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انبثقتتتت مشتتتكمة البحتتتث متتتن أىميتتتة توظيتتتف أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة فتتتي نشتتتر ثقافتتتة الجتتتودة بمؤسستتتات التعمتتتيم 
ثقافتتتة  وييتتتدف البحتتتث إلتتتى وقتتت  تتتتتور مقتتتترح  لتوظيتتتف أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة فتتتي نشتتتر قبتتتل الجتتتامعي.

متتتتدظ توظيتتتتف أنشتتتتطة العالقتتتتات  التعتتتترف عمتتتتى الجتتتتودة  بمؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي وذلتتتتك متتتتن  ختتتتالل 
العامتتتة داختتتل مؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل الجتتتامعي فتتتي نشتتتر ثقافتتتة الجتتتودة متتتن وجيتتتو نظتتتر المعممتتتين واإلداريتتتين  

اىتتتتتتات المعممتتتتتتين الكشتتتتتتف عتتتتتتن إتج التعتتتتتترف عمتتتتتتى مستتتتتتتوظ معرفتتتتتتة المعممتتتتتتين واإلداريتتتتتتين بثقافتتتتتتة الجتتتتتتودة 
 واإلداريين نحو ثقافة الجودة داخل مؤسسات التعميم قبل الجامعي.

اتب  الباحث في دراستو أدوات بحثية مكنتو من جم  المعمومات المتعمقة بالدراسة فى إطار المنيج الوتفي 
ريين بالمرحمة مفردة من المعممين واإلدا 022وأسموب المسح بالعينة حيث قام بتطبيق استمارة استبيان عمى 

اإلعدادية  وتوتمت الدراسة إلي عدة نتائج من أىميا  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحتائية بين توظيف 
أنشطة العالقات العامة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي وبين مستوظ ثقافة الجودة لدظ المعممين واإلداريين  

لة إحتائية بين مستوظ تعرض المعممين واإلداريين بمؤسسات وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات دال 
التعميم قبل الجامعي ألنشطة العالقات العامة وبين اتجاىتيم نحو الجودة  وتمثمت أىم إجراءات المقترح في قرورة 

ة تدير   وأىمية توفير متختتين في مجال العالقات العامتديره العالقات العامة لكل مدرسةتدشين موق  ألكتروني 
 أنشطتيا داخل المدارس.
 .مؤسسات التعميم قبل الجامعي  ثقافة الجودة  أنشطة العالقات العامة الكممات المفتاحية 
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Abstract: 
     The research problem emerged from the importance of employing public 

relations activities in Quality Culture Deployment in Pre-University Education 

Institutions. The aim of the research is to develop a Proposal for employing public 

relations activities in Quality Culture Deployment in pre-university education 

institutions through: The extent to which public relations activities in pre-university 

institutions are used to spread the culture of quality from the point of view of 

teachers and administrators. , Revealing the attitudes of teachers and administrators 

towards quality culture within pre-university education institutions. 

The researcher followed the descriptive approach and the sample survey 

method, where he applied a questionnaire form to 200 teachers and administrators 

in the preparatory stage. The study reached several results, the most important of 

which are: The existence of a significant correlation between the employment of 

public relations activities in pre-university education institutions and the level of 

quality culture among teachers and administrators, The results indicated that there 

is a significant correlation between the level of exposure of teachers and 

administrators in pre-university education institutions to public relations activities 

and their orientation towards quality. The most important procedures of the 

proposal were the need to a website managed by PR Specialist in schools. 

key words: 
Public relations activities, quality culture, pre-university education 

institutions. 
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 المقدمة

التحستتتتين فتتتتي فتتتتي الجتتتتودة المتوقعتتتتة متتتتن التعمتتتتيم و لقتتتد أتتتتتبح ىنتتتتاك اتجاىتتتتال عالميتتتتال نحتتتتو التشتتتتدد 
جتتتتتودة المخرجتتتتتات التتتتتتي تقتتتتتدميا المؤسستتتتتات التعميميتتتتتة  وكمتتتتتا بتتتتتات يمثتتتتتل عنتتتتتترال جوىريتتتتتال لمتتتتتدول 

 .ت شعارال مؤداه نشر ثقافة الجودة وتطبيق معاييرىاالمتقدمة والتي رفع
فتتتى رحمتتتة التعمتتتيم وتعتبتتر مرحمتتتة نشتتتر الثقافتتتة متتتن أىتتتم واتتتتعب المراحتتل التتتتى تمتتتر بيتتتا مؤسستتتات 

دختتتتال أي مبتتتتدأ جديتتتتد بالمؤسستتتتة التعميت ن بنتتتتاء القناعتتتتات وتاييتتتتر الثقافتتتتاالجتتتتودة   وذلتتتتك أل  ميتتتتة وا 
د عمتتتتى ثقافتتتتة ومعتقتتتتدات األطتتتتراف المتعمقتتتتة بالمؤسستتتتة   وذلتتتتك يعتمتتتتستتتتوف يقابتتتتل بالتاييتتتتد أو التتتترفض

داريتتتين  وبالتتتتالي يمتتتزم لنشتتتر ىتتتذه الثقافتتتة تفعيتتتل األستتتاليب اإلتتتتتالية  التعميميتتتة متتتن طتتتالب ومعممتتتين وا 
 .اإلعالمية المناسبة داخل المؤسسةو 

 الوستتتتيط التتتتذي تقتتتتوم بتتتتدور مؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعيالعالقتتتتات العامتتتتة فتتتتي  متتتن ثتتتتم فتتتت نو 
 متتتن ختتتالل فتتتتح قنتتتوات اتتتتتال ثنائيتتتة متتتا بتتتين اإلدارة والجمتتتاىير المؤسستتتةد فتتتي ترجمتتتة أىتتتداف يستتتاع

 باإلقافة لمعديد من األنشطة واإلتدارات التي تسعى من خالليا إلى نشر الوعي الثقافي.
ىتتتذا متتتا أكدتتتتو الدراستتتات حيتتتث أن متابعتتتة أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة بالمؤسستتتات التعميميتتتة يتتتؤدي و 

 . ( 843  0246)فاتن محمد % 15.64الوعي الثقافي في الترتيب األول بنسبة إلى تنمية 
فتتتي نشتتتر ثقافتتتة الجتتتودة تكمتتتن فتتتي  المدرستتتة كمؤسستتتة تعميميتتتةوبتتتذلك فتتت ن أقتتتتر الطتتترق أمتتتام 

متتتن إتتتتدارات وجيتتتود إتتتتتالية تستتتعى لخمتتتق تمتتتك الثقافتتتة  العالقتتتات العامتتتةاستتتتاالل وتوظيتتتف أنشتتتطة 
   وتعزيز قيميا ومبادئيا.

لتوظيتتتف أنشتتتطة العالقتتات العامتتتة فتتتي  خاتتتتة فتتي وقتتت  تتتتتور مقتتترحذا فقتتتد وجتتتد الباحتتث أىميتتتة ولتت
  .                                           .نشر ثقافة الجودة
  مشكمة الدراسة

مكانتتتتتتة أي اتتتتتتبحت الجتتتتتتودة الشتتتتتاممة متتتتتتن المستتتتتائل الحساستتتتتتة ذات المستتتتتاس المباشتتتتتتر ب
أشتتتارت بعتتتض الدراستتتات األجنبيتتتة والعربيتتتة الحديثتتتة  وقتتتت ذاتتتتووفتتتى ال  مؤسستتتة فتتتى عتتتالم المنافستتتة

إلتتتى أن األستتتباب التتتتى تتتتؤدي إلتتتى تطبيتتتق معتتتايير الجتتتودة الشتتتاممة بشتتتكل فاعتتتل وكفتتتؤ ترجتتت  بنستتتبة 
  0226  )عبد المطيتتتتتتف العوقتتتتتتى% إلتتتتتتى نشتتتتتتر الثقافتتتتتتة وتحويميتتتتتتا إلتتتتتتى مواقتتتتتتف وستتتتتتموكيات02

162) . 
تتتتتالية خالتتتتة فالبتتتد أن تكتتتون لتمتتتك الميمتتتة ولمتتتا كانتتتت ميمتتتة نشتتتر الثقافتتتة ىتتتى وظيفتتتة إعال ميتتتة وا 
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 .ظ الجياز اإلعالمي داخل المؤسسةاألولوية لد
وتعتبتتتر مؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل الجتتتامعي متتتن المؤسستتتات بالاتتتة األىميتتتة لمتتتا ليتتتا متتتن تتتتاثير 

  كمتتتا أن تمتتتك المؤسستتتات تتميتتتز بتتتامتالك قتتتدرات اتتتتتالية فتتتي مكانتتتة التتتدول حاقتتترال ومستتتتقبالل قتتتخم 
والتتتتتتي يجتتتتتب تفعيميتتتتتا بشتتتتتكل مخطتتتتتط داختتتتتل تمتتتتتك  ومتختتتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل العالقتتتتتات العامتتتتتة ىائمتتتتتة

