراسة
 : الزمنية للتحليلالعينة 
بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة لمدة ثالثة أشهر حددت من بداية   الفيستم تحليل صفحات        
. وذلك حيث إن هذا االمتداد يسمح بقدر من الرصد والتحليل  م2020حتى آخر مارس    م2020يناير  

جل إدارة سمعة المؤسسات الجامعية  والخروج برؤية حول الممارسات التي تقوم بها العالقات العامة من أ
 .الخاصة
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 :أهمية الدراسة
إدار       في  بوك  للفيس  العامة  العالقات  استخدام  دراسة  أهمية  من  الدراسة  تلك  أهمية  سمعة   ةتنبع 

 .المؤسسات الجامعية الخاصة
 :وتكمن أهمية تلك الدراسة في

 العالقات العامة للفيس بوك في إدارة سمعة المؤسسات ( قلة الدراسات العربية التي تناولت توظيف 1
 . التعليمية   

مصدر  2 باعتباره  بوك  الفيس  على  الشباب  فئة  قبل  من  واالعتماد  الثقة  مستويات  زيادة  مصادر   ا(  من 
 . ذهنية عن المؤسسات األخبار وتكوين صور 

ظل  3 في  وخاصة  الرقمية  العامة  العالقات  تفعيل  أهمية  الشدي(  الجامعية المنافسة  المؤسسات  بين  دة 
 .الخاصة

  .ل المنافسة الشديدة بين المؤسسات ( االهتمام الكبير باتصاالت إدارة السمعة في ظ4
حيث 5 خاصة  أهمية  الراهنة  الدراسة  تكتسب  رئيس إ  (  مجالين  بين  تجمع  العامة نها  العالقات  هما  ين 

   الخاصة.والمؤسسات الجامعية 
 

 السمعة  إدارة على نموذج العالقة بين وسائل التواصل االجتماعي وتم االعتماد 
(Joonas Rokkaa, KatariinaKarlsson&Janne Tienari, 2013, pp 802:827) 

 

        

 

 

   

 

 

وتسويق  نموذج    jonnas , Katariina& jann) )من    كلقدم        المنظمات  سمعة  إدارة  أن  يوضح  ا 
  ، سمعتها يتم من خالل قنوات االتصال مع الجمهور والتي تتمثل في مواقع التواصل االجتماعي التفاعلية 

 ،خالل قدرة العاملين في المؤسسة على التعامل مع أصحاب المصالح والجمهور المستهدفن  ويتم ذلك م
وهو ما    ،ل إبراز العالمة التجارية للمنظمة وأنشطتها والفاعليات واألحداث التي تحدث بهاوذلك من خال

 كيف تستطيع المؤسسات 

التواصل   وسائل  توظيف 
جل خلق  االجتماعي من أ

سمعتها   عن  ذهنية  صورة 
 خطار التى تواجهها واأل

 

كيف تقوم المؤسسات 
باستخدام وسائل التواصل  

جل خلق  أاالجتماعي من 
حوار تفاعلي مع  

 المستهلكين 

دور العاملين في  

 تعزيز  

ة  يالعالمة التجار

 للمؤسسات 
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لذا يحرص النموذج على توضيح العالقة التفاعلية    ،صورة المؤسسة وتأييد الجمهور لها  يعمل على دعم
 .بين المؤسسة وجمهورها من خالل وسائل االتصال االجتماعي إلدارة سمعتها

 

 : ة وما يثيره من أبحاث مستقبليةحدود الدراس
تم التعرف على استخدام العالقات العامة للفيس بوك في إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة       

 .عينة الدراسة وذلك في إطار نموذج العالقة بين وسائل التواصل االجتماعي وإدارة السمعة
 : األبحاث المستقبلية التي يمكن إجراؤها مثلوقد أثارت الدراسة ونتائجها مجموعة من 

 .بناء سمعة المنظمات الحكومية  يمدى فاعلية المواقع اإللكترونية ف -1
 .تشكيل سمعة الدول يدور العالقات العامة الدولية ف -2
 . استراتيجيات إدارة سمعة المنظمات وقت األزمات  -3
 .إدارة السمعة اإللكترونية -4
  .على سمعة المنظمة  االعالقات العامة الرقمية وأثرهأخالقيات ممارسة  -5
 . الحكومية محددات بناء سمعة المنظمات غير -6

 ة:  ساإلطار المعرفي للدرا
   :مفهوم اإلدارة السمعية ومكوناتها   

العامة            العالقات  من   تحتل  للعديد  اإلداري  الجهاز  التنظيمي في  الهيكل  داخل  مكانة خاصة 
في عمل المنظمة وإدارة    ي ارئيس   احيوية والتي تعتبر نشاط    ا لما تؤديه من وظائف وأدوارالمنظمات نظر  

 ا.سمعتها وهو ما يشكل أداة تفاعل نشطة داخل المنظمة وخارجه
العامة           العالقات  تقوم  ا  ولكي  يجب بهذا  وتوظيف  أ  لدور  الصادقة  المعلومات  على  تعتمد  ن 

 . االستراتيجيات االتصالية المناسبة وذلك لبناء سمعة المؤسسة وتعزيز فرص بقائها واستمرارها
الجماهير المستهدفة    ى ن الهدف النهائي إلدارة سمعة المنظمة هو دعم الثقة والوالء لد أ   ويتضح من ذلك

 اأ واحد  ن خط  أ  الإلى فترة زمنية طويلة لبنائها  إسمعة المنظمة تحتاج  ن  أ  وأصحاب المصلحة مع مراعاة
 . ن يدمرهاأ  يمكن

إلى العمل على إيجاد مفهوم لسمعة المنظمات لتعريفها بطرق    وقد اتجهت الدراسات األكاديمية         
  مة على أنه يزال هناك تباين كثير في وجهات النظر ولكن يمكن تعريف سمعة المنظ  عديدة حيث إنه ال

لد  المنظمة  لجاذبية  جماعي  بمجموعة ى  )تقييم  العالقة  ذوي  المصالح  أصحاب  من  معينة  مجموعة 
تتنافس معها المنظمة للحصول على الموارد   الغمري مرجعية من المنظمات التي  ص    ،م2018  ،)إسماعيل 

 . خاللها قياسهاويوضح هذا التعريف كيف تقوم السمعة بخلق القيمة وتوفير معايير يمكن من  ( 13
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 والمستمرة والمتواصلة نها كافة الجهود االتصالية المنظمة أ  على ا تعريف إدارة السمعةويمكن أيض         
الت سواء    ي والمباشرة  بالجمهور  عالقتها  وتطوير  دعم  في  المنظمة  داخلي  اك  تتبعها  خارجي  أا  ن  وذلك م  ا 

                                                                                       (Deephouse,D,2002, pp18الجمهور )ثقة وحب ورضاء هذا  الكتساب 

 :وبهذا يمكن تعريف إدارة سمعة الجامعات كالتالي

الت        والمستمرة  المنظمة  الجهود  كافة  االستراتيجيات    يهي  توظيف  خالل  من  الجامعة  تتبعها 
اال والخارجيوالتكتيكات  الداخلي  بالجمهور  عالقاتها  وتطوير  لدعم  المختلفة  ثقت  ؛تصالية  لكسب    ه وذلك 

والمساهمة في    منه،  اكيد على دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلى باعتبارها جزء  أووالئه من خالل الت
 تطويره. 

   السمعة:مكونات إدارة 
     كالتالي:عدد من العناصر  يتشكل سمعة المنظمة ف  ييمكن توضيح المكونات الت   
    :( الوالء العاطفي نحو المنظمة1

يعد الوالء العاطفي من أبرز مكونات سمعة المنظمة وهو الذي يجعل المؤسسة قادرة على تحمل مزيد     
نحومن   المؤسس  المسئولية  بين  الثقة  من  يزيد  مما  وهوة  جمهورها  تشكيل    وجمهورها  في  يساهم  ما 

بالوالء  لها  يدين  والخارجي  الداخلي  جمهورها  جعل  في  األساسي  المنظمة  دور  تحديد  ويمكن  سمعتها. 
خرى الذين يتم استقطابهم  إطار من الثقة والحب والتقدير وهو ما ينعكس على الجماهير األ   ي فيالعاطف

   (101، ص  م2015 طنطاوى،ن ا)ميرهكجمهور داخلي )موظفين أو عمالء( 
أهمن  أ  شك  وال      الت  من  هي  هتواج  أن  يمكن  يالتهديدات  مستو   المنظمات  في    ى انخفاض  الثقة 

 ( 27, صم2006)ديفيد فيليبس,  .المنظمةمما يؤثر على سمعة المنظمة وبالتالي يقل تعاطف الجمهور معها
  :( المسئولية االجتماعية للمنظمة2

نشطة ومسئوليات المنظمة تجاه المجتمع المحلي ويعد سعي المنظمة لتحسين سمعتها  أ   ويقصد بها      
هدف   االجتماعية  المسئولية  خالل  مستو مهم    امن  على  للمنظمات  والخارجي  ى ا  الداخلي    ، الجمهورين 

ن في تلك األنشطة  فأنشطة المسئولية االجتماعية للمنظمة ينعكس على العاملين بالمنظمة والذين يشاركو 
لى تكوين سمعة طيبة عن  إمما يؤدي    ؛وهو ما يجعلهم يشعرون بالرضا نحو منظمتهم لدورها االجتماعي

الخارجي ف  ى ما على مستو أ  ،المنظمة لدي جمهورها المسئولية االجتماعية يمكنإالجمهور  برامج  ن  أ   ن 
 (  Birth,G., illia, L, luriaf, and ZampariniA, 2006, PP.182, 196) .تحقق رضا العمالء عن المنظمة

   :( البيئة الداخلية )الموظفين(3
الداخلية        العمل  بيئة  وخصوص    إحدىتمثل  السمعة  بناء  في  المهمة  االتصال  المكونات  ظل  في  ا 

دراك  وينعكس ذلك على اإل  ،العاملين  ىالمزدوج بين العاملين واإلدارة العليا مما يحقق الرضا الوظيفي لد 
و اإل المنظمة  عمل  لبيئة  للجمهور  لهاإيجابي  تقيمهم  منظمتهم  يجابية  لسمعة  تقييمهم  وتعتبر    ،وبالتالي 
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نهم يقومون بدور  أ  إلدارة سمعة المنظمة حيث   مهم ا  ساسية للموظفين كونهم عامال  أسمعة المنظمة قيمة  
فاروق رضو ي.  الخارجفاعل ومؤثر بها وخاصة عند التعامل مع الجمهور     –  200ص ص    ،م2006ن,  ا)أحمد 

202)                                             
 : ( األداء المالي للمنظمة4
 أحد مكونات السمعة وتطوير أعمال المنظمة.   ييمثل األداء المال  
لى أداء  إن هناك عالقة بين سمعة المنظمة وأدائها المالي وأنها تقود  أ  أثبتت العديد من الدراسات        

 Rose, c and Thomsen ) .لى سمعة طيبةإألن األداء المالي المرتفع يقود  ،مالي مرتفع والعكس صحيح 

, S, 2004 , pp201-210)   للمنظمة   يتعريف فئات الجمهور بالمركز المال  يوتسهم اتصاالت المنظمة ف
من ثقة   وتطوره  على  ينعكس  ما  وهو  المباشر  االتصال  وأدوات  والمطبوعات  السنوية  التقارير  خالل 

 ( 202-200، صم2006ن، وا فاروق رض )أحمد. يجابيةإالجمهور بالمنظمة ويزيدها 
ا ودعم رضا الجمهور وهذا ا زيادة نسبة القيمة السعرية المحققة نسبي  يض  أومن تأثيرات األداء المالي       

وقد أوضح   الربحية  طردي  أ   Fombrunيؤثر في زيادة  تتناسب  الشركات  سمعة  المستو ن  مع  المالي    ى ا 
تحظى بأسهم كبيرة وعالية تتجه ألن تحقق معدالت ربحية أكبر وهو ما    ين الشركات التأي أللمنظمة  

                                                                   (Fombrun,C.J.,2000,Pp 241, 255) .ينعكس على سمعة المنظمة 
 :والخدمات ( سمعة المنتجات5

تتحقق السمعة الجيدة لمنتجات المنظمة من خالل تقديم منتج متميز يشبع حاجات الجمهور ويفي        
باستمرار تطويره  ويتم  العملية    ،بمتطلباته  )مخرجات  الخاصة  للجامعات  بالنسبة  هذا  المنتج  ويعنى 

تقديم طالب متميز    ،التعليمية( ممثلة في الخريجين وتتحقق السمعة الجيدة لمنتجات الجامعة من خالل 
باستمرار تطويره  ويتم  بمتطلباته  ويفي  العمل  سوق  حاجة  تدعيم    ،يشبع  في  الجامعة  اتصاالت  وتسهم 

الجامعة المتكاملة ومساهماتها في   سمعة خريجي  التسويقية  من خالل دورها كأحد عناصر االتصاالت 
 (8ص   م،2015 ،ف)ماجدة عبد المنعم مخلو  ة.األنشطة االتصالية للجامع 

  :نة المنظمة في السوق )الرؤية والمهمة والقيادة(ا( مك6
تتحدد مكانة المنظمة من خالل توصيف المنظمة للمهام التي تؤديها في السوق والرؤية التي تعمل        

من خاللها لتحقيق هذه المهام وتقوم إدارة االتصاالت بالمساهمة في وضع التصور المالئم لتلك الرؤى  
التي تستخدمها المختلفة  الجمهور عبر وسائل االتصال  إلى  المنظمة ويتم من خاللها   والمهام وتقديمها 

  (202 -200ص م،2006 ،أحمد فاروق رضوان). التعبير عن القيم واألخالقيات التي تعمل المنظمة من خاللها
وتشمل رؤية ومهمة المنظمة كافة المعلومات التي تتناول تعريفا بالشركة أو المنظمة وأساليب العمل      

واستراتيجياتها والمسؤولية االجتماعية لها واألهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها باإلضافة  وقيم المنظمة  
المنظمة ينعكس على تطوير سمعة   الجيدة لرؤية ومهمة  المستقبلية وال شك أن الصياغة  إلى توجهاتها 

  (139 :119ص ص   ،م2003دارلينغ,  )غراهام. المنظمة لدى الجمهور
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 : وبناء وإدارة السمعةا: قواعد ثأني  
العالقات    المنظمة وهي:يتم في ضوئها بناء وقياس سمعة    يهناك عدد من القواعد الت صناعة   العامة,)مجلة 

 (  20ص   م،2013
  انعكاس لواقع يترسخ ويتضح في حياة المنظمة وتصرفاتها مع جمهورها الداخلي  : وهيالثقــــة (1

 والخارجي.              
 ويعنى إقامة عالقات طيبة واستمرارها بين المنظمة وبين جمهورها الداخلي والخارجي وسائر   م:االلتــزا( 2

     .تتعامل مع المنظمة يالمصالح الت  مجموعات             
 عن  رد نية وبتجلى األمور بعقالإ: وتعنى العمل بمصداقية في كافة المجاالت والنظر ( المصداقية3

 هو   خر تقديم ونشر كل ماآخرى وبمعنى أالذات والميول الشخصية وعدم التحيز لجهة دون             
               .صحيح             

 لمعرفة  يوتعنى سعي المنظمة إلرضاء جمهورها الداخلي والخارجي عبر استطالعات الرأ( الـــــرضا: 4
 ا للجمهور.       تعرضه ياألداء وجودة خدماتها الت ى مستو               

     قناع الجمهور والمؤسسات األخرى إ: ويعتمد على نجاح المؤسسة في ( المصالح المتبادلة بين الطرفين5
 ي ببذل جهود مشتركة وتقديم العون والمنفعة للطرفين وترسيخ فكرة االستفادة المتبادلة الت              
 من سلع وخدمات ولألفراد والمؤسسات لما تقدمهعلى مقابل  للمؤسسة الحصول تضمن               
          األخرى.              

 في تطوير  االجتماعية والمساهمةوتعنى تبني المنظمة لبرامج المسئولية  المجتمعية:( العالقات 6
 . مما يحسن نوعية ورفاهية العاملين والمجتمع بشكل عامالمجتمع                          

  ، أون الين(يوالبحث العلم يموقع وزارة التعليم العال ) الخاص:أهداف التعليم الجامعي  -
 نشر مظلة التعليم العالي في كافة ربوع الجمهورية عبر مشاركة فاعلة من القطاعين الخاص   -1

 واألهلي )جامعات ومعاهد خاصة وأهلية(.      
 جوانبها من خالل االرتقاء بجودة الخدمات التعليمية تحقيق جودة العملية التعليمية في مختلف  -2

 التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص.    
 . التعليم الخاص تحسين تنافسية نظم ومخرجات   -3    

 وقطاعات التنمية.  خلق عدد من التخصصات التعليمية تلبى احتياجات المجتمع -4
 تعظيم دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع وتنميته من خالل الخدمات المرافقة التي     -5

 -الوحدات والمراكز اإلنتاجية والخدمية–مراكز االستشارات  –تقدمها مثل )المستشفيات الجامعية      
 الخدمات التدريبية(.        

 ة في مجال العلوم والتقنيات حول العالم.تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النظم المتطور   -6
 تطوير اتجاهات التخطيط الجامعي من حيث آساليبه واتجاهاته.   - 7     
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 توثيق صلة التعليم الجامعي الخاص بالتنمية الشاملة في الدولة.   -8
 المالئمة ألصول الثقافة  الثقافية وأساليبهاتحقيق مساهمة التعليم الجامعي الخاص في التنمية    -9

 العربية.     
 تحقيق التوازن بين الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي وبين حاجات التنمية، وبين الكم  -10 

 لنوع من التعليم. واالهتمام بالفئات االجتماعية المحرومة من هذا اوالجودة          
         

العامة والتي بدورها لعبت دور ا كبير ا في   العالقات  الخاصة اهتمام ا كبير ا لمهنة  الجامعات  وقد أعطت 
   ⃰ *دعم سمعتها وذلك من خالل

   
القيام بالنشاط اإلعالمي والدعائي للجامعة بهدف تحسين سمعتها وصورتها الذهنية وتعريف الجماهير    -

العلمي   دفع البحث  العلمية والحكومية والخاصة من أجل  الجامعات والهيئات والمؤسسات  باتجاه  بنشاط 
    العلمي في الواقع وبالتالي االستفادة المادية منه.  التطبيق

التأكيد بناء عالقا  - ثقة وتعاون الجمهور الخارجي للجامعة من خالل  ت متعددة مع الجامعات وكسب 
الغاية    على هو  للمجتمع  المكون  الجمهور  وأن  تطويره  في  والمساهمة  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  دور 

 األساسية لعمل الجامعة وأنها جزء من المجتمع بجميع تفاعالته.
 التعرف على األفكار واآلراء والمقترحات التي يكونها الجمهور الداخلي أو الخارجي للجامعة من خالل     -

في      يساهم  مما  ومصداقية  مواجهة  بكل  العليا  اإلدارة  إلى  وتوصيلها  اإللكترونية  الرأي  استطالعات 
 سياسات الجامعة ويعود بالنفع عليها.  رتغيي

 طار من المسئولية االجتماعية التي توضح دور الجامعة تجاه المجتمع  توضيح دور الجامعة في إ -
 المحلى باعتبارها جزء ا منه.      

 تدعيم العالقة بين الطالب واألساتذة وبنائها على األسس السليمة. -
إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة عن طريق العالقات العامة يجب أن يرتبط   وال شك أن    

ارتباط ا مباشر ا بالخطط االستراتيجية الموضوعة سلف ا، لذا كان البد من التعرف على أنواع استراتيجيات  
 االتصال في العالقات العامة.

نما  وإدام استراتيجية واحدة لالتصال يمكن استخ نه الأ على فرضية أساسية مفادها يقوم نموذج رولز
  يويمكن استعراض االستراتيجيات االتصالية ف ي، يمكن استخدام االستراتيجية األنسب لكل موقف اتصال

 (  - (Taylor & Francis, 2009, p 70 (1349:1351، ص  م2008 )خيرت عياد، ي:العالقات العامة كالتال
 استراتيجية اإلعالم:  -1

 
العامة في دعم سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة من خالل المقابالت التي قامت بإجرائها مع   العالقاتاعتمدت الباحثة في التعرف على دور  *

 ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الجامعية محل الدراسة. 
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لهذه اويكون االتصال وفق    اتجاه واحد معبر  الا  مضمونه االتصالي عن وجهة نظر  ا  ستراتيجية في 
تقديم المعلومات كاملة للجمهور وتتطلب هذه االالمؤسسة وتعتمد هذه ا ستراتيجية  الستراتيجية على 
المنظمة الجامعات عبر   ،وضوح سياسة  قيام مواقع  المعلومات    وتتضح في  بالتركيز على  اإلنترنت 

أشكال   استخدام  والتركيز على  بها  تقوم  التي  واألنشطة  ومنتجاتها  ومهمتها  الجامعة  بتاريخ  المتعلقة 
للموقع  مثل خريطة  فنية  أدوات  استخدام  وكذلك  والتقارير  واألخبار  الصحفية  البيانات  مثل  إعالمية 

 . لبقية أجزاء الموقع والروابط
 استراتيجية الحوار:  -2     
انخراطها في    خالل وجود مضامين على صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية توضح درجةمن      

الجامعة والتعبير عن   للجمهور بالمشاركة في مناقشة سياسة  العامة وكذلك وجود روابط تسمح  القضايا 
وتقديم والمعلومات   رأيه  استخدام   يالت  ى والشكاو   المقترحات  وكذلك  الجامعات  قيادات  بسلوكيات  تتعلق 

 .  يالجامعات لمواقعها وصفحات الفيس بوك الخاصة بها في إجراءات استطالعات الرأ
 :استراتيجية بناء العالقات-3

وتجمع هذه االستراتيجية بين االتصال في اتجاهين والمضمون االتصالي الذي يعبر عن وجهة نظر  
  ،ة ما يتم توجيه هذه االستراتيجية للجمهور النشط وينتج عنها تطوير لسياسات المنظمةد وعا المنظمة

االستراتيجية برامج المسؤولية االجتماعية التي تسهم في بناء سمعة طيبة للمنظمة عن   وتتضمن هذه
 . طريق بناء عالقات قوية ومستمرة مع جمهورها

 استراتيجية الصورة الذهنية: 
تشكيل       على  االستراتيجية  هذه  من    تعتمد  يقدم  ما  خالل  من  المنظمة  عن  الجمهور  انطباعات 

 . مضامين مختلفة ومتنوعة
 استراتيجية التوعية واإلرشاد:

واتجاهات        معارف  تغيير  بهدف  الجماهير  مع  المستمرة  االتصاالت  االستراتيجية  هذه  وتستخدم 
    .ايا الهادفةوسلوكيات جمهور معين وإرشاده نحو القض

 :استراتيجية التوعية واإلرشاد -2
وتحسين األداء للمؤسسة تجاه    المشاكل،استراتيجية التيسير: وهي تحسين القدرة الجماعية للتكيف وحل  

وتهدف االستراتيجية إلى تعريف الجمهور بالتسهيالت التي اتخذتها    معها،جمهورها والبيئة التي تتعامل  
عن طريق تقديم المعلومات التي    المؤسسة،ها وفق الخدمات المقدمة من قبل  المؤسسة لمساعدة جمهور 

 .تساعد الجمهور على االستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الشركة إلى جمهورها
اإلقناع  -3 ااستراتيجية  هذه  تستهدف  طريق  ال:  عن  مباشر  بشكل  والجماعات  الفرد  إقناع  ستراتيجية 

ا،التغيير في االعتقادات واآلراء والتوقعات والمواقف والسلوك   عن طريق تقديم أفضل الخدمات وإعداد   مع 



                                                   www.epra.org.eg                          www.jprr.epra.org.eg                       سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص / الثاني والثالثون العدد  75 ا

رسائل اتصالية مؤثرة للمتلقين على سلوكهم باآلراء والمقترحات المطروحة التي من شأنها أن تخدم سياسة  
 .جمهورها من المتلقين المؤسسة تجاه

التعاون   -4 المؤسسة  : وتظهر فاعليتها عندما يكون هناك توافق في الرؤى واألهداف بين  استراتيجية 
خدمات  و   ،والجمهور تطوير  أو  ما  موضوع  تحديد  في  لمشاركة اآلخر  بالحاجة  منهما  كل  يشعر  عندما 

وجمهورها   المؤسسة  بين  ما  مشترك  إحساس  إحداث  طريق  عن  صحيحة  المؤسسة  معلومات  بتقديمها 
ودقيقة وصادقة لجمهورها معبرة بذلك عن دور الجمهور في التغلب على ما يواجه المؤسسة من مشكالت  

 . طارئة مستقبال  
 

 : توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة المؤسسات
عالم         في  حقيقية  وثورة  نوعية  نقلة  التسعينيات  عقد  منتصف  في  التكنولوجية  التطورات  أحدثت 

شبكة  حيث   ،االتصال لكافة   انتشرت  الطريق  ومهدت  بفضائها  العالم  هذا  أجزاء  ربطت  التي  اإلنترنت 
 شبكات االجتماعية   إلى ظهور مواقع ال ىوهو ما أد  ؛المجتمعات للتقارب وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات 

  Social Networks   ف االتصالية  األدوات  من  العديد  بين  الشبكات  هذه  واحد؛ موقع    يحيث جمعت 
        .الفرصة للمستخدمين ليختاروا وسيلة من تلك الوسائل المتاحة ىما أعط ووه

 : ويمكن تعريف موقع الفيس بوك 
 ذات طابع اجتماعي يسهل التفاعل النشط بين األعضاء المشتركين في هذه  يلكترون إنه موقع أ على     

على الطبيعي  الشبكة  الواقع  يحاكي  افتراضي  عالم  خالل  من  الشبكات    ،اإلنترنت  مواقع  وتستخدم 
للتعبير عن   صغيرة  منافذ  خالل  من  والسابقة  الحالية  العالقات  على  الحفاظ  عام في  بشكل  االجتماعية 

والتفاع والمعلومات  اآلراء  والمعارف  والخبرات  التجارب  نقل  خالل  من  البعض  بعضهم  األعضاء  مع  ل 
حد أوالفيس بوك هو    ،إضافة إلى المراسلة الفورية والرسائل الخاصة  ،والملفات والصور ومقاطع الفيديو
حدود مدونة شخصية  ىن ال يتعد اوك  (مارك زوكربيرغ)تأسس على يد  .  أشهر مواقع التواصل االجتماعي

عام   فبراير  في  نشاطه  بداية  العالم  م2004في  دول  كافة  إلى  المتحدة  الواليات  حدود  )محمد .  وتجاوز 
 .( 76، ص م2012المنصور, 

ويعد الهدف الرئيسي من استخدام الشباب لموقع فيس بوك هو التواصل مع المستخدمين اآلخرين       
 المستخدمين.النابعة من االهتمامات المشتركة بين  والتفاعل معهم وكذلك مناقشة الموضوعات 

(The wall. M., 2008, p . 1321. ) 
 :مميزات استخدام الفيسبوك في العالقات العامة

 نجاز وظائفها وتحقيق أهدافها هو  إ ن صميم عمل العالقات العامة ووسيلتها األبرز فيأ من المعلوم     
ومن هنا يأتي    ،والذي يساهم في بناء السمعة الطيبة للمؤسسة والحفاظ عليها  ،االتصال ذو االتجاهين 

بأهميةاإيم منظمة  العامة في أي  العالقات  إدارات  بوك في    ن  الفيس  ومنها  المتعددة  بخدماته  اإلنترنت 
 ووظائفها. تحقيق أهدافها 
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  ، )كيف تستفيد من العالقات العامة   القات العامة كالتالىن يتيح العديد من المميزات للعأ  ويمكن للفيس بوك
 ؟ أون الين(

بشكل  -1 والخارجي  الداخلي  الجمهور  اتجاهات  على  التعرف  العامة في  العالقات  يساعد ممارسي 
      &Briones, 2011, p38) (Rowenal. أسرع من ذي قبل

دور   -2 النشرات  ا  بارز  ا  يلعب  بواسطة  المختلفة  بشرائحه  للجمهور  الصحيحة  المعلومة  إيصال  في 
 وغيرها. اإلخبارية اإللكترونية الدورية 

 تميز يساهم في تسويق المؤسسة وتعزيز سمعتها على المستويين المحلي والدولي خاصة في ظل  -3
 تنشر على  نأ  ن المؤسسات تهتمأ حيث نجد  ،اإلنترنت بتخطيه للحواجز الجغرافية والثقافية وسيلة        
 متعددة. اإلنترنت بلغات          

وتكلفة على  ا  ووقت  ا في ترويج وتسويق خدمات ومنتجات المؤسسة مما يوفر جهد  ا بارز  ا يلعب دور   -4
ن تقنيات التجارة  أ حيث  ،إدارات العالقات العامة وأقسام اإلعالن والمبيعات في المؤسسات 

تصال الحديثة تتطور بشكل متسارع وكبير ولم  ال اإلنترنت وغيرها من وسائل ا راإللكترونية عب
 . تقف عند حد الترويج للسلع بل يتم من خاللها البيع المباشر للسلع والخدمات 

يساعد ممارسي العالقات العامة على مواجهة األزمات التي تتعرض لها المؤسسة بل والعمل   -5
وذلك عبر المتابعة المستمرة لتوجهات ورود الفعل المحيطة التنبؤ بها قبل وقوعها   على

 .((Wlimothy Combs, 2001, p93. بالمؤسسة
يسىىاعد علىىى إقامىىة عالقىىة جيىىدة ومتفاعلىىة مىىع وسىىائل اإلعىىالم والصىىحفيين حيىىث يعطىىي المؤسسىىة  -6

أو  اصىور   نيات ال محدودة للتواصل الفوري وتوفير أي معلومات مطلوبة بأشكال مختلفة سواء  اإمك
  .(.Melanie James, 2009, p142) .حصاءات إو أأو فيديو  انصوص  

ا وسىىىيلة فعالىىىة فىىىي دراسىىىات وأبحىىىاث العالقىىىات العامىىىة للتعىىىرف علىىىى الىىىرأي العىىىام اإلنترنىىىت عمومىىى   -7
نيىة اسىتخدامه بصىورة فعالىة فىي التقيىيم الفىوري اإضىافة إلمك  ،نطباعاته عن المؤسسىةانعكاساته و او 

 وغيره.لعالقات العامة ونالحظ ذلك في استخدام أساليب االستطالع االلكتروني لبرامج وخدمات ا
يتشارك ويتفاعل فيه الجمهور مع   ينشاء مجتمع افتراض إ تدعيم خاصية الحوار من خالل -8

    للمنظمة.يعزز من والئه  العامة مماممارسي العالقات 
 ي:جتماعالمواقع التواصل اضوابط العمل األخالقي لممارس العالقات العامة على 

ا من متطلبات أساسي  ا ن فرض معايير األخالق في مهنة العالقات العامة أصبح مطلب  أ شك ال      
 نه ال يمكن ألي برنامج من برامج العالقات العامةأ اإلنترنت حيث  ممارسة المهنة وخاصة بعد دخول

  )وليد خلف هللا، :ن إيجازها في العناصر اآلتية األخالقية والتي يمك  ئن ينجح دون وجود التزام بالمباد أ
 ون الين( أ
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ن فىىىي ممارسىىىته انسىىىاحتىىىرام المبىىىادئ والقواعىىىد األخالقيىىىة الىىىواردة بىىىاإلعالن العىىىالمي لحقىىىوق اإل -1
 .لمهنته

  مضللة.االلتزام بعدم نشر معلومات كاذبة أو  -2
 المسىلك الشخصىي ممىا سىيكون لهىا حتىىأن يأخذ في االعتبار الطابع العام لمهنتىه فىي مسىلكه  -3

 :نعكاس على األحكام المأخوذة على المهنة في مجموعها ويتحقق ذلك من خاللا
باألخالقيات التي تكفىل ممارسىة العالقىات العامىة علىى أسىس سىليمة وتتسىع األخالقيىات لتشىمل   )أ( االلتزام

نىىة والسىلوك الجيىىد والسىمعة الطبيىىة وغيرهىىا مىن القىىيم التىي تبعىىث علىى االقتنىىاع واألمىىن امالصىدق واأل
ن يراعيىىه ممارسىىو العالقىىات العامىىة أثنىىاء أ والطمأنينىىة والثقىىة والمصىىداقية فىىي التعامىىل وهىىو مىىا يجىىب 

 .اإلنترنت  عملهم على شبكة
ا إلىىىىى الحقىىىىائق المدعمىىىىة بىىىىالبحوث اسىىىىتناد  )ب( الموضىىىىوعية فىىىىي األقىىىىوال واألفعىىىىال والحكىىىىم علىىىىى األمىىىىور 

نحرافىىىات أو والدراسىىىات التجريبيىىىة والبعىىىد عىىىن التحيىىىز الشخصىىىي وكىىىذلك البعىىىد عىىىن كافىىىة صىىىور اال
لكترونىىي للمنظمىىة والتعامىىل إلالتىىي تىىرد إلىىى البريىىد ا ى عىىدم التىىدخل فىىي الشىىكاو  :التقصىىير ومثىىال ذلىىك

  .معها بكل حيادية وموضوعية
ا مىىن المرونىىة وحسىىن التصىىرف وهىىو مىىا يتطلىىب سىىرعة العالقىىات العامىىة قىىدر   وسىىن يمتلىىك ممار أ )ج( يجىىب 

ه يجب توافر ثقافة عامة وعريضىة فىي مختلىف المجىاالت أن كما ،البديهة والقدرة على تحليل المواقف
 .والنواحي

لوقىت اإلنترنت فىي ا نجاز كل العمل المطلوب منه عبرإ بمعنى ؛نضباط في العملإلبالجدية وا  ( اإللتزام)د 
 المناسب وعدم إغفال أي من عناصر العمل مما يؤدي في النهاية إلى زيادة ثقة الجماهير.

نة وااللتزام باللغة البسيطة الواضحة وذلك أثناء الرد على استفسارات الجماهير أو اعن اللغة الرن  )هى( البعد 
 قىىات العامىىة الجيىىد عىىنفالرسىىالة الواضىىحة هىىي التىىي تميىىز ممارسىىي العال ،لكترونىىيإلأثنىىاء التحريىىر ا

 .غيره
بات   -4   الذي  للعالم  التلقائي  وشبه  السريع  الهائل  التحول  ظل  وفي  العامة  العالقات  لموظفي  ينبغي 

الهيكلية   الثورة  هذه  توظيف  عالمية  بقرية  فجأة    لمعلوماتهم،أشبه  تظهر  التي  القضايا  مع  والتعامل 
يظل .وتغييرات  تتعد   اإلنترنت  وبهذا  لذلك تعجز    ى وسيلة ذات طبيعة خاصة  الجغرافية ونتيجة  الحدود 

قو  تطبيق  عن  الممارسيناالدول  كافة  على  الخاصة  وأخالقياتها  الدول    ،نينها  من  العديد  اتجهت  وقد 
القو  لتنفيذ  ثنائية  اتفاقيات  إبرام  إلى  ا االمتقدمة  أو  عدد  النين  تضم  دولية  تحالفات  إلى  دول نضمام  من  ا 

كما سعت بعض المنظمات الدولية إلى إصدار    ،اإلنترنت   للتغلب على المشكالت الخاصة بطبيعةالعالم  
سعي   عالمية  أخالقية  عبر  امواثيق  الممارسات  تنظيم  ما  ،اإلنترنت   إلى  ذلك  وخصوص    ومع  العالم  ا  زال 

)وليد   .اإلنترنت  الدول النامية بحاجة إلى استحداث نظام أكثر فاعلية وقدرة على ممارسة العمل على شبكة
 خلف هللا، أون الين( 
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 :وتفسير نتائج الدراسة التحليليةعرض 
للمؤسسات الجامعية عينة   بوك التابعة الفيسكيفي لصفحات التحليل اليتناول هذا الجزء نتائج دراسة  

  الدراسة
 للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة بوك  الفيسية عن صفحات األساس البيانات: أوال  

    .ar.facebook.com/o6u.eg/-https://ar   أكتوبر 6صفحة جامعة                                

ar.facebook.com/mustuni/-https://ar   ولوجيا              صفحة جامعة مصر للعلوم والتكن 

   الشروق ة أكاديمي صفحة

https://www.facebook.com/Elshoroukacd/                                                           
                           

   https://www.facebook.com/IAEMS/  اإلعالمصفحة األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم        
 ( خ الدخول للصفحات ومتابعتها )يوم / شهر / سنةتاري * 
  م12/2020/ 31حتى   م1/2020/ 1في الفترة من    

 : ركزت عليها صفحات الفيس بوك عينة الدراسة ي: طبيعة المضامين التثاني ا
منها  ا منشور   172وقد بلغت عدد المنشورات في صفحات األربع مؤسسات جامعية خالل فترة الدراسة   

  امنشور   39بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و  اخاص  ا منشور   55أكتوبر و  6بجامعة    اخاص   امنشور   58
  اإلعالم.باألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم  اخاص  ا منشور   20كاديمية الشروق و أب  اخاص  

وقد حرصت   تناولتها صفحات الفيس بوك عينة الدراسة  يمن خالل التحليل يتضح تنوع المضامين الت
المؤسسة ورؤيتها وفلسفتهااألربع صفحات على نشر مضامين   تاريخ  للتواصل  وكذلك    ،عن  معلومات 

في تشكيل السمعة وتكوين صورة ذهنية    اهم  م  عد عامال  بهذه المعلومات ي  ن إعالم الجمهور  إحيث    معها
  يتسنى على رؤية ورسالة المنظمة حتى    ي شك أن الموقع الجيد هو الذي يحتو   وال  ،جيدة عن المؤسسة

   .تعكس رسالتها ورؤيتها يللمستخدمين التعرف على أهداف المنظمة الت
يتعلق    تصدرت   بالتنويهاتوفيما  التحليل أكا  فقد  فترة  خالل  للطالب  تنويهات  تقديم  في  الشروق  ديمية 

جامعة والتكنولوجيا    6  يليها  للعلوم  مصر  جامعة  ثم  وعلوم  خير  وأأكتوبر  للهندسة  الدولية  األكاديمية  ا 
حول    ،اإلعالم التنويهات  ورفعإودارت  المحاضرات  بعض  التعليم    لغاء  نظام  على  المحاضرات  كافة 

 . وتعليق الدراسةلكتروني إلا
عليه      والحرص  التنويهات  هذه  مثل  تقديم  التا  ويعد  الجهود  مع   يضمن  للتواصل  المؤسسة  تقدمها 

   .مؤسسات على توضيحها 4فقد حرصت الى  ،جمهورها
الطالبية  وفيما يتعلق      أكتوبر وحرصت على نشر عدد أكبر من    6فقد تصدرت جامعة    باألنشطة 

عن   الطالبية  فاألنشطة  بالجامعة  الصيدلة  كلية  مشاركة  خالل  من  الدراسة  عينة  المؤسسات    ي باقي 
 ، بداع الموسم الثامنإوكذلك مشاركة كورال الجامعة بمسابقة   ،لكلية الصيدلة جامعة سوهاج  يالملتقى الثان

https://ar-ar.facebook.com/o6u.eg/
https://ar-ar.facebook.com/mustuni/
https://www.facebook.com/Elshoroukacd/
https://www.facebook.com/IAEMS/
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بجامعة   الصيدلة  كليات  لطالب  اإلكلينيكى  التدريب  الدولية    .أكتوبر  6وكذلك  األكاديمية  حرصت  وقد 
اإلعالم  ل كلية  لطالب  زيارة  عن  أعلنت  حيث  الطالبية  األنشطة  توضيح  على  اإلعالم  وعلوم  لهندسة 

لألكاديمية السويس  الكتاب   ، جامعة  لمعرض  الطالب  زيارة  خاصة    ،وكذلك  منشورات  عدة  وردت  وقد 
ارة للهندسة وزي  يباألنشطة الطالبية على صفحة الشروق من خالل توضيح الجتماع طالب المعهد العال

حيث   ،وفي النهاية تأتي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،نا الطالب بكلية اإلعالم ألكاديمية مصر للطير 
من جامعة بومباى ليتم تدريبهم داخل   يالهند   يمنشور واحد وهو زيارة الوفد الطالب  يال فإلم يظهر ذلك  

 . كلية اإلعالم بالجامعة
  .رات للطالب والمشاركة في مسابقات وملتقيات وبذلك تنوعت األنشطة الطالبية لتشمل زيا

بخصوص      والنصائح(  أما  المعلومات    )المعلومات  تلك  عرض  على  صفحات  األربع  حرصت  فقد 
  .اليوم العالمي للبيئة – هنت نصائح عن االحتياطات الوقائية لفيروس كورونا وطرق لترشيد الميااوك

على تقديم مضامين توضح    أكتوبر  6وفيما يتعلق بأنشطة المسئولية االجتماعية فقد حرصت جامعة  
 :مسئوليتها االجتماعية من خالل

  .)اتخضر لألخضر( وذلك ضمن مشاركة الجامعة في)خضرها(  * مبادرة
   .أكتوبر 6يتام الصفوة بى أ* زيارة لجنة خدمة المجتمع بكلية االقتصاد لدار 

 . 57357  ىت التبرع بالدم لصالح مستشف* حمال
  .* توقيع بروتوكوال تعاون بين جامعة أكتوبر ومحافظة الوادي الجديد لتقديم خدمة القوافل الطبية

 لتزام الجامعة نحو المجتمع المحلي مما يعطي ثقة  ا* معرض خيري للمالبس )وتؤكد تلك األنشطة على 
 .(أكبر في الجامعة  

الشروق في حين سعت   وأكاديمية  والتكنولوجيا  للعلوم  مصر  لعمل خطة لمواجهة أزمة كورونا   جامعة 
وعلوم اإلعالم  حين اتجهت    يوتوقيع بروتوكول تعاون للتوعية البيئية ف للهندسة  الدولية  لى  إاألكاديمية 

وبذلك    الوعي.ستوي  رتقاء بمالالتفاعلي للطالب من خالل تنظيم زيارة لمعرض الكتاب لى  رفع المستوي
والتكنولوجيا  كال    أن  يتضح للعلوم  مصر  جامعة  و من  الشروق ،  الدولية  و   ،أكاديمية   للهندسة، األكاديمية 

 ا ألنشطة المسئولية االجتماعية. ا كافي  اهتمام   وعلوم اإلعالم لم تعط  
  ( (Pana,P.&Xub, J.2009, Pp.251-253وهو ما يتفق مع دراسة 

توصلت      الذي والتي  االهتمام  االجتماعية  المسؤولية  أنشطة  تمنح  لم  الصينية  المؤسسات  أن  إلى 
  تستحقه.

والفاعلياتبخصوص       الى    األنشطة  حرصت  مضامين؛    4فقد  وضع  على  الدراسة  عينة  صفحات 
مواعيد   توضيح  على  أكتوبر  جامعة  حرصت  فقد  الجامعة،  تقدمها  التي  والفاعليات  األنشطة  لتوضيح 

لتي تقدمها مثل: ندوة التصدي لحروب الجيل الرابع، وندوة االستثمار في سوق العمل باإلضافة  الندوات ا
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إلى المؤتمرات مثل: المؤتمر الدولي الثالث عشر للمفاصل الصناعية، والمؤتمر العلمي الرابع عشر لقسم  
 األمراض الجلدية والذكورة بكلية الطب. 

والت      للعلوم  جامعة مصر  حين سعت  الرؤي، في  القلبي  اإلنعاش  دورة  مواعيد  توضيح  إلى  كنولوجيا 
 وتوضيح لبروتوكوالت التعاون التي قامت بها. 

وقد أوضحت أكاديمية الشروق عدة فاعليات، منها: اليوم العالمي التاسع الذي ينظمه المعهد العالي      
 ب. للحاسبات، وتكريم الفنان سمير صبري في مهرجان الشروق إلبداعات الطال

_مستقبلك   الحواري  الملتقى  منها:  فاعليات،  عدة  اإلعالم  وعلوم  للهندسة  الدولية  األكاديمية  وأوضحت 
 يهمنا_ وحضور األكاديمية لمعرض أدوجيبت. 

الدراسة، وذلك        الجامعية عينة  المؤسسات  تبذله  الذي  الجهد االتصالي  إلى  النتائج  وتشير هذه 
ويجعل   المنظمة،  سمعة  يعزز  مما  تقدمها  التي  المتنوعة  الفاعليات  نشر  على  الحرص  خالل  من 
ا  الجمهور على تواصل دائم معها، هذا إلى جانب تقديم المحاضرات والندوات التي تستهدف أكبر عدد 

 من الطالب، وهو ما يساهم بشكل إيجابي في تشكيل سمعة المنظمة.  
يتعلق       الجامعة  وفيما  خدمات  حرصت    بعرض  تتعلق    3فقد  مضامين  تقديم  على  صفحات: 

وقد   الشأن،  لهذا  مضمون  أي  اإلعالم  وعلوم  للهندسة  الدولية  األكاديمية  توضح  لم  حين  في  بالخدمات 
 خدمات الترجمة.   –بية  شملت الخدمات الدورات التدري

فوزي،  وهو ما يتفق مع دراسة        ص    ،م2004)أمل  والتي توصلت إلى أن مواقع كبرى،    (261-260ص 
المنظمة،   أعمال  بتوصيف  الخاصة  بالمضامين  األولى  بالدرجة  تهتم  العالمية  األعمال  منظمات  مثل 

 وعرض خدماتها. 
 أما بخصوص إنجازات الجامعة: 

صفحات فقط: على إظهار إنجازات الجامعة في حين لم يتضح ذلك في المضامين    3فقد حرصت       
 أكتوبر.  6التي عرضتها صفحة جامعة 

فقد حرصت جامعة العلوم والتكنولوجيا: على توضيح فوز كتاب المعنى البن البيطار بجائزة أفضل      
 م بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 2019كتاب في التراث لعام 

أ    في  أما  الجامعات  مستوى  على  الثاني  بالمركز  الشروق  أكاديمية  فوز  أعلنت  فقد  الشروق  كاديمية 
 بطولة الجمهورية لكرة اليد.

اللعنة       فيلم  فوز  عن  اإلعالم:  وعلوم  للهندسة،  الدولية  األكاديمية  أعلنت  لقسم    )مشروعوقد  تخرج 
 وق لإلبداع. ؛ لفوزه بالمركز الثالث بمهرجان الشر والتلفزيون(اإلذاعة 

االهتمام        أن  شك  األداء وال  عن  ا  جيد  انطباع ا  تعطي  الجامعة  بإنجازات  خاصة  مضامين  بنشر 
 المهني للعاملين، والطالب في تعزيز سمعتها. 
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 وبخصوص المضامين الترويجية: 
فقد حرصت جميع صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة: على إظهار المضامين       

أكتوبر بنشر مضامين عن مسابقات رياضية، مثل: مسابقة    6وذلك من خالل: قيام جامعة  الترويحية  
 الشطرنج، وكذلك ملتقيات رياضية.  

 ويات خاصة باحتفال الجامعة بفوز وقد حرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: على عرض محت     
 المعنى البن البيطار. باإلضافة إلى اإلعالن عن المسابقة الثقافية. كتاب  

واتجهت األكاديمية الدولية للهندسة، وعلوم اإلعالم إلى وضع مضامين لها عالقة بتكريم الطالب  
 في دورة التربية العسكرية. المتميزين 

الشروق        مهرجات  في  صبري  سمير  الفنان  بتكريم  ا  خاصًّ مضمون ا  الشروق  أكاديمية  وعرضت 
 لإلبداعات. 

 لتعازي: وعن التهاني في المناسبات المختلفة وا
وجامعة   والتكنولوجيا،  للعلوم  جامعة مصر  تقديم    6فقد حرصت  على  الشروق:  وأكاديمية  أكتوبر، 

 عيد الميالد المجيد كمناسبة قومية. التهنئة في 
انتخابات        في  لنجاحه  للهندسة؛  العالي  المعهد  عميد  تهنئة  إلى  الشروق  أكاديمية  اتجهت  حين  في 
 المهندسين. نقابة 
لفوزه  وسع      تخرج؛  كمشروع  اللعنة  فيلم  لفريق  بالتهنئة،  وعلوم اإلعالم  للهندسة  الدولية  األكاديمية  ت 

 بالمركز الثالث بمهرجان الشروق. 
فقد نعت أكاديمية الشروق الطالب )جمال مهني( بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي أما بالنسبة للتعازي:       

 وفنون االتصال. إلعالم 
ونعت أكاديمية الشروق الدكتور: )جمال عاشور( المدرس بقسم المحاسبة بالمعهد العالي للحاسبات      

 وتكنولوجيا المعلومات بالشروق.
الج       إلى  السابقة:  النتائج  إبراز  وتشير  في  الدراسة_  _محل  الجامعية  المؤسسات  تبذله  الذي  هد 

تقدمها إلى الجمهو، ويتضح من ذلك: أن تلك   المؤسسة بشكل جيد، وذلك من خالل: المضامين التي 
المؤسسات تستخدم مواقع التواصل االجتماعي كقنوات أساسية؛ للتواصل مع الجمهور. وهو ما يعد ضمن 

النتيجة مع دراسة الجهود االتصالية التي تقو  م بها تلك المؤسسات؛ للحفاظ على جماهيرها. وتتفق تلك 
 م( 2010فاروق رضوان ,  )أحمد

 والتي تؤكد على أهمية االتصاالت التي تقوم بها المؤسسة في بناء سمعتها، والعناصر المكونة لها. 
الجامعةبخصوص   كليات  عن  للعلوم    المعلومات  مصر  جامعة  صفحة  في  إال  فقط  ذلك  يظهر  فلم 

اللغات    –اآلثار    -الطبية    )العلوموالتكنولوجيا، حيث إنها نشرت مضامين خاصة بمعلومات عن كليات:  
 وطرق التواصل بها.  والطب(والترجمة 

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


 " الجامعية الخاصةفي إدارة سمعة المؤسسات  استخدام العالقات العامة للفيسبوك ": د. رشا عبد الحكيم عامر 82 

 جماهيرها الحوار مع  

" 

 

 وال شك أن توضيح كليات الجامعة يساهم في جذب الطالب؛ لاللتحاق بالجامعة.     
طبيعة المضامين التي ركزت عليها صفحات الفيس ما يخص ترتيب صفحات الفيس بوك وفق وفي      

الدراسة: جاءت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المركز األول؛ حيث حرصت على تنوع    بوك عينة 
 9. يليها في المركز الثانى أكاديمية الشروق، وجاء بها  10مضامين من أصل    10مضامين جاء بها  

أكتوبر، واألكاديمية الدولية لهندسة وعلوم اإلعالم؛    6ن، وفي المركز الثالث جاء كٌل من جامعة  مضامي 
 أنواع للمضامين. 8ألنها تضمن صفحة الفيس بوك الخاصة بهم  

 ثالث ا: طبيعة الجمهور المستهدف:   
قد استهدفت  اتضح من خالل التحليل أن صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة:       

فئات مختلفة من الجماهير. وإن كان ذلك لم يتم من خالل تحديد روابط مستقلة مسماة بأسماء مجموعات  
 المصالح، وإنما ظهر من خالل ما تقدمه عبر صفحاتها من مضامين تهم الجماهير المختلفة.  

أن   التحليل:  خالل  من  الدارسين  ويتضح  قد فئة  ف  بالجامعة  األول  المركز  الجمهور  احتلت  قائمة  ي 
خالل   من  وذلك  الدراسة.  عينة  الجامعية  للمؤسسات  بوك  الفيس  صفحات  تخدمها  التي  المستهدف 
التنويهات التي تقدمها، باإلضافة إلى اإلعالن عن الفاعليات، واألحداث التي تقوم بها الجامعة. وكذلك 

بالعاملين  يأتى الى    االهتمام  في  اإلعالم  وسائل  خال  4في  من  والبيانات  صفحات  الجامعة  أخبار  ل 
 اإلخبارية. 

 م، دور  2006)أحمد فاروق رضوان, ، ودراسة (202م, ص2014)سماح غالب, وتتفق تلك النتيجة مع دراسة       
 (. 35المواقع اإللكترونية للمنظمات الربحية العربية في بناء العالقة مع الجمهور، ص 

المواقع        تستهدفها  التي  الفئات  بين  األول  الترتيب  في  المستهلكين  العمالء  فئة  جاءت  حيث 
 اإللكترونية للمنظمات. تليها فئة وسائل اإلعالم والعاملين. 

فئة         األربعة  بوك  الفيس  مواقع  استهدفت  الجداول   األكاديميين؛وكذلك  توضيح  خالل  من  وذلك 
أكتوبر عن فتح باب التعيين،    6الدراسية، واإلعالن عن عدد من الدورات التدريبية. وقد أعلنت جامعة  

 دريس.  واإلعارة للسادة أعضاء هيئة التدريس. كما أعلنت عن حاجة الجامعة لتعيين أعضاء هيئة ت
والتي توصلت إلى أن كال  من المواقع    (  160م, ص  2015محمد,    )مازن وتتفق تلك النتائج مع دراسة        

الخاصة بالجامعات المصرية، واألمريكية قد اهتمت بالجمهور الداخلي؛ حيث كأن االهتمام بأعضاء هيئة  
 التدريس والطالب في المرتبة األولى.

رغب       النتائج  من  والء  ويتضح  وتدعم  سمعتها،  تدعم  عنها،  جيدة  صورة  تكوين  في  الجامعات  ة 
تقوموا  المسئولين عن وسائل اإلعالم؛ لكي  لها؛ فهي تستهدف الطالب، واألكاديميين، وكذلك  الجمهور 
بنشر أخبار الجامعة بما يسهم في دعم صورتها لدي الراغبين في االنضمام للجامعة بالمستقبل. وبالتالي  

 تنافسية من منافسيها. تحقق ميزة  
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الى        منها    4وحرصت  وكان  الخارجية.  المنظمات  مخاطبة  على:  الدراسة  محل  بوك  للفيس  مواقع 
معرض   على  والقائمون  الكتاب،  ومعرض  الجديد،  الوادي  محافظة  عام  وديوان  ،  Educateجامعات 

مخاطبة الجمهور العام.   مواقع للفيس بوك محل الدراسة على:  4وأكاديمية مصر للطيران. وحرصت الى  
 من خالل: النصائح والمعلومات عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه. 

على:        الدراسة  عينة  األربعة  بوك  الفيس  مواقع  سعت  الخريجينوقد  فئة  سعت  استهداف  فقد   .
رس ، وكو primarera p6أكاديمية الشروق إلى: تقديم كورسات في مجال التصميم الجرافيكي، وكورس  

جامعة   سعت  وقد  البرمجة.  لغة  مبرمجين،    6تعليم  وظيفة  لشغل  حاجتها  عن  اإلعالن  إلى:  أكتوبر 
ومطورين. وكذلك سعت لتوفير فرص لخريجي وطالب الفرق النهائية بكليات الطب والصيدلة بالجامعات  

 الخاصة والحكومية؛ لحضور محاضرة تعريفية عن البورد الكندي. 
مصر للعلوم والتكنولوجيا: الخريجين، من خالل: توفير دورات تدريبية في اللغة  وقد استهدفت جامعة     

. ومن خالل عمل مؤتمر موسع؛ للتوظيف والتدريب بالجامعة. واستهدفت األكاديمية  اإلنجليزية، واأللمانية
بط خريجي  الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم: الخريجين، من خالل: عمل الملتقى األول لخبراء اإلعالم؛ لر 

 شعبة علوم اإلعالم بمتطلبات سوق العمل. 
فئة        استهداف  المحليوجاء  أن    4في    المجتمع  وال شك  الدراسة.  للفيس بوك عينة  فقط  صفحات 

 وضع مضامين تستهدف المجتمع المحلي توضح المسئولية االجتماعية التي تقع على عاتق المؤسسة. 
من قبل صفحتين فقط؛ هي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التي    الطالب المرتقبينوقد تم استهداف فئة  

جامعة   وصفحة  معها.  التواصل  وطرق  الجامعة،  لكليات  معلومات  عرض  خالل:    6كانت  من  أكتوبر 
 اإلعالن عن أماكن شاغرة بفندق الجامعة للفصل الدراسي الثاني.

ألج  الجامعة  توظيف  الجامعة، ويعد  جهود  من  جزء ا  المرتقبين  الطالب  إلى  موجهة  المضمون:  من  زاء 
 وتدعيم صورتها في أذهان الجماهير. 

أكتوبر، وكانت طرح    6في صفحة واحدة فقط. وهي صفحة جامعة    الموردينوجاء االهتمام بفئة        
 مناقصة التوريد، وتركيب مستلزمات وأجهزة معامل كليات الهندسة.

بالجامعة  أما       اإلداريين  العاملين  فئة  يخص  : فيتضح من التحليل أن صفحات الفيس بوك فيما 
عينة الدراسة لم تهتم بشكل كاف  بهذه الفئة؛ وذلك ألن الجامعات تخصص مواقع داخلية على اإلنترنت؛ 

 ن. لالتصال بهم. وبذلك فال تكون صفحات الفيس بوك وسيلة اتصال أساسية بين الجامعة واإلداريي
هي   الجماهير  من  متنوعة  فئات  استهدفت:  الدراسة  عينة  بوك  الفيس  صفحات  أن  يتضح  وبذلك 

 : بالترتيب
بالجامعة    اإلعالم    –)الدارسون  الخارجية    –األكاديمية    -وسائل  المجتمع    –الخريجون    –المنظمات 

، (june, j, 2011, 5p245:241)الموردون(. وتتفق تلك النتيجة مع دراسة    –الطالب المرتقبون    –المحلي  
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أصحاب  مع  التواصل  في  أساسيًّا  دور ا  تلعب  للمنظمات  اإللكترونية  المواقع  أن  إلى  توصلت  والتي 
 المصلحة، وتدعم عالقاتها بوسائل اإلعالم الرئيسة. وتثبت وتحافظ على عالقتها مع المجتمع المحلي. 

تلفة من الجماهير: جاءت صفحة  وفيما يخص ترتيب صفحات الفيس بوك وفق ا الستهداف مجموعة مخ
، وبالتالي استطاعت االستفادة  9فئات من أصل    9أكتوبر في المركز األول؛ حيث استهدفت    6جامعة  

 من إمكانات اإلنترنت في مخاطبة عدة أنواع من الجماهير في وقت واحد. 
فئات.    7ستهدفت  وجاءت صفحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثاني؛ حيث إنها ا      

استهدفت   إنها  حيث  الثالث؛  المركز  في  اإلعالم  وعلوم  للهندسة  الدولية  األكاديمية  صفحة    6وجاءت 
 فئات.

 فئات فقط. 5وجاءت صفحة أكاديمية الشروق في المركز األخير؛ حيث إنها استهدفت 
صفحة   على  المقدم  المضمون  صياغة  في  المستخدمة  االتصالية  القوالب  عينة  رابع ا_  بوك  الفيس 

 الدراسة. 
خالل من  فئة  يتضح  أن  التحليل  الجامعة:  في    أخبار  المستخدمة  االتصالية  القوالب  مقدمة  في  تأتي 

صفحات    4صياغة المضامين المقدمة على صفحات الفيس بوك عينة الدراسة؛ حيث إنها وجدت في الى  
علي تحرص  التي  األشياء  من  األخبار هي  أن  وال شك  الدراسة  إلى  عينة  أن تصل  الجامعة، ويهمها  ها 
 جمهورها؛ حيث إنها تساهم في تشكيل صورة ذهنية جيدة من الجامعة. 

الصوروقد حرصت جميع صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة على:        . توظيف 
أن   حين  جامعة    الرسومفي  صفحة  في  إال  تستخدم  للعلوم   6لم  مصر  جامعة  صفحة  أكتوبر، 

 كنولوجيا، وصفحة أكاديمية الشروق.والت
إلى:        األربعة  الدراسة  عينة  بوك  الفيس  صفحات  سعت  اإلخباريةوكذلك  البيانات  على  ؛ االعتماد 

وهي رسائل يتم إعدادها لإلعالن عن الفاعليات، واألحداث مع الندوات التي تقوم بها الجامعة؛ بغرض  
 الجماهير بعد ذلك.  إثارة، واهتمام وسائل اإلعالم حتى تنشر على

أوائل       من  هم  وسائل اإلعالم  العاملين في  أن  من  الباحثة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
دراسةفئات الجمهور التي تستهدفهم المؤسسات الجامعية عينة الدراسة،   مع  يتفق  ما   ,Ayish)    وهو 

M.2005, pp.381-388  المنظمات مواقع  حرص  إلى:  توصلت  والتي  معلومات،  (  تقديم  على  اإلمارتية 
 وبيانات للصحفيين، وتوفير صور عن األحداث واألعمال الشخصية المرتبطة بالمنظمة.

واللقاءاتوفيما يتعلق       والندوات  الى  بالمؤتمرات  صفحات للفيس بوك عينة الدراسة    4: فقد حرصت 
جامعة   أعلنت  فقد  القوالب؛  بهذه  االهتمام  المؤت  6على  عن  للمفاصل  أكتوبر  عشر  الثالث  الدولي  مر 

الصناعية بكلية الطب، والمؤتمر العلمي الرابع لقسم األمراض الجلدية والذكورة بكلية الطب. كذلك اتجهت 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى عرض مضمون يتعلق بالمؤتمر السنوي السادس والعشرين لمجلس  

 ه الجامعة.إدارة المجلس العربي للتدريب، والذي استضافت
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إلبداعات       الخامس؛  الشروق  بمهرجان  ا  خاص  مضمون ا  عرضت  التي  الشروق  أكاديمية  جانب  إلى 
 الطالب. 

الحواري       الملتقى  عن  اإلعالن  على:  اإلعالم  وعلوم  للهندسة  الدولية  األكاديمية  حرصت  وقد 
ربط خريجي شعبة علوم اإلعالم    _مستقبلك يهمنا_ ومؤتمر حول الملتقى األول لخبراء اإلعالم؛ لمناقشة 

 بمتطلبات سوق العمل.
صفحات الخاصة بالمؤسسات الجامعية عينة الدراسة    4وفيما يخص اإلعالنات فقط: استهدفتها ال     

 على موقع الفيس بوك. وكانت إعالنات عن الدورات التدريبية والكوريات التي تقدمها الجامعة.
ب  أكتوبر  قيام جامعة  إلى  الندب  باإلضافة  باب  تدريس، وفتح  لتعيين أعضاء هيئة  اإلعالن عن حاجتها 

 واإلعارة لألكاديميين إلى جانب اإلعالن عن دورة مهندس شبكات. 
إلى:        الدراسة  عينة  بوك  للفيس  صفحات  األربع  سعت  العنوان وقد  توضيح  في  الخرائط  استخدام 

فقط. بالجامعة  يتعلق    الخاص  وذلك    البيانية بالرسوم  وفيما  فقط؛  الشروق  أكاديمية  إال  تستخدمها  فلم 
 .  primarera p 6لإلعالن عن كورس 

 وفقا الستخدامها القوالب االتصالية في صياغة المضمون. وفيما يخص ترتيب صفحات الفيس بوك     
 .7عناصر من أصل   6تأتي أكاديمية الشروق في المرتبة األولى؛ حيث توفر بها 

جامعة  في        من:  كٌل  الثاني  المركز  في  يأتي  والتكنولوجيا،    6حين  للعلوم  مصر  وجامعة  أكتوبر، 
 . 7عناصر من أصل   5واألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم؛ حيث توفر بهم 

 

 المستخدمة: األدوات الفنية  :اخامس  
  3فقط جاء في  العربيةللغة بوك  الفيسيتضح من خالل التحليل إلى أن استخدام صفحات      

األكاديمية   –أكاديمية الشروق  –)جامعة أكتوبر   هي: صفحة صفحات للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة 
الدولية للهندسة واإلعالم( في حين أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد استخدمت اللغة اإلنجليزية مع  

 ويتم ترجمته في نفس المنشور.  ،العربية وذلك حيث إنه يكتب المنشور باللغة ؛اللغة العربية
وجود توجه لدى هذه المؤسسات  و:استخدام المؤسسات الجامعية للغة العربية فقط ه ويمكن تفسير    

 المحلي.في مخاطبة الجمهور 
حين     استخدمت    في  قد  بوك  للفيس  صفحات  األربع  فقطأن  اإلنجليزية  تقديم    ،اللغة  في  وذلك 

 ة ورسالتها ورؤيتها. معلومات حول المؤسس
التحليل      من  الصفحةأنه لم    ويتضح  داخل  للبحث  آلية  حيث إن تلك   ؛اوهو ما يعد قصور    ،يتوافر 

بها الخاصة  بوك  الفيس  صفحة  الجامعة في  تنشرها  التي  المعلومات  على  الحصول  تساعد في   ،األداة 
تحليل عينة من    :( من خاللWaters , R.D, et al, 2011, p. p 218وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )  
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وتوصل إلى أنه لم توفر أي منظمة على صفحتها بالفيس بوك محرك بحث    ،مواقع المنظمات الصحية
 داخلي.

لمعرفة المعجبين    ؛توفر عددابوك عينة الدراسة    الفيسجميع صفحات    :ومن خالل التحليل يتبين أن    
وبالتالي يزيد من    ،وهو ما يكون سبب في جذب عدد أكبر من المستخدمين للصفحةوالمتابعين للصفحة  

 ارتباط المستخدمين بالمؤسسة.
بالروابط     يتعلق  وأجمعت    .بوك عينة الدراسة األربعة  الفيسفقد كانت منتظمة في صفحات    :وفيما 

ا  الفيسصفحات   مكان  الجامعة  رمز  أو  شعار  استخدام  على  الدراسة  عينة  لتمييز   ،لصورةبوك  وذلك 
 الصفحة عن غيرها من الصفحات.

 :وفيما يتعلق باستخدام الصفحات للوسائط المتعددة
  ،كخلفية للشعار أو رمز الصفحة اللون بوك عينة الدراسة على استخدام  الفيسفقد حرصت صفحات     

 وكذلك اللون في الروابط والصور وكان استخدام أكثر من لون. 
الفائق     النص  باستخدام  يتعلق  إلرشاد    :وفيما  استخدامها  تم  التي  اللينكات  في  استخدامه  تم  فقد 

 المستخدم لمواقع أخرى. 
تعرض     التي  الصور  صفحات    : وبخصوص  أن  التحليل  كشف  قد   الفيسفقد  الدراسة  عينة  بوك 

 وذلك للتعبير عن المضمون بصورة أكبر.  ؛وكانت صور ثابتة ،الصور الفوتوغرافية استخدمت 
فقط     بالرسوم  يتعلق  جامعة    :وفيما  صفحة  في  للعلوم    أكتوبر،  6وجدت  مصر  جامعة  صفحة 

للهندسة    ،والتكنولوجيا الدولية  األكاديمية  صفحة  في  تتوافر  لم  أنها  حين  في  الشروق  أكاديمية  وصفحة 
 فقط. عالم وكانت رسوم ثابتة وعلوم اإل 

والتي أشارت إلى أنه بالنسبة للوسائط   (300، صم2016)لبنى مسعود،   وتتفق النتائج السابقة مع دراسة    
داخل   لشركة    ،بوك  الفيسالمتعددة  فقطأوتويتر  مكتوبة  نصوص  بوجود  الصفحتان  فتتميز    . وريفليم 

فوتغرافية صور  إلى  ثابتة  ،باإلضافة  أو   .ورسوم  نصوص  أي  وجود  من  تماما  الموقع  يخلو  بينما 
وتجدر اإلشارة إلى أنه تنوعت األدوات الفنية التي تستخدمها عينة  .  موضوعات متحركة أو رسوم متحركة

 بوك.  الفيسوهو ما يساعد المستخدمين على سهولة تصفح صفحة  ؛الدراسة
ا     الى    لفيديوهاتأما بخصوص  توفرت في  الدراسة  3فقد  للفيس بوك عينة  تتوافر في   ،صفحات  ولم 

 صفحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 
   م2020-2019أكتوبر فيديو عن األنشطة الطالبية بالفصل الدراسي األول   6 حيث قدمت جامعة

كبرنامج تدريبي   office 365تقديم فيديو عن مجموعة برامج   :أكاديمية الشروق إلى اتجهتو     
 باإلضافة إلى فيديو عن مهرجات الشروق الخامس إلبداعات الطالب. .للطالب 

كما أوضحت األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم فيديوهات عن مشاركة األكاديمية في معرض     
 ". اديوجيبت "
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 الصور: :اسادس  

بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة قد استفادت من   الفيسمن خالل التحليل يتضح أن صفحات      
 4حيث إنها قد استخدمت الى    ؛إمكانات اإلنترنت في توظيف نوعيات مختلفة من الصور على الصفحة

باألنشطة الخاصة  الموضوعات  صورة  األولى  ،صفحات  المرتبة  في   4وكذلك حرصت الى  . والفاعليات 
 ك لتمييز الصفحة. وذل ؛شعار المؤسسةصفحات على استخدام 

الجامعةوفيما يتعلق بصور       صفحات على إظهار صورة مبني الجامعة    3فقد حرصت على    :مبني 
وقد حرصت صفحة جامعة    .أكاديمية الشروق   مكان الصورة الشخصية في حين لم يظهر ذلك في صفحة

وهو عنصر الجامعة  كليات  كلية من  لكل  صورة  وضع  والتكنولوجيا على  للعلوم  للطالب   مصر  جاذب 
 .المرتقبين لاللتحاق بالجامعة 

 وهي  :ن فقط من عينة الدراسة على استخدامهاافقد حرصت صفحت  :صور التطبيقاتوفيما يخص      
صفحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من خالل تقديم التطبيق الرسمي لمعرض القاهرة الدولي والذي 

 .عرض فاعليات المعرض وأسعار الكتب   –يمكن من خالله البحث في قاعدة البيانات 
 Elearning)) الدخول على تطبيق  توضيح خطوات وصفحة أكاديمية الشروق التي حرصت على 

 اإللكتروني. نظام التعليم 
الشخصيةفي حين أنه لم تظهر أي من        تلك    وتختلف  ،في الصفحات عينة الدراسة األربعة  الصور 

 . (220، ص م2013، )لبني مسعود ة مع ما توصلت إليه  نتيج ال
من أن توافر صور الشخصيات جاء في مقدمة أنواع الصور الموجودة عبر المواقع اإللكترونية عينة      

 دراستها. 
النتائج إلى اهتمام الصفحات عينة الدراسة بالصور     ألنها تبعث الثقة لدي المستخدمين في   ؛وتشير 

 .وتحقق المصداقية ،المضمون المعروض 
صفحات       بترتيب  يتعلق  وفق    الفيسوفيما  الدراسة  عينة  الجامعية  للمؤسسات  الصور  بوك  لنوعية  ا 

نواع للصور من  أ  4حيث توفر بها    ؛جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المركز األول  تأتي  :المستخدمة
 .5أصل 

األكاديمية الدولية للعلوم    _  أكاديمية الشروق _    أكتوبر  6كل من جامعة    :ثم يأتي في المركز الثاني    
 عناصر فقط.   3حيث توفر بهم  ؛واإلعالم

 :بوك الفيساالستراتيجيات االتصالية المستخدمة في مضمون صفحات  :اسابع  
استراتيجية  صفحات للفيس بوك عينة الدراسة على توظيف    4من خالل التحليل يتبين: حرص الى       

إلى   اإلعالم باإلضافة  الجامعة.  يمثل  باعتباره  الجامعة  شعار  استخدام  خالل  من  وذلك  الصفحة؛  عبر 
 رصد معلومات عن تاريخ الجامعة، ووضوح هدفها ورؤيتها. 
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لجامعية عينة الدراسة األربعة على نشر أخبار، ومعلومات تعكس  باإلضافة إلى حرص المؤسسات ا     
الجهد التي تقوم بها الجامعة. مما يعني أن تلك المؤسسات ال تضع حواجز بينها وبين الجمهور، وتسعى 

 إلى إعالمه بكافة المعلومات عن الجامعة؛ وذلك من أجل تشكيل سمعة طيبة لدى الجمهور.
: فقد سعت صفحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على  جية اإلقناع والترغيبباستراتيوفيما يتعلق       

ظهر   وقد  الجامعة.  كليات  عن  خاصة  معلومات  عرض  خالل  من  وذلك  اإلقناع؛  استراتيجية  استخدام 
حرص األربع صفحات عينة الدراسة على نشر أخبار الجامعة على الصفحة، وقد اعتمدت صفحة جامعة  

اديمية الشروق، وصفحة األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم على: استخدام  أكتوبر_ صفحة أك  6
 الفيديوهات. وكلها وسائل تستخدم إلقناع المستخدم بالدور الذي تقوم به المؤسسة الجامعية.

  وتساهم استراتيجية اإلقناع في التأثير على سلوك الجماهير بما يخدم سياسة الجامعة. باإلضافة إلى      
مثل:   عبارات،  خالل  من  وذلك  )الترغيب(،  بها  االشتراك  على  الطالب  وحث  التدريبية،  الدورات  تقديم 

 الحصول على ترجمة صحيحة أو المعرفة بمعلومات أكثر.
الى        حرصت  على:    4وقد  التيسيرصفحات  استراتيجية  أداء توظيف  تحسين  خالل  من  وذلك  ؛ 

تن تجاه طالبها عن طريق: نشر  تقديم دورات  الجامعة  إلكترونيا، وكذلك  المحاضرات  تقديم  ويهات حول 
 تدريبية للطالب. باإلضافة إلى األنشطة، والفاعليات التي يشترك فيها الطالب.

العالقات:أما فيما يخص        بناء  فقد ظهرت في األربع صفحات عينة الدراسة عن طريق    استراتيجية 
المسئو  لبرامج  الجامعية  المؤسسات  والتي  تبنَّي  المحلي،  المجتمع  تهم  أعمال  خالل  من  االجتماعية  لية 

خالل  من  الجمهور  مع  تفاعل  وجود  إلى  باإلضافة  المؤسسة.  عن  الكبيرة  السمعة  بناء  في  تسهم 
الى   حرصت  وقد  والمشاركات.  والتعليق،  معلومات؛   4اإلعجاب،  وضع  على  الدراسة  عينة  صفحات 

مؤسسات الجامعية عينة الدراسة تسعى إلى بناء عالقات قوية  للتواصل مع الجامعة وهو ما يوضح أن ال
دراسة   مع  النتيجة  تلك  ويتفق  سمعتها  يدعم  مما  والخارجي.  الداخلي،  جمهورها  مع  ومستمرة 

(Waters,R,D,2009,Pp.104:105  ؛)  مع العالقات  بناء  على  المنظمات  حرص  إلى  توصلت  حيث 
 لعناوين البريد اإللكتروني، وأرقام الهواتف كوسيلة للتواصل معه.جمهورها المستهدف من خالل نشرها 

استخدام   ظهر  واإلرشادوقد  التوعية  توعية    استراتيجية  خالل:  من  بوك  للفيس  صفحات  األربع  في 
 الجمهور بخطر فيروس كورونا والحفاظ على البيئة. 
 ثامن ا: أهداف صفحات الفيس بوك عينة الدراسة:

الداخليلتحليل أن  يتضح من خالل ا      الجمهور  مع  العالقة  جاء في مقدمة أهداف العالقات    تدعيم 
مضامين   من  تعرضه  ما  خالل:  من  لتأكيدها  الدراسة؛  عينة  بوك  الفيس  صفحات  تسعى  التي  العامة 

صفحات. وظهر ذلك جليا فيما يتم تقديمه من مضامين تتعلق    4تستهدف الطالب؛ وذلك من خالل الى  
إعالنات   -لندوات  ا  -بالمحاضرات   خالل:  من  باألكاديمية  االهتمام  إلى  باإلضافة  التدريبية.  الدورات 
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بأكاديمية    6للتوظيف، وهو ما ظهر بجامعة   أكتوبر إلى جانب تقديم دورات تدريبية للعاملين اإلداريين 
 الشروق. 

الخارجيوفيما يخص         الجمهور  مع  عينة الدراسة    فقد تفاوت اهتمام صفحات الفيس بوك  العالقة 
الى   اهتمت  فقد  الى    4به؛  اهتمت  كذلك  الخريجين.  بفئة  الدراسة  عينة  بالمجتمع    4صفحات  صفحات 

المحلي. وكذلك العاملين بوسائل اإلعالم. في حين استهدفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الطالب 
 أكتوبر الموردين.  6المرتقبين جامعة 

مع        النتيجة  تلك  بوك  وتتفق  الفيس  صفحات  مضامين  من  المستهدفة  بالجماهير  الخاصة  النتيجة 
وكذلك  الجمهور،  قائمة  من  األول  المركز  بالجامعة:  الدارسين  فئة  احتلت  حيث  الدراسة؛  عينة 

 األكاديميين. 
الجامعة      عن  إيجابية  صورة  بناء  إنجازات    ويأتي  عن  اإلعالن  خالل:  من  الثالث  المركز  في 

وهو   في  الجامعة؛  ظهر  جامعة    3ما  صفحة  في  يظهر  ولم  فقط،  إلى    6صفحات  باإلضافة  أكتوبر. 
صفحات    4عرض أنشطة المؤسسة الجامعية في مجال المسئولية االجتماعية، وهو ما حرصت عليه الى  

للفيس بوك عينة الدراسة إلى جانب نشر أخبار الجامعة، واألنشطة، والفاعليات التي تشارك فيها الجامعة  
 ذا بشكل انطباعات جيدة لدى الجمهور، ويساهم في تشكيل صورة ذهنية طيبة.مثل ه
ذكية،وبالنسبة        تطبيقات  بوجود  وتقديمها للجمهور فلم يظهر ذلك إال في صفحة جامعة    لالهتمام 

 مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية الشروق.
األهداف التسويقية للمؤسسة  مقدمة ومن خالل التحليل يتضح أن عرض خدمات الجامعة جاء في      

صفحات للفيس بوك، ولم يظهر في صفحة األكاديمية الدولية للهندسة    3؛ حيث إنه ظهر في  الجامعية
دراسة   مع  النتيجة  تلك  وتتفق  ترجمة.  وخدمات  تدريبية  دورات  عن  عبارة  وكانت  اإلعالم،  )أحمد  وعلوم 

عرض  (  62ص    ،م2006رضوان,   أن  إلى  توصلت  مقدمة  التي  في  جاء  المؤسسة  خدمات  أو  صفحات 
 األهداف التسويقية للمنظمات.

للكلياتوفيما يخص        بالجامعة  توضيح  الفيس بوك    الموجودة  فلم يظهر إال في مضمون صفحة 
 الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

الجامعة• أما   بكليات  الخاصة  المصروفات  بيان  حات الفيس بوك فلم يظهر في أي من صف  بخصوص 
جامعة   صفحة  أن  إال  الدراسة  سداد   6عينة  فترة  عن  خاصة  مضامين  تقديم  على  حرصت  قد  أكتوبر 

 المصروفات الخاصة بالعام الدراسي ومد ساعات العمل بالخزينة.
يتعلق   وفيما  البيعية•  األهداف  مقدمة  في  جاء  فقد  الجمهور  وإثارة  انتباه  إليها    بجذب  تسعى  التي 

الداخلي    الفيس  صفحات  الجمهور  بخدمة  خاصة  مضامين  خالل  من  وذلك  الدراسة  عينة  األربع  بوك 
 والخارجي.
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أكتوبر والتي    6• وأما عن خلق الرغبة لالنضمام للجامعة فلم يظهر ذلك إال من خالل صفحة جامعة  
لتكنولوجيا  أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بفندق الجامعة للفصل الدراسي الثاني، وجامعة مصر للعلوم وا 

 وذلك من خالل عرضها معلومات عن كليات الجامعة. 
فقد حرصت عليه صفحات الفيس بوك عينة الدراسة األربع،    الدفع لالنضمام فعال  للجامعةأما عن       

وذلك من خالل وجود بيانات التواصل مع الجامعة إال أنه ظهر بصورة أوضح في صفحة جامعة مصر  
 للعلوم والتكنولوجيا حيث وجدت بيانات التواصل بكل كلية من كليات الجامعة.

األولى سة هي  ويتضح مما سبق أن صفحات الفيس بوك عينة الدرا      بالدرجة  عامة  عالقات   مواقع 
فهي توظف مواقعها لخدمة جهودها الرامية لرسم وتدعيم الصورة الذهنية التي تسعى المؤسسات الجامعية  

دراسة   مع  يتفق  ما  وهو  ترسيخها  إلى  الدراسة  والتي  (  Pana,P.&Xub, J.2009, Pp.251-253)عينة 
لمواقعها المنظمات  استخدام  أن  إلى  األساس    أشارت  في  العامة  العالقات  لغرض  كان  اإللكترونية 

 واإلعالن والتسويق عن خدمات المنظمة.
 تاسع ا: أنواع مشاركات الجمهور على صفحات الفيس بوك عينة الدراسة:

عينة        الجامعية  للمؤسسات  بوك  الفيس  صفحات  على  الجمهور  مشاركة  أشكال  وتنوعت  تعددت 
ال تلك  تصنيف  ويمكن  )الدراسة  الصفحة  عبر  المنشور  بالمحتوى  اإلعجاب  إلى  سواء    (Likeمشاركات 

المحتوى   على  تعليقات  عامة  وتوجيهات  ونصائح  مصورة  أخبار  أو  فاعليات  أو  أنشطة  أخبار  كانت 
 المنشور عبر الصفحات.  

     (comment)    من خالل إبداء تعليقات إيجابية تعكس رضا الجمهور عن المحتوى وتعليقات سلبية
  تحظى بقبول الجمهور أو تكون تعليقات فيما يخص أداء الجامعة أو توجيه أسئلة أو استفسارات.ال

الصفحة        عبر  للمحتوى  أو    ( Share)مشاركة  ومعلومات  أخبار  مشاركة  إلى  الجمهور  يلجأ  حيث 
مقاطع الفيديو من أجل نشرها لآلخرين وهو ما يعمل على تدعيم سمعة المنظمة وذلك عندما تزيد نسبة  

 المشاركات لألخبار الخاصة بها بين الجماهير. 
عيل الحوار  ومن خالل التحليل يتضح حرص صفحات الفيس بوك للمؤسسات عينة الدراسة على تف     

مع المستخدمين عبر الرد على استفساراتهم مما يدفع المستخدمين إلى الثقة في صفحة الفيس بوك وهو  
 ما يدعم سمعة المنظمة.

 عاشر ا: معايير جودة صفحة الفيس بوك للمؤسسة الجامعية 
ان ال يتم  يتضح من خالل التحليل أن تحديث المنشورات كان يتم بصفة غير منتظمة بمعنى أنه ك     

 يومي ا. 
م وآخر منشور  2020/ 1/1فكان أول منشور لها خالل فترة التحليل يوم    أكتوبر  6لجامعة  وبالنسبة       

 م.3/2020/ 24لها يوم  
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والتكنولوجيا      للعلوم  مصر  يوم    وجامعة  كان  لها  منشور  يوم    0م202/ 7/1أول  لها  منشور  وآخر 
 م.3/2020/ 19

 م. 2020/  3/  28آخر منشور لها يوم   ،يناير 2ها يوم  أول منشور ل أكاديمية الشروق 
اإلعالم وعلوم  للهندسة  الدولية  م وآخر منشور لها  2020/  1/    1أول منشور لها كان يوم    األكاديمية 

 م.2020/ 3/  14يوم  
التحليل      ال    ومن  التي  المعلومات  بنشر  تهتم  الجامعية  للمؤسسات  الفيس بوك  صفحات  يتضح أن 

تحديث مقابل ضعف اهتمامها بالمعلومات التي تحتاج إلى تحديث مستمر، وهذا يدل على أن تحتاج إلى  
تلك المؤسسات الجامعية قد أنشأت تلك المواقع كنوع من إثبات الوجود والتميز عن غيرها من المؤسسات 

 الجامعية األخرى. 
بتحديث الصفحةويدل        على قصور القائمين عليها في االتصال بالجمهور مما يؤدي   عدم االهتمام 

إلى عدم معرفة المستخدم أحدث المعلومات عن المؤسسة الجامعية وهو ما ينعكس على صورة المؤسسة  
لدى الجمهور وفيما يتعلق بمعيار التغطية، ويقصد بالتغطية هي تغطية الموقع لمعلومات أو المضامين  

  4طية تفصيلية للموضوع أو تغطية عامة، فيتضح من خالل التحليل حرص الى  الواردة به وقد تكون تغ
صفحات عينة التحليل على استخدام التغطية العامة والتفصيلية للموضوعات وهي تتم بشكل نسبي بمعنى  
أنه في نفس الصفحة يمكن تناول الموضوع بشكل عام ويمكن أن يتم توضيح للمعلومات بشكل مفصل  

لتوضيح المضمون بشكل أكثر دقة وال شك أن وجود معلومات تفصيلية للصفحة يلبي    مع وجود روابط
 احتياجات الجمهور وذلك من خالل الحصول على إجابات وافية ألي استفسارات لديه.

الدقة      يخص  أن  وفيما  التحليل  من  ويتضح  الصفحة  على  المنشورة  المعلومات  دقة  الدقة،  تعنى   :
 ة في أي من صفحات الفيس بوك عينة الدراسة.المعلومات لم تكن موثق

حيث إن صفحات الفيس بوك األربع قد أعلنت مسئوليتها عن المضامين المنشورة على الصفحة ولم       
المؤسسة  هي  للمعلومات  الوحيد  المصدر  يكون  وبالتالي  أخرى  مصادر  أية  إلى  المعلومات  إرجاع  يتم 

مات يعطي ثقة أكبر في الصفحة من قبل المستخدمين وتعد الثقة  الجامعية نفسها وال شك أن توثيق المعلو 
 من أهم عوامل بناء سمعة المنظمات. 

ا في عدم توافر أية معلومات خاطئة سواء أكانت طباعية أو صياغية وهو ما لم        وتتعلق الدقة أيض 
منظمات وهو ما يؤثر  صفحات عينة الدراسة فهذه األخطاء تعطي انطباع ا سيئ ا عن ال  4يتوافر في الى  
 على سمعتها.

 وفيما يخص عنصر المسئولية:
الى        حرصت  يؤكد   4فقد  ما  وهو  الجامعة  مع  التواصل  طرق  وضع  على  الدراسة  عينة  صفحات 

 حرص المؤسسة الجامعية على التواصل مع الجماهير.
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صفحة        حرص  التحليل  من  فاتضح  الصفحة  على  القائمين  عن  معلومات  أي  بتوافر  يتعلق  وفيما 
عن    6جامعة   المسئولة  هي  الجامعة  في  العامة  العالقات  إدارة  أن  ذكر  على  كذلك    الصفحة،أكتوبر 

لم   حين  في  للصفحة  القائمين  مع  للتواصل  رابط  وضع  على  والتكنولوجيا  للعلوم  مصر  جامعة  حرصت 
صفحات عينة    4ذلك في صفحة أكاديمية الشروق، وفيما يتعلق بعنصر الشفافية فقد حرصت الى  يظهر  

عن   معلومات  وشملت  الصفحة،  شفافية  إظهار  على  اسم    الجامعة،الدراسة  ويشمل  الصفحة  وسجل 
 الصفحة وتاريخ إنشائها. 

 نهم. وكذلك معلومات عن عدد األشخاص الذين يديرون الصفحة دون وجود أي معلومات ع
الفيس بوك وغير       التي يوفرها موقع  الفنية  العناصر  وقد اتضح أن شفافية الصفحة هي من ضمن 

مرتبطة بطبيعة الصفحة إال أن وجود عنصر الشفافية يعطي مصداقية لما ينشر على الصفحة وهو من  
 أهم الدعائم األساسية لبناء سمعة المؤسسة.

 حادى عشر: القدرة على جذب زوار للصفحة 
 • فيما يتعلق بنشر معلومات عامة ومتخصصة بنفس مجال الجامعة:

ال   حرصت  على    4فقد  الدراسة  عينة  الجامعية  المؤسسات  صفحات  من  مضامين    وضعصفحات 
والنصائح العامة  وال شك أن وجود معلومات عامة على الصفحة يخفف من رتابة المضمون    للمعلومات 

 ويعمل على جذب المستخدم للصفحة. 
 4وص وجود دعوة للجمهور لإلعجاب بالصفحة فقد توافر في الـ وبخص
تسجيالت اإلعجاب        إجمالي  عداد لحساب  وكذلك  بالصفحة،  دعوة األصدقاء  إمكانية  توافر  وكذلك 

التي تجعل   العناصر  بالصفحة من أهم  المستخدم  الدراسة وال شك أن إعجاب  والمتابعة لصفحات عينة 
ب دائمة  صلة  على  اليوميات  المستخدم  صفحة  في  الجامعة  صفحة  منشورات  لظهور  وذلك  الصفحة 

 الخاصة بالمستخدم. 
صفحات    4قد توفر في الى    وجود إشارة لألصدقاء المعجبين بالصفحةوتشير نتائج التحليل إلى أن       

فحة  عينة الدراسة وألشك أن وجود أصداقاء معجبين بالصفحة يزيد من ثقة المستخدمين والبقاء لمتابعة ص
صفحات عينة الدراسة على أن تكون    4بالصفحة فقد حرصت الى    اإلعالناتالفيس بوك. وفيما يخص  

 عدد اإلعالنات بها قليل بحيث ال يؤثر على متابعة القراءة.
الزواروقد ظهر من خالل التحليل أن الصفحات األربع عينة الدراسة لم تهتم        في    بعرض منشورات 

إال أن صفحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد اهتمت بوضع منشورات الزوار ضمن   اليومياتصفحة  
 ( أو المجتمع.communityعالمة التبويب)

وكذلك قامت صفحة أكاديمية الشروق بوضع أيقونة عرض منشورات الزوار إال أنها لم تحتو  على       
منشورات  يرب   ،أية  الزوار  منشورات  عرض  أن  شك  في  وال  يعتبر  أنه  إال  والصفحة  المستخدمين  بين  ط 

 بعض األحيان مخاطرة نظر ا إلمكانية نشر معلومات خاطئة عن الجامعة مما يؤثر على سمعتها.
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يخص        فيما  الجمهورأما  تهم  روابط  الى    وجود  في  توفرت  للموقع   4فقد  روابط  وجود  صفحات 
 معة عبر الصفحة. اإللكتروني للجامعة وهو ما يدعم من مسئولية الجا

بالصفحة وفيما        صلة  ذات  روابط  بنشر  للعلوم    يتعلق  مصر  صفحة  في  إال  ذلك  يظهر  فلم 
 والتكنولوجيا حيث إنها قامت بنشر روابط خاصة بكليات الجامعة.

متعددةوفيما يتعلق        وسائط  روابط  صفحات عينة    4مع بعض المنشورات فقد توفرت في الى    بوجود 
 شك أن إضافة تلك الروابط يعزز الثقة في المنشور والمعلومات الواردة فيه.الدراسة وال 

فلم يظهر في أي من صفحات الفيس   بنشر ألسئلة المستخدمين المتكررة والرد عليهاأما فيما يتعلق     
تلك  تكون  وبذلك  فقط،  المنشورات  داخل  التعليقات  بعض  على  بالرد  االكتفاء  وتم  الدراسة  عينة  بوك 

حات قد فشلت في تحقيق اتصال ثنائي االتجاه وإنما اكتفت ببث الرسائل دون إرشاد المستخدمين  الصف
الوعي   عدم  جانب  إلى  االتصالية  الخبرات  إلى  افتقارهم  إلى  ذلك  ويعود  آرائهم؛  عن  التعبير  كيفية  عن 

 .بمدى الفوائد التي يمكن أن تجنيها الجامعة من خالل إقامة حوار تفاعلي عبر مواقعها
 

 :*نتائج المقابلة المتعمقة

العامة       العالقات  مسؤلى  على  تطبيقه  تم  والذي  المتعمقة  المقابلة  دليل  على  الباحثة    ⃰اعتمدت 
عن   العامة  العالقات  إدارة  مسؤولية  المقابلة  نتائج  خالل  من  وتبين  الدراسة  عينة  الجامعية  بالمؤسسات 
تكنولوجيا   قسم  بين  تعاون  وجود  إلى  باإلضافة  الدراسة  عينة  مؤسسات  األربع  في  بوك  الفيس  صفحة 

الع العالقات  إدارة  وتعاون  المؤسسات  تلك  في  العامة  العالقات  وإدارة  المحتوى  المعلومات  إدارة  مع  امة 
 والمركز اإلعالمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

تتبع رئاسة مجلس اإلدارة في كل المؤسسات  العليا بوجود إدارة للعالقات العامة  تبين إيمان اإلدارة  وقد 
بالجامعة،  األمناء  مجلس  لرئيس  فتبعيتها  والتكنولوجيا  للعلوم  مصر  جامعة  باستثناء  الدراسة    عينة 

الرضا   مدى  على  النتائج  وأكدت  األكاديمية،  لمدير  فتبعيتها  اإلعالم  وعلوم  للهندسة  الدولية  واألكاديمية 
الذي يشعر به العاملون تجاه العمل باإلدارة وإيمانهم بدورهم ومسؤوليتهم تجاه المؤسسة الجامعية وأوضح  

للوقوف   للعليا  اإلدارة  مع  المستمر  التواصل  أهمية  مدى  يخص  المبعوثين  فيما  الصحيحة  القرارات  على 
 Men&Stacks,2013,P.p171-192)سمعة المنظمة وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )

والتي أشارت إلى أن كل من االتصاالت الداخلية الفعالة مع العاملين والنمط اإلداري المستخدم في   -
 المنظمة. المنظمة والشعور بالرضا تعد من العوامل المؤثرة على سمعة 

 
 أجريت المقابالت مع مسئولي العالقات العامة والمسؤولين عن صفحات الفيس بوك بالمؤسسات الجامعية عينة الدراسة كالتالي:  *

 م19/10/2020أكتوبر يوم  6مقابلة مع أ./ محمد العشري مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بجامعة  -1

 ة ومدير العالقات العامة واإلنسانية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مقابلة مع اللواء / طارق عطية مستشار الجامع -2

 م 15/11/2020يوم    

 م11/10/2020مقابلة مع أ/ ياسمين الريفي مدير العالقات العامة باألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم يوم -3

 م11/2020/ 2يب بأكاديمية الشروق يوم مقابلة مع د. / رامي عطا مدير إدارة العالقات العامة والتدر -4  
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فأشارت نتائج الدراسة المتعمقة    يتعلق بمدى العمل من خالل هيكل تنظيمي للعالقات العامةوفيما       
 :وفرت إدارة للعالقات العامة وتنوعت المسميات كالتاليإلى أن جميع المؤسسات عينة الدراسة قد 

 في جامعة أكتوبر يوجد إدارة اإلعالم.  -
 ا يوجد إدارة العالقات العامة واإلنسانية.جامعة مصر للعلوم والتكنولوجي -
 أكاديمية الشروق يوجد العالقات العامة والتدريب.  - 
 األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم يوجد العالقات العامة. - 
كشفت نتائج المقابلة المتعمقة التي أجرتها الباحثة عن اتفاق كبير بين المسئولين على أن تحقيق   

 جيدة للمؤسسة الجامعية يأتي نتيجة: سمعة 
 جودة الخدمات المقدمة مما يؤدي إلى تحقيق رضا الجمهور. - 
وكسب ثقته وذلك من خالل الرسائل التي تقدمها المؤسسات الجامعية عينة الدراسة على صفحاتها    - 

 على الفيس بوك وحرصها على التفاعل مع الجماهير. 
الذ     الهدف  أن  النتائج  توطيد وأوضحت  إلى  السعي  هو  تحقيقه  إلى  الجامعية  المؤسسات  تسعى  ي 

 بين الطالب واألساتذة والعاملين. الصلة
 وقد اتضح أن المؤسسات الجامعية محل الدراسة تسعى لبناء سمعتها عن طريق:  -
 تحسين صورة الجامعة في المجتمع المحلي )المسئولية االجتماعية(.  -
 والمؤسسات األخرى ذات العالقة بها.  إيجاد قنوات اتصال بين الجامعة -
 التفاعل اإلعالمي والذي يشمل وسائل اإلعالم التقليدية واإلعالم الجديد عبر مواقع التواصل وأبرزها   -

 الفيس بوك وذلك للوصول ألصحاب المصالح في أي مكان.   
 هيئة التدريس تحسين جودة المخرجات التعليمية وذلك من خالل الحرص على التعاقد مع أعضاء  -
 يتوافر فيها المستوى المناسب للتواصل مع الطالب وعمل استقصاءات دورية لتقييم الطالب الذين    

 للعملية التعليمية والقائمين عليها.     
 توضيح رؤية المؤسسة الجامعية ورسالتها للجماهير المستهدفة. -
 وقد أوضحت المؤسسات الجامعية عينة الدراسة العوامل المؤثرة في تكوين سمعتها كالتالي:   
 فإن السمعة الجيدة تتشكل من خالل السعي ألن تكون  بالنسبة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -
 رصة للطالب دولية رائدة والحفاظ على مكانتها البارزة في البحث والتعليم من حيث توفير الفمؤسسة     

 في المشاركة والمساهمة في شتى جوانب الحياة والسعي لضمان حصول كل طالب على احتياجاته     
 المختلفة من خالل استخدام التكنولوجيا واالبتكارات من خالل تقديم تجارب تعليمية استثنائية؛ لمساعدة   
 الطالب على الوصول إلى المهن التي يسعون للعمل بها ويتم توجيه المناهج الحديثة للطالب نحو       
 مستقبل أفضل تخطيط ا وحياة مليئة باإلنجازات.   

 فجميع األقسام معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي    أكتوبر 6ديمية الشروق وجامعة  أما بالنسة ألكا -
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 المصرية ومعادلة من قبل المجلس األعلى للجامعات، مما يتيح منح نفس الحقوق والواجبات التي    
 تمنحها الجامعات الحكومية المصرية كالتسجيل في النقابات والتسجيل في الدراسات العليا.   

احتياجات    - تواكب  متكاملة  مهارات  يتملكون  خريجين  تأهيل  خالل  من  األكاديمي  التميز  إلى  والسعي 
على  المنافسة  يكفل  بما  المستمر  والتدريب  المجتمعية  والمشاركة  العلمي  البحث  وتطوير  العمل  سوق 

 المستوى اإلقليمي. 
 :وفيما يخص األكاديمية العربية للهندسة وعلوم اإلعالم -
صل خريجو األكاديمية على شهادة البكالوريوس المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات المصرية فيح  

 ووزارة التعليم العالي ويسمح له باستكمال الدراسات العليا وعضوية النقابات المهنية بمصر.
تك  - في  الجديد  ومتابعة  التدريبية  الخبرات  اكتساب  وسائل  كافة  توفير  إلى  األكاديمية  نولوجيا  وتسعى 

 اإلعالم.
وتمد األكاديمية مدينة اإلنتاج اإلعالمي واإلعالم المصري بكوادر متميزة ومدربة تدريب ا علمي ا في كافة   -

 المجاالت اإلعالمية. 
باإلضافة إلى أنه اتفقت المؤسسات الجامعية عينة الدراسة أن أهم ما يساعد على تكوين سمعة جيدة  

 هو:
وذ 1 الشفافية  عنصر  وجود  وسائل (  خالل  من  الجامعة  عن  الصحيحة  المعلومات  تقديم  خالل  من  لك 

 التواصل االجتماعي أو من خالل وسائل اإلعالم. 
( التعرف على وجهات نظر الجماهير من خالل استطالعات الرأي اإللكترونية وتوصيلها إلى شخص    2

ة الجامعية وهو ما تستخدمه  رئيس مجلس األمناء ورئيس الجامعة مما يساهم في تغيير سياسات المؤسس
التحليليةأكتوبر    6جامعة   الدراسة  نتائج  خالل  من  ذلك  يتضح  لم  أنه  حيث لم يرد أي مضمون    إال 

 خاص باالستقصاءات اإللكترونية على صفحة الفيس بوك الخاصة بها طوال فترة التحليل.
ليات التي تشارك بها والتي  ( حرص المؤسسات الجامعية عينة الدراسة على نشر كافة األحداث والفاع3

 يتم إعداد خطة للعمل بها منذ بدء العام الدراسي.
ويتم 4 األزمات  وقت  وخاصة  الجامعية  بالمؤسسات  خاصة  تطورات  أية  مع  المعلومات  تقديم  مرونة   )

 التنسيق مع جميع اإلدارات وذلك للتغلب على األزمات أو تالفي حدوثها.
 :الجامعية الخاصة تتشكل من خالل عدة مبادئأوضحت النتائج أن سمعة المؤسسات 

التواصل  - )وذلك من خالل اقتناع ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الجامعية عينة الدراسة    مبدأ 
إدراكهم   إلى  باإلضافة  الجمهور  مع  التواصل  تحقيق  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  بأهمية 

آليات  وجود  خالل  من  التفاعلية  المؤسسة    أهمية  ومواقف  أنشطة  تجاه  آرائها  بإبداء  للجماهير  تسمح 
 الجامعية، وهو ما لم يتضح من خالل نتائج الدراسة التحليلية. 

 وذلك من خالل إدراك المبعوثين لمبادئ الحوار وحرصهم على التمسك بهذا المبدأ مع مبدأ االلتزام -
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 الجمهور.
عن المؤسسة الجامعية وأخالقيات العمل بها   علومات صادقةالشفافية وااللتزام بتقديم مباإلضافة إلى  -

واخبارها   الجامعة  عن  معلومات  تقديم  على  عرض  خالل  من  التحليلية  الدراسة  نتائج  مع  اتفق  ما  وهو 
 والفاعليات التي تقدمها. 

التعمق  - المجتمع    مبدأ  تجاه  الجامعية  المؤسسة  دور  إظهار  على  الحرص  خالل  من  اتضح  ما  وهو 
 منه.  اجزء  باعتبارها  المحلي

المخاطرة  - إلبداء    مبدأ  للجماهير  الفرصة  إتاحة  على  الجامعية  المؤسسات  حرص  خالل  من  ويتضح 
وتقديم   الجامعية  المؤسسة  نشاط  انتقاد  إمكانية  وكذلك  المؤسسة  تقدمه  ما  حول  مقترحات  وتقديم  آرائها 

 شكاوى للجامعة  
ين العاملين  )وذلك من خالل الحرص على العمل تحت إدارة موحدة لضمان االنسجام ب  الرضا الوظيفي -
مراعاة الحالة النفسية والصحية للعاملين    –توفير ظروف العمل المالئمة    –اختيار العاملين المناسبين    -

 تطبيق سياسة الجزاءات والمكافآت(.
نتيجة دراسة       النتيجة مع  والتي توصلت إلى أن هناك العديد   (Men,2014,Pp.254:272)وتتفق تلك 

المعلومات  شفافية  في  المتمثل  األخالقي  العامل  منها  السمعة  بناء  عملية  في  تؤثر  التي  العوامل  من 
الخاصة بالمنظمة ومصداقيتها وأنه كلما التزمت المنظمة بالقيم والمبادئ كلما ساهم ذلك في بناء سمعة 

 إيجابية لها. 
فقد اتفقت    ولية االجتماعية كأبرز المحاور التي تشكل سمعة أية مؤسسة بمحور المسئ • وفيما يتعلق  

المؤسسات الجامعية عينة الدراسة على أهمية الدور االجتماعي الذي تلعبه؛ إال أنه قد تبين من خالل  
بالمضمون   للهندسة وعلوم اإلعالم  الدولية  الشروق واألكاديمية  أكاديمية  اهتمام  التحليلية ضعف  الدراسة 

أكتوبر بهذا المحور من خالل المشاركة في    6خاص بالمسؤولية االجتماعية وقد اتضح اهتمام جامعة  ال
 مبادرة )خضرها، وزيارة لدار أيتام الصفوة( باإلضافة إلى حمالت التبرع بالدم. 

وكذلك سعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعمل خطة لمواجهة أزمة كورونا وتوقيع بروتوكول تعاون   
 لتوعية البيئية. ل

• في حين سعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من خالل مؤسسة الدكتورة سعاد كفافي الخيرية وما  
تقدمه لخدمة المجتمع من عالج فعال لألطفال ذوي الهمم وكذلك إجراء عمليات قلب لألطفال بالمجان.  

فيرو  بخطر  للتوعية  لقاءات  عمل  إلى  الشروق  أكاديمية  اتجهت  منه.  وكذلك  الوقاية  وكيفية  كورونا  س 
بمستوى   لالرتقاء  الكتاب  لمعرض  زيارة  تنظيم  على  اإلعالم  وعلوم  للهندسة  الدولية  األكاديمية  وحرصت 

 الوعي لدى الطالب.
 وهو ما يتفق مع نتائج الدراسة التحليلية ويؤكد على مدى إيمان المؤسسات الجامعية محل الدراسة     

 ورها تجاه المجتمع المحلي وهو ما يساهم في تشكيل صورة ذهنية جيدة عن بمسئوليتها االجتماعية ود 
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دراسة   مع  النتيجة  تلك  وتتفق  جماهيرها  لدى   ,Komodromos, &Melanthious, 2014المؤسسة 

Pp.470:480))    سمعة بناء  في  المهمة  العناصر  أحد  تعد  االجتماعية  المسؤولية  أن  إلى  أشارت  والتي 
ة ارتباطية بين اهتمام المنظمة ببرامج المسؤولية االجتماعية وتكوين سمعة طيبة  المنظمة وأن هناك عالق

 عنها لدى الجمهور.
ضمن       قوي  كعامل  اإلعالم  ووسائل  الدراسة  عينة  الجامعية  المؤسسات  بين  العالقة  مدى  وعن 

فقد كشفت نتائج المقابلة المتعمقة عن مدى حرص إدارات العالقات العامة  عوامل بناء سمعة المنظمات  
جانب  إلى  بالجامعة  الخاصة  والفاعليات  األخبار  عرض  خالل  من  اإلعالم  وسائل  مع  التواصل    على 

 البيانات اإلخبارية بشكل مستمر على صفحة الفيس بوك الخاصة بالمؤسسة. 
التحليلية     الدراسة  نتائج  يؤكد  ما  فئات   وهو  كأحد  بوسائل اإلعالم  بالعاملين  االهتمام  يخص  فيما 

سمعتها   إدارة  في  هام  عامل  باعتبارها  الدراسة  عينة  الجامعية  المؤسسات  قبل  من  المستهدف  الجمهور 
والتي أكدت   (Agnihorti,A., 2014, P.p206-214) ورة ذهنية جيدة عنها. ويتفق ذلك مع دراسة  ورسم ص

وأنه يجب بناء عالقات قوية مع وسائل اإلعالم    المنظمة، على أهمية دور وسائل اإلعالم في بناء سمعة  
 لضمان النشر اإليجابي عن المنظمة.

 
 النتائج العامة للدراسة:

 لنتائج الواردة في الدراسة التي قامت بها الباحثة كالتالي: يعرض هذا الجزء ألهم ا
 حرصت المؤسسات الجامعية عينة الدراسة على توضيح البيانات الخاصة بصفحة الفيس بوك من  -1

 ومعلومات التواصل مع المؤسسة مما يعطي انطباع جيد عن  الرسالة، الرؤية، الشعار، الصفحة،اسم     
 المؤسسة لدى الجمهور.     

 تنوعت المضامين التي وردت بصفحات الفيس بوك للمؤسسات عينة الدراسة إال أنه يجب االهتمام   -2
 عدد المضامين الموجودة على الصفحة بشكل أكبر وخاصة المضمون الخاص بمعلومات عن بزيادة     

 الكليات الموجودة بالمؤسسة الجامعية.      
 حرصت صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة على استهداف مجموعات مصالح  -3

 فئة المجتمع المحلي إال  األكاديميين، اإلعالم،مختلفة أهمها الدارسين بالجامعة فالعاملين بوسائل      
 اإلداريين.  الموردين، المرتقبين،ئة الطالب االهتمام الكافي بفأنه لم يتم توجيه      

 تصدرت عينة أخبار الجامعة مقدمة القوالب االتصالية المستخدمة في صياغة المضمون المقدم على   -4
 صفحات الفيس بوك عينة الدراسة وال شك أن األخبار تساهم في تشكيل صورة ذهنية جيدة عن      

     الجامعية.المؤسسة      
 األدوات الفنية التي بالمؤسسات الجامعية عينة الدراسة مما يساهم في سهولة تصفح  تنوعت   -5

 .بوك  صفحات الفيس      
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 الدراسة على توظيف الوسائط المتعددة في مقدمتها استخدام حرصت صفحات الفيس بوك عينة  -6
 الفائق والفيديوهات والصور والتي كانت ثابتة، وبالتالي لم تستفد صفحات الفيس بوك عينة النص     
 اإلنترنت في توظيف الصور المتحركة ويرجع ذلك إلى أنها تؤدى إلى بطيء  من إمكانات الدراسة     
 . واأللوانجانب الرسوم تحميل الصفحة إلى     

 كشف التحليل عن أن صفحات الفيس بوك للمؤسسات الجامعية عينة الدراسة قد استفادت من   -7
  واألنشطة،إمكانات اإلنترنت في توظيف نوعيات مختلفة من الصور والتي شملت صور الجامعة     
 الفاعليات، شعار الجامعة، مبنى الجامعة، إال أنه قل االهتمام بصور التطبيقات في حين أنه لم     
 . الدراسةالصور الشخصية في أي من صفحات الفيس بوك عينة تظهر      

 تنوعت االستراتيجيات االتصالية التي تستخدم في المضمون عبر صفحات الفيس بوك عينة الدراسة    -8
 والتوعية،بناء العالقات  التيسير، الترغيب، اإلعالم،صت على توظيف استراتيجيات )فقد حر      

 . اإلرشاد(     
 اتضح من خالل التحليل أن تدعيم العالقة مع الجمهور الداخلي جاء في مقدمة أهداف العالقات  -9
 تفاوت االهتمام بإقامة عالقة التي تسعى صفحات الفيس بوك عينة الدراسة إلى تأكيدها، فيما  العامة     
 مع الجمهور الخارجي وكذلك بناء صورة إيجابية عن الجامعة وهو ما يشكل انطباعات إيجابية عن     

 .المؤسسة الجامعية لدي الجمهور    
 تعددت وتنوعت أشكال مشاركة الجمهور على صفحات الفيس بوك عينة الدراسة وكانت عبارة عن  -10

 كذلك التعليق عليه أو مشاركة المنشور، وهو ما يؤكد على وجود  المنشور،توي أو  اإلعجاب بالمح     
 .التفاعلية والتي تلبي مطالب المستخدمين بدال  من التلقي السلبي للمعلومات  سمة     
 تناولت ظهور معايير جودة المحتوى اإللكتروني في صفحات الفيس بوك عينة الدراسة وهي  -11

 .المسئولية وال شك أنها من أهم الدعائم األساسية لبناء سمعة المؤسسة الدقة، الحداثة،      
 تمكنت صفحات الفيس بوك عينة الدراسة من القدرة على جذب الزوار إلى الصفحة من خالل نشر  -12

 معلومات عامة ومتخصصة بنفس مجال المؤسسة، إلى جانب وجود األصدقاء المعجبين بالصفحة      
 روابط تهم الجمهور، إال أنه ضعف استخدام المضمون الخاص بعرض منشورات الزوار على  ووجود      
 ات قد وكذلك نشر ألسئلة المستخدمين المتكررة والرد عليها؛ مما يوضح أن تلك الصفح الصفحة     
 اتصال ثنائي االتجاه إلى جانب عدم الوعي بمدى الفوائد التي يمكن أن تحصل  فشلت في تقديم     
 من خالل إقامة حوار تفاعلي على صفحاتها مما يساهم في تدعيم سمعتها  عليها المؤسسة الجامعية     

 . الجمهورلدي       
 دة إبراز المسئولية االجتماعية للمؤسسة من أسهمت مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير في زيا -13

 توضيح دور المؤسسة الجامعية في المجتمع المحلي، إال أنه ضعف المحتوي المقدم بهذا  خالل      
 صفحات أكاديمية الشروق واألكاديمية الدولية لهندسة وعلوم اإلعالم. الشأن على      
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 العامة قد لجأت إلى استخدام التطبيقات المتوافقة مع أجهزة كشفت النتائج عن أن إدارات العالقات  -14
 الهواتف الذكية، خالل مجتمع افتراضي خاص بالمؤسسة الجامعية وجمهورها وهو  ،الحاسب اللوحي     
 يؤكد على أهمية وسائل التواصل االجتماعي في زيادة قدرة العالقات العامة مع التواصل مع ما      
 ية. الجماهير المعن      
 توجد عوامل متعددة لبناء السمعة الجيدة تساهم العالقات العامة في إدارتها ووضع االستراتيجيات  -15

 والخطط االتصالية الهادفة إلى تثبيت هذه العوامل والتعبير عنها لدى كافة فئات الجمهور.     
 عية بسرعة إلى الجمهور أهمية مواقع التواصل االجتماعي في نقل بيانات وأخبار المؤسسات الجام -16

 واستقبال تعليقاتهم الفورية وهو ما يدعم جهود تلك المؤسسات في بناء سمعتها.       
 

 توصيات الدراسة:

المؤسسات        العامة في  العالقات  تقدمها  التي  االتصالية  األنشطة  على  التعرف  إلى  الدراسة  تسعي 
ب بوك  الفيس  موقع  خالل  من  الدراسة  عينة  سمعتها  الجامعية  إلدارة  وذلك  المؤسسات،  على تلك  وبناء  

 النتائج التي توصلت إليها الباحثة توصي باآلتي: 
 اعتماد مقرر دراسي ضمن مقررات أقسام العالقات العامة حول العالقات العامة وإدارة السمعة -1

 المؤسسية.    
 مختلفة باستخدام عدد من األساليب البحثية االهتمام بدراسات السمعة بشكل أكبر عبر فترات زمنية  -2

 المتنوعة.    
 ضرورة تنويع األهداف التي تسعى صفحات الفيس بوك بوك للمؤسسات الجامعية إلى تحقيقها  - 3

 التركيز على هدف وحيد. وعدم     
 ضرورة اهتمام المؤسسات الجامعية بتوفير الدعم المادي والمعنوي للمراسي العالقات العامة  -4
 الستخدام التقنيات الرقمية من خالل الحرص على توفير الدورات التدريبية للمراسي العالقات العامة    

 مجال إدارة السمعة اإللكترونية. في     
 ت الحوارية التي يوفرها اإلنترنت في االتصال الحواري بالجماهير ضرورة استغالل اإلمكانات والقدرا  -5

 المستهدفة مما له أكبر األثر على سمعة المنظمة.     
 ضرورة تنويع المضامين التي تقدمها المؤسسات الجامعية عبر صفحات الفيس بوك الخاصة بها بما   -6

 باحتياجات الجماهير المختلفة.   يفي     
 مين التي تتعلق بالمسؤولية االجتماعية وإبراز دور المؤسسات الجامعية في المجتمع االهتمام بالمضا -7

 المحلى باعتبار أن المسؤولية االجتماعية هي أحد مكونات مقاييس السمعة التي يتم اختبارها     
 للمنظمات.    
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" 

 

 :المراجع

 : المـراجـع باللغـة العـربيـة أوال  

 الدراسات العربية غير المنشورة   )أ(

دراسـة تطبيقيـة علـى  –م(: دور االتصال فـي إدارة التيييـر والصـراي فـي المن مـات الحكوميـة 2011)  الرحمن،السيد عبد   (1

  (.رسالة ماجستير غير منشورة )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم العالي،مؤسسات التعليم 

المعلومـات الدوليـةاإلنترنت فـي األنشـطة االتصـالية، رسـالة ماجسـتير غيـر م(، مجاالت استخدام شـبكة 2004أمل فوزي، ) (2

 منشورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(.

م(، تقييم فاعلية توظيف تكنولوجيا االتصال التفاعلي في إدارة األزمـات التـي تواجـ  2016)  الديب،أمنية عبد الرحمن توفيق   (3

 رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(. مصر،المن مات العاملة في 

رسـالة ماجسـتير غيـر   المفتوحـة،لمسـتخدمة بالجامعـات  م(، قياس فاعليـة تقنيـات االتصـال ا2012ايمان عادل عبد المنعم، ) (4

 قسم العالقات العامة واإلعالن(. اإلعالم،منشورة، )جامعة القاهرة: كلية 

م(، العالقات العامـة فـي الشـركات متعـددة الجنسـية العاملـة فـي مصـر: دراسـة مسـحية، رسـالة 2002، )محمد زهرةإيمان   (5

 لية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن(.ماجستير غير منشورة، )جامعة القاهرة: ك

 منشـورة،رسـالة ماجسـتير غيـر  الجمهـور،م(، إدارة سمعة المن مات المصرية وعالقتها بثقة 2013دعاء سليمان عاشور، ) (6

 (.اإلعالم: جامعة القاهرة، قسم العالقات العامة واإلعالن )كلية

قات العامة في الجامعات الفلسطينية في بناء عالقـات مـع مجتمـع الطلبـة م(، دور العال2011) دراغمة،رافع أحمد أبو الزيت   (7

 )دراسة مسحية مقارنة(، رسالة دكتوراه غير منشورة، )هولندا: جامعة الهاى، كلية الصحافة واإلعالم(.

المجتمع   م(،2016)  محمد،رشا سمير   (8 من مات  لعينة من  تطبيقية  دراسة  المن مات:  إدارة سمعة  في  العامة  العالقات  دور 

 قسم إعالم(. اآلداب،)جامعة حلوان: كلية  منشورة،المدنى، رسالة دكتوراه غير 

عينة من م(، استخدام اإلنترنت في ممارسة أنشطة العالقات العامة: دراسة تطبيقية على  2014سماح عبد الرازق غالب، )  (9

 قسم العالقات العامة واإلعالم(.  اإلعالم،)جامعة القاهرة: كلية  منشورة،المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، رسالة ماجستير غير 

 بالمعلومات، دور أنشطة العالقات العامة بالجامعات المصرية في إمداد المراهقين    م(،2017عبد الرحمن عبد الرحيم السيد ) (10

 عين شمس: معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة األطفال(.  )جامعة شورة،من رسالة ماجستير غير 

م(، تأثير التكامل بين وظائف العالقات العامة والتسويق على االتصاالت التسويقية للمن مة،  2013لبنى مسعود عبد الع يم، ) (11

 لعالقات العامة واإلعالن(. قسم ا اإلعالم، القاهرة: كليةرسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة 

 فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في ممارسة االتصاالت   م(،2016(   لبنى مسعود عبد الع يم، )13 

 القاهرة: رسالة دكتوراه غير منشورة، )جامعة وأوريفليم،التسويقية للمن مة: دراسة حالة على شركتي إيفون         

 العالقات العامة واإلعالن(.  اإلعالم قسمكلية         

 م(، أساليب ممارسة العالقات العامة اإللكترونية في مواقع الجامعات ودورها في   2015) العزيز،(    مازن محمد عبد 14

 رسالة ماجستير غير منشورة،   األمريكية، –إمداد الجمهور بالمعلومات: دراسة مقارنة بين الجامعات المصرية          

 )جامعة المنصورة، كلية التربية(.         

 م(، تأثير شبكة التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين: دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية    2012) المنصور،(  محمد 15

 مجلس كلية    العربية،رسالة ماجستير غير منشورة، )الدنمارك، األكاديمية  نموذج(،والمواقع اإللكترونية:)العربية         

 اآلداب والتربية(.         

 م(، دور وسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمع  المن مات دراسة ميداينة2017) ،الدين(  نرمين عالء 16

 لقطاي االتصاالت في مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، )جامعة حلوان: كلية االداب، قسم إعالم(. تحليلية    

 في إدارة العالقة مع العمالء:  أثر الممارسات الحديثة لوكاالت العالقات العامة   م(،2015(   هالة رشاد العايدى، )17

 إعالم(.  قسم ،)جامعة حلوان، كلية اآلداب منشورة،رسالة ماجستير غير  مصر،دراسة حالة على وكاالت العالقات العامة في         
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 علمية:فى دوريات    البحوث والدراسات المنشورة  )ب(

 م( "دور االتصال عبر الموقع االلكتروني للمن مة في بناء السمعة الجيدة دراسة على    2010) رضوان،أحمد فاروق  -1

 كلية   ، 36العدد  ،المصرية لبحوث اإلعالم ، المجلةفي مصر واالمارات" لمن مات تجاريةالجمهور والوسيلة     

 اإلعالم جامعة القاهرة.      

 م( دور الذكاء االخالقي في إدارة  2013والبحاوى عامر عبد الكريم ) محمد جبار والصائغ،الطاني يوسف حجيم  -2

 .1العدد ،15المجلد  واالدارية،مجلة القادسية للعلوم االقتصادية  سمعة المن مة،    

 م(، مدركات الجمهور التصاالت إدارة سمعة الجامعات المصرية الخاصة، المجلة  2015ماجدة عبد المنعم مخلوف، ) -3

 يونيو. –ية لقسم العالقات العامة واإلعالن كلية اإلعالم جامعة القاهرة العدد الثاني ابريل العلم   

 م، المملكة العربية السعودية، العدد العاشر.  2013مجلة صناي العالقات العامة،  -4

 توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة الشركات  م(،2017) الدين،محمد جياد زين  -5

 .28العدد   الفراهيدى،مجلة آداب  سيل،)شركات الهاتف النقال زين، آسيا     

 كفاءة االستراتيجيات االتصالية لالستجابة لالزمة في تكوين مدركات الجمهور     م(،2017مي محمود عبد اللطيف ) -6

 دراسة حالة مجلة بحوث العالقات العامة في   المن مة،معة المن مة في تكوين مدركات الجمهور حول سمعة حول س    

 .   16عدد  العامة،الجمعية المصرية للعالقات   – الشرق االوسط    

 ى إدارة  م(، االستراتيجيات االتصالية للمن مات عبر مواقع التواصل اإلجتماعى ف2015محمد طنطاوى، )ميرهان محسن  -7

 العدد  (،مجلة بحوث الشرق األوسط  العامة:المصرية للعالقات  دبي، )الجمعيةسمعتها: دراسة تطبيقية على شرطة     

 مارس.   -السادس، يناير    

 المترجمةو  الكتب العربية  )ج(

م( ص 2006)القاهرة: دار الفاروق لالستثمارات الثقافية,    2ترجمة: دار الفاروق ط  اإلنترنت،العالقات العامة عبر    فيليس،ديفيد    -1

27. 

 ، )القاهرة: عالم الكتب(. 2دراسات في مناهج البحث العلمي وبحوت اإلعالم، ط، م(2006سمير محمد حسين، ) -2

)المملكة العربية السعودية:    1ليد شحادة طتعريب و  واألداء، تكوين سمعة الشركة: الهوية والصورة    م(،2003غراهام داولينغ )  -3

 (. 9ص العبيكان،مكتبة 

 دراسات مقدمة إلى مؤتمرات علمية  (هى)
 في وظائف دراسة  الجمهور،دور المواقع اإللكترونية للمن مات الربحية العربية في بناء العالقة مع  م(،2006) رضوان،أحمد  -1

 كلية القاهرة، ةالقاهرة: جامعوتحديث المجتمعات العربية، ) عشر: اإلعالمالمؤتمر العلمي الثأني  العامة،االتصال للعالقات     

 اإلعالم(.      

 ورقة بحث مقدمة للمؤتمر    المن مات،م(، " دور العالقات العامة في بناء سمعة 2006) رضوان،أحمد فاروق  - 2

 الخامس والعشرين للجمعية الدولية لبحوث االتصال واإلعالم بعنوان: "مجتمع المعرفة للجميع.. استراتيجيات     

 .  202-200ص ص   ،البحثوراق أملخص  يوليو، 28-23االتصال واإلعالم"     

 المؤتمر العلمي الثالث للجمعية    للمن مة،دور مواقع اإلنترنت في تحقيق األهداف االتصالية  م(،2015) جنيد،حنان  -3

 العالقات العامة الرقمية. )الرياض: الجمعية السعودية للعالقات العامة   –ابريل  9إلى  8السعودية للعالقات العامة من     

 واإلعالن(.     

 المؤسسات الربحية    علىالمسؤولية اإلعالمية للعالقات العامة عبر اإلنترنت: دراسة  م(،2008) عياد،خيرت معوض  -4
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 المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر "اإلعالم بين الحرية والمسؤولية", الجزء   واإلمارات،وغير الربحية في مصر    

 اإلعالم(. كلية   القاهرة،)القاهرة: جامعة  الثالث،   

  والعالم،بحوث االتصاالت التسويقية المتكاملة في مصر  م(،2011) زهرة،إيمان محمد  هللا،داليا محمد عبد  -5 

السابع         الدولي  فيبحوث    عشر،المؤتمر  في  اإلعالم  من    قرن،نصف    مصر  المستقبل  واتجاهات  ديسمبر    20إلى    19الواقع 

 )القاهرة: جامعة األزهر، كلية اإلعالم(. 

 المؤتمر العلمي  مستقبلية،استخدام الوسائل االجتماعية في الحمالت التسويقية: رؤية  م(،2012)  العوادلي،سلوى  -6 

 . اإلعالم(كلية  القاهرة،جامعة اإلعالم وبناء الدولة الحديثة )القاهرة:  عشر،الدولي الثامن      

 
 :اإلنترنت منشورات ومواقع على شبكة  (د)

 أهداف التعليم الجامعي، على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متاح أون الين على    -1            
    http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/goals.aspx .25/ 2/م2020تاريخ البحث  

 ( متاح أون الين على         2011اإلنترنت، ) كيف  تستفيد العالقات العامة من -2
post_8.html-http://3alagat.blogspot.com/2014/02/blog     

 . 15/2/2020تاريخ البحث 

أكتىىىىىىىىىىىىىىىوبر علىىىىىىىىىىىىىىىى الموقىىىىىىىىىىىىىىىع الخىىىىىىىىىىىىىىىاص بالجامعىىىىىىىىىىىىىىىة متىىىىىىىىىىىىىىىاح أون اليىىىىىىىىىىىىىىىن علىىىىىىىىىىىىىىىى  6معلومىىىىىىىىىىىىىىىات عىىىىىىىىىىىىىىىن جامعىىىىىىىىىىىىىىىة  -3
https://o6u.edu.eg/dpagesuni.aspx?FactId=0&id=3119  م.13/12/2019تاريخ البحث 

يىىىىىىىىا علىىىىىىىىى الموقىىىىىىىىع الخىىىىىىىىاص بالجامعىىىىىىىىة متىىىىىىىىاح أون اليىىىىىىىىن علىىىىىىىىى  معلومىىىىىىىىات عىىىىىىىىن جامعىىىىىىىىة مصىىىىىىىىر للعلوموالتكنولوج -4
links-must/section/quick-https://www.must.edu.eg/about   م.13/12/2019تاريخ البحث 

.https://www.must.edu ية متاح أون اليىن علىى  معلومات عن أكاديمية الشروق على الموقع الخاص باألكاديم -5
https://www.sha.edu.eg/about_history.php  م.13/12/2019تاريخ البحث 

معلومىىىات عىىىن األكاديميىىىة الدوليىىىة للهندسىىىة وعلىىىوم اإلعىىىالم علىىىى الموقىىىع الخىىىاص باألكاديميىىىة متىىىاح أون اليىىىن علىىىى   -6
https://iams.edu.eg/uni/#  م.13/12/2019تاريخ البحث 

نترنت متىىىىىىىىىىىىىىىىىاح أون اليىىىىىىىىىىىىىىىىىن علىىىىىىىىىىىىىىىىىى أخالقيىىىىىىىىىىىىىىىىىات ممارسىىىىىىىىىىىىىىىىىة العالقىىىىىىىىىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىىىىىىىىبكةاإل، 2008وليىىىىىىىىىىىىىىىىىد خلىىىىىىىىىىىىىىىىىف هللا،  -7
http://www.alnoor.se/article.asp?id=23986  11/ 2/ م2020تاريخ البحث . 

 
 ا: المراجع األجنبية: ني  اث

 .رسائل الماجستير والدكتوراه()دراسات أجنبية غير منشورة   -أ

1) Liu. Y., (2011) . Interactive and its implications for consumer behavior, Doctoral   

  Dissertation, Graduate School- Newark Rutgers. The State, University of New Jersey.    

2) Muckenstum. E, A, (2013) Using Dialogue Principals on face book: How the   

    Accommodation Sector is communicating with Consumers Master's Thesis, The Graduates    

    School of Clemson University. 

   

كيف%20%20تستفيد%20العلاقات%20العامة%20من%20الإنترنت،%20(2011)%20متاح%20أون%20لاين%20على%20%20%20%20%20%20%20%20http:/3alagat.blogspot.com/2014/02/blog-post_8.html
كيف%20%20تستفيد%20العلاقات%20العامة%20من%20الإنترنت،%20(2011)%20متاح%20أون%20لاين%20على%20%20%20%20%20%20%20%20http:/3alagat.blogspot.com/2014/02/blog-post_8.html
كيف%20%20تستفيد%20العلاقات%20العامة%20من%20الإنترنت،%20(2011)%20متاح%20أون%20لاين%20على%20%20%20%20%20%20%20%20http:/3alagat.blogspot.com/2014/02/blog-post_8.html
كيف%20%20تستفيد%20العلاقات%20العامة%20من%20الإنترنت،%20(2011)%20متاح%20أون%20لاين%20على%20%20%20%20%20%20%20%20http:/3alagat.blogspot.com/2014/02/blog-post_8.html
https://o6u.edu.eg/dpagesuni.aspx?FactId=0&id=3119
https://www.must.edu.eg/about-must/section/quick-links
https://www.must.edu.eg/
https://www.must.edu.eg/
https://iams.edu.eg/uni/
http://www.alnoor.se/article.asp?id=23986
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 ةدراسات منشورة في دوريات علمي –ب

1) Abratt, R., & Kleyn, N. (2012). Corporate identity, corporate branding and corporate  
   Leputations European Journal of Marketing, 46(7/8), 1048-1063.  

   Doi: 10.1108/03690561211230197.       

 2) Agnihotri, A. (2014). Mass-media-based corporate repuation and firms’market valuation –  
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Abstract 

        Reputation management is one of the main objectives of public 

relations function that seeks to build and support the positive image of 

organizations, that  is  the remaining value of any organization is its 

reputation.The transformation that the world is witnessing due to digital 

technology was not immune to private educational institutions, which also 

witnessed a remarkable change in their nature and opportunities for success. 

The research problem how public relations in private educational 

institutions in Egypt employ Face book in managing their reputation. 

       This study aims to know about the communication activities provided 

by public relations in educational institutions, sample of the study, through 

the Face book sites of those institutions in order to manage their reputation.  

       This study belongs to the descriptive studies that seek monitor, analyze 

how Face book is employed in managing the reputation of 6th October 

University, Misr University for Science & Technology: MUST, Al-Shrouk 

Academy, International Academy For Engineering & Media Science – 

IAEMS and the study is based on qualitative approaches during the period 

from  January to March 2020. Researcher relied on in-depth interview with 

the existing reputation of the University institutions study sample. 
     

     The main results of the study: There are multiple factors for building a 

good reputation for private educational institutions, which public relations 

contribute to manage and develope communication strategies and plans 

aimed at fixing these factors and expressing them among all groups of the 

public, including transparency and communication with the public. 
 

Keywords: Private Educational Institutions Facebook, Public Relations, 

                    Reputation Management. 
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