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 االستشاريةالهيئة 
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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   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب 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  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    2.01  بنسبةبمعامل تأثير  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

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

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

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. 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

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

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

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%20)  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    70حالة 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

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة 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 ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 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 
، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين  بانتظام  عدًدا وثالثون   تسعةليصدر منها  

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

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

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

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
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  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

،  0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=    وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي  "  Q1"األولى  
 . 1.569م بقيمة= 2022/ 2021لعام  ICRكما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي 

كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        
وتقييمها  ص "اإلعالم" ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا

( )7بـ  درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)
لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 

بعمادة البحث العلمي بجامعة أم    االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر
 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -
العدد       المجال  األربعينوفي  بهذا  الدراسات اإلعالمية والمهتمين  للباحثين في  نقدم  المجلة  عدًدا   من 

بهدف  يضم   العلمي  للنشر  مقدمة  الباحثين،  والمساعدين وكذلك  المشاركين  لألساتذة  بحوًثا ورؤى علمية 
 الماجستير. تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه و 

نجـد  ،الزقـايي " من المجلة، ومـن جامعـة األربعينالعدد "ب ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة   
نادية  حمدة  د. أ.م."، وهـو مقـدم مـن: معالجة المواقـع الصـحةية لقضـايا األمـن الفكـري  طرأ" :عنوانب بحًثا

 .حصرمن   ،عب  المافظ
  بعنوان:   تحليلية نقديةدراسة    ،حصرمن    حرزوق عب  المكم العادليد.  م:  ، قد  سوهاججامعة  ومن       
 ". االتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية"



م األيهرجامعة  ومن       من جامعة    د. دعاء حمد  فوزي ،  علي حدودة جدع  سليدان  د.:  كل من  ، قد 
المتاجر اإللكترونية عبر شبكة  "  بعنوان:  مشتركة  دراسة،  حصر، من  المنيا تصميم اإلعالنات بمنصات 

 ". دراسة تحليلية مقارنة على عينة من الشركات التجارية العربية والعالمية اإلنترنت:
مالخليجية بالبحرينجامعة  الومن        دراسة  ،حصر، من حيرهان حمسن حمد  السي  طنطاوي   د.:  ت ، قد 
في القطاع  المتكاملة ودورها في تحقي  االستدامة    المسئولية االجتماعيةفاعلية ممارسات  "  بعنوان:  حالة

 ".بمملكة البحرين المصرفي
بفلسطينومن       الوطنية  النجاح  مجامعة  قد  الكوع  د.:  كل من  ،  فتمي حمدود  ،  فلسطين ، من  حعين 

إحريش خليل  حمد   حروان  مشتركة  فلسطينمن    رغ   دراسة  العالقات  "  بعنوان:،  دوائر  مساهمة  مدى 
 ".العامة في الويارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار

جامعة      م   ،المنياومن  ثابتد.    ت قد  سيف  العالقات   استراتيجيات "  بعنوان:   بحًثا،  حصرمن    ،غادة 
 ". عبر المنصات الرقمية الحكومية التنمية المستدامة لتحقي  أهداف العامة التسويقية

السداند.    أما    حسن  والتكنولوجيامن  ،  أحد   للعلوم  مصر  عنوان: ب  بحًثاقدمَّ    ،حصرمن  ،  جامعة 
 االصطناعي: اتجاهات الصحفيين في وكاالت األنباء نحو واقع ومستقبل توظيف تقنيات الذكاء "

  ." )دراسة حالة( في إطار نموذج تقبل التكنولوجيا التفاعلية وكالة أنباء الشرق األوسط
األيهرومن      قد  جامعة  حدادد.  :  ت م،  عرابي  حمد   تغطية    أطر"  بعنوان:بحًثا    ،حصرمن    نيفين 

طري    وافتتاح  الملكية  المومياوات  لنقل  اإلخبارية  الفضائية  القنوت  بين    :الكباش مواقع  مقارنة  دراسة 
 ".مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية

 
 

م  القاهرة من جامعة  وأخيًرا      أساليب تسويق  توظيف  "  بعنوان:بحًثا  ،  عت حمرمف د. حمد  حصطفى ر ، قد 

 ". عبر إنستجرامالجامعات الخاصة البحرينية  المحتوى الرقمي لدى

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

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

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

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
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        د. معين فتحي محمود الكوع                                                                      

        

                moeen.Koa@hotmail.com      

     النجاح الوطنيةجامعة                                                                                                                    
 

 رغد مروان محمد خليل امريش                                                                          

             raghad.imresh@yahoo.com 

          النجاح الوطنية جامعة                                                                                                                                      
   :خصلم
كانت دوائر العالقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية    إذامعرفة فيما  إلى  هدفت هذه الدراسة            

الوزارات هذه  فيما إذا كانت اإلدارة العليا في  ، و الفلسطينية تساهم في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار
استخدمت  ولتحقيق هذا الهدف  .  والهيئات توفر للعالقات العامة الدعم الالزم لقيامها بواجبها االستراتيجي

  ها تم تطبيقوالتي  ،  التحليلي باالعتماد على المنهج المسحي واداة االستبانة  الوصفيالبحث  هذه الدراسة  
(. 30مقدارها )  امنهبسيطة  عن طريق عينة عشوائية  المدنية الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية    على

الفلسطينية  الحكومية  مة العالقات العامة في الوزارات والهيئات  أنه على الرغم من مساهوقد بينت الدراسة  
أن اإلدارة العليا ال تستخدم التغذية الراجعة من دائرة العالقات العامة في   في التخطيط االستراتيجي، إال

بشكل  تساهم  ال  العامة  العالقات  دائرة  وأن  فعال،  بشكل  تتخذها  التي  والتطويرية  التحسينية  اإلجراءات 
 .، وبخاصة تلك المتعلقة بالجمهورالقرارات ذات البعد االستراتيجي للوزارة اتخاذ حيوي في 

قد         الوعليه  أبرزها  دراسةأوصت  العامة في   بجملة توصيات من  العالقات  دوائر  ضرورة مساهمة 
المؤسسات الحكومية الفلسطينية في اتخاذ القرارات االستراتيجية التي تخص الجمهور، حيث بينت النتائج  

على فقط  يقتصر  المؤسسات  هذه  في  العامة  العالقات  عمل  دون   أن  العليا  لإلدارة  المعلومات  جمع 
الحكومية  المؤسسات  في  العامة  العالقات  لدوائر  الدعم  تقديم  ضرورة  القرار.  اتخاذ  في  المشاركة 
للقيام   الالزم  والمعنوي  المالي  الدعم  تتلقى  ال  العامة  العالقات  دوائر  أن  النتائج  أظهرت  إذ  الفلسطينية، 

تقوم دوائر العالقات العامة بتزود اإلدارة العليا برجع الصدى ضرورة أن  كما أوصت الدراسة ببمهامها.  
)التغذية الراجعة( من الجمهور الفلسطيني فيما يخص أنشطة الوزارة. ضرورة تبني اإلدارة العليا التغذية  
يمكن   تتخذها.  التي  والتطويرية  التحسينية  اإلجراءات  في  وتوظيفها  العامة  العالقات  دائرة  من  الراجعة 

الحكومية للدراس المؤسسات  في  العامة  العالقات  أداء  عن  الجمهور  رضى  مدى  قياس  المستقبلية  ات 
اإلدارة العليا في المؤسسات والهيئات الحكومية الفلسطينية عن أداء دوائر   ادراسة مدى رض، و الفلسطينية

   العالقات العامة فيها.
 فلسطينية، التخطيط االستراتيجي، اتخاذ ، المؤسسات الحكومية النظرية االمتياز الكلمات المفتاحية:
 .الفلسطينية، الهيئات الفلسطينية، دوائر العالقات العامة الوزارات   القرار،                    
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 :مقدمة
      

ُتعدددد العالقدددات العامدددة مدددن أهدددم الددددوائر الحيويدددة التدددي تسددداعد المنظمدددات ب  دددكالها كافدددة علدددى تحقيدددق      
التفدداهم المشددتر  مددع الجمهددور بشددرائحه المختلفددة. ولعددل مددن أهددم اادوار التددي تقددوم بهددا دوائددر العالقددات 

مسدداهمتها فددي  العامددة ل ددي تددتمكن مددن بندداء عالقددات مفيدددة للمؤسسددة وتحقيددق التندداغم مددع الجمهددور هددي
اإلدارة االسدددتراتيجية، حيدددث ت دددون العالقدددات العامدددة جدددزءةا ال متجدددزأ مدددن إدارة كدددل منظمدددة. تسددداعد وظيفدددة 
ن علددى التفاعددل مددع أصددحا  المصددلحة  العالقددات العامددة المنظمددة مددن هددالل موقعهددا االسددتراتيجي الُممع ددع

ت نفسه، حيدث تلعدا العالقدات العامدة لتحقيق رسالة المنظمة والتصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيةا في الوق
دورةا اسددتراتيجيةا، تدددمر مددن هاللدده عمليددة التواصددل مددع كبددار المدددمرين ومددع الجمهددورين الددداهلي والخددارجي 

(Grunig & Grunig, 2011, p. 10)لدك التدي تمد  ، مدا يسدهل عمليدة اتخداذ القدرارات المناسدبة، وبخاصدة ت
 الجمهور بشكل مبا ر أو لها انعكاسات عليه.

عددم فهدم دور العالقدات العامدة فدي اإلدارة االسدتراتيجية يحدد مدن مشداركتها فدي صدنع   ومع ذلك فدنن      
، حيدث بيندت إحددى الدراسدات المسددحية (DeSanto & Moss, 2005)السياسدات والتخطديط االسدتراتيجي 

مدن قدادة ااعمدال فدي الندرويج أنده مقارندة بوظدائ  اإلدارة ااهدرى، لدم ُتعدد   1343لبيانات تم جمعهدا مدن  
، وبيندت دراسدة أهدرى اعتمددت علدى مقدابالت مدع (Brønn, 2014)العالقات العامة مهمدة لنجداا المؤسسدة 

ممارسدداة للعالقددات العامددة مددن الواليددات المتحدددة اامريكيددة والممل ددة المتحدددة، أندده كددان علدديهم ت قيدد   31
اإلدارة حددول قيمددة العالقددات العامددة وأنشددطتها ااساسددية للحصددول علددى العضددوية فددي االئددتالف المهدديمن 

(DeSanto & Moss, 2005).   وقد بينت دراسةMeintjes and Grobler (2014)أن اإلدارة العليا ال  م
اتدددددر   أن  مAndersson (2020)إمكانددددات العالقددددات العامددددة. وبددددالرغم مددددن ذلددددك  بينددددت دراسددددة  دائمددددة

ممارسدددددي العالقدددددات العامدددددة الدددددذمن يمتل دددددون هبدددددرة فريددددددة للنجددددداا التنظيمدددددي يسددددداهمون فدددددي مؤسسددددداتهم 
لعليا لهذه الدائرة المهمدة فدي الدوزارات ولذا جاءت هذه الدراسة لتبحث في مدى دعم اإلدارة اكاستراتيجيين.  

 والهيئات الحكومية الفلسطينية، ومدى مساهمتها في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار.
 

 :الدراسات السابقة
 الدراسات العربية:

وفًقا  م(، بعنوان: "2022دراسة ال وع ودويكات ) .1 الحكومية  الفلسطينية  اإللكترونية  المواقع  فاعلية 
ووزارة  والشرطة  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة  بين  مقارنة  دراسة  الحواري:  االتصال  لنظرية 

 الداخلية"
والوطني،   السياسي  التوجيه  هيئة  من  ل ل  اإلل ترونية  المواقع  فاعلية  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 
والشرطة الفلسطينية، ووزارة الداهلية الفلسطينية وفقةا لنظرية االتصال الحواري، وقد اعتمد الباح ان على  
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ال لتحليل  ك داة  و"تاملور"  "كينت"  صممها  التي  المحتوى  تحليل  مدى  استمارة  وبيان  اإلل ترونية،  مواقع 
 فعاليتها، مع بعض التعدمالت البسيطة التي أوصى بها محكمو االستمارة. 

بينت نتائج الدراسة ضع  المواقع اإلل ترونية ال الث المذكورة أعاله، وعدم فاعليتها بصورة عامة في  
ا وجود  التواصل مع الجمهور، وذلك وفقةا للبنود التي حددتها نظرية االتصال ال حواري، وبينت النتائج أيضة

قصور لدى تلك المواقع فيما متعلق بتوفير معلومات مفيدة للجمهور، وتطبيقها لمبدأ سهولة االستخدام 
تشجع   أنها ال  المواقع على زوارها متوسط، حيث  هذه  أن مستوى حفاظ  ا  أيضة النتائج  بينت  للجمهور. 

توفر حلقات حو  الدراسة بضرورة عمل  على ت رار زيارة مواقعها، وال  تفاعلية في مواقعها. أوصت  ارية 
المؤسسات ال الث )وزارة الداهلية والشرطة وهيئة التوجيه السياسي والوطني( على توفير معلومات مفيدة 
الدراسة ضعفةا   نتائج  بينت  بيانات صحفية ونشر مقاطع صوتية وفيدموهات، حيث  للجمهور عبر نشر 

وضر  المستوى.  هذا  في  ا  بما  واضحة اإلل ترونية  المواقع  تطوير  على  ال الث  المؤسسات  تعمل  أن  ورة 
 يضمن توفير سهولة االستخدام عبر وجود محر  بحث داهل الموقع، وتعدد هيارات اللغة.

الفلسطينية على األسلوب اإلقناعي  م( بعنوان " 2020دراسة درويش وال وع ) .2 مدى اعتماد الشرطة 
المنشورة   االتصالية  األهلي ومكافحة  في مضامينها  السلم  لتعزيز  الهادفة  بوك  الفيس  من خالل 

 "الجريمة: دراسة تحليلية في إطار النماذج األربعة للعالقات العامة
هدفت هذه الدراسة إلى التعدرف علدى مددى اعتمداد مؤسسدة الشدرطة الفلسدطينية علدى أسدلو  االتصدال 

مدن هدالل تحليدل محتددوى صدفحة الفدي  بددو  اإلقنداعي فدي تعزيدز السددلم ااهلدي ومكافحدة الجريمدة، وذلددك 
تشدددرين  30م إلدددى 2019تشدددرين أولتأكتدددوبر  1التابعدددة للشدددرطة الفلسدددطينية، هدددالل الفتدددرة الممتددددة مدددن 

م، وقددد اسددتخدم الباح ددان فددي دراسددتهم نمدداذع العالقددات العامددة ااربعددة كنطددار نظددري، 2019ثددانيتنوفمبر 
توصددلت الدراسددة إلددى مجموعددة مددن النتددائج أهمهددا أن مجمددوع وأداة تحليددل المحتددوى كدد داة رئيسددية للبحددث. و 

 %16المنشورات التي تعمل على حث الجمهور الفلسطينية لتعزيز السلم ااهلي، ومكافحدة الجريمدة بلغدت 
فقط وفق النموذع االتصالي ال الث، في المقابل جاءت نسبة المنشورات ضمن النمدوذع ال داني الدذي يعمدد 

 .%83.9عن اانشطة التي تقوم بها مؤسسة الشرطة هي  على اإلبالغ واإلهبار
وقدددمت الدراسددة عدددة توصدديات منهددا: ضددرورة إجددراء دراسددات مسددحية للجمهددور الفلسددطيني، لقيدداس        

مدددى رضددا الجمهددور عددن أداء مؤسسددة الشددرطة الفلسددطينية فددي تعزيددز السددلم ااهلددي، ومكافحددة الجريمددة، 
ااصددول العلميددة، قائمددة علددى دراسددة الجمهددور واحتياجاتدده، تضددمن وتصددميم اسددتراتيجية مخطددط لهددا وفددق 

 وجود رسائل إقناعيه تتناسا وطبيعة الجمهور المستهدف.
الفلسطينية على دوائر العالقات العامة في  م( بعنوان  2020دراسة النجار ) .3 "مدى اعتماد الوزارات 

 ".اتخاذ القرار من وجهة نظر العالقات العامة
في     العامة  العالقات  دوائر  دور  لمعرفة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  وهي  الدراسة،  هذه  هدفت 

الوزارات الفلسطينية، ومدى تقديم التوصيات واالقتراحات لإلدارة العليا فيما يخص التعامل مع الجمهور 
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العالقات العامة في مجال  الداهلي والخارجي، ومعرفة مدى قيام اإلدارات العليا في الوزارة باستشارة دائرة  
كنطار   التميز  نظرية  على  دراستها  في  الباح ة  استندت  وقد  والداهلي،  الخارجي  الجمهور  مع  عالقتها 

 نظري. 
وقد استخدمت الباح ة االستبانة ك داة للبحث والتي تم تطبيقها على مجتمع الدراسة؛ حيث ضمت   

ئر ووحدات العالقات العامة في الوزارات والهيئات  ( موظفةا وموظفة من العاملين والعامالت في دوا130)
 م.2020الحكومية في مدمنة رام هللا هالل العام 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن االتجاهات المتعلقة باادوار التي تقوم بها دوائر العالقات         
 ( حسابي  بمتوسط  مرتفعاة،  كان  الفلسطينية  الوزارات  في  باستشارة    (،3.95العامة  اإلدارة  قيام  مدى  أن 

( بمتوسط  والداهلي  الخارجي  الجمهور  مع  المؤسسة  عالقة  مجال  في  العامة  العالقات  (  3.86دوائر 
وبتقدمر مرتفع، إضافة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياة في استجابات أفراد عينة الدراسة نحو مدى  

عامة في اتخاذ القرار تعزى للمتغيرات: الجن ، العمر، اعتماد الوزارات الفلسطينية على دوائر العالقات ال
المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة في العمل الحكومي، سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة، 

 الجمهور، وجود دائرة العالقات العامة.
ئفها الرئيسية المتم لة  وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: ضرورة قيام دوائر العالقات العامة بوظا        

بالبحث العلمي، التخطيط واالتصال والتنسيق والتقويم لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه، حيث 
بينت نتائج الدراسة أن عمل العالقات العامة في الوزارات الفلسطينية يقتصر على سعي دائرة العالقات 

والمن والوزارات  بالهيئات  االتصال  لتنظيم  اإلل ترونية  العامة  الخدمات  توظي   ضرورة  ااهرى،  ظمات 
الوزارات   في  العامة  العالقات  أن عمل  الدراسة  نتائج  بينت  العامة، حيث  العالقات  دوائر  لتسهيل عمل 

 الفلسطينية يقتصر على توفير هدمة البريد اإلل تروني لجميع العاملين في الوزارة. 
4. ( وأبو صالحية  ال وع  بعنوان:  2020دراسة  الجامعات مم(،  في  العامة  العالقات  دوائر  إشراك  دى 

الفلسطينية في اإلدارة االستراتيجية: دراسة مقارنة بين جامعتي النجاح الوطنية وفلسطين التقنية  
 "خضوري". 

النجاا   العامة في جامعتي  العالقات  التعرف على مدى إ را  ومساهمة دوائر  إلى  الدراسة  هدفت هذه 
الوطنية، وفلسطين التقنية "هضوري" في اإلدارة االستراتيجية ل لتا الجامعتين، ومدى تمكينها في اإلدارة  

ن هالل االستبانة ك داة  العليا. ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي م 
رئيسية، والتي تم تطبيقها على جميع العاملين في دوائر العالقات العامة في الجامعتين المذكورتين والبالغ  

)   30عددهم   كالتالي  وموظفين، موزعين  مدراء  في  19من  العامة  العالقات  دائرة  في  وموظفة  موظفاة   )
و) نابل ،  في  الوطنية  النجاا  جامع11جامعة  في  في (  الرئي   المقر  "هضوري"  التقنية  فلسطين  ة 

 محافظة طول رم. تم اهتيار المسح الشامل لضمان تم يل جميع الجمهور نظراة لصغره. 
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وقد بينت نتائج الدراسة أن درجة إ را  العالقات العامة في اإلدارة االستراتيجية وتمكينها في اإلتالف  
اإلد  مع  المبا ر  اإلبالغ  عالقة  أو  "هضوري"  المهيمن،  التقنية  وفلسطين  النجاا  جامعتي  في  العليا  ارة 

لبعد  الدراسة  مجتمع  أفراد  استجابة  درجة  أن  ا  أيضة وبينت  الوطنية،  النجاا  جامعة  لصالح  أكبر  كانت 
وكانت   وال بيرة،  المتوسطة  بين  كانت  الجامعتين  ل لتا  االستراتيجية  اإلدارة  في  العامة  العالقات  إ را  

ال لية كبيرة، وأن استجابة أفراد مجتمع الدراسة لبعد تمكين العالقات العامة في  االستجابة على الد  رجة 
وكانت   وال بيرة،  المتوسطة  بين  فيهما  العليا  اإلدارة  مع  المبا ر  االبالغ  عالقة  أو  المهيمن  االئتالف 

 االستجابة على الدرجة ال لية كبيرة. 
توصيات  بجملة  الدراسة  أوصت  النتائج  هذه  ضوء  لدوائر    وفي  الفرصة  إتاحة  ضرورة  أبرزها،  من 

القرار،   وصنع  والتخطيط  االستراتيجية  اإلدارة  في  للمشاركة  الفلسطينية،  الجامعات  في  العامة  العالقات 
باإلضافة إلى زيادة عدد العاملين في العالقات العامة من ذوي الخبرة واالهتصاص وت هيلهم مهنياة من  

موازنات المخصصة لدوائر العالقات العامة لتمكينها من القيام بواجباتها  هالل التدريا، وضرورة زيادة ال
 المنوط بها بشكل أكبر.   

 
 "تقييم نشاط العالقات العامة في القطاع الحكومي األردني" م( بعنوان 2018دراسة الجبوري )  .5

العال    أنشطة  ممارسة  مستوى  قياس  إلى  منشورة،  غير  ماجستير  وهي رسالة  الدراسة،  قات هدفت 
العامة المتم لة   )التخطيط، البحوث، االتصال، التقويم( في القطاع الحكومي ااردني من وجهة نظر  
المسحية  الدراسات  باتباع أسلو   ال مي  المنهج  الباحث  العامة،  واستخدم  العالقات  أقسام  العاملين في 

(  222ستبانات على عينة الدراسة )االرتباطية نظرةا لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها من هالل توزيع ا
من العاملين في العالقات العامة في القطاع الحكومي ااردني في وزارة الداهلية، ووزارة اا غال العامة  
واإلسكان، ووزارة االتصاالت وت نولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة البلديات 

 استخدم الباحث النموذع المتناسق باتجاهين.  ( وزارات، وقد 6وعددها )
الحكومي ااردني      القطاع  العامة في  العالقات  لتقييم نشاط  ال لي  المستوى  النتائج ب ن  وتوصلت 

جاءت بمستوى مرتفع، وقد عزى الباحث هذه النتيجة إلى أن أقسام العالقات العامة في القطاع ااردني  
تستن ومنهجية  علمية  أساليا  أن  تتبنى  النتائج  وأظهرت  كما  العملية،  والتجار   العلمية  الخبرات  إلى  د 

مجال التخطيط جاء بالرتبة ااهيرة وبمستوى تقييم متوسط، وقد تعزى النتيجة إلى أقسام العالقات العامة  
في القطاع الحكومي ااردني التي تدر  أهمية التخطيط في العالقات العامة، وإنها لدمها القدرة على فهم  

 أهداف التخطيط ووسائله.
وأوصت الدراسة بضرورة ت ري  االهتمام من قبل إداريي العالقات العامة بوضع الخطط الفعالة     

إلى  إضافة  ااردني،  الحكومي  القطاع  في  العامة  العالقات  دور  تفعيل  في  يسهم  بما  العامة  للعالقات 

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


 " مساهمة دوائر العالقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار: "رغد امريش - د. معين الكوع  210 

" 

" 

 

 

تقويم اانشطة ضمن م المؤهلة في  البشرية  ال وادر  تقييم  استغالل  عامير عملية ومنهجية تسهم في رفع 
 أنشطة العالقات العامة.

"اتصال العالقات العامة عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة: وزارة م(، بعنوان:  2016دراسة حسان )  .6
 الداخلية اإلماراتية أنموذًجا"

الداهلية اإلماراتية؛ من هالل قياس  هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتقييم جودة الموقع اإلل تروني لوزارة  
(، webqemمجموعة العناصر التي متضمنها الموقع باالعتماد على أداة تٌقييم جودة الموقع اإلل تروني )

والتي تتضمن جودة المحتوى، جودة التنظيم، جودة التصميم، وجودة سهولة التعامل، للتعرف على كيفية  
ية من المزايا واإلمكانات واادوار التي موفرها الموقع اإلل تروني في  استفادة موقع وزارة الداهلية اإلمارات 

والتواصل  الحوار  لمفاهيم  تطبيقها  مدى  وكذلك  والخارجية،  الداهلية  جماهيرها  مع  فعال  اتصال  تحقيق 
   التفاعلي اإلل تروني.

الداهل لوزارة  اإلل تروني  الموقع  على  المتوفرة  المعلومات  أن  الدراسة  نتائج  تشمل  بينت  حدم ة  ية 
متم عرضها   التي  المادة  تاريخ  والخارجي على حد سواء، وكان  الداهلي  الجمهور  تهم  التي  المستجدات 
وفيما   منتظمة.  التحدمث  به  دورية  كانت  التحدمث  بدورية  متعلق  وفيما  للمعلومات،  دائم  بشكل  مرافقةا 

اإل الداهلية  وزارة  موقع  أن  الدراسة  نتائج  بينت  بالتغطية  الموضوعات  متعلق  لجميع  تغطية  يقدم  ماراتية 
التي تشمل االنضباط اامني، والدورات   الوزارة بااهبار المتنوعة  التي تقع في نطاق عمل  والمجاالت، 
متعمق   فيما  أما  اامور.  مستجدات  مع  التعامل  في  ثريةا  الموقع  وكان  الداهلية،  وجاهزية  التدريبية، 

أن وازرة الداهلية اإلماراتية كانت حريصة على البعد عن التحيز،    بالموضوعية، فقد بينت نتائج الدراسة
وتعرض الموضوعات بشكل موضوعي، إال أنها ال تهتم بعرض وجهات نظر مختلفة حول الموضوعات،  

 وكذلك لم تعتمد على مصادر متنوعة في عرضها للمعلومات.
7. ( الزهري  بعنوان:  2012دراسة  المهم(،  لألداء  اإلعالميين  العامة "تقييم  العالقات  لممارسي  ني 

 بالمصالح الحكومية":
كان الهدف من هذه الدراسة معرفة ااسلو  االتصالي ااك ر استخدامةا في العالقات العامة في     

لممارسي   المهني  لألداء  السعودية  الحكومية  المصالح  في  اإلعالميين  وتقييم  الجمهور،  مع  تواصلها 
اعتماد مراسلي وسائل اإلعالم على ممارسي العالقات العامة في الحصول العالقات العامة، ومعرفة مدى  

نظري،  كنطار  ااربعة  العامة  العالقات  نماذع  الدراسة  استخدمت  معلومات.  إطارها   على  في  واعتمدت 
اهداف الدراسة، وأجرت الدراسة مقارنة بين الذكور    وفقةا المنهجي على منهج المسح للجمهور المستهدف  

العربية واإلناث   الممل ة  في  العامة  العالقات  لرجل  الوظيفي  ااداء  نحو  اإلعالم  وسائل  مراسلي  من 
ا من مراسلي وسائل اإلعالم في السعودية. 150السعودية، وتم تطبيق الدراسة على عينة قوامها   فردة
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عالقات العامة  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها اعتماد مراسلي وسائل اإلعالم على موظفي ال        
المؤسسات   في  العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  إلى  إضافة  السعودية،  الحكومية  المؤسسات  في 

 الحكومية السعودية للنموذع الرابع من نماذع جرونج. لم تقدم الدراسة توصيات. 
 الدراسات األجنبية:  

بعنوان:  Tam et al  (2022)  دراسة .8 قيمة“،  االتصال:  في  التميز  عن  العامة   بحًثا  العالقات 
 ”وتمكينها وهيكلها في اإلدارة االستراتيجية 

“In search of communication excellence: Public relations’ value, 

empowerment, and structure in strategic management” 

العامة   العالقات  أدلة تجريبية على عالقة  تقديم  إلى  الدراسة  باإلدارة االستراتيجية من هالل  هدفت هذه 
تحليل أدبيات اإلدارة االستراتيجية. حللت هذه الدراسة مجموعتين من البيانات التي تم جمعهما سابقةا من  
للعالقات   االستراتيجي  الدور  وقياس  لشرا  قدمت  والتي  التنظيميين  والقادة  العامة  العالقات  ممارسي 

م هذه  البيانات  مجموعات  أهذ  تم  )العامة.  عموماة  المقبولة  الممارسة  استطالع  أجرته GAPن  الذي   )
 ( كاليفورنيا  جنو   عامي  USCجامعة  في  و  2004(  مؤسسة  2005م  أجرتها  التي  التميز  ودراسة  م 

م. ساعدت هذه البيانات من 2002م إلى  1992( من  IABCأبحاث الرابطة الدولية لمتواصلي ااعمال )
تولدها العالقات العامة للشركة عندما متم إضفاء الطابع المؤسسي  هذه الدراسات بفحص )أ( القيمة التي  

عليها في دور إداري استراتيجي بدالة من دورها التفسيري فقط، ) ( مدى إ را  الجمهور، حيث يعمل  
مدراء العالقات العامة في عملية وضع االستراتيجيات على تحسين التوجه االستراتيجي وااداء ااهالقي  

داء والسمعة للشركة، و)ع( العوامل التي تزيد من تمكين العالقات العامة في اتخاذ القرارات للشركة واا
 التنظيمية االستراتيجية. 

توضح نتائج هذه الدراسة أن وظيفة العالقات العامة الممّكنة تعك  بيئة مؤسسية تشاركية وجهود  
توجه استراتيجي. على الرغم من أن اإلدارة  بح ية ذات توجه استراتيجي، والتي بدورها تخلق  ركة ذات  

العليا ال تدر  دائمةا إمكانات العالقات العامة، إال أن النتائج تظهر أن تمكين العالقات العامة )أي إدراع 
العالقات العامة في التحال  المهيمن( والهيكل )أي عدم تصنيفها ضمن دائرة التسويق أو هيمنة الجانا 

يعزز أو    التسويقي عليها(  االجتماعية  البيئة  مع  الت ي   على  الشركات  قدرة  في  المساهمة  )أي  قيمتها 
المؤسسية(. كلما زادت الجهود البح ية التي تقوم بها وظيفة العالقات العامة )أي المسح البيئي(، زادت  

 مشاركة العالقات العامة في اإلدارة االستراتيجية.
:  Anderson  (2020)  دراسة .9 بعنوان  حكومة  ،  استخدمت  كيف  اليوم":  الدخل  ضريبة  "دفعت 

الحرب   خالل  جماعية  ضريبة  بقبول  مواطنيها  إلقناع  العامة  العالقات  المتحدة  العالمية الواليات 
 الثانية" 
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"I paid my income tax today”: How the U.S. government used public 

relations to persuade its citizens to accept a mass tax during World War 

II" 

الخزانة     وزارة  )مسؤولو  أمريكا  في  الحكومية  العامة  العالقات  دور  على  الدراسة  هذه  ركزت 
(( بنقناع معظم اامريكيين بدفع الضرائا  OWIاامريكية )الخزانة( ومكتا معلومات الحر  اامريكي )

ولي  فقط ااثرياء هالل الحر  العالمية ال انية، فقد أضافت هذه الدراسة فهمةا لتاريخ العالقات العامة 
المتعمدة والعامة  االستراتيجية  العالقات  به من جهود  قامت  وما  إلى اإلطار للحكومة  الباحث  يشر  لم   ،

 النظري في دراسته. 
الحكوميون   المسؤولون  حقق  العامة  العالقات  حملة  هالل  من  أنه  الدراسة  نتائج  أظهرت 
اامريكيون النتيجة المرجوة باستخدام اإلقناع لمواءمة مصالحهم )ضريبة جماعية( مع مصالح المواطنين  

 سا الحر (، وكان للخطا  ت ثير قوي على الجمهور اامريكي  اامريكيين )الذمن أرادوا القيام بدورهم ل
لصالح الحكومة، إضافة إلى استفادتهم من المؤثرين الذمن منقلون الرسائل إلى أقرانهم، وقادة الرأي إلى  

 مجتمعاتهم، و خصيات الترفيه للجماهير. لم تقدم هذه الدراسة توصيات. 

بعنوانNurfurqonah et al  (2019)  دراسة .10 في  "  :،  الحكومية  للعالقة  االتصال  أنماط 
 "للمديرية العامة للضرائب العصر الرقمي: تحليل المحتوى على حساب تويتر

“Communication Patterns of Government Public Relation in the Digital 
Era: A Content Analysis on Twitter Account of the Directorate General 
of Taxes" 

ا هدفت الدراسة إلى معرفة أنماط االتصال في وسائل التواصل االجتماعي التي فرضت       ا جدمدة نهجة
انشطة العالقات العامة والذي يعرف باسم العالقات العامة عبر اإلنترنت، وبخاصة صفحة الحسا   
الصفحة،  تستخدمها  العامة  العالقات  أنماط  من  نمط  أي  لمعرفة  للضرائا  العامة  للمدمرية  الرسمي 

 وتناولت الدراسة تحليل تغريدات صفحة تويتر. 
ي التحليلي، لتحليل محتوى التغريدات في الفترة من موليو إلى أغسط   استخدم الباحث المنهج الوصف

من  2018 بدالة  االتجاه  أحادي  االتصال  على  تعتمد  تزال  ال  العامة  العالقات  ب ن  الدراسة  وهرجت   ،
%  70.3االتصال ثنائي االتجاه، إضافة إلى قيام العالقات العامة باستخدام الصفحة اغراض عدة منها  

 % تبامن ثنائي االتجاه.1.8% إعالن، و 12.2% تناظر ثنائي االتجاه، 15.6إعالم عام،  
: ثمانية عقود من إدارة أبًدا"القصة التي لم تتغير   بعنوان:  ،(Tantivejakul, 2019)راسة د  .11

 "العالقات العامة الحكومية في تايالند

"The never changing story: Eight decades of the government public 

relations department of Thailand" 
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تامالند         العامة الحكومية في  العالقات  إدارة  إلى معرفة مدى تطوير ممارسات  الدراسة  هدفت هذه 
، لتمييز فترات تطورها ودورها في العالقات العامة الحكومية، ولإل ارة إلى  م2016  منذ إنشائها حتى عام

التي تؤثر على تنميتها على أساس السياقات السياسية المتغيرة في البالد، لم يشر الباحث لإلطار العوامل 
 النظري في دراسته. 

قام الباحث بتحليل الوثائق كدليل بح ي بطريقة بسيطة لتقصي الحقائق، وأبرز نتائج الدراسة هي    
إال ال نائية،  واالتصاالت  بالشفافية  تامالند  في  االلتزام  في هططها،  عدم  وكفاءة  بفعالية  تعمل  تم و   أنها 

لمدة  محددة  واحزا   السياسيين  أو  الحكومات  لصالح  الحكومية  العامة  العالقات  إدارة  منظمة  استخدام 
ثمانين سنة، واتبعت المنظمة الصمت كاستراتيجية اتصال بش ن قضية اذ يعد ت تيكياة معنى غير لفظي،  

 لم تخرع الدراسة بتوصيات. 
 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
الباح        وغير    اناستعرض  المبا ر  المساس  ذات  وااجنبية  العربية  الدراسات  من  العدمد  فيما سبق 

البح ية،   المشكلة  حول  العلمية  والتوجهات  اآلراء  على  التعرف  بقصد  وذلك  الدراسة،  بموضوع  المبا ر 
 انا تخدم الدراسة القائمة، ويمكن تلخيصها كاآلتي: ومن هالل هذه الدراسات تم حصد العدمد من الجو 

استفاد الباح ان من هالل اطالعهما على الدراسات السابقة في معرفة ااساليا البح ية، وفي تحدمد   -
الوزارات  في  العامة  العالقات  عمل  عن  الدراسات  قلة  أو  لغيا   ونظراة  الدراسة،  وأهداف  مشكلة 

جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى مشاركة الوزارات والهيئات الحكومية    والهيئات الحكومية الفلسطينية،
 الفلسطينية، في اإلدارة االستراتيجية. 

العلمية لألدبيات التي    - االستفادة بتشكيل اإلطار النظري لموضوع الدراسة، وذلك من هالل المراجعة 
لم تغطيها اابحاث ليتم تغطيتها   تناولت نماذع العالقات العامة ونظرية التميز، ومعرفة الفجوات التي

 في هذا البحث، كما أن بعض الدراسات أضافت توصيات ساعدت على تشكيل الدراسة.
أولى الدراسات   -في حدود علم الباح ين -تتميز هذه الدراسة باهتالفها عن باقي الدراسات في أنها    

والوزارات  الهيئات  في  العامة  العالقات  مساهمة  مدى  في  تبحث  اإلدارة    التي  في  الفلسطينية  الحكومية 
 االستراتيجية، وبالتالي تتميز الدراسة في موضوعها وحدودها الزمانية والمكانية. 

 

 مشكلة الدراسة:
أصبحت العالقات العامدة أداة محوريدة فدي تشدكيل طبيعدة التواصدل بدين الحكومدة ومواطنيهدا، وأهدذت      

ا في توجيه الرأي العام، وتشكيل اتجاهاتده، وتحدمدد اهتياراتده. ول دي تدتمكن العالقدات العامدة مدن تلعا دورة 
ة مددن البنددود الواجددا القيددام بعملهددا علددى أكمددل وجدده حددددت نظريددة االمتيدداز فددي العالقددات العامددة مجموعدد

توفرهددا فددي جميددع المؤسسددات مهمددا صددغرت أو كبددرت، ومددن هددذه البنددود هددو مسدداهمة العالقددات العامددة فددي 
اإلدارة االسددتراتيجية. ومددن أجددل زيددادة فهمنددا للعالقددات العامددة الحكوميددة فددي فلسددطين، جدداءت هددذه الدراسددة 
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هيئددات الحكوميددة فددي التخطدديط االسددتراتيجي لمعرفددة مدددى مسدداهمة دوائددر العالقددات العامددة فددي الددوزارات وال
 .واتخاذ القرار

 

 أهمية الدراسة:
 األهمية العلمية:

تتم ل أهمية هذه الدراسة في تفردها بموضوعها على المستوى الفلسطيني، كونها الدراسدة ااولدى علدى     
العامدددة فدددي الدددوزارات التدددي تركدددز بشدددكل أساسدددي علدددى معرفدددة مددددى مسددداهمة العالقدددات حدددد علدددم البددداح ين 

والهيئات الحكومية الفلسطينية المدنية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار، ومعرفة مددى ااهميدة التدي 
 تعطيها هذه المؤسسات الحكومية المتم لة بالوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية للعالقات العامة.

 األهمية التطبيقية:
ية في هذه الدراسة بالخروع بمجموعة من التوصيات من   نها أن تساهم في  تتم ل ااهمية التطبيق     

مع   االستراتيجية  بالقرارات  وإ راكها  الفلسطينية  الحكومية  المؤسسات  في  العامة  العالقات  دوائر  تطوير 
 اإلدارة العليا.

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدفين الرئيسيين اآلتيين: 

الفلسطينية تساهم في  معرفة   .1 الحكومية  والهيئات  الوزارات  العامة في  العالقات  دوائر  كانت  إذا  فيما 
 التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار.

معرفة فيما إذا كانت اإلدارة العليا في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية توفر للعالقات العامة   .2
 جي. الدعم الالزم لقيامها بواجبها االستراتي

 أسئلة الدراسة:
 وعليه تتم ل المشكلة البح ية لهذه الدراسة في السؤالين الرئيسيين التاليين:  

هل تساهم دوائر العالقات العامة في المؤسسات والهيئات الحكومية في التخطيط االستراتيجي واتخداذ  .1
 القرار؟

الفلسطينية الدعم الالزم للعالقدات العامدة للقيدام هل توفر اإلدارة العليا في الوزارات والهيئات الحكومية  .2
 بواجبها االستراتيجي؟

 فرضيات الدراسة:
( باسددتجابات أفددراد عينددة الدراسددة α=0.05ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عددن مسددتوى الداللددة ) .1

 نحو فقرات االستبانة تعزى لمتغير الموقع الوظيفي.
( باسددتجابات أفددراد عينددة الدراسددة α=0.05وى الداللددة )ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددت .2

 نحو فقرات االستبانة تعزى لمتغير عدد اا خاص العاملين في قسم العالقات العامة.
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 حدود الدراسة:
 الحدود المكانية:

جميعها في  تتم ل الحدود المكانية لهذه الدراسة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية، والتي تقع      
 مدمنة رام هللا في الضفة الغربية في فلسطين. 

 الحدود الزمانية:
 .  م2021أجريت هذه الدراسة هالل النص  ااول من العام  

 منهج الدراسة وأداتها:
على       الحالية  الدراسة  الوصفية  اعتمدت  البحوث  ضمن  الدراسة  وتقع  اإلعالمي،  المسح  منهج 

على   تعتمد  التي  تعبيراة  التحليلية،  عنها  وتعبر  دقيقاة،  بوصفها وصفاة  وتهتم  البحث  الظاهرة محل  دراسة 
كيفياة وكمياة، فالتعبير ال يفي يص  لنا الظاهرة، ويوضح هصائصها، أما التعبير ال مي فيعطينا وصفاة  

ت  رقمياة، موضح مقدار هذه الظاهرة، أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر ااهرى، كما أن الدراسا
وذلك   كمياة،  وصفاة  المتغيرات  هذه  بين  العالقة  درجة  وتص   المتغيرات،  بين  العالقة  تدرس  الوصفية 

كم  مقامي   وعدس،ة  يباستخدام  الحق،  عبد  ص.  م2012)عبيدات،  على  لهذا    .(180،  الدراسة  اعتماد  فنن 
و   ااسلو   دقيق،  كمي  بشكل  الدراسة  أسئلة  عن  لإلجابة  اانسا  هو  التحليلي  أهدافها  الوصفي  يحقق 

 بالشكل الذي يضمن الدقة، والموضوعية.
 مجتمع الدراسة:

 جميع الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية، المتم لة فيما ملي: مت ون مجتمع الدراسة من 
 ( 1جدول )

 مجتمع الدراسة 

 الجهة  # الجهة  # الجهة  #
 وزارة الخارجية  3 وزارة الداهلية  2 اامانة العامة لمجل  الوزراء  1
 وزارة العدل        6 وزارة اا غال العامة واإلسكان 5 وزارة اإلعالم  4
 وزارة المالية والتخطيط  9 وزارة االقتصاد الوطني      8 وزارة ااوقاف والشؤون الدمنية               7
 وزارة  ؤون المرأة             12 وزارة التربية والتعليم           11 وزارة  ؤون القدس  10
 وزارة العمل             15 وزارة الصحة              14 وزارة التنمية االجتماعية           13
 وزارة الزراعة                18 وزارة السياحة واآلثددار  17 وزارة الحكم المحلي 16
 وزارة النقل والمواصالت      21 سلطة المياه 20 وزارة ال قافة  19
 دموان الموظفين العام                  25 دموان الرقابة المالية واإلدارية  24 دموان الفتوى والتشريع          23
ااسرى  28 هيئة التوجيه السياسي والوطني  27 هيئة مقاومة الجدار واالستيطان      26 هيئة  ؤون 

 والمحررين                  
للشبا    31 هيئة تسوية ااراضي والمياه    30 هيئة مكافحة الفساد  29 ااعلى  المجل  

 والرياضة  
وت نولوجيا  32 االتصاالت  وزارة 

 المعلومات
 الجهاز المركزي لإلحصاء 34 الهيئة العامة للشؤون المدنية    33

 سلطة جودة البيئة  37 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  36 سلطة ااراضي  35

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


 " مساهمة دوائر العالقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار: "رغد امريش - د. معين الكوع  216 

" 

" 

 

 

 :عينة الدراسة
الدراسة في       لعدم    37تم ل مجتمع  منها  الخارجية  وزارة  است ناء  تم  فلسطينية،  وهيئة حكومية  وزارة 

وزارة التنمية االجتماعية بسبا رفض مدمر العالقات العامة فيها التعاون  عالقات عامة فيها، و وجود دائرة  
الباح ين الدراسة  مع  مجتمع  أصبح  حيث  وهيئة  35،  اهتيار،  وزارة  العشوائية   30وتم  بالطريقة  منها 

الدراسة. تم    البسيطة، حيث استخدمت هذه الدراسة العينة العشوائية البسيطة بحيث ت ون مم لة لمجتمع
موقع   هالل  من  العينة  ثقة  Survey Monkey  (Sample Size Calculater)احتسا   بدرجة   ،

 & David)   بعد إعطاء كل وزارة رقماة   . ثم تم اهتيار العينة عن طريقة القرعة5، وهامش هط   95%
Sutton, 2011, p. 229)( أدناه.2( أعاله. فتم لت العينة كما في الجدول )1كما في الجدول رقم )  

العينة       مجتمع    ُتعد  على  الدراسة  نتائج  بتعميم  تسمح  التي  العينات  أفضل  من  البسيطة  العشوائية 
الوزارات  (Hall, 2020, p. 101)الدراسة كامالة   الحالية يمكن تعميمها على  الدراسة  نتائج  ، وبالتالي فنن 

الدراسة   أنها تعطي جميع مفردات مجتمع  العينة في  الفلسطينية جميعها. تتميز هذه  والهيئات الحكومية 
، وعليه فقد حصلت جميع الوزارات والهيئات (Hall, 2020, p. 101)فرصة متساوية لت ون ضمن العينة  
م فرصة  الدراسة  مجتمع  تم ل  الميزات  التي  من  القرعة.  بطريقة  المختارة  العينة  ضمن  لت ون  ت افئة 

التحيز   من  هلوها  هو  العينات  من  النوع  لهذا  دفع  (Lash et al., 2022, p. 337)ااساسية  ما  وهذا   ،
 الباح امن الهتيار العينة العشوائية البسيطة في هذه الدراسة. 

 ( 2جدول )
 عينة الدراسة 

 الجهة # الجهة # الجهة #
 هيئة مكافحة الفساد 3 وزارة الداهلية 2 اامانة العامة لمجل  الوزراء 1
 وزارة العدل        6 وزارة اا غال العامة واإلسكان 5 وزارة اإلعالم 4
 وزارة المالية والتخطيط 9 وزارة االقتصاد الوطني     8 وزارة ااوقاف والشؤون الدمنية              7

 وزارة  ؤون المرأة             12 وزارة التربية والتعليم          11 مجل  القضاء ااعلى 10
 وزارة العمل             15 وزارة الصحة             .14 الجهاز المركزي لإلحصاء 13
 وزارة الزراعة               18 وزارة السياحة واآلثددار 17 وزارة الحكم المحلي 16
 وزارة النقل والمواصالت      21 المجل  ااعلى للشبا  والرياضة 20 وزارة ال قافة 19
 سلطة الطاقة والموار الطبيعية 24 دموان الرقابة المالية واإلدارية 23 دموان الفتوى والتشريع         22
 هيئة  ؤون ااسرى والمحررين                   27 هيئة التوجيه السياسي والوطني 26 هيئة مقاومة الجدار واالستيطان      25
وزارة االتصدددددددداالت وت نولوجيددددددددا  30 الهيئة العامة للشؤون المدنية 29 سلطة جودة البيئة 28

 المعلومات
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 متغيراته: وفيما ملي وصفةا لخصائص مجتمع الدراسة حسا 
 ( 3جدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة 

 النسبة المئوية %  التكرار  التصنيف  المتغير

 63.3 19 مدير الموقع الوظيفي 
 13.3 4 مدير عام

 10.0 3 موظف إداري 

 13.3 4 رئيس قسم
 100.0 30 المجموع 

عدد األشخاص العاملين في 
 قسم العالقات العامة

وظفم  1-3 10 33.3 

 50.0 15 من   4-6
 16.7 5 أكثر

 100.0 30 المجموع 

      ( رقم  الجدول  من  الجدول 3متضح  مبين  حيث  المستقلة،  متغيراتها  حسا  الدراسة  عينة  توزيع   )
المستويات الخاصة بكل متغير من متغيرات الدراسة، وت رار كل مستوى ونسبته المئوية من النسبة ال لية  

 للعينة. 
 :أداة الدراسة

وسيلة من  لجمع البيانات من المبحوثين استخدمت الدراسة االستبانة ك داة رئيسية، والتي تعرف على أنها  
وسائل البحث العلمي، ملج  لها الباحث الستقراء المجتمع والعينة وجمع المعلومات التي تتعلق بهم وفهم 

العالقة   أصحا   ومشاهدة  البرهنة  هالل  من  بينهم  استخدمت (112م، ص2017)حمدي،العالقات  وقد   ،
ينة العشوائية البسيطة من دوائر الدراسة االستبانة كوسيلة للحصول على المعلومات، وتم توزيعها على الع 

 . العالقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية
وتم توزيع استبانة واحدة على كل دائرة من دوائر العالقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية        

االستبانة   وتضمنت  الدراسة،  وهماقيد  الديمغرافية،  المعلومات  إلى  باإلضافة  مساهمة  مجالين  )مدى   :
ا القرار من هالل  واتخاذ  االستراتيجي  التخطيط  في  المؤسسة  في  العامة  دعم  العالقات  ومدى  انشطة، 

بتصميمها وتطويرها    ان. وقد قام الباح المدمرين التنفيذمين واإلدارة العليا في مؤسست م للعالقات العامة(
 :ك داة لجمع المعلومات، وذلك وفقةا للخطوات اآلتية

 .مراجعة ااد  النظري المتعلق بممارسة العالقات العامة الحكومية في فلسطين .1
 تخطيط العالقات العامة.مراجعة اابحاث والدراسات وال تا التي بح ت في   .2
 .  المناقشات مع المتخصصين في مجال الدراسة .3

 :من جزأمن)االستبانة( وقد ت ونت أداة الدراسة 
األول:   ويشمل المعلومات ااولية عن المستجيا الذي سيقوم بتعبئة االستبانة، وعدد العاملين في الجزء 

دائرته أو قسمه، وذلك لفحص فيما إذا كان هنالك وجود تبامن في استجابات العينة حول فقرات الدراسة 
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ق  وفقةا في  العاملين  اا خاص  وعدد  الوظيفي،  بالموقع  المتم لة  الديموغرافية  العالقات للمتغيرات  سم 
 العامة، والتي تم تقديمهما من هالل فرضيتين صفريتين، هما:

( باسددتجابات أفددراد عينددة الدراسددة α=0.05ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عددن مسددتوى الداللددة ) .1
 نحو فقرات االستبانة تعزى لمتغير الموقع الوظيفي.

( باسددتجابات أفددراد عينددة الدراسددة α=0.05ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ) .2
 نحو فقرات االستبانة تعزى لمتغير عدد اا خاص العاملين في قسم العالقات العامة.

الثاني العامة في  ( فقرة موزعة على  15: وا تمل على )الجزء  العالقات  مجالين، هما: )مدى مساهمة 
ال دعم  ومدى  القرار،  واتخاذ  االستراتيجي  التخطيط  في  في  المؤسسة  العليا  واإلدارة  التنفيذمين  مدمرين 

 .  4كما مبين الجدول ،  (المؤسسة للعالقات العامة
فقرة على السؤال البح ي ااول، وهو:    11حيث ُيجيا المجال ااول في االستبانة والمتم ل في   

التخطيط   في  الحكومية  والهيئات  المؤسسات  في  العامة  العالقات  دوائر  تساهم  واتخاذ  هل  االستراتيجي 
توفر  ال اني، وهو: هل  البح ي  السؤال  فيجيا على  فقرات  أربع  المت ون من  ال اني  المجال  أما  القرار؟ 
بواجبها   للقيام  العامة  للعالقات  الالزم  الدعم  الفلسطينية  الحكومية  والهيئات  الوزارات  في  العليا  اإلدارة 

 االستراتيجي؟ 
 ( 4جدول )
 لمجاالتها  تبعًافقرات االستبانة 

 عدد الفقرات المجال  الرقم  

التخطيط   1 في  مؤسستكم  في  العامة  العالقات  مساهمة  القرار    االستراتيجيمدى  واتخاذ 
 من خالل األنشطة 

 11 

 4 مدى دعم المديرين التنفيذيين واإلدارة العليا في مؤسستكم للعالقات العامة 2

 15 المجموع

 ( 5الجدول رقم ) من هالل مقياس ليكرت الخماسي كما مبين 15 وقد أعطيت درجات الفقرات ال
 ( 5جدول )

 مفتاح تصحيح فقرات االستبانة تبعاً لمجاالتها حسب مقياس ليكرت الخماسي

 االستجابة     المجال 
العالقات   مساهمة  مدى 
في   مؤسستكم  في  العامة 
واتخاذ   االستراتيجي  التخطيط 

 القرار من خالل األنشطة 

اال يشار   نادرةا يشار   أحيانةا يشار   غالبةايشار   دائمةا يشار    أبدة

المديرين   دعم  مدى 
في  العليا  واإلدارة  التنفيذيين 

 مؤسستكم للعالقات العامة

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محامد أوافق إلى حد ما  موافق بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة 
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مفتاا تصحيح فقرات االستبانة تبعاة لمجاالتها حسا مقياس ليكرت الخماسي،  مبين الجدول السابق        
 حيث مبين الجدول االستجابة على كل مجال ودرجتها.  

 :صدق أداة الدراسة
المحكمين       من  مجموعة  على  الدراسة  أداة  عرض  هالل  من  الظاهري  الصدق  من  التحقق  تم 

الدراسات اإلعالمية والتخصصات ااهرى، وقد طلا من المحكمين إبداء الرأي المتخصصين في  ؤون  
في فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت فيه، إما بالموافقة  
بعض   صياغة  إعادة  بضرورة  المحكِّمون  رأى  وقد  أهميتها،  لعدم  حذفها  أو  صياغتها  تعدمل  أو  عليها 

 رات، وهو ما تم فعالة. الفق
 :ثبات األداة

والجدول   Cronbach’s Alpha لقد تم استخراع معامل ثبات ااداة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،     
 .مبين معامالت ال بات اداة الدراسة ومجاليها( 6)

 ( 6جدول )
 Cronbach's Alphaمعامل ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ  ألفا، 

 معامل الثبات عدد الفقرات  المجال  الرقم 
التخطيط  1 في  مؤسست م  في  العامة  العالقات  مساهمة  مدى 

 االستراتيجي واتخاذ القرار من هالل اانشطة
11 95.8 

التنفيذمين واإلدارة   2 المدمرين  للعالقات مدى دعم  العليا في مؤسست م 
 العامة

4 95.3 

 95.5 15 لألداة  الثبات الكلي
(  95.3  -95.8أن معامالت ال بات لمجاالت االستبانة تراوحت بين ) (  6متضح من الجدول رقم )      

للمجاالت ااول )مدى مساهمة العالقات العامة في مؤسست م في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار من  
وهو هالل اانشطة( وال اني )مدى دعم المدمرين التنفيذمين واإلدارة العليا في المؤسسة للعالقات العامة(  

 .ويفي ب غراض البحث العلميعاٍل معامل ثبات  
 :سةمتغيرات الدرا

 :تضمن تصميم الدراسة المتغيرات ااتية
 :المتغيرات الديمغرافية-أ
 الموقع الوظيفي: وله أربعة مستويات )مدمر، ومدمر عام، وموظ  إداري، ورئي  قسم(. −
العامة − العالقات  قسم  في  العاملين  اا خاص  )من  عدد  مستويات  ثالثة  وله  من  1-3:   ،4-6  

 موظفين، وأك ر من ذلك(.
 :المتغير التابع– ب

المؤسسات الحكومية الفلسطينية في  من موظفي العالقات العامة في  ويتم ل في استجابات المبحوثين      
 .على فقرات أداة الدراسةالضفة الغربية  
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 :المعالجة اإلحصائية
 باستخدام البيانات  وإدهال ترميزها  على ااداة ااولى )االستبانة( جرى  العينة  أفراد  إجابات  تفريغ بعد    

باستخدام البيانات  معالجة  تمت   ثم الحاسو   االجتماعية   للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج إحصائياة 
((SPSS المستخدمة اإلحصائية المعالجات  ومن : 
الت رارات والنسا المئوية والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريدة، لتقددمر الدوزن النسدبي لفقدرات  (1

 .االستبانة
 لقياس ثبات االهتبار. (Alpha-Cronbach)ألفا  – معادلة كرونباخ (2
 

 اإلطار المعرفي:
 العالقات العامة الحكومية مفهومها ونشأتها وتطورها:

تحتداع المؤسسدات بكافدة أ دكالها وطبيعدة عملهدا وعلدى اهتالفدات أحجامهدا إلدى العالقدات العامدة. مدن     
ولعلهدددا اا دددد حاجدددة إلدددى ذلدددك هدددي الحكومدددات للحفددداظ علدددى العالقدددات بدددين هدددذه المنظمدددات والمؤسسدددات 

المناسددبة مددع مواطنيهددا، وجماهيرهددا. يعددد ممارسددو العالقددات العامددة فددي الدددوائر الحكوميددة حلقددة وصددل بددين 
المؤسسددات الحكوميددة والجمهددور، ومددن واجددبهم الددرد علددى أسددئلة وسددائل اإلعددالم واالستفسددارات والطلبدددات 

 ,Lee) ، لذا فنن العالقة بين العالقات العامدة وجمهورهدا ووسدائل اإلعدالم عالقدة ت امليدةالموجهة للمؤسسة

2021, p. 14) . 

االسدددتماع إلدددى الجمهدددور علدددى مسدددتويات متعدددددة هدددو أحدددد أهدددم ااغدددراض الديمقراطيدددة ااساسدددية 
للعالقددات العامددة، ويددؤدي االسددتماع الفعددال إلددى تمكددين مددوظفي العالقددات العامددة مددن القيددام بعمددل أفضددل، 

والمؤسسات  فاالستجابة للجمهور وقياس الرأي العام من أهم وظائ  العالقات العامة. العدمد من الشركات 
الحكوميددة وااهليددة تنفددق أمددواالة طائلددة علددى أبحدداث المسددح للت كددد مددن أنهددا تفهددم  راء الجمهددور، كمددا مددتم 
االستعانة بالجامعات إلجراء أبحاث حول معدالت الرضا تجاه الشركات والحكومات، وتدوفر هدذه مؤ درات 

 .(Lee, 2021, p. 15) مهورحول المكانة التي تحظى بها اإلدارات الحكومية الرئيسية مع الج

البداية في الواليات المتحددة اامريكيدة وكنددا فدي وقدت متدزامن، ومدرت بعددة ظهرت العالقات العامة في  
مراحل حتى أصبحت جزءاة ال متجزأ من المؤسسات الحكومية اامريكية وال نديدة، كمدا سداعدت الحكومدات 

 .(Lee et al., 2017)بتنفيذ أهدافها المخططة وقبولها من قبل  عوبهم 

م ل بقية أ كال العالقات العامة، ظهرت العالقات العامة الحكومية في الواليات المتحدة اامريكية        
ظهرت مهنة العالقات العامة ( وذلك بعد مرورها بفترة إصالا سياسي واقتصادي، و 1920-1890عام ) 

في القطاع الخاص اامريكي أوالة كوسيلة للت ثير على الرأي العام، ثم ظهرت في القطاع العام، كما قامت  
 ,.Lee et al)بعض الوكاالت الحكومية باستخدام الدعاية لتنفيذ مصالحها ك داة من أدوات العالقات العامة 

2017)  . 
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"مستشار      مصطلح  ظهر  وال انية  ااولى  العالميتين  الحربين  في  المتحدة  الواليات  انخرطت  عندما 
وأصبح متداوالة بين الناس بشكل كبير، (  Edward Bernays)  العالقات العامة" الذي لقا به "إدوارد بيرنيز" 

وتبخرت كل القيود على العالقات العامة؛ حيث أثمرت جهود ممارسي العالقات العامة في إقناع الشعا 
أك ر   وبشكل  المدنية،  المعنويات  رفع  في  وساهمت  النصر،  في  مساهمة  بم ابة  الوطني  بالتضامن 

كة المدنية الملموسة في المجهود الحربي، م ل زيادة وضوحاة، هدفت العالقات العامة إلى تحفيز المشار 
 . (Lee et al., 2017)اإلنتاع وحفظ اامان 

المؤسسات     أمام  المجال  فتح  في  تساهم  أنها  حيث  للحكومات؛  ملحة  العامة ضرورة  العالقات  تعد 
ت لفة  الح وأقل  متنوعة  وبطرق  اتجاهين  في  معهم  والتواصل  مبا رة  المواطنين  إلى  للوصول  كومية 

لتطبيق  للترويج  التنفيذية  السلطة  إدارات ووكاالت  التواصل االجتماعي، كما وتساعد  كاإلنترنت ووسائل 
 . (Lee et al., 2017) القوانين 

يقع على عاتق ممارسي العالقات العامة عدة أدوار، منها التواصل المبا ر مع الجمهور، وتمكين        
لتشجيع   الويا  على  مواقعها  على  اإلهبارية  ونشراتها  السنوية  تقاريرها  نشر  من  الحكومية  المؤسسات 

الخارجي المبا ر الوعي العام ببرامجها وأنشطتها، ونشر فيدموهات ومقابالت وغيرها من أ كال االتصال  
المخاطر واازمات، والعمليات  المواطنين، والتواصل بش ن  إلى مشاركة  بين الحكومة والمواطن، إضافة 
العام   والتعليم  والتسويق  والرعاية،  والشراكة  اإلل ترونية  واالتصاالت  الداهلي،  والتواصل  اإلقليمية، 

(Richardson, 2016) .   ول ي تستطيع العالقات العامة القيام بواجبها المنوط بها في المؤسسات الحكومية
فننه منبغي أن تشار  اإلدارة العليا في عملية التخطيط االستراتيجي للمؤسسة، وتساهم في اتخاذ القرار 

والجمه المؤسسة  مصلحة  يحقق  دوائر بما  مساهمة  مدى  معرفة  إلى  الحالية  الدراسة  تسعى  لذا  ور، 
 العالقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار.

 العالقات العامة الحكومية الفلسطينية:
نية بشكل هاص، ومع ال تتوفر كتا متخصصة تص  العالقات العامة في المؤسسات الحكومية الفلسطي

والهيئات  الوزارات  ببعض  محددة  دراسات  ضمن  الباح ين  من  لعدد  بح ية  مساهمات  هنا   كان  ذلك 
( ومهنا  جبارة  أبو  وبحسا  أنه  إال  في 2012الفلسطينية.  العامة  العالقات  ظهور  أن  القول  يمكم  م( 

  م.  1993أملولتسبتمبر  13فلسطين تزامن مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في  
وبخصوص وجود دائرة متخصصة بالعالقات العامة في الهيئات والوزارات الحكومية، فقد بينت النجار  

أن  2020) نسبته    %93م(  ما  وأن  العامة،  العالقات  دائرة متخصصة في  لدمها  تعتمد   %80منها  منها 
ف ذلك  الرغم من  وعلى  العامة،  العالقات  لتسهيل عمل  اإلل ترونية  الخدمات  ال وع  على  دراسة  بينت  قد 

( االتصال  2022ودويكات  على  تعتمد  ال  والهيئات  الوزارات  هذه  لبعض  اإلل ترونية  المواقع  أن  م( 
م( والتي أ ارت أن الشرطة الفلسطينية ك حد  2020دراسة ال وع ودرويش )   سابقةا الحواري، وهو ما بينته  
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أحادي   االتصال  على  تعتمد  الفلسطينية  الداهلية  وزارة  عبر  أفرع  الجمهور  مع  تواصلها  في  االتجاه 
 منصات التواصل االجتماعي.

( النجار  أ ارت  الوزارات 2020وقد  في  العامة  العالقات  وأقسام  دوائر  في  العاملين  معظم  أن  م( 
مبحوثاة من    130والهيئات الحكومية هم من غير المتخصصين في الحقل، فقد بينت دراستها التي  ملت  

حملون  هادات  منهم فقط ي  %9.2العاملين في العالقات العامة في هذه الوزارات والهيئات أن ما نسبته  
 منهم لدمهم هبرة في هذا المجال تقل عن هم  سنوات.  %41جامعية في حقل العالقات العامة، وحوالي 

 اإلطار النظري: 
 نظرية االمتياز:

نظرية االمتياز بك ير من المراحل إلى أن وصلت إلى هذا المسمى، وظهرت على مد "جيم     مرت      
م  مجموعة  عن  عبارة  كانت  إذ  في  جرونج"،  تطويرها  تم  التي  المدى  متوسطة  النظريات  من  ت املة 

لمدة   دراسة  في  استخدامها  وتم  وال مانينيات  الدولية 15السبعينيات  الرابطة  أبحاث  مؤسسة  برعاية  عامةا 
(، وتم اهتيار مصطلح "االمتياز" أثناء اجتماع تخطيط البحث مع المؤسسة IABCلمتواصلي ااعمال )

(IABC)    1984في عام   (Grunig & Grunig, 2008, p. 327)  "سمة إدارية وتنظيمية    12. حدد "جرونج
أنه مجموعة من هصائص وظيفية   االمتياز على  وقد عرف  العامة،  بالعالقات  كانت مرتبطة  لالمتياز 
للعالقات العامة التي ارتبطت بالفعالية التنظيمية لتحقق المنظمة ااهداف المختارة مع أصحا  المصلحة  

(Grunig & Grunig, 2008, p. 1) . 
العامة       "المبادئ  يسمى  ما  إلى  تستند  عالمية  عامة  عالقات  نظرية  إلى  التميز  نظرية  بتوسيع 

العامة   العالقات  ممارسة  المؤسسة  أو  المنظمة  على  يجا  أنه  النظرية  تقترا  المحددة"،  والتطبيقات 
متم تطب بلد، لذا تم طرا مجموعة مبادئ عامة ل ي  يقها في جميع أنحاء بالطريقة نفسها تماماة في كل 

 & Grunig)العالم، ويجا على محترفي العالقات العامة النظر في ستة  روط عند تطبيق هذه المبادئ  
Grunig, 2008, p. 338): 

 ال قافة بما فيها اللغة.  .1
 النظام السياسي.  .2
 النظام االقتصادي.  .3
 نظام الوسائط.  .4
 مستوى التنمية االقتصادية.  .5
 مدى وطبيعة النشاط.  .6

 : (Grunig & Grunig, 2008)أما المبادئ التي تم وضعها تم لت بعدة نقاط 
تفعيل دور العالقات العامة في اإلدارة االستراتيجية: للتصدي لألزمات والتحديات المفاجئة التي قد  .1

 تواجه المؤسسة أو المنظمة. 
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الشعور بالمسؤولية االجتماعية وااللتزام ب هالقيات العمل: يجا أن تتصرف بطرق تحل المشكالت   .2
 أصحا  المصلحة وكذلك أهداف اإلدارة العليا.وتفي ب هداف 

تخصيص قسم هاص للعالقات العامة مختل  عن الوظائ  ااهرى: فالعالقات العامة بحد ذاتها  .3
 هي كيان مستقل بمهامه المختلفة والمتنوعة وال يجوز التعدي عليها.

تقارير أولية التي من   نها  أن يكون للعالقات العامة ارتباط وثيق ومبا ر مع اإلدارة العليا: لتقديم   .4
 مساعدة اإلدارة العليا في اتخاذ قرارات صائبة من أجل مصلحة الجمهور والمؤسسة.

لتوجيه   .5 متوازن:  بشكل  العامة  العالقات  لممارسة  كفاءة  ذا  العامة  العالقات  وحدة  مدمر  يكون  أن 
الب من هالل  المعلومات  جمع  إلى طرق  الدائرة  في  العامة  العالقات  والتنبؤ  ممارسي  العلمي،  حث 

بآهر المستجدات والقضايا التي قد تواجه المؤسسة، وتقديم الحلول الالزمة لها، وغيرها من المهام  
 ااهرى كتحدمد الميزانيات وأهذ قرارات استراتيجية...الخ. 

  السماا بالتنوع وال فاءة الوظيفية في مختل  المهام: أن تحتوي وحدة العالقات العامة على مهنيين .6
 متنوعين )نساء، رجال، مجموعات عرقية مختلفة(، لتغطية مهام العالقات العامة.

 وجود اتصال داهلي متوازن بالمؤسسة: لزيادة رضا الموظفين عن وظائفهم وعن المنظمة. .7
لممارسي   .8 يحق  أن  مت املة:  وظيفة  لت ون  العامة  للعالقات  االحترافية  الوظيفية  التخصصات  دمج 

 المؤسسة بالوصول إلى السلطة في جميع مستويات المؤسسة. العالقات العامة في 
المنظمة   .9 بين  كحلقة وصل  العامة  العالقات  ممارس  يعمل  االتجاه:  ثنائي  المتماثل  النموذع  تطبيق 

والجمهور، ولي  كمقنع، حتى متم الحصول على التفاهم المشتر  لدى الطرفين، وهو النموذع الذي  
 ه في ت تيكاتهم واستراتيجياتهم اليومية.يجا أن يطمح المحترفون الستخدام

وكما أوضحت نظرية االمتياز في بنودها أعاله، فننه منبغي تفعيل دور العالقات العامة في اإلدارة   
االستراتيجية، للمساهمة في التصدي لألزمات والتحديات المفاجئة التي قد تواجه المؤسسة أو المنظمة، 

 ة قائمة على معرفتها بتوجهات الجماهير المختلفة. ومساعدتها على اتخاذ قرارات سليم
لإلطار النظري تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى مساهمة دوائر العالقات العامة في    ووفقةا

الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار كجزء محوري في للوصول  
 العالقات العامة في هذه المؤسسات. إلى االمتياز في عمل

وقد وظ  الباح ان بعض بنود نظرية االمتياز، وبخاصة البند ااول والذي منص على ضرورة تفعيل  
تواجه  قد  التي  المفاجئة  والتحديات  لألزمات  للتصدي  االستراتيجية  اإلدارة  في  العامة  العالقات  دور 

الرابع، وال البند  المنظمة، وكذلك  أو  ارتباطة المؤسسة  العامة  للعالقات  يكون  ا ذي منص على ضرورة أن 
وثيق ومبا ر مع اإلدارة العليا لتقديم تقارير أولية التي من   نها مساعدة اإلدارة العليا في اتخاذ قرارات 
صائبة تحقق مصلحة الجمهور والمؤسسة، حيث استفاد الباح ان من هذمن البندمن كمحورين رئيسيين في  

 الدراسة، وبناء فقراتها، وتفسير النتائج. أداة 
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 النتائج:

مدى مساهمة دوائر العالقات العامة في المؤسساات والهيئاات الحكومياة فاي التخطايط االساتراتيجي     
 واتخاذ القرار.

طات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة، للمجال ا       ؤال، تمَّ استخراع المتوسِّّ اول ولإلجابة عن هذا السُّ
خالل ) من  القرار  واتخاذ  االستراتيجي  التخطيط  في  مؤسستكم  في  العامة  العالقات  مساهمة  مدى 

 ( مبين ذلك: 8(، والجدول )األنشطة
 ( 7جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للبعد األول 

رقم  
 الفقرات 

 الترتيب 

 الفقرات 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري

 درجة الموافقة  النسبة المئوية 

1 2 
إجراء بحث محدد لإلجابةة علة  

 أسئلة محددة
 جًداكبيرة  90.6 0.86 4.53

 جًداكبيرة  88.6 1.07 4.43 إجراء البحوث الدورية 1 2

3 9 
العامة   العالقات  دائرة  تقدم 
لإلدارة   والنصيحة  المشورة 

 باألزمات العليا فيما يخص التنبؤ 
 جًداكبيرة  87.2 0.92 4.36

3 7 
العامة   العالقات  دائرة  تعتبر 
قريبة من دائرة صنع القرار في  

 الوزارة 
 جًداكبيرة  87.2 0.92 4.36

4 8 
بآراء   العليا  اإلدارة  تهتم 
العالقات   دائرة  واقتراحات 

 العامة

 جًداكبيرة  86.0 1.08 4.30

5 4 
في  إيتم   العامة  العالقات  شراك 

 االجتماعات المهمة في الوزارة 
 جًداكبيرة  85.2 0.90 4.26

6 3 
من   الستخدامها  المعلومات  جمع 
صنع   في  العليا  اإلدارة  قبل 

 القرار

 كبيرة  84.0 1.06 4.20

7 10 
تساهم دائرة العالقات العامة فةي 
وضةةةةع القةةةةرارات ذات البعةةةةد 

 االستراتيجي للوزارة

 كبيرة  80.6 0.96 4.03

8 11 

تةةزود العالقةةات العامةةة اإلدارة 
العليةةا برجةةع الصةةدغ )التغذيةةة 
الراجعةةةةةةة( مةةةةةةن الجمهةةةةةةور 
الفلسةةطيني فيمةةا يخةةص أنشةةطة 

 الوزارة

 كبيرة  75.2 1.10 3.76

9 6 
العامة في   العالقات  تساهم دائرة 
للوزارة   الرباعي  التحليل  عملية 

 عند وضع الخطط 

 كبيرة  70.6 1.25 3.53

10 5 

اإلدارة   التغذية  توظف  العليا 
العالقات   دائرة  من  الراجعة 
التحسينية   اإلجراءات  في  العامة 

 والتطويرية التي تتخذها

 كبيرة  70.0 1.19 3.50

 كبيرة  82.2 0.84 4.11 الدرجة الكلية 
 ( درجات 5أقصى درجة للفقرة ) 

العالقات العامة في مؤسست م  مدى مساهمة أن فقرات )( 8متضح من هالل البيانات في الجدول رقم )      
جميعها بين    (  كانت في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار من هالل اانشطة التي تمارسها المؤسسة
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اال بيرة وال بيرة   ( وهما الفقرات  4.53( و)3.50، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية عليها  ما بين )جدة
ئرة العالقات العامة في اإلجراءات التحسينية والتطويرية التي  توظ  اإلدارة العليا التغذية الراجعة من دا)

ا إجراء بحث محدد لإلجابة على أسئلة محددة(، وكانت االستجابة على الدرجة ال لية كبيرة  ( و)تتخذها  جدة
 (.  3.70بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  )

اجي كانت كبيرة  وهذا مدل على أن مساهمة العالقات العامة في التخطيط االستراتي ، في حين أن  جدة
متوجا   وبالتالي  االستراتيجي.  التخطيط  في  وأقل من مساهمتها  كبيرة  كانت  القرار  اتخاذ  في  مساهمتها 
فيما   الفلسطيني  الراجعة( من الجمهور  )التغذية  العليا برجع الصدى  العامة تزويد اإلدارة  العالقات  على 

أك ر فعالية، وف الوزارة بشكل  أنشطة  الهيئات والوزارات توظي   يخص  العليا في  المقابل على اإلدارة  ي 
التغذية الراجعة من دائرة العالقات العامة في اإلجراءات التحسينية والتطويرية التي تتخذها بشكل أكبر،  

بو  تقوم  العامة  العالقات  أن  إلى  تشير  أعاله  النتائج  أن  قبل  بخاصة  من  الستخدامها  المعلومات  جمع 
العل العالقات اإلدارة  دائرة  تساهم  ل ي  أك ر،  إلى تحسين  بحاحة  الوظيفة  ول ن هذه  القرار،  يا في صنع 

العليا   العامة في وضع القرارات ذات البعد االستراتيجي للوزارة بشكل مميز. وعلى الرغم من أن اإلدارة 
د  تشجيع  العليا  اإلدارة  على  أنه  إال  العامة،  العالقات  دائرة  واقتراحات  بآراء  العامة تهتم  العالقات  ائرة 

 للمساهمة بشكل أكبر في عملية التحليل الرباعي للوزارة عند وضع الخطط االستراتيجية. 
 مدى دعم اإلدارة العليا في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية للعالقات العامة.

طات          المتوسِّّ استخراع  تمَّ  ؤال،  السُّ هذا  عن  للمجال ولإلجابة  المعياريَّة،  واالنحرافات  الحسابيَّة، 
( مبين  9(، والجدول ) مدى دعم المديرين التنفيذيين واإلدارة العليا في مؤسستكم للعالقات العامة ال اني ) 
 ذلك:  

 ( 8ول )جد
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للبعد الثاني

رقم  
 الفقرات 

 الترتيب 

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الموافقة

1 2 
القسم الخاص بي من بين أهم اإلدارات في 

 المؤسسة
 ا كبيرة جدً  88.0 0.81 4.40

1 1 
تقةةدم المؤسسةةة كةةل الةةدعم الةةالزم لنجةةاح 

 إدارتنا
 ا كبيرة جدً  88.0 0.85 4.40

2 3 
للعالقات   المؤسسة  الدعم  تقدم  العامة 

أكمل   عل   بمهامها  للقيام  الالزم  المالي 
 وجه

 ا كبيرة جدً  85.2 0.98 4.26

3 4 
في حال إخفاق العالقات العامة في أي من  
األنشطة فإن اإلدارة العليا تقف إل  جانبها 

 وتشجعها عل  تخطي ذلك 

 كبيرة  78.0 1.15 3.90

 ا كبيرة جد   84.8 0.86 4.24 الدرجة الكلية 
 ( درجات 5أقصى درجة للفقرة )

مدى دعم المدمرين التنفيذمين واإلدارة العليا  أن فقرات )(  9متضح من هالل البيانات في الجدول رقم )      
ا، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية    ( كانت في مؤسست م للعالقات العامة جميعها بين ال بيرة وال بيرة جدة
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في حال إهفاق العالقات العامة في أي من اانشطة فنن  )( وهما الفقرات 4.40( و )3.90عليها ما بين)
القسم الخاص بي من بين أهم اإلدارات في  ( و )اإلدارة العليا تق  إلى جانبها وتشجعها على تخطي ذلك

ا(، وكانت االستجابة على الدرجة ال لية كبيرة المؤسسة  (. 4.24بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ ) جدة
وعلى الرغم من هذه النتيجة فننه متوجا على اإلدارة العليا في الوزارات والهيئات الوقوف إلى جانا  

ذلك من  انه  اانشطة، ان  أي من  في  إهفاقها  في حال  أكبر  بشكل  العامة  في    العالقات  يساهم  أن 
عدم   بما يضمن  أسرع،  بشكل  واإلهفاقات  المعيقات  وتجاوز  العامة،  العالقات  لدى  بالنف   ال قة  تعزيز 

 ت رارها.  
 اختبار فرضيات الدراسة: 

 أواًل: اختبار الفرضية المتعلقة بمتغير الموقع الوظيفي:
 : والتي تنص على

)  ال       الداللة  مستوى  عن  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عينة  (  0.05α=توجد  أفراد  باستجابات 
 تعزى لمتغير الموقع الوظيفي. فقرات االستبانة الدراسة نحو 

ومدددن أجدددل فحدددص صدددحة الفرضدددية المتعلقدددة بمتغيدددر الموقدددع الدددوظيفي، فقدددد اسدددتخدم تحليدددل التبدددامن       
 ااحادي، ونتائج الجداول التالية توضح ذلك:

 ( 10)جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الموقع الوظيفي 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الموقع الوظيفي 

 0.82 4.12 19 مدير
 0.21 4.32 4 مدير عام

 0.80 4.05 3 موظف إداري 
 0.39 4.02 4 رئيس قسم

 0.70 4.13 30 الكلي 

الموقدددع متضدددح مدددن الجددددول السدددابق وجدددود فدددروق فدددي المتوسدددطات الحسدددابية فدددي مسدددتويات متغيدددر )      
 (.11(، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التبامن ااحادي كما مبين الجدول )الوظيفي

 ( 11)جدول 
 لمتغير الموقع الوظيفي نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في السؤالين الرئيسيين تعزغ 

مدى مساهمة العالقات العامة 
في مؤسستكم في التخطيط 

االستراتيجي واتخاذ القرار من  
 خالل األنشطة

درجة   مجموع المربعات  مصدر التبامن
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

مستوى  قيمة)ف(
 الداللة 

 0.164 0.129 3 0.386 بين المجموعات
 

0.920 
 7860. 26 20.443 المجموعاتداهل  

 29 20.829 المجموع 
مادى دعاام الماديرين التنفيااذيين 
واإلدارة العليااااا فااااي مؤسسااااتكم 

 للعالقات العامة

درجة   مجموع المربعات  مصدر التبامن
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

مستوى  قيمة)ف(
 الداللة 

 0.229 0.186 3 0.559 بين المجموعات
 

0.875 
 8130. 26 21.127 المجموعاتداهل  
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  29 21.685 المجموع
درجة   مجموع المربعات  مصدر التبامن الدرجة ال لية 

 الحرية 
متوسط  
 المربعات 

مستوى  قيمة)ف(
 الداللة 

 0.132 0.072 3 0.216 بين المجموعات
 

0.940 
 5440. 26 14.153 داهل المجموعات 

 29 14.369 المجموع 

 (α=0.05ا عند مستوى الداللة)دال إحصائي  * 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عن    ال  نالحظ من هالل البيانات الواردة في الجدول السابق أنه      
الداللة ) الدراسة نحو  α=0.05مستوى  أفراد عينة  باستجابات  الموقع محوري االستبيان  (  لمتغير  تعزى 

( وتعني هذه النتيجة إلى  0.05( وهذه القيمة أكبر من )0.940الداللة ) الوظيفي، فقد بلغت قيمة مستوى  
توجد  ال  فننه  الدراسة،  لمجاالت  بالنسبة  أما  الوظيفي.  الموقع  بمتغير  المتعلقة  الصفرية  الفرضية  قبول 

 فروق في مجالي الدراسة.
 العالقات العامةا: اختبار الفرضية المتعلقة بمتغير عدد األشخاص العاملين في قسم ثانيً 

 : والتي تنص على
)  ال       الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عينة  (  α=0.05توجد  أفراد  باستجابات 

 .عدد األشخاص العاملين في قسم العالقات العامةتعزى لمتغير فقرات االستبانة الدراسة نحو 
عددددد اا دددخاص العددداملين فدددي قسدددم العالقدددات ومدددن أجدددل فحدددص صدددحة الفرضدددية المتعلقدددة بمتغيدددر       
 ، فقد استخدم تحليل التبامن ااحادي، ونتائج الجداول التالية توضح ذلك:العامة

 ( 12)جدول 
 العامة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير عدد األشخاص العاملين في العالقات 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد األشخاص العاملين في قسم العالقات العامة
3-1 موظفين  10 4.07 0.45 

موظفين 6-4من   15 4.28 0.83 
 0.66 3.78 5 أك ر
 0.70 4.13 30 ال لي 

عددددد متضدددح مدددن الجددددول السدددابق وجدددود فدددروق فدددي المتوسدددطات الحسدددابية فدددي مسدددتويات متغيدددر )      
(، ولمعرفدة داللدة الفدروق تدم اسدتخدام تحليدل التبدامن ااحدادي اا خاص العاملين في قسم العالقات العامة

 (.13كما مبين الجدول )
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 ( 13)جدول 
 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في السؤالين الرئيسيين تعزغ لمتغير عدد األشخاص العاملين في العالقات العامة  

مدى مساهمة العالقات العامة 
في مؤسستكم في التخطيط 

االستراتيجي واتخاذ القرار من  
 خالل األنشطة

مجموع   مصدر التبامن
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 مستوى الداللة  قيمة)ف(

 0.805 0.586 2 1.172 بين المجموعات
 

0.458 
 7280. 27 19.657 داهل المجموعات 

 29 20.829 المجموع 
ماادى دعاام المااديرين التنفيااذيين 
واإلدارة العلياااااا فاااااي مؤسساااااتكم 

 للعالقات العامة

مجموع   مصدر التبامن
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 مستوى الداللة  قيمة)ف(

 1.127 0.835 2 1.671 بين المجموعات
 

0.339 
 7410. 27 20.015 داهل المجموعات 

 29 21.685 المجموع 
مجموع   مصدر التبامن الدرجة ال لية 

 المربعات 
درجة  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 مستوى الداللة  قيمة)ف(

 0.968 0.481 2 0.961 المجموعاتبين 
 

0.393 
 4970. 27 13.408 داهل المجموعات 

 29 14.369 المجموع 

 ( α=0.05* )دال إحصائي ا عند مستوى الداللة

توجد فروق ذات داللة إحصائية    ال  نالحظ من هالل البيانات الواردة في الجدول السابق أنه      
عدد تعزى لمتغير  فقرات الدراسة  باستجابات أفراد عينة الدراسة نحو    (α=(0.05عن مستوى الداللة  

( وهذه القيمة  0.393، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )اا خاص العاملين في قسم العالقات العامة
النتيجة إلى قبول الفرضية0.05أكبر من ) عدد اا خاص الصفرية المتعلقة بمتغير    ( وتعني هذه 

 . أما بالنسبة لمجاالت الدراسة، فننه ال توجد فروق في المجالين. العاملين في قسم العالقات العامة
 

 :مناقشة النتائج وأهم التوصيات
ماادى مساااهمة العالقااات العامااة فااي المؤسسااات الحكوميااة الفلسااطينية فااي التخطاايط االسااتراتيجي     

 واتخاذ القرار من خالل األنشطة التي تمارسها:  
مدى مساهمة العالقات العامة في مؤسستكم في التخطيط االستراتيجي  فقرات مجال )جاءت نتيجة     

القرار من خالل األنشطة ا  ال بيرةال بيرة و بين  ) واتخاذ  توظ  اإلدارة العليا التغذية  )أدنى فقراتها  وأن    جدة
إجراء بحث  ( وأعالها )الراجعة من دائرة العالقات العامة في اإلجراءات التحسينية والتطويرية التي تتخذها

 ، وكانت االستجابة على الدرجة ال لية كبيرة.  (محدد لإلجابة على أسئلة محددة



             www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg               سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - والثالثون  التاسع العدد  229 ا

أعلى         )أما  ف انت  الدوريةالفقرات  البحوث  و إجراء  والنصيحة  ،  المشورة  العامة  العالقات  دائرة  تقدم 
في  القرار  دائرة صنع  من  قريبة  العامة  العالقات  دائرة  وتعد  باازمات،  التنبؤ  يخص  فيما  العليا  لإلدارة 

( للوزارة  SWOT Analysisتساهم دائرة العالقات العامة في عملية التحليل الرباعي )(، وأدناها )الوزارة
الجمهور   من  الراجعة(  )التغذية  الصدى  برجع  العليا  اإلدارة  العامة  العالقات  وتزود  الخطط،  عند وضع 
البعد  ذات  القرارات  وضع  في  العامة  العالقات  دائرة  وتساهم  الوزارة،  أنشطة  يخص  فيما  الفلسطيني 

(. وهذا مدل على أن مساهمة العالقات العامة في التخطيط االستراتيجي كانت كبيرة  االستراتيجي للوزارة
ا  ، في حين أن مساهمتها في اتخاذ القرار كانت كبيرة وأقل من مساهمتها في التخطيط االستراتيجي. جدة

على    ويعد إ را  العالقات العامة في اتخاذ القرار من أهم أصول تطور العالقات العامة في المؤسسات 
أن تعزيز دور العالقات العامة في المؤسسات   مAlSaqer  (2018)مختل  أ كالها، فقد أكدت دراسة  

  في صنع القرار. الحكومية والمدنية مبدأ عند منح العالقات العامة الفرصة للمشاركة
فننه متوجا على العالقات العامة أن تساهم في      مGrunig and Grunig   (2011)  وحسا دراسة

ء التنفيذمين واإلدارة  التخطيط االستراتيجي وأن تلعا دورةا في صنع القرار من هالل تقديم المشورة للمدرا
العليا لتحسين عالقاتهم مع أصحا  المصلحة، وهو ما متفق مع النتيجة الحالية. وتتعارض هذه النتيجة  

 ( الجبوري  دراسة  نتائج  ااردنية  2018مع  الحكومية  المؤسسات  في  العامة  العالقات  أن  بينت  والتي  م( 
سام العالقات العامة في القطاع الحكومي  تساهم في التخطيط المؤسساتي بمستوى متوسط بسبا أن أق

 ااردني ال تدر  أهمية التخطيط في العالقات العامة.
وتظهر هذه النتائج أن قر  دائرة العالقات العامة من اإلدارة العليا للمؤسسة الحكومية، أتاا لها       

باازمات  التنبؤ  يخص  فيما  العليا  لإلدارة  والنصيحة  المشورة  تقديم  و فرصة  المؤسسات .  أن  يظهر  هذا 
الحكومية الفلسطينية قد قطعت  وطاة كبيراة في هذا الخصوص مقارنة ببعض الدول العربية، حيث أ ارت  

أن اإلدارة العليا في بعض المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة ال تؤمن    مAlSaqer   (2018 )دراسة  
 بدور العالقات العامة في اتصال اازمات وأن هذا اامر هو مسؤولية اإلدارة العليا.

ف العامة  العالقات  أن  النتائج  هذه  المهام  وتظهر  ببعض  تقوم  الفلسطينية  الحكومية  المؤسسات  ي 
كالبحث واستطالعات الرأي وجمع المعلومات، ول ن متوجا على العالقات العامة توفير التغذية الراجعة  

ني، ما يساعدها باتخاذ قرارات مبنية على   بشكل مهني حول ردود فعل الجمهور حول اانشطة بشكل  
أنه كلما زادت الجهود البح ية التي   مTam et al( .2022)بينت دراسة  دراسة الجمهور وتوجهاته، حيث 

اإلدارة   في  العامة  العالقات  مشاركة  زادت  البيئي(،  المسح  )أي  العامة  العالقات  وظيفة  بها  تقوم 
المستمر،   االستراتيجية. الذاتي  والتعدمل  اإلبداع،  تعزيز  على  المؤسسات  الراجعة  التغذية  تساعد  وكذلك 

، وعليه فننه من الضروري (McKie, 2013, p. 104)ال  وتساعد على بناء قدرات المؤسسة بشكل فع
است مار التغذية الراجعة التي ت تي من العالقات العامة في جهود الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية  
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والت المحيطة،  الظروف  مع  متالءم  بما  القدرات  وتحسين  التطوير  إلى  ومواكبة  الهادفة  الحدم ة،   نولوجيا 
 التغيرات التي تطرأ على الرأي العام. 

في         العامة  العالقات  دور  تفعيل  وهو  بنودها  أهم  ب حد  االمتياز  نظرية  مع  الدراسة  نتيجة  وتتفق 
اإلدارة االستراتيجية والتي من هاللها متمكن ممارسو العالقات العامة من التخطيط والتحليل وإنجاز كل 

مع المه النتيجة  هذه  وتتعارض  عاتقهم.  على  الواقعة  )  ام  النجار  عمل  2020دراسة  أن  بينت  والتي   )
االتصال   لتنظيم  العامة  العالقات  دائرة  سعي  على  يقتصر  الفلسطينية  الوزارات  في  العامة  العالقات 

لعامة بوظائفها  بالهيئات والوزارات والمنظمات ااهرى، لذا أوصت الدراسة بضرورة قيام دوائر العالقات ا
أكمل   على  بواجبها  القيام  من  لتتمكن  والتقويم  والتنسيق  واالتصال  والتخطيط  بالبحث،  المتم لة  الرئيسة 

 وجه.
 :مدى دعم المديرين التنفيذيين واإلدارة العليا في المؤسسات الحكومية المدنية للعالقات العامة

دعم  فقرات مجال )جاءت نتيجة        للعالقات مدى  مؤسستكم  في  العليا  واإلدارة  التنفيذيين  المديرين 
اجميعها بين ال بيرة وال بيرة  (  العامة في حال إهفاق العالقات العامة في أي من )، وكان أدنى فقراتها  جدة

القسم الخاص بي من  ( وأعالها )اانشطة فنن اإلدارة العليا تق  إلى جانبها وتشجعها على تخطي ذلك
ا، وكانت االستجابة على الدرجة ال لية كبيرة  (دارات في المؤسسةبين أهم اإل أما أعلى الفقرات ف انت    .جدة

المالي   الدعم  العامة  للعالقات  المؤسسة  )تقدم  وأدناها  إدارتنا(  لنجاا  الالزم  الدعم  كل  المؤسسة  )تقدم 
 الالزم للقيام بمهامها على أكمل وجه(.

في          العامة  العالقات  دائرة  ووظائ   ب داء  العليا  اإلدارة  اهتمام  إلى  النتيجة  هذه  الباح ان  ويعزو 
الوزارة لضمان الحصول على أفضل أداء لدائرة العالقات العامة والتي تسعى لتحقيق أهداف المؤسسة.  

ة تخصيص قسم للعالقات وتتفق هذه النتيجة مع نظرية التميز والتي ركزت في أحد بنودها على ضرور 
دراسة   بينت  فقد  المختلفة،  بمهامها  المستقل  كيانها  لها  يكون  حتى  ااهرى  ااقسام  مختل  عن  العامة 

Tam et al( .2022)ا بح ية    م أن وظيفة العالقات العامة الممّكنة تعك  بيئة مؤسسية تشاركية وجهودة
أ ما  وهذا  استراتيجي.  توجه  ذات  مؤسسة  تخلق  بدورها  والتي  استراتيجي،  توجه  من ذات  العدمد  كدته 

في   العامة  للعالقات  عالية  قيمة  يمنحون  الذمن  التنفيذمين  الرؤساء  أن  إلى  هلصت  التي  الدراسات 
  غالبةا مؤسساتهم، من المرجح أن يكون لدمهم وحدات عالقات عامة أك ر فعالية، ففي هذه المؤسسات فننه 

 ,Bowen, 2013)أن يشار  كبار ممارسي العالقات العامة في اإلدارة االستراتيجية الشاملة للمؤسسة  
p. 324) . 

العالقات  لوظيفة  عالية  قيمة  التنفيذمون  الرؤساء  فيها  مولي  التي  المؤسسات  أن  الدراسات  بينت  وقد 
العامة العام للعالقات  تعد ضرورية  ال قة  وهذه  االستراتيجي،  التخطيط  في  النشطة  بمشاركتها  تسمح  ة، 

التنظيمية   الفعالية  في  مشاركة  (Bowen, 2013, p. 324)للمساهمة  يفسر  أن  يمكن  بالتالي  وهذا   ،
ال بيرة  العامة  حيث   العالقات  الفلسطينية،  الحكومية  والهيئات  المؤسسات  في  االستراتيجي  التخطيط  في 
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التنفيذمون   المدراء  يمنحه  الذي  ال بير  الدعم  بينت  التي  الحالية  النتيجة  إلى  اامر  هذا  يعود  أن  يمكن 
 للعالقات العامة.  

الذمن قاموا بتحليل    مNurfurqonah et al( .2019)إال أن هذه النتيجة تتعارض مع نتائج دراسة  
فرغم التوتير،  على  اامريكية  ت ساس  في  للضرائا  العامة  للمدمرية  الرسمي  وسائل    الحسا   استخدام 

التواصل االجتماعي ك داة للتواصل مع الجمهور إال أن دائرة العالقات العامة التي تدمر الحسا  لم تطور  
من أدائها، حيث ركزت فقط على نشر المعلومات )اتصال أحادي االتجاه( دون التواصل مع الجمهور،  

ا دراسة ال وع والهندي ) ت إلى أن الشرطة الفلسطينية ك حد أذرع  م( التي أ ار 2020وهو ما أكدته أيضة
وزارة الداهلية تعمل على نشر المعلومات ضمن نموذع المعلومات العامة في اتجاه واحد من المرسل إلى 

 المستقبل.  
 مناقشة االختبارات المتعلقة بفرضيات الدراسة:

باستجابات  (  α = 0.05الداللة )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  . بينت النتائج عدم وجود  1
 تعزى لمتغير الموقع الوظيفي.   أفراد عينة الدراسة حول فقرات االستبانة

ومدمر،   عام،  مدمر  بين  ما  تتوزع  التي  الوظيفية  ومستوياتهم  مراكزهم  باهتالف  المبحوثين  اتفاق  إن 
االسترات التخطيط  في  العامة  العالقات  مشاركة  حول  إداري،  وموظ   قسم،  القرار، ورئي   واتخاذ  يجي 

التي   الفلسطينية  المؤسسات الحكومية  مدل على تطبيق معظم  العامة  للعالقات  التنفيذمين  الرؤساء  ودعم 
ما  العليا  اإلدارة  من  العامة  العالقات  دائرة  وأهمها قر   االمتياز،  نظرية  مبادئ  لبعض  الدراسة   ملتها 

قرارات   واتخاذ  المبا ر،  التواصل  عليها عملية  والجمهور يسهل  المؤسسة  تحقق مصلحة  أن  من   نها 
التطور  معاة  أس  ضمان  إحدى  تعد  والتي  االستراتيجية،  اإلدارة  في  العامة  العالقات  مشاركة  وكذلك   ،

يمتد إلى ما المستمر للعالقات العامة، فقد نادت العدمد من الدراسات أن عمل العالقات العامة يجا أن  
التشغيلية،   اإلدارة  من  أبعد  لها  هو  يكون  وأن  العليا  اإلدارة  طاولة  على  مقعد  على  حصولها  وضرورة 

 . (Moss, 2013, p. 528)صوت في صنع القرار االستراتيجي داهل المنظمات 
النتائج عدم وجود  .  2 باستجابات  (  α = 0.05فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة )بينت 

 تعزى لمتغير عدد العاملين في قسم العالقات العامة.فقرات االستبانة  أفراد عينة الدراسة نحو 
وتبين هذه النتيجة أن العالقات العامة يمكن أن ت ون مميزة بغض النظر عن عدد العاملين فيها،        

إلى   الوصول  بالمؤسسة  لممارسيها  يحق  مت املة  وظيفة  المؤسسة  ف ونها  مستويات  جميع  في  السلطة 
حسا نظرية االمتياز في العالقات العامة، فقد بينت بعض الدراسات أن مدمر العالقات العامة يجا أن 

التحال    في  يكون عضواة  وأن  للمنظمة،  االستراتيجية  اإلدارة  عمليات  في  المهيمن    أويشار   االئتالف 
مسؤو  إلى  مبا رة  إبالغ  عالقة  لديه  أو  ت ون  فيها،  بحيث  المهيمن،  التحال   في  هو عضو  تنفيذي  ل 

هيكلياة   منفصلة  العامة  العالقات  فيها  وظيفة  العاملين  أو  موظفيها  عدد  عن  النظر   ,Berger)بغض 
2013, p. 669). 
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إن تميز العالقات العامة يكمن في منحها السلطة أو تمكينها ل ي تقوم بعملها على أكمل وجه،    
بش ن   مستنيرة  اتخاذ قرارات  على  لمساعدة مؤسساتهم  إلى سلطة  العامة  العالقات  ممارسو  يحتاع  حيث 

فمن والجمهور.  الرئيسية  المجموعات  مع  فعال  بشكل  والتواصل  والخارجية،  الداهلية  هالل   الشؤون 
معرفتهم الخاصة بشرائح الجمهور المختلفة، يمكن للعالقات العامة مساعدة المنظمات على بناء عالقات  
إيجابية مع اآلهرين، وحل المشكالت، واكتسا  الشرعية االجتماعية والحفاظ عليها. وللقيام بذلك، يجا  

صنع في  بالمشاركة  لهم  يسمح  وضع  في  العامة  العالقات  ممارسو  يكون  في    أن  االستراتيجي  القرار 
 .(Berger, 2013, p. 668)مؤسساتهم 

العامة     العالقات  تستطيع  وحتى  المقابل،  داهل  -وفي  فيها  العاملين  عدد  عن  النظر  بغض 
احتر   -المؤسسة االستراتيجي وكسا  الدور  هذا  على  العليا،الحفاظ  اإلدارة  المستمر،    ام  دعمها  وضمان 

بهم من هالل االنخراط في عالقات  المنوط  بواجبهم  القيام  العامة  العالقات  متوجا على ممارسي  فننه 
تطوير   منهم  متطلا  وهذا  المنظمة،  نجاا  في  المساهمات  من  حافل  بسجل  واالحتفاظ  وحيوية،  صادقة 

إلى مهارات االتصال ااساسية العامة قدراتهم بشكل مستمر. فباإلضافة  العالقات  إلى ممارسي  ُمنظر   ،
الذمن يمتل ون معرفة بندارة ااعمال والتمويل، وحل المشكالت، وتقنيات البحث على أنهم مف رون لدمهم 
القرار   صنع  عملية  من  جزءاة  ليصبحوا  الفرص  من  المزيد  منحهم  متم  ما  وغالباة  واستباقية،  استراتيجية 

(Carden, 2013, p. 686). 
 التوصيات:

 التوصيات العملية: 
ضرورة تقديم كل ما ملزم لرفع مستوى الخبرة لدى دوائر العالقات العامة في المؤسسات الحكومية   .1

بنهمالهم دراسة   لدمهم نقص في هبرتهم  العامة  العالقات  النتائج أن دوائر  فقد أظهرت  الفلسطينية، 
راتيجيات  الجمهور، وعدم قدرتهم على إدارة العالقة معهم، إضافة إلى عدم مشاركتهم في وضع است

لحل المشكالت التي تواجههم، وهذا يستدعي من إدارة العالقات العامة االعتماد أك ر على دراسات 
الذمن يجرون اابحاث كجزء من   بينت الدراسات السابقة أن مدمري العالقات العامة  الجمهور، فقد 

 Botan & Taylor, 2004; Tam et)دورهم مؤدون باستمرار دورةا رسمياة حيوياة يمتد عبر الحدود 
al., 2022) . 

العالقات   .2 ممارسي  دور  تفعيل  استجابة  ضرورة  عدم  النتائج  أظهرت  إذ  الوظائ ،  كل  في  العامة 
زيادة  العامة  العالقات  من  يستدعي  وهذا  الجمهور،  تواجه  التي  للقضايا  العامة  العالقات  ممارسي 

دراسة   نتائج  بينت  الجانا، حيث  هذا  العمل في  وتفعيل  القضايا  إدارة   Botanهبرتها في مجال 
and Taylor  (2004)أن هبرة العالقات العامة في إدارة القضايا تساعد على تحسين العالقات   م

 وإضافة قيمة كبيرة للمنظمات.
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ضرورة أن تقوم دوائر العالقات العامة بتزويد اإلدارة العليا برجع الصدى )التغذية الراجعة( من   .3
الجمهور الفلسطيني فيما يخص أنشطة الوزارة، وبخاصة عالقاتها مع الجمهور االستراتيجي فقد  

دراسة   الدوائر   مGrunig and Hung-Baesecke   (2015)بينت  مع  الجيدة  للعالقات  أن 
 االستراتيجية أن تولد قيمة مالية وغير مالية م ل تحسين السمعة.

اإلجراءات  .4 في  وتوظيفها  العامة  العالقات  دائرة  من  الراجعة  التغذية  العليا  اإلدارة  تبني  ضرورة 
 التحسينية والتطويرية التي تتخذها. 

ا .5 الجهود  زيادة  والهيئات ضرورة  الوزارات  في  العامة  العالقات  دوائر  بها  تقوم  التي  لبح ية 
زادت  العامة،  العالقات  وظيفة  بها  تقوم  التي  البح ية  الجهود  زادت  كلما  أنه  حيث  الفلسطينية، 

 .(Tam et al., 2022)مشاركة العالقات العامة في اإلدارة االستراتيجية 
المدنية   .6 الحكومية  الفلسطينية  والهيئات  الوزارات  في  العليا  اإلدارة  على  دائرة  متوجا  إ را  

العالقات العامة في وضع القرارات ذات البعد االستراتيجي للمؤسسة، وبخاصة تلك القرارات التي  
 لها عالقة بالجمهور المستفيد من المؤسسة. 

متوجا على اإلدارة العليا في الوزارات والهيئات الفلسطينية الحكومية المدنية تقديم الدعم واإلسناد  .7
ال إهفاقها في أي من اانشطة، وتشجيعها على تجاوز ذلك، ما من   نه  للعالقات العامة في ح

 أن يساعد في استخالص العبر والدروس.  
 التوصيات األكاديمية:

يمكن للدراسات المستقبلية قياس مدى رضى الجمهور عن أداء العالقات العامة في المؤسسات  .1
 الحكومية الفلسطينية. 

أنه  است شاف   .2 دقةة من االستبانة، حيث  أك ر  أدوات أهرى قد ت ون  الدراسة من هالل  موضوع 
مدعي المستجيا ال مال في حال إجابته عن أمر يم  عمله مبا رة، فيمكن استخدام أداة    غالبةا 

 المقابلة، والمالحظة للحصول على معلومات أك ر دقة.
مدى .3 بدراسة  المستقبلية  الدراسات  تقوم  أن  الضروري  المؤسسات   من  في  العليا  اإلدارة  رضا 

 والهيئات الحكومية الفلسطينية عن أداء دوائر العالقات العامة فيها.  

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


 " مساهمة دوائر العالقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار: "رغد امريش - د. معين الكوع  234 

" 

" 

 

 

 المصادر والمراجع:
 :واًل: المراجع العربيةأ

تصور مقترح لدور العالقات العامة في التشبيك لمؤسسات المجتمع   (. م2012ومهنا، نداء خضر. )  ؛أبو جبارة، رهادة يوسف

غير منشور(.   بحث دبلوم مهني في ادارة مؤسسات المجتمع المدني)  االستراتيجيالمدني في ضوء مفاهيم التخطيط 

 معهد التنمية المجتمعية، الجامعة االسالمية. غزة: 

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة آل   عامة في القطاع الحكومي األردني تقييم نشاط العالقات ال(.  م2018الجبوري، إبراهيم. )

 البيت، عمان، األردن. 

( يسرا.  الموقع  م(.  2016حسان،  عبر  العامة  العالقات  أنموذًجا"   اإللكترونياتصال  اإلماراتية  الداخلية  "وزارة  مجلة    .للمؤسسة 

-Magallat Bhut Al-Laqat Al-Amh - Al-Srq Al-Aust ، 4 (11 ،)  223،بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

255.  

في مضامينها االتصالية    مدغ اعتماد الشرطة الفلسطينية عل  األسلوب اإلقناعي(.  م2020درويش، عبد العزيز. )و  ؛الكوع، معين

المنشورة من خالل الفيس بوك الهادفة لتعزيز السلم األهلي ومكافحة الجريمة: دراسة تحليلية في إطار النماذج األربعة  

-Magallat Bhut Al-Laqat Al-Amh - Al-Srq Al،مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط للعالقات العامة. 

Aust، 8(28،) 223-226.   

معين )  ؛الكوع،  فلسطين.  المواقع  م2022ودويكات،  فاعلية  الحكومية    اإللكترونية(.  الحواري:    وفقًاالفلسطينية  االتصال  لنظرية 

الداخلية ووزارة  والشرطة  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة  بين  مقارنة  الشرق  .  دراسة  العامة  العالقات  بحوث  مجلة 

 . Magallat Bhut Al-Laqat Al-Amh - Al-Srq Al-Aust، 10(39 ،)113-151،األوسط

معين )  ؛الكوع،  حليمة.  صالحية،  دوائ م2020وأبو  إشراك  مدغ  اإلدارة  (.  في  الفلسطينية  الجامعات  في  العامة  العالقات  ر 

  أكتوبر )55  ،مجلة البحوث اإلعالمية: دراسة مقارنة بين جامعتي النجاح الوطنية وفلسطين التقنية "خضوري".  االستراتيجية

 .370-334(، م2020

واالتصال  بالمصالح الحكومية.تقييم اإلعالميين لألداء المهني لممارسي العالقات العامة  الزهري، محمد.   لإلعالم  العربية     . المجلة 

 .142-87-، (8)م2018

 . عمان. األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع. منهجية البحث في علوم اإلعالم واالتصال  (. م2017حمدي، محمد الفاتح. )

العالقات العامة في اتخاذ القرار من وجهة نظر العالقات  مدى اعتماد الوزارات الفلسطينية على دوائر  (.  م2020النجار، آيات. )

 فلسطين.  ،رام هللا ،)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة العربية األمريكية العامة 

العلمي مفهومة وأدواته وأساليبه  عدس، عبد الرحمن.  وعبد الحق، كايد؛    ؛ عبيدات، ذوقان )الطبعة الرابعة عشر(. عمان.  البحث 

 ار الفكر ناشرون وموزعون. األردن: د

 :ا: المراجع األجنبيةثانيً 
AlSaqer, L. (2018). The Role of Public Relations in Crisis Communication Planning in Bahraini 

Organisations. KnE Social Sciences, 76–87. 

https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3104  

Anderson, W. B. (2020). “I paid my income tax today”: How the US government used public 

relations to persuade its citizens to accept a mass tax during World War II. Public Relations 

Review, 46(4), 1-7.  

Andersson, R. (2020). Being a ‘strategist’: Communication practitioners, strategic work, and power 

effects of the strategy discourse. Public Relations Inquiry, 9(3), 257-276.  

Berger, B. K. (2013). Power, as Functions and Structures. In R. L. Heath (Ed.), Encyclopedia of 

Public Relations (Vol. 2, pp. 668-670). Sage Publications  

Botan, C. H., & Taylor, M. (2004). Public relations: State of the field. Journal of communication, 

54(4), 645-661.  

Bowen, S. A. (2013). Excellence theory. In R. L. Heath (Ed.), Encyclopedia of Public Relations (2nd 

ed., Vol. 1, pp. 323-326). Sage.  

https://doi.org/https:/doi.org/10.18502/kss.v3i10.3104


             www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg               سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - والثالثون  التاسع العدد  235 ا

Brønn, P. S. (2014). How others see us: leaders’ perceptions of communication and communication 

managers. Journal of communication management, 18(4), 58–79.  

Carden, A. R. (2013). Proactivity and Reactivity. In R. L. Heath (Ed.), Encyclopedia of Public 

Relations (Vol. 2, pp. 685-687). Sage publications.  

David, M., & Sutton, C. D. (2011). Social research: An introduction (2nd ed.). Sage.  

DeSanto, B., & Moss, D. (2005). Rediscovering what PR managers do: Rethinking the measurement 

of managerial behaviour in the public relations context. Journal of communication 

management, 9(2), 179–196.  

Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (2008). Excellence theory in public relations: Past, present, and future. 

In Public relations research (pp. 327-347). Springer.  

Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (2011). Characteristics of Excellence communication. In T. Gillis (Ed.), 

The IABC handbook of organizational communication: a guide to internal communication, 

public relations, marketing and leadership (2nd ed., pp. 3-14). Jossey-Bass.  

Grunig, J. E., & Hung-Baesecke, C.-j. F. (2015). The effect of relationships on reputation and 

reputation on relationships: A cognitive, behavioral study. In E.-J. Ki, J.-N. Kim, & J. 

Ledingham (Eds.), Public Relations As Relationship Management (2nd ed., pp. 63-113). 

Routledge.  

Hall, R. P. (2020). Mixing methods in social research: qualitative, quantitative and combined 

methods. Sage.  

Lash, T. L., Fox, M. P., & Fink, A. K. (2022). Applying quantitative bias analysis to epidemiologic 

data (2nd ed.). Springer.  

Lee, M. (2021). Government Public Relations: What is It Good For? . In M. Lee, G. Neeley, & K. 

Stewart (Eds.), The practice of government public relations (2nd ed., pp. 9-26). Routledge.  

Lee, M., Likely, F., & Valin, J. (2017). Government public relations in Canada and the United States. 

In T. Watson (Ed.), North American perspectives on the development of public relations (pp. 

65-80). Springer.  

McKie, D. (2013). Chaos and Complexity Theory In R. L. Heath (Ed.), Encyclopedia of Public 

Relations (Vol. 1, pp. 103-106). Sage.  

Meintjes, C., & Grobler, A. F. (2014). Do public relations professionals understand corporate 

governance issues well enough to advise companies on stakeholder relationship management? 

Public Relations Review, 40(2), 161-170.  

Moss, D. A. (2013). Management Theory. In R. L. Heath (Ed.), Encyclopedia of Public Relations 

(2nd ed., Vol. 2, pp. 527-529). Sage.  

Nurfurqonah, N. I., Rahmanto, A., & Hastjarjo, S. (2019). Communication Patterns of Government 

Public Relation in the Digital Era: A Content Analysis on Twitter Account of the Directorate 

General of Taxes. KnE Social Sciences, 252–269.  

Richardson, T. F. (2016). Public Relations in Local Government. Elsevier.  

Tam, L., Kim, J.-N., Grunig, J. E., Hall, J. A., & Swerling, J. (2022). In search of communication 

excellence: Public relations’ value, empowerment, and structure in strategic management. 

Journal of Marketing Communications, 28(2), 183-206.  

Tantivejakul, N. (2019). The never changing story: Eight decades of the government public relations 

department of Thailand. Public Relations Review, 45(2), 258-266.  

 

 

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


www.epra.org.eg                                                                                                                                          www.jprr.epra.org.eg 

 
12 

The Contribution of Public Relations Departments in the 
Palestinian Ministries and Government Commissions to 
Strategic Planning and Decision-Making                
                                                                                    
                                                                                                               Dr. Moeen F.M. Koa  

                                                                                                                  moeen.Koa@hotmail.com 
                                                                                                                       Assistant Professor of Public Relations, 
                                                                                                               Department of Public Relations and Communication. 

                                                                                             An-Najah National University 
 

                                                                                                               Raghad Imresh (MA) 
                                                                                                                raghad.imresh@yahoo.com  
                                                                                                 Department of Public Relations and Communication. 

                                                                                                An-Najah National University 

        

Abstract 

         This study aimed to determine whether the public relations departments 

in the Palestinian ministries and governmental commissions contribute to 
strategic planning and decision-making and whether the higher management in 
these bodies provides public relations with the necessary support to carry out its 
strategic responsibilities and duties. The study used the questionnaire tool 
applied to the Palestinian civil ministries and government bodies by testing a 
simple random sample of government public relations departments (n=30).  
The results showed that despite the contribution of public relations in strategic 
planning, the senior management does not use the feedback from the public 
relations department in the improvement and development measures. Likewise, 
the public relations department does not contribute vitally to setting decisions 
with a strategic dimension for the ministry or the commission. 
      Accordingly, the study recommended several recommendations, the most 
important of which: The senior management in Palestinian government 
institutions should allow public relations departments to contribute to making 
strategic decisions that concern the public. The senior management should 
provide more support to the public relations departments in the Palestinian 
government institutions, as the results showed that the public relations 
departments do not receive the necessary financial and moral support to carry 
out their tasks. The study also recommended the need for public relations 
departments to provide the senior management with feedback from the 
Palestinian public regarding the ministry's activities. The senior management 
needs to adopt the input from the public relations department and use it in the 
improvement and development measures it takes. Future studies can measure 
the public's satisfaction with the performance of public relations in Palestinian 
government institutions and study the extent to which senior management in 
Palestinian government institutions and bodies are satisfied with the 
performance of their public relations departments. 
 
 

Keywords: Palestinian Ministries, Palestinian Commissions, Excellence theory, 
                   Public Relations Departments, Decision making, Strategic planning.  
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