 .المؤسسات من أجل تحقيق أىدافيا
تمثتتتل العالقتتتات العامتتتة فتتتى العتتتتر الحتتتديث عمتتتودال فقريتتتال فتتتى أظ مؤسستتتة ويقتتت  عمتتتى حيتتتث   

فقتتتتط عاتقيتتتتا أعبتتتتاء كبيتتتترة ومستتتتئوليات جستتتتام إذا تمتتتتت ممارستتتتتيا باستتتتاليب عمميتتتتة وليستتتتت كشتتتتعار 
 .اتة بمؤسسات التعميم قبل الجامعيوخ

لوقتتتت  تتتتتتور مقتتتتترح لتوظيتتتتف أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة فتتتتي   وىتتتتو متتتتا جعتتتتل الباحتتتتث يتتتترظ قتتتترورة
  .نشر ثقافة الجودة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي

  الدراسة من خالل التساؤل التالي ومن ثم فيمكن تياغة مشكمة
قتتتتات العامتتتتة فتتتتي نشتتتتر ثقافتتتتة الجتتتتودة بمؤسستتتتات التعمتتتتيم مقتتتتترح لتوظيتتتتف أنشتتتتطة العالالتتتتتتور المتتتتا 

 ؟قبل الجامعي
 أىمية الدراسة 

  تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من
قرورة وق  مقترح لنشر ثقافة الجودة عن طريق التوظيف األمثل ألنشطة العالقات العامة واإلعالم  .4

 .بوي بمؤسسات التعميم قبل الجامعيالتر 
لمؤسستتتتتات نيتتتتتا الخيتتتتتار األمثتتتتتل لتحقيتتتتتق أثتتتتتار إيجابيتتتتتة داختتتتتل اقتتتتترورة نشتتتتتر ثقافتتتتتة الجتتتتتودة وأ .0

 .التعميمية
عمميتتتة التعميميتتتة وىتتتو كتتتون الدراستتتة تتعمتتتق باحتتتدث متتتداخل التطتتتوير ذات اإلىتمتتتام التتتدولي فتتتى ال .8

 .مدخل الجودة
بمؤسستتتتتات التعمتتتتتيم قبتتتتتل فتتتتتي نشتتتتتر ثقافتتتتتة الجتتتتتودة  العالقتتتتتات العامتتتتتةأىميتتتتتة توظيتتتتتف أنشتتتتتطة  .1

 . الجامعي
الجتتتتتودة بمؤسستتتتتات ثقافتتتتتة  و أنشتتتتتطة العالقتتتتتات العامتتتتتةوعتتتتتة المتايتتتتترات وىتتتتتي التتتتتربط بتتتتتين مجم .6

 التعميم قبل الجامعي. 
 أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتةقتتتترورة لفتتتتت إنتبتتتتاه القتتتتائمين عمتتتتى تطبيتتتتق الجتتتتودة باىميتتتتة توظيتتتتف  .5

 .  ت التعميمية في نشر ثقافة الجودةداخل المؤسسا
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  ىداف الدراسةأ
وظيتتتتف أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة فتتتتي نشتتتتر ثقافتتتتة الجتتتتودة إعتتتتداد مقتتتتترح لتتيتتتتدف الدراستتتتة إلتتتتى  

  وذلك من  خاللبمؤسسات التعميم قبل الجامعي 
قبتتتل الجتتتتامعي التعتتترف عمتتتى متتتتدظ توظيتتتف أنشتتتتطة العالقتتتات العامتتتة داختتتتل مؤسستتتات التعمتتتتيم  -4

 .في نشر ثقافة الجودة
 .الم التربوي فى نشر ثقافة الجودةاإلععمى مدظ اسيام  الوقوف -0
 المعممين واإلداريين ألنشطة العالقات العامة.بيعة التعرف عمى ط -8
مؤسستتتتات التعمتتتتيم بثقافتتتتة الجتتتتودة داختتتتل  المعممتتتتين واإلداريتتتتينالتعتتتترف عمتتتتى مستتتتتوظ معرفتتتتة  -1

 .قبل الجامعي
مؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل اختتتل نحتتتو ثقافتتتة الجتتتودة د المعممتتتين واإلداريتتتينالكشتتتف عتتتن إتجاىتتتات  -6

 .الجامعي
 

  تساؤالت الدراسة
داريتتتتتين مؤسستتتتتات التعمتتتتتيم قبتتتتتل امتتتتتا متتتتتدظ تعتتتتترض  .4 لجتتتتتامعي إلتتتتتتدارات العالقتتتتتات معممتتتتتين وا 

 ؟العامة
داريتتتتين مؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل  .0 الجتتتتامعي  ألنشتتتتطة متتتتا ىتتتتي كثافتتتتة تعتتتترض طتتتتالب ومعممتتتتين وا 

 ؟العالقات العامة
 ما دور أنشطة العالقات العامة في نشر ثقافة الجودة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي؟  .8
داريين مؤسسات التعميم قبمعما مستوظ معرفة  .1  ؟ل الجامعي بالجودةممين وا 
داريين  .6  ؟التعميم قبل الجامعي نحو الجودة مؤسساتما اتجاىات معممين وا 
ودة بمؤسستتتات التعمتتتيم متتتا التتتتتور مقتتتترح توظيتتتف أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة فتتتي نشتتتر ثقافتتتة الجتتت .5

 ؟قبل الجامعي
  فروض الدراسة
  وض التاليةراسة الختبار تحة الفر تسعى ىذه الد

توجد عالقة ذات داللة إحتائية بين توظيف أنشطة العالقات العامة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي  .4
 . لدظ الطالب والمعممين واإلداريينوبين مستوظ ثقافة الجودة 

ذات داللة إحتائية في المستوظ المعرفي بالجودة بين الطالب والمعممين واإلداريين  توجد فروق .0
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 رقيم ألنشطة العالقات العامة.ب ختالف تع
توجد فروق ذات داللة إحتائية في مستوظ توظيف أنشطة العالقات العامة  في نشر ثقافة الجودة  .8

( من غير معتمدة –تالف موقف المؤسسة من اإلعتماد )معتمدة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي ب خ
 وجيو نظر الطالب والمعممين واإلداريين.

ية ذات داللة إحتائية بين مستوظ تعرض الطالب والمعممين واإلداريين بمؤسسات توجد عالقة ارتباط .1
 التعميم قبل الجامعي ألنشطة العالقات العامة وبين اتجاىتيم نحو الجودة.

  مفاىيم الدراسة
 : ثقافة الجودة

بل الجامعي كل القيم واإلجراءات والتوقعات التى تعزز الجودة في مؤسسات التعميم ق  التعريف اإلجرائي
  وتسعى إلى تحسينيا ب ستمرار.

 :أنشطة العالقات العامة
ويقتد بيا مجموع اإلتدارات والجيود اإلتتالية التي يقوم بيا أو يشرف عمى تنفيذىا  :اإلجرائيالتعريف 

 .امة بمؤسسات التعميم قبل الجامعيمسئولو العالقات الع
 مؤسسات التعميم قبل الجامعي 

  التعريف اإلجرائي
 ىي المؤسسات التعميمية  المتمثمة في مدارس المرحمة اإلعدادية التابعة لوزارة التربية والتعميم المترية.

  نوع  الدراسة ومنيجيا
المستتتح التتتذي يعتبتتتر جيتتتدال عمميتتتال منظمتتتال لمحتتتتول عمتتتى  المتتتنيج الوتتتتفي واستتتموب اتبتتت  الباحتتتث 

كافيتتتتة  لمدراستتتتة وذلتتتتك إمتتتتا بيتتتتدف   لفتتتتترة زمنيتتتتةمومتتتتات عتتتتن الظتتتتاىرة موقتتتتوع البحتتتتث و بيانتتتتات ومع
تكتتتوين القاعتتتتدة األساستتتية متتتتن البيانتتتات والمعمومتتتتات المطموبتتتة فتتتتى مجتتتال تختتتتتص معتتتين أو تحديتتتتد 
كفتتتتتاءة األوقتتتتتاع القائمتتتتتة والتعتتتتترف عمتتتتتى الطتتتتترق واألستتتتتاليب والممارستتتتتات التتتتتتى اتبعتتتتتت لمواجيتتتتتة 

الخطتتتط عمتتتى أستتتاس  ة فتتتى رستتتم السياستتتات ووقتتت ممشتتتكالت معينتتتة واستتتتخدام ىتتتذه البيانتتتات الشتتتام
 .االستبتار الكامل بجوانب المواقفمن 

داريي اتمدارس اتمصرية ا  مجتم  الدراسة إلعدادية اتمعرمدة يغير يرمثل في جميع معلمي يا 
 .اتمعرمدة

قام الباحث بالرجوع إلى احتائية ىيئة قمان الجودة واإلعتماد المترية لمتعرف عمى   عينة الدراسة
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لجامعي الحاتمة عمى شيادة الجودة واإلعتماد بمحافظة بورسعيد وأيقا المدارس مؤسسات التعميم قبل ا
 الاير معتمدة بالمحافظة .

وقام الباحث باختيار عينة عمدية من المدارس الحاتمة عمى شيادة الجودة واإلعتماد بواق  مدرستين  
م اإلعتماد بواق  مدرستين لممرحمة اإلعدادية  وأيقال عينة عمدية من المدارس الحاتمة عمى قرار عد

 لنفس المرحمة .
 لتشمل عينة الدراسة   

 ( ٍدارص اىَزحيت اإلػدادٝت ػْٞت اىدراست1جدٗه رقٌ )

 ّ٘ع اىتؼيٌٞ اسَبء اىَدارص ػدد اىَدارص اىَزحيت اىقزار

 2 اإلػدادٝت اػتَبد
 فبطَت اىشٕزاء اإلػدادٝت بْبث

 ب٘رسؼٞد اىَتنبٍيت ىيغبث

 حنٍٜ٘

 حنٍٜ٘

 2 اإلػدادٝت ػتَبدػدً ا
 ادٝت بْبثدصفٞت سغي٘ه اإلػ

 ٍحَد اىسٞد اىزسَٞت ىيغبث

 حنٍٜ٘

 حنٍٜ٘

ة ليكون مفردة لكل مدرس  62قام الباحث بالتطبيق عمى عينة عشوائية من المعممين  واإلداريين بواق  و
 .مفردة 022إجمالي العينة 

 أدوات جم  البيانات
 المعممين واإلدارييندام استمارة االستبيان لجم  البيانات من وقام الباحث ب ستخ االستبيان  ةاستمار 

افة الجودة توظيف أنشطة العالقات العامة في نشر ثقعمى مدظ  دارس محل الدراسة وذلك لمتعرفالمب
 .واتجاىتيم نحو الجودة
 مقاييس الدراسة 

ممعممين واإلداريين لسؤال لقياس المستوظ المعرفي  40قام الباحث بوق    مقياس المستوظ المعرفي
المدارس محل الدراسة حول موقوع  ثقافة الجودة وراعى فيو الباحث أن تكون األسئمة شاممة ومتنوعة ب

كما تم   جابة واحدة تحيحة من بين البدائلوأن تكون است لمعمومات المرتبطة بثقافة الجودةلعدد من ا
  ىذا وتم يق ولقياس ما أعد لقياسومتطبالمحكمين لتاكيد مدظ تالحيتو لعرض المقياس عمى عدد من 

 .spssقياس الثبات لوقعو في تورتو النيائية باستخدام برنامج الحزم اإلحتائية 
مة األتية من المقياس )د  وبعد عرض األسئمة عمى المحكمين وتطبيق مقياس الثبات تم استبعاد األسئ

 .أسئمة فقط 0ش  ق( ليتبح المقياس 
  مقياس لثالث مستوياتم الوقام الباحث بتقسي
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 درجات ( 0  5مستوظ معرفي مرتف   .    )  •
 درجات  ( 5  8مستوظ معرفي متوسط  .  ) •
 درجات ( 8   4مستوظ معرفي منخفض .  ) •

 المعممين واإلداريينقام الباحث ب عداد مجموعة من العبارات  لقياس اتجاه   مقياس لإلتجاىات
الجودة عمى مقياس ليكرت الثالثي وراعى فيو الباحث أن تكون  بالمدارس محل الدراسة حول موقوع
عبارة   كما تم عرض المقياس عمى المحكمين لتاكيد مدظ  41العبارات شاممة ومتنوعة والتي بمات 

  ىذا وتم قياس الثبات لوقعو في تورتو النيائية وىذا تو لمتطبيق ولقياس ما أعد لقياسوتالحي
 .spssحتائية باستخدام برنامج الحزم اإل

  تويات وفقا لمقياس ليكرت الثالثيوقام الباحث بتقسيم المقياس إلى ثالث مس
 (4.55   4إتجاه سمبي .         ) •
 (0.88   4.51)  إتجاه محايد .      •
 (8  0.81)   إتجاه إيجابي .      •

ب عداد مجموعة من باحث قام ال  مقياس توظيف أنشطة اإلعالم التربوي  في نشر ثقافة الجودة
المعممين لقياس مستوظ توظيف أنشطة اإلعالم التربوي في نشر ثقافة الجودة من وجيو  العبارات

ممة بالمدارس محل الدراسة عمى مقياس ليكرت الثالثي وراعى فيو الباحث أن تكون العبارات شا واإلداريين
تو لمتطبيق مين لتاكيد مدظ تالحي  كما تم عرض المقياس عمى المحكعبارات 3ومتنوعة والتي بمات 
  ىذا وتم قياس الثبات لوقعو في تورتو النيائية وىذا باستخدام برنامج الحزم ولقياس ما أعد لقياسو

 .spssاإلحتائية 
  تويات وفقا لمقياس ليكرت الثالثيوقام الباحث بتقسيم المقياس إلى ثالث مس

 (4.55   4.              )إتجاه غير متوفر •
 (0.88   4.51.      )إتجاه متوفر إلى حد ما •
 (8  0.81).                  إتجاه متوفر •

 كيفية التطبيق  
اإلستبيان بعد مراجعتيما والتاكد من تالحيتيا لمتحميل تمييدال  ةالميداني إلستمار  قام الباحث بالتطبيق 

ن بالمدارس محل الدراسة في الفترة م ةار تم تطبيق االستمفى شكل كود و إلدخال البيانات إلى الكمبيوتر 
 .0240/  1/ 46إلى  0240/  8/ 46
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 تدق وثبات التحميل
االستقتاء عمى عدد من األساتذة المتختتين فى مجال  ةقام الباحث بعرض استمار   إختبار التدق 

متايرات   كما إلبداء المالحظات سواء لإلقافة أو الحذف لبعض األسئمة أو الواإلعالم التربوي اإلعالم 
قام بعمل التعديالت الالزمة بناءال عمى ذلك   وقام الباحث باختبار تدق االستمارة لمحكم عمى مدظ 
تالحية األسئمة ووقحيا وتالحية االستمارة لمتطبيق وفقال لمالحظات األساتذة والمحكمين حتى أتبحت 

 جاىزة في شكميا النيائي .
اإلستبيان عمى عينة متارة  من  ةستمارتين قام الباحث بتطبيق استمار لمتاكد من ثبات اال  ار الثباتاختب

مفردة( بعد اسبوع من التطبيق األول عمى نفس أفراد العينة عن  12طالب المرحمة اإلعدادية   قواميا) 
طريق استخدام االستمارة مرة أخرظ بعد فترة زمنية ومقارنة نتائج اإلختبارين والتي أشارت إلى نسبة ثبات 

 مرتفعة تدل عمى مدظ وقوح األسئمة وقابميتيا لمتطبيق.
  حدود الدراسة 

محافظة بمدارس  المعممين واإلداريينبتطبيق الدراسة عمى عينة من قام الباحث  الحدود المكانية 
 .بورسعيد

داريياستقتاء عمى  ةتطبيق استمار  عمى  الميدانية  اقتترت الدراسة  الحدود الزمنية  مدارس معممي وا 
 .0240/  1/ 46إلى  0240/  8/ 46  في الفترة من المرحمة اإلعدادية

إعداد مقترح لتوظيف أنشطة العالقات العامة في نشر ثقافة  اقتترت الدراسة عمى   الحدود الموقوعية
 .الجودة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي

متتتن المرحمتتتة  واإلداريتتتين المعممتتتينكمتتتا تناولتتتت الدراستتتة التعتتترف عمتتتى المستتتتوظ المعرفتتتي و إتجاىتتتات 
 نحو ثقافة الجودة. مدارس المعتمدة وغير المعتمدةبال اإلعدادية 

 المعالجة اإلحتائية لمبيانات
دخاليتتتتا إلتتتتي الحاستتتتب    بعتتتتد االنتيتتتتاء متتتتن جمتتتت  بيانتتتتات الدراستتتتة الميدانيتتتتة  تتتتتم ترميتتتتز البيانتتتتات وا 

زمتتتة اإلحتتتتائية تخدام برنتتتامج ل الحاآللتتتي  ثتتتم معالجتيتتتا وتحميميتتتا واستتتتخراج النتتتتائج اإلحتتتتائية باستتت
 . لمعموم االجتماعية

 حيث تم المجوء الي المعامالت واالختبارات اإلحتائية التالية في تحميل بيانات الدراسة 
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
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وق بتتتتتين المتوستتتتتطات الحستتتتتابية لمجمتتتتتوعتين ( لدراستتتتتة الداللتتتتتة اإلحتتتتتتائية لمفتتتتتر T-Testاختبتتتتتار )
 ( Interval Or Ratioمن المبحوثين في أحد متايرات الفئة أو النسبة )

( لدراستتتتتة شتتتتتدة واتجتتتتتاه Pearson Correlation Coefficientمعامتتتتتل ارتبتتتتتاط بيرستتتتتون )
ات وتتتتتم قبتتتتول نتتتتتائج االختبتتتتار   .افة أو النستتتتبةالعالقتتتتة االرتباطيتتتتة بتتتتين متايتتتترين متتتتن مستتتتتوظ المستتتت

 ( فاقل .2.26%( فاكثر  أي عند مستوظ معنوية   )06اإلحتائية عند درجة ثقة )
 الدراسات السابقة  

 أوالل/ الدراسات التي تناولت الجودة بالمؤسسة التعميمية
مدظ استخدام مبادئ إدارة الجودة عمى إلى التعرف  الدراسةCornin( 2004 ) ىدفت دراسة   

لتعميمية  واستخدمت الدراسة المنيج الوتفي  وتكون مجتم  الدراسة من الشاممة في منطقة نيويورك ا
إداريال  ولتحقيق  )445شاغمي الوظائف اإلدارية في منطقة نيويورك التعميمية  وبمغ عدد أفراد العينة )

وتوتمت الدراسة غمى عدة نتائج أىميا  .م االستبيان كاداة لجم  البياناتأغراض الدراسة تم استخدا
د أنظمة جودة مطورة بشكل جيد في المنطقة التعميمية يرج  إلى اإلستراتيجية اإلتتالية لنشر ثقافة وجو  

 الجودة بشكل تحيح.
إلتتى  متطمبتتات نشتتر ثقافتتة الجتتودةبعنتتوان   (0242)تيتتدف دراستتة إيمتتان عبتتد الفتتتاح محمتتد و   

عيا في اإلعتبار لدظ المستئولين التعرف عمى متطمبات نشر ثقافة الجودة في التعميم الجامعي األزىري لوق
استخدمت الباحثة المنيج الوتفي فتي إجتراء و إدارة الجودة الشاممة بالجامعات عن التخطيط لنجاح تطبيق 

الدراسة الميدانية عمتى عينتة ممثمتة متن أعقتاء ىيئتة التتدريس بكميتة الدراستات اإلنستانية لجامعتة األزىتر 
متدرس  43أستتاذ و  00مفتردة موزعتة بتين  12البيانتات متن  بالقاىرة مستخدمة أداة اإلستتبيان فتى جمت 

أن ىنتاك معوقتات تواجتو نشتر ثقافتة الجتودة   الدراسة إلى عتدة نتتائج متن أىميتا وتوتمت وأستاذ مساعد.
تتدني و ائمين عمتى بترامج الجتودة بالكميتة بالكمية وتتمثل تمك المعوقات فتي  قتعف قنتوات االتتتال بتين القت

 عدم وقوح رسالة ورؤية الكمية في قوء مفيوم الجودة.و يس بجدوظ نظام الجودة ىيئة التدر ثقة أعقاء 
إلى التعرف عمى عوامل البيئة اإلجتماعية المؤثرة في   (0240دراسة أماني يوسف ) ىدفتو   

وتعد الدراسة من الدراسات المتمثمة في المرحمة اإلعدادية  تطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعميمية
ية والتى اعتمدت عمى منيج المسح   كما قامت بجم  البيانات من خالل إجراء مقابالت فردية الوتف

( في بعض المؤسسات التعميمية اإلعدادية الحكومية إداريين –د من العاممين )معممين وجماعية م  عد
% 02أن   وتوتمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا  طالبة. 32مفردة من المعممين واإلداريين و 62
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 –إداريين % من العاممين)52 كما أكدت أن من الطالبات ال يعرفن ما ىي الجودة وال فائدة تطبيقيا 
 .تطبيق الجودة ومقاوميين لمتايير ( ال يجدون جدوظ منمعممين

إلى التعرف عمى مدظ اإلختالف ما بين   (0240ىدفت دراسة إبراىيم بن عبد اهلل الزعيبر )  
بالمرحمة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة  ISOمية الحاتمة منيا عمى شيادة الجودة المؤسسات التعمي

بالمممكة العربية السعودية في أبعاد معايير الجودة الشاممة بالمؤسسات التعميمية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز 
ينة الدراسة في استخدمت الدراسة المنيج شبة التجريبي وقد تمثمت عو لدظ القائمين بالعممية اإلدارية 

المجموعة التجريبية والتي تمثمت في مدرسة اإلبداع والحاتمة عمى شيادة الجودة والمجموعة القابطة 
مفردة  53والتي تمثمت في مجموعة الفرسان الثانوية الاير حاتمة عمى شيادة الجودة وبمغ عدد العينة 

إلستبيان ا استخدم الباحث أداة ا  كمسنة 80سنة بمتوسط عمري  66 – 01 تراوحت اعمارىم ما بين
وجود فروق ذات داللة إحتائية بين   تمت الدراسة إلى عدة نتائج أىمياوتو  .ومقياس لدافعية اإلنجاز

المدارس الحاتمة عمى شيادة الجودة والمدارس الاير حاتمة عمى شيادة الجودة  في الوعي بثقافة 
 .ة الجودةلمدارس الحاتمة عمى شيادومعايير الجودة لتالح ا

التعرف عمى دور االنشطة االتتالية بكمية االعالم   (0241)دراسة ريم أحمد عادل واستيدفت   
  واعتمدت عمى دراسة الحالة التي لدظ الطالب والمعممين واإلداريينبجامعة القاىرة في نشر ثقافة الجودة 

عدد طالب و  461عينة الدراسة من كونت تمثمت فيى وحدة واحدة وىي كمية اإلعالم بجامعة القاىرة   وت
إداري من العاممين بالكمية واعتمدت عمى أدوات جم   12عقو ىيئة تدريس وىيئة معاونة وعدد 12

  ودليل المقابمة المتعمقة م  أعقاء وحدة لمطالب وىيئة التدريس واإلداريينبيانات استمارة استقتاء 
وتوتمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا   ة .الجودة   واستمارة تحميل مقمون األنشطة االتتالي

يدف نشر ثقافة الجودة بنسبة ارتفاع مستوظ معرفة أعقاء ىيئة التدريس بنشرة الكمية والتي تست
ب بنسبة   وفي المرتبة األخيرة جاء الطال%11.8يب الثاني اإلداريين بنسبة   وفي الترت422%
راسة من أجل نشر ثقافة الجودة تتمثل في )زيادة أغمب مقترحات عينة الد كما أكدت أن   41.6%

%   و)تنوي  82.4الرسائل االتتالية والوسائل االتتالية المستخدمة في نشر ثقافة الجودة ( بنسبة 
 % .02المواد والمقامين الخاتة بنشر ثقافة الجودة ( في الترتيب الثاني بنسبة 

ف عمى واق  انتشار ثقافة الجودة بين التعر إلى   (0245) دراسة سميمان محمد تيدفكما   
  واستخدمت الدراسة أداة موب دراسة حالة عمى كمية التربيةالطمبة داخل جامعة متراتو عن طريق اس

وتوتمت الدراسة إلى  .سة والتي قمت طالب كمية التربيةاإلستبيان في جم  المعمومات من عينة الدرا
  المستمر وتمبية توقعات الجميور لدظ الطالب بالتحسنارتباط مفيوم الجودة  عدة نتائج من أىميا 
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 .تقنيات في إطار نشر ثقافة الجودةحرص الطالب  عمى التطوير ومتابعة اخر الوأكدت عمى 
  أنشطة العالقات العامة الدراسات التى تناولت  ثانيال  

 التعتتتترف عمتتتتى إلتتتتى  Gupta, Chandni, Bartlett, Jennifer (0242)دراستتتتة ىتتتتدفت    
ي الجوانتتتتب طبيعتتتتة ممارستتتتة أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة بتتتت ختالف الثقافتتتتة وتاثيرىتتتتا عمتتتتى المتتتتراىقين فتتتت

  ين ثالثتتتتتة منتتتتتاطق مختمفتتتتتة فتتتتتي أوروبتتتتتا  وتتتتتتم تطبيتتتتتق الدراستتتتتة المقارنتتتتتة بتتتتتاالجتماعيتتتتتة والثقافيتتتتتة
واستتتتخدمت الدراستتتة أدوات االستتتتبيان والمقابمتتتة فتتتي جمتتت  البيانتتتات متتتن عينتتتة الدراستتتة والتتتتي تمثمتتتت 
فتتتتي مجموعتتتتتة متتتتتن الشتتتتتباب المتتتتتراىقين  فتتتتتي ثتتتتتالث منتتتتتاطق مختمفتتتتتة فتتتتتي أوروبتتتتتا يمثمتتتتتون جميتتتتتور 

تتتتمت الدراستتتة إلتتتى عتتتدة نتتتتائج وتو  .مفتتتردة 086ستتتات حكوميتتتة وبمتتتغ عتتتددىم لمعالقتتتات العامتتتة بمؤس
  تتتتتاثر أنمتتتتاط ممارستتتتة أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة بتتتت ختالف الثقافتتتتات الثالثتتتتة   والتاكيتتتتد عمتتتتى أىميتتتتا

تتتتتاثير أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة عمتتتتى وأكتتتتدت عمتتتتى دي فتتتتي ممارستتتتة العالقتتتتات العامتتتتة المفيتتتتوم الفتتتتر 
 المراىقين في مستوظ الوعى الثقافي واإلجتماعي. 

التعتتترف عمتتتى تتتتاثير أنشتتتطة  إلتتتى   )Van de kaa, Dirk   )0248وىتتتدفت دراستتتة  
  بالتشتتتتيك ل بمؤسستتتتات رعايتتتتة الطفولتتتتةالعالقتتتتات العامتتتتة عمتتتتى رفتتتت  مستتتتتوظ التتتتوعي الثقتتتتافي لمطفتتتت

مؤسستتتتات تختتتتتص برعايتتتتة  6واعتمتتتتد الباحتتتتث عمتتتتى متتتتنيج دراستتتتة الحالتتتتة وشتتتتممت عينتتتتة الدراستتتتة 
أختتتتائي عالقتتتات عامتتتة ومعممتتتين  882  وتكونتتتت العينتتتة متتتن لطفولتتتة تتتتم أختيتتتارىم بطريقتتتة عمديتتتةا

بتمتتتك المؤسستتتات الخمتتتس   وتتتتم استتتتخدام أداتتتتي اإلستتتتبيان والمقابمتتتة فتتتي جمتتت  البيانتتتات متتتن عينتتتة 
وجتتتتود تتتتتاثير قتتتتوي ألنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة   تتتتتمت الدراستتتتة إلتتتتى عتتتتدة نتتتتتائج أىميتتتتاوتو  استتتتة.الدر 

معوقتتتتات تتتتتاثير أنشتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة أىتتتم متتتتن وأكتتتدت أن عمتتتى مستتتتتوظ التتتوعي الثقتتتتافي ل طفتتتتال 
% فتتتي الترتيتتتب 61معيتتتة بنستتتبة وتطبيتتتق مبادئيتتتا فتتتي تنميتتتة التتتوعي الثقتتتافي تمثمتتتت فتتتي معوقتتتات مجت

% فتتتتتي الترتيتتتتتب الثالتتتتتث   وفتتتتتي 3  ومعوقتتتتتات ثقافيتتتتتة %84يتتتتتا معوقتتتتتات ماديتتتتتة بنستتتتتبة األول  ويمي
 .%6واألخير معوقات إدارية بنسبة  الترتيب الراب 

رتتتتد وتوتتتتيف وتحميتتتل التتتدور  محاولتتتة  (0248)دراستتتة ىبتتتة حستتتن عبتتتاس توفيتتتق  تتيدفواستتت 
واإلحتتتتاء فتتتي إمتتتداد طتتتالب  التتتذي تقتتتوم بتتتو إدارة العالقتتتات العامتتتة بالجيتتتاز المركتتتزي لمتعبئتتتة العامتتتة

الجامعتتتتات بالمعمومتتتتات عتتتتن أنشتتتتطة الجيتتتتاز فقتتتتالل عتتتتن تفستتتتير العالقتتتتات بتتتتين دور إدارة العالقتتتتات 
العامتتتتتة بالجيتتتتتاز وطتتتتتالب الجامعتتتتتات المتتتتتترية محتتتتتل الدراستتتتتة وباإلقتتتتتافة لمكشتتتتتف عتتتتتن الوستتتتتائل 

لمركتتتزي لمتعبئتتتة لجيتتتاز ااالتتتتتالية التتتتي يعتمتتتد عمييتتتا طتتتالب الجامعتتتات المتتتترية فتتتي معرفتتتة أنشتتتطة ا
مت الباحثتتتة أستتتموب المستتتح بالعينتتتة وتعتبتتتر الدراستتتة متتتن الدراستتتات االستتتتطالعية واستتتتخد واإلحتتتتاء 
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استتتتتتخدمت الباحثتتتتة عينتتتتتة عمديتتتتة متتتتتن طتتتتتالب الجامعتتتتات المتتتتتترية المتتتتترددين عمتتتتتى مكتتتتتتب التتتتتي و 
ة تتتتحيفواعتمتتتدت الباحثتتتة عمتتتى مفتتتردة  122حتتتتاء وبمتتتغ حجتتتم العينتتتة الجيتتتاز المركتتتزي لمتعبئتتتة واإل

يعتمتتتد الشتتتباب  وتوتتتتمت الدراستتتة إلتتتى عتتتدة نتتتتائج متتتن أىميتتتا   .االستقتتتتاء كتتتاداة لجمتتت  البيانتتتات
الجتتتتامعي عمتتتتى وستتتتائل تكنولوجيتتتتا االتتتتتتال الحديثتتتتة فتتتتي المرتبتتتتة األولتتتتى لمحتتتتتول عمتتتتى المعمومتتتتات 

 بينما جاءت الوسائل المطبوعة في المرتبة الثانية .
عمتتتى العالقتتتة بتتتتين أنشتتتطة العالقتتتتات  التعتتتترف Galabove, Liana (2014)دراستتتة  استتتتيدفت

  واعتمتتتتدت الثقتتتتافي و اإلجتمتتتتاعي لتتتتدظ األطفتتتتالالعامتتتتة بمؤسستتتتات الطفولتتتتة المبكتتتترة وتشتتتتكيل التتتتوعي 
ردة متتتتتن مفتتتت 81الدراستتتتة عمتتتتى المتتتتنيج الوتتتتتفي متتتتن ختتتتالل استتتتتموب المستتتتح عمتتتتى عينتتتتة قواميتتتتا 

  كمتتتتا تتتتتم طفتتتتال عينتتتتة الدراستتتتةمعممتتتتات ل  8تختتتتتص متتتتن إدارة العالقتتتتات العامتتتتة وم 40األطفتتتتال و
  واستتتتتبيان لممتختتتتتتين تتتتتتميم مقيتتتتاس لمتتتتوعي الثقتتتتافي االجتمتتتتاعي لجمتتتت  البيانتتتتات متتتتن األطفتتتتال

وتوتتتتتمت نتتتتتائج الدراستتتتة إلتتتتى   ستتتتجل األطفتتتتال درجتتتتات مرتفعتتتتة عمتتتتى مقيتتتتاس التتتتوعي  .والمعممتتتتات
عالقتتتتة ارتباطيتتتتة  وجتتتتودباإلقتتتتافة إلتتتتى الثقتتتتافي اإلجتمتتتتاعي ترجتتتت  إلتتتتى دور أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة 

 .العامة و ميوليم  لمعمل الجماعي إيجابية بين تعرض األطفال ألنشطة العالقات
إلتتتى التعتتترف عمتتتى نوعيتتتة المعمومتتتات التتتتي يفقتتتل   (0245(ىتتتدفت دراستتتة عمتتترو محمتتتد عبتتتد اهلل  و 

تتتتتت   واعتمتتتتتدت الدراستتتتتة عمتتتتتى دارات العالقتتتتتات العامتتتتتة بالجامعتتتتتاتالشتتتتتباب متابعتيتتتتتا فتتتتتي أنشتتتتتطة وا 
ج الوتتتتتفي متتتتن ختتتتالل مستتتتح أنشتتتتطة إدارة العالقتتتتات العامتتتتة بالجامعتتتتات الحكوميتتتتة والخاتتتتتة المتتتتني

  وتتتتتم التطبيتتتتق ب الجتتتتامعي بتتتتبعض الجامعتتتتات المتتتتتريةباإلقتتتتافة إلتتتتى مستتتتح ميتتتتداني لشتتتترائح الشتتتتبا
  باإلقتتتافة لمقتتتائمين باالتتتتتال فتتتي جتتتامعتين مفتتتردة 122اميتتتا عمتتتى عينتتتة متتتن الشتتتباب الجتتتامعي قو 

  جتتتتتاءت تتتتتتمت الدراستتتتتة إلتتتتتى عتتتتتدة نتتتتتتائج اىميتتتتتاوتو  .مفتتتتتتتتردة 68وقواميتتتتتا  خاتتتتتتة(  –ة )حكوميتتتتت
م أستتتتتباب متابعتتتتتة األنشتتتتتطة االتتتتتتتالية إلدارة العالقتتتتتات العامتتتتتة واإلعتتتتتالم فتتتتتي المرتبتتتتتة األولتتتتتى )تقتتتتتدي

 . %12معمومات عن الجامعة( بنسبة 
  االستفادة من الدراسات السابقة

 لتعرف عمى أىمية نشر ثقافة الجودة بالمؤسساتوا العالقات العامةى ممارسة أنشطة التعرف عم -
 .  وتحديد مشكمة الدراسة وأىدافياالتعميمية

 .بمدخل ثقافة الجودةالعالقات العامة أنشطة ربطت بين ندرة الدراسات التي  -
 .من عينة الدراسةاستخدمت معظم الدراسات تحيفة االستقتاء المطبوعة لجم  البيانات  -
ن نشر ثقافة الجودة ىي وظيفة اتتالية تحتاج إلى جيود ودعم إداري أكدت الدراسات السابقة أ -
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 .لترسيخيا
المعممين واإلداريين داخل ذات تاثير كبير عمى وعي  العالقات العامةنشطة اكدت الدراسات أن أ -

 .المؤسسات التعميمية
كسابأنشطة العالقات العامة عمى  قدرة -  .جاىاتاإلت واإلرتقاء بالمستوظ المعرفي لمجميور وا 
محاور تحيفة وتحديد تساعد الدراسات السابقة الباحث في اختياره منيج الدراسة وعينة الدراسة  -

 اإلستقتاء  بشكل يحقق أىداف الدراسة ويجيب عن تساؤالتيا.
 .عة لقياس العالقات بين المتايراتالتعرف عمى أىم طرق المعالجات االحتائية المتب -

 ثالثال   اإلطار النظري 
حددت وزارة التربية والتعميم المترية   سسات التعميم قبل الجامعي في مترلعالقات العامة بمؤ واق  ا

 أقسام وميام إدارة العالقات العامة بيا والتي تمثمت في األتي 
 أوال  قسم التحافة ويقوم بالميام التالية 

 القيام بالتاطية اإلعالمية لكل أنشطة الوزارة . •
 موزارة.إتدار النشرة اليومية ل •
 تنظيم المؤتمرات التحفية التى يدعو الوزير إلى عقدىا.  •

 ثانيا  قسم التتوير الفوتوغرافى ويقوم بالميام التالية 
 عمل أرشيف لمقاءات ومقابالت السيد الدكتور الوزير من خالل التتوير الفوتوغرافى. •

  بالفيديو ويقوم بالميام التالية ثالثا  قسم تتوير
ات الستتتتيد األستتتتتاذ التتتتدكتور التتتتوزير فتتتتى الجتتتتوالت الميدانيتتتتة وتستتتتجيميا تتتتتتوير جميتتتت  لقتتتتاء •

 وتنزيميا عمى الموق  اإللكترونى لموزارة. CDعمى 
المراستتتم واإلستتتتقبال فتتتي إدارات مستتتتقمة بتتتالرغم متتتن أنيتتتا ميتتتام كمتتتا قامتتتت التتتوزارة بوقتتت  الترجمتتتة و   

 .ية تابعة إلدارة العالقات العامةوظيف
إدارة العالقتتتتتات العامتتتتتة بتتتتتوزارة التربيتتتتتة والتعمتتتتتيم عمتتتتتى الجانتتتتتب اإلعالمتتتتتي  ومتتتتتن الواقتتتتتح تركيتتتتتز     

  وىتتتتتذا متتتتتا يجعتتتتتل العالقتتتتتات العامتتتتتة بتتتتتوزارة التربيتتتتتة اءاتتتتتتو ومقابالتتتتتتو فتتتتتي المقتتتتتام األوللمتتتتتوزير ولق
والتعمتتتيم المتتتترية منبتتترال لمتتتدفاع عتتتن التتتوزير وسياستتتاتو دون التركيتتتز عمتتتى وظائفيتتتا األساستتتتية ودون 

  وىتتتذا أيقتتتال متتتا ىتتتداف مؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل الجتتتامعيا الواستتتعة المتتتدظ فتتتي تحقيتتتق أاستتتتاالل قتتتدراتي
جعتتتتل إدارة العالقتتتتات العامتتتتة تركتتتتز عمتتتتى أنشتتتتطة اتتتتتتالية بعينيتتتتا تختتتتدم سياستتتتتيا وىتتتتي المتتتتؤتمرات 

 والنشرة الرسمية والتوثيق الفوتوغرافي والفيديو لمقاءات الوزير واجتماعاتو وقراراتو.
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لمعالقتتتتتات العامتتتتتة بمتتتتتديريات التربيتتتتتة والتعمتتتتتيم بكافتتتتتة محافظتتتتتات متتتتتتر ويتبتتتتت   كمتتتتتا توجتتتتتد إدارات   
  كمتتتا يتتتتوافر العامتتتة بتتتوزارة التربيتتتة والتعمتتتيم تشتتتكيميا ومياميتتتا القتتتوام الختتتاص باقستتتام إدارة العالقتتتات

العامتتتتة يتتتتتاب  الميتتتتام ستتتتتالفة لتتتتدظ اإلدارات التعميميتتتتة بكتتتتل محافظتتتتة عمتتتتى األقتتتتل موظتتتتف لمعالقتتتتات 
وي الييكتتتل التنظيمتتتي لممتتتدارس الحكوميتتتة والخاتتتتة عمتتتى قستتتم ختتتاص لمعالقتتتات العامتتتة   ويحتتتتالتتتذكر

وبتتتتالرغم متتتتن ذلتتتتك توجتتتتد بعتتتتض المتتتتدارس ال تحتتتتتوي عمتتتتى موظتتتتف أو مستتتتئول أو اختتتتتائي عالقتتتتات 
 عامة.
ممتتتا يشتتتير إلتتتى أن واقتتت  العالقتتتات العامتتتة بمؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل الجتتتامعي تحتتتتاج إلتتتى مراجعتتتة     

عتتتتاد ة تتتتتياغة لمميتتتتام حتتتتتى تستتتتتطي  استتتتتاالل إدارة العالقتتتتات العامتتتتة بشتتتتكل يحقتتتتق فتتتتي التشتتتتكيل وا 
أىتتتداف المؤسستتتة ويرفتتت  شتتتانيا ويقتتتيف مزيتتتد متتتن النجتتتاح فتتتي الممفتتتات التتتتي تمثتتتل تحتتتديات خاتتتتة 

والحتتتتتتتول عمتتتتتتى اإلعتمتتتتتتاد أمتتتتتتا مؤسستتتتتتات التعمتتتتتتيم قبتتتتتتل الجتتتتتتامعي مثتتتتتتل الجتتتتتتودة ونشتتتتتتر ثقافتيتتتتتتا 
 .األكاديمي

القتتتات العامتتتة طبيعتتتة المؤسستتتة التتتتي تعمتتتل لتتتتالحيا لكتتتي تستتتتطي  تحديتتتد ويجتتتب أن تراعتتتي إدارة الع
 األنشطة االتتالية التي تتمح لنشر ثقافة الجودة بيا .

 عوامل تحديد أنشطة العالقات العامة اإلتتالية بمؤسسات التعميم قبل الجامعي 
يميا إلتتتتتى قتتتتتات العامتتتتتة  توتتتتتتنوعيتتتتتة وطبيعتتتتتة األفكتتتتتار التتتتتتي ستتتتتتعرض والتتتتتتي تستتتتتعى إدارة العال .4

 .الجميور
 طبيعة األىداف التي تريد العالقات العامة تحقيقيا من خالل اإلتتال. .0
الثقتتتتافي والفكتتتتري لجميتتتتور مؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي والمستتتتتيدف متتتتن العمميتتتتة  المستتتتتوظ .8

 اإلتتالية.
 .ل الجامعي كمؤسسات تعميمية خدميةطبيعة مؤسسات التعميم قب .1
 . مة بتوجيو رسائميا االتتاليو إليالقات العاختائص الجميور الذي تقوم الع .6
 الميزانية المختتة ل نشطة اإلتتالية لمعالقات العامة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي. .5
وتتميتتتز كتتتل وستتتيمة متتتن وستتتائل اإلتتتتتال فتتتي العالقتتتات العامتتتة بختتتتائص وقتتتدرات مختمفتتتة عمتتتى  .1

  وىتتتتذا متتتتا قبتتتتل الجتتتتامعي يدف بمؤسستتتتات التعمتتتتيمتحقيتتتتق األىتتتتداف والوتتتتتول لمجميتتتتور المستتتتت
يؤكتتتتد قتتتترورة التخطتتتتيط ل نشتتتتطة اإلتتتتتتالية متتتتن أجتتتتل اختيتتتتار الوستتتتيمة المناستتتتبة لكتتتتل رستتتتالة 
تستتتتتتيدف العالقتتتتتات العامتتتتتة نقميتتتتتا لمجميتتتتتور فتتتتتي إطتتتتتار العوامتتتتتل ستتتتتالفة التتتتتذكر  كمتتتتتا أن أثبتتتتتتت 

فتتتتي  دراستتتتات العالقتتتتات العامتتتتة بالمؤسستتتتات بتتتت ختالف أنواعيتتتتا أن استتتتتخدام عتتتتدة وستتتتائل إتتتتتتالية
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 .ينشر الثقافة التنظيمية المرغوبةنفس الوقت يحقق األىداف الخاتة بالمؤسسة و 
   نتائج الدراسةرابعال 

                       توزي  عينة الدراسة من المعممين واإلداريين بناءال عمى موقف المدرسة التي يعممون بيا من اإلعتماد -1
 (2جدٗه )

 ٍ٘قف اىَدرست 

 ٍِ اإلػتَبد

 تاى٘ظٞف

 اىَجَ٘ع غٞز ٍؼتَدة ٍؼتَدة

 % ك % ك % ك

 0344 135 0242 65 0445 07 ٍؼيٌ

 2646 44 2042 25 2545 24 إدارٛ

 177 124 177 47 177 44 االجَبىٚ

مفتتتتردة  431يتقتتتح متتتن الجتتتدول الستتتتابق   أن توزيتتت  عينتتتة الدراستتتة متتتتن المعممتتتين واإلداريتتتين بمتتتغ 
 01معمتتتتم و  12المتتتدارس محتتتل الدراستتتتة مقستتتمين إلتتتى إداري متتتن إجمتتتتالي  10معمتتتم و  486بواقتتت  

إداري بالمتتتتتتدارس الايتتتتتتر  06معمتتتتتتم و  56إداري بالمتتتتتتدارس الحاتتتتتتتمة عمتتتتتتى الجتتتتتتودة واإلعتمتتتتتتاد   و 
 حاتمة عمى الجودة واإلعتماد .

نظر المعممين من وجية  مدارس المعتمدة  وغير المعتمدة بال  عالقات العامةال أنشطة وجود -0
  واإلداريين 

 (3)جدٗه 

 اىَ٘قف ٍِ اإلػتَبد

 ٗج٘د أّشطت 

 اىؼالقبث اىؼبٍت

 االجَبىٚ غٞز ٍؼتَدة ٍؼتَدة

 % ك % ك % ك

 4446 104 4242 23 4642 41 ّؼٌ

 544 17 042 0 342 3 ال

 177 124 177 47 177 44 االجَبىٚ

ة المبحتتتتتوثين أكتتتتتدوا عمتتتتتى وجتتتتتود أنشتتتتتط المعممتتتتتين واإلداريتتتتتينيتقتتتتتح متتتتتن الجتتتتتدول الستتتتتابق  أن    
% 6.1%   فتتتتتي حتتتتتين أشتتتتتار نستتتتتبة 01.5العالقتتتتتات العامتتتتتة بمدارستتتتتيم فتتتتتي الترتيتتتتتب األول بنستتتتتبة 

وقتتتتتد ترجتتتتت  نستتتتتبة المعرفتتتتتة  .عتتتتتدم تتتتتتوافر تمتتتتتك األنشتتتتتطة بمدارستتتتتيم متتتتتن إجمتتتتتالي المبحتتتتتوثين إلتتتتتى
المرتفعتتتتتة بوجتتتتتود أنشتتتتتطة العالقتتتتتات العامتتتتتة بتتتتتين المعممتتتتتين واإلداريتتتتتين نتيجتتتتتة إلحتكتتتتتاكيم بالييكتتتتتل 

 ليم بالعاممين بالعالقات العامة.اإلداري واتتا
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  أنشطة العالقات العامة المتوفرة بالمدارس من وجية نظر المعممين واإلداريين -8
 ( 4جدٗه )

 اىَ٘قف ٍِ اإلػتَبد

 أّشطت 

 اىؼالقبث اىؼبٍت

 االجَبىٚ غٞز ٍؼتَدة ٍؼتَدة

 % ك % ك % ك

 2546 144 2740 60 4741 22 ّشزة اىؼالقبث اىؼبٍت

 0240 130 6444 52 2642 04 ٍ٘اقغ اىت٘اصو اإلجتَبػٜ صفحت ػيٚ

 6641 115 3246 32 4142 23 ّدٗاث

 1444 25 1742 4 1046 16 اىَيصقبث ٗاىالفتبث

 644 12 7 7 1342 12 بزٝد اىنتزّٜٗ

 177 104 177 23 177 41 اجَبىٜ ٍِ سئي٘ا

ة( جتتتتتاء فتتتتتي مقدمتتتتتة أنشتتتتتطة متتتتتن الجتتتتتدول الستتتتتابق  أن توافر)نشتتتتترة العالقتتتتتات العامتتتتتيتقتتتتتح       
% متتتتتن إجمتتتتتالي 36.5العالقتتتتتات العامتتتتتة المتاحتتتتتة بالمتتتتتدارس متتتتتن وجيتتتتتة نظتتتتتر المبحتتتتتوثين بنستتتتتبة 

%  ثتتتتم 13.1العينتتتتة   ثتتتتم )تتتتتفحة عمتتتتى مواقتتتت  التواتتتتتل اإلجتمتتتتاعي( فتتتتي المرتبتتتتة الثانيتتتتة بنستتتتبة 
والالفتتتتات(  %   وفتتتي المرتبتتتة الرابعتتتة جتتتاءت )الممتتتتقات55.4)نتتتدوات( فتتتي المرتبتتتة الثالثتتتة بنستتتبة 

%  ثتتتم )مجمتتتة المدرستتتة( 5.0%   ثتتتم )بريتتتد الكترونتتتي( فتتتي المرتبتتتة الخامستتتة بنستتتبة 41.1بنستتتبة 
 .%4.6بة السادسة واألخيرة  بنسبة في المرت

ويؤكتتتتد نتتتتتائج الجتتتتدول الستتتتابق عمتتتتى نوعيتتتتة أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة المتتتتتوفرة بالمتتتتدارس فمتتتتم 
  ومتتتن واإلداريتتتين وبتتتين وجيتتتة نظتتتر الطتتتالبين يشتتتير إلتتتى إختتتتالف جتتتوىري بتتتين وجيتتتو نظتتتر المعممتتت

ثتتتم التاكيتتتد عمتتتى إىمتتتال المتتتدارس بنوعييتتتا المعتمتتتدة وغيتتتر المعتمتتتدة ألنشتتتطة أختتترظ تقتتت  فتتتي تتتتميم 
رحتتتتالت  –موجتتتتات إذاعيتتتتة  -عالنتتتتات إ –الموقتتتت  اإللكترونتتتتي العامتتتتة متتتتن أمثمتتتتة )تختتتتتص العالقتتتتات 

 مقة(دوائر تميفزيونية ما –مؤتمرات  –معارض  –إجتماعات  –
ارتفتتتتتتاع معتتتتتتدل متابعتتتتتتة الطتتتتتتالب لمموقتتتتتت   (81 0241)ريتتتتتتم أحمتتتتتتد عتتتتتتادل  وأوقتتتتتتحت دراستتتتتتة 

  وجتتتتاء % 50.0األول بنستتتتبة  اإللكترونتتتتي لمتعتتتترف عمتتتتى أخبتتتتار الجتتتتودة والتتتتذي جتتتتاء فتتتتي الترتيتتتتب
بة متابعتتتتتة اإلداريتتتتتين بنستتتتتبة % وجتتتتتاءت نستتتتت03.5نستتتتتبة متابعتتتتتة أعقتتتتتاء ىيئتتتتتة التتتتتتدريس بنستتتتتبة 

06.1%. 
( أن اإلنترنتتتتتت يعتتتتتد المتتتتتتدر األول لمتعريتتتتتف 860  0221)متتتتتى الخاجتتتتتو   كمتتتتتا أكتتتتتدت دراستتتتتة 

 .%63.8الجماىير بالمعمومات بنسبة بالمؤسسة وأعماليا ومنتجاتيا وخدمتيا وتزويد 
ممتتتتا يؤكتتتتد عمتتتتى أىميتتتتة الموقتتتت  اإللكترونيتتتتة لممؤسستتتتات التعميميتتتتة والتتتتذي يتعتتتترض لتتتتو المعممتتتتين   
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واإلطتتتتتالع وتمقتتتتتي اإلرشتتتتتادات وأعمتتتتتال منتتتتتتتف العتتتتتام واإلداريتتتتتين ألغتتتتتراض عتتتتتدة تشتتتتتمل التستتتتتجيل 
ونيايتتتتة العتتتتام الدراستتتتي باإلقتتتتافة إلتتتتى متابعتتتتة المستتتتتجدات متتتتن أخبتتتتار والحتتتتتول عمتتتتى المعمومتتتتات 

   وعمى رأسيا أخبار الجودة 

  مدارس المعتمدة  وغير المعتمدةبال  عالقات العامةال ألنشطة المعممين واإلداريينتعرض  -1
 (5جدٗه )

 ػتَبداىَ٘قف ٍِ اإل

 اىتؼزض

 االجَبىٚ غٞز ٍؼتَدة ٍؼتَدة

 % ك % ك % ك

 6244 114 5442 45 2143 04 ّؼٌ

 3146 55 4542 32 1240 10 ال

 177 104 177 23 177 41 االجَبىٚ

المبحوثين أكدوا عمي أنيم المعممين واإلداريين % من 53.1يتقح من الجدول السابق  أن نسبة  
% منيم عن عدم تعرقيم ألي نشاط 84.5  وفي المقابل أعرب لعامةالعالقات اتعرقوا ألنشطة 

 بمدارسيم. العالقات العامةيخص 
نسبة تعرض المبحوثين من المعممين واإلداريين بالمدارس المعتمدة مرتفعة حيث  أنويتقح مما سبق 

 . %61.0% مقارنة بنسبة التعرض بالمدارس غير المعتمدة والتي جاءت بنسبة 34.8جاءت بنسبة 
ويفسر الباحث تمك النتيجة بان المدارس المعتمدة أكثر حرتال بتفعيل الييكل اإلداري والذي يتقمن 
العالقات العامة باإلقافة إلى أنيا تستعين باليات اإلتتال التي توفرىا العالقات العامة لرف  مستوظ 

 .ادثقافة الجودة لدظ جميورىا  والذي يعتبر أحد معايير الجودة واإلعتم
   عالقات العامةال ألنشطة المعممين واإلداريينمدظ تعرض  -6

 (6جدٗه )

 اىَ٘قف ٍِ اإلػتَبد

 ٍدٙ اىتؼزض
 االجَبىٚ غٞز ٍؼتَدة ٍؼتَدة

 % ك % ك % ك

 4544 54 6244 31 3141 23 ّبدرا  

 3240 46 2444 11 4043 35 أحٞبّب  

 16 14 640 3 2146 16 دائَب  

 177 114 177 45 177 04 اإلجَبىٚ

أن جتتتتاء مستتتتتوظ التعتتتترض ألنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة متتتتن جانتتتتب يتقتتتتح متتتتن الجتتتتدول الستتتتابق    
النستتتتتتبة إلجمتتتتتتالي % ب16.1بنستتتتتتبة  فتتتتتتي الترتيتتتتتتب األول المعممتتتتتتين واإلداريتتتتتتين المبحتتتتتتوثين )نتتتتتتادرال(

 ثتتتتم )دائمتتتتال( فتتتتي المرتبتتتتة % 83.1( فتتتتي المرتبتتتتة الثانيتتتتة بنستتتتبة أحيانتتتتال ثتتتتم )  الطتتتتالب المبحتتتتوثين
 .%45بنسبة واألخيرة الثالثة 
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وقتتتتتد تقتتتتتدم المبحوثتتتتتون متتتتتن المعممتتتتتين واإلداريتتتتتين بالمتتتتتدارس المعتمتتتتتدة فتتتتتي مستتتتتتوظ التعتتتتترض 
فتتتي    ثتتتم )نتتتادرال (% 11.8ألنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة حيتتتث جتتتاء فتتتي الترتيتتتب األول )أحيانتتتال( بنستتتبة 

 %.04.5الث بنسبة في الترتيب الث )دائمال(   وأخيرُا  %84.4بنسبة  لثانيةالمرتبة ا
بالمتتتدارس غيتتتتر المبحوثتتتون متتتتن المعممتتتين واإلداريتتتين فتتتي حتتتين جتتتاء فتتتتي الترتيتتتب األول بالنستتتبة 

  وفتتتتي الترتيتتتتب %01.1  وفتتتتي الترتيتتتتب الثتتتتاني )أحيانتتتتال( بنستتتتبة %53.0المعتمتتتتدة )نتتتتادرال( بنستتتتبة 
لتعتتترض ألنشتتتطة ممتتتا يشتتتير إلتتتى وجتتتود فتتتروق فتتتي مستتتتوظ ا .%5.1الثالتتتث واألخيتتتر )دائمتتتال( بنستتتبة 

العالقتتتتتات العامتتتتتة بتتتتتين المعممتتتتتين واإلداريتتتتتين بالمتتتتتدارس المعتمتتتتتدة والمعممتتتتتين واإلداريتتتتتين بالمتتتتتدارس 
ويمكتتتن تفستتتير تمتتتك النتيجتتتة بتتتان المتتتدارس المعتمتتتدة تتتتتيح فتتترص أكثتتتر لتعتتترض كافتتتة  غيتتتر المعتمتتتدة.

تفادة متتتتن دورىتتتتا الفئتتتتات ألنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة وتستتتتعى إلتتتتى تفعيتتتتل دور العالقتتتتات العامتتتتة واإلستتتت
 . االتتالي

  عالقات العامةال ألنشطة المعممين واإلداريينتعرض  كثافة -5
 (0جدٗه )

 اىَ٘قف ٍِ اإلػتَبد

 مثبفت اىتؼزض

 االجَبىٚ غٞز ٍؼتَدة ٍؼتَدة

 % ك % ك % ك

 4041 56 1042 2 6444 42 ٍزتِٞ خاله اىشٖز

 4743 42 0343 33 2743 15 ٍزة ٗاحدة شٖزٝب  

 1246 15 244 4 1444 11 ب  اسب٘ػٞ

 177 114 177 45 177 04 االجَبىٚ

المعممتين واإلداريتين المبحتوثين ألنشتطة العالقتات تعترض  كثافتة تيتقح متن الجتدول الستابق  أن جتاء
شتتيريال( فتتي المرتبتتة  واحتتدة %   ثتتم )متترة11.4)متترتين ختتالل الشتتير( فتتي الترتيتتب األول بنستتبة العامتتة 

 % .40.5ثم )اسبوعيال( في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة  % 12.8الثانية بنسبة 
المدارس المعتمدة المعممين واإلداريين ب قد تقدموبالرغم من قعف كثافة التعرض من جانب المبحوثين ف

فتتي كثافتتة التعتترض ألنشتتطة العالقتتات العامتتة حيتتث جتتاء فتتي الترتيتتب األول )متترتين ختتالل الشتتير( بنستتبة 
المتتدارس غيتتر المعتمتتدة )متترة بمعممتتين واإلداريتتين لمء فتتي الترتيتتب األول بالنستتبة فتتي حتتين جتتا .% 51.0

التعتترض ألنشتتطة العالقتتات العامتتة بتتين  كثافتتةممتتا يشتتير إلتتى وجتتود فتتروق فتتي  %.18.8شتتيريال( بنستتبة 
 المدارس غير المعتمدة. المعممين واإلداريينالمدارس المعتمدة و ب المعممين واإلداريين
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  إلى أنشطة العالقات العامة  المعممين واإلداريين أسباب عدم تعرض -1
 ( 2جدٗه )

 اىَ٘قف ٍِ اإلػتَبد

 أّشطت 

 اىؼالقبث اىؼبٍت

 االجَبىٚ غٞز ٍؼتَدة ٍؼتَدة

 % ك % ك % ك

 4445 52 4440 36 4441 16 تؼتبز تيل األّشطت ٍجزد ٍسَٞبث دُٗ ٍَبرست حقٞقٞت 

 2441 44 2642 33 4441 16 ضؼف إٔتَبً إدارة اىَدرست بتيل األّشطت

 0744 34 6342 24 2242 15 ال ٝتٌ ت٘سٝغ اىَطب٘ػبث ػيٚ اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ

 6545 36 0141 20 5244 4 ػدً إتبحت تيل األّشطت ىيَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ

 3242 21 3642 14 4142 0 اىقص٘ر فٜ اإلػالُ ػِ ٍ٘اػٞد تيل األّشطت

 27 11 2244 11 7 7 ال أستفٞد ٍِ ٍضَُ٘ تيل األّشطت

 177 55 177 32 177 10 اجَبىٜ ٍِ سئي٘ا

 
يتقح من الجدول السابق  أن تقدم أسباب عدم تعرض المعممين واإلداريين المبحوثين )تعتبر تمك 

  وجاء )قعف أىتمام %01.6ة( في الترتيب األول بنسبة األنشطة مجرد مسميات دون ممارسة حقيقي
% من إجمالي 12.0  ويرظ نسبة %30.4( في الترتيب الثاني بنسبة طةإدارة المدرسة بتمك األنش

المبحوثين غير المتعرقين ألنشطة العالقات العامة أن السبب )ال يتم توزي  المطبوعات عمى المعممين 
واإلداريين( في الترتيب الثالث   وفي الترتيب الراب  جاء )عدم إتاحة تمك األنشطة لممعممين واإلداريين( 

%  وفي الترتيب الخامس جاء )القتور في اإلعالن عن مواعيد تمك األنشطة( بنسبة 56.6سبة بن
 .%02من مقمون تمك األنشطة( بنسبة %  أما في الترتيب السادس واألخير فجاء )ال أستفيد 83.0

ة ما توتمت إليو دراسوبالرغم من أن معظم الدراسات أكدت عمى أىمية دور العالقات العامة ومنيا 
حيث أسفرت النتائج فييا عن اعتبار دور العالقات العامة ميم جدال في  (418  0240   اليدومى)محمد 

% في الترتيب الثاني   وميمة إلى حد ما وليست 80% يمييا ميمة بنسبة 10.8المرتبة األولى بنسبة 
ارات تعزز تيميش دور العالقات %   إال أن بعض اإلد6.8ميمة  في الترتيب الثالث واألخير بنسبة 

عتبارىا مجرد مسميا ويمكن تفسير تمك النتيجة ب سناد إدارة  .قت كما أشارت نتائج الجدول السابالعامة وا 
تاثيرىا في تحقيق أىداف مؤسسات التعميم قبل الجامعي ألشخاص ال يقدرون قيمة العالقات العامة و 

 .مؤسساتيم
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العالقات العامة في  عمى مقياس )توظيف أنشطة بالمدارس المعتمدةاإلداريين   المعمميناستجابات  -3
 (نشر ثقافة الجودة

 
وتفحة عمى موق  التواتل أيتقح من الجدول السابق  أن )تفعل العالقات العامة موق  عمى اإلنترنت   

تقوم العالقات العامة ي ستخدام )و اإلجتماعي فيسبوك تعرض من خالليا موقوعات تخص الجودة بمدرستي(
تدارتيا المقرؤه والمسموعو والمرئية في نشر  فى  اجاءت  مفاىيم الجودة بالمدرسة(أنشطتيا اإلتتالية وا 

قات مقياس توظيف أنشطة العالمن المعممين واإلداريين بالمدارس المعتمدة عمى  مقدمة استجابات المبحوثين
  ثم )تحث أنشطة العالقات العامة بمدرستي عمى العمل 0.81 مرجح بمتوسط العامة في نشر ثقافة الجودة

)تقوم العالقات العامة جاء   ثم 0.84 مرجح فى المرتبة الثانية بمتوسط (الجماعي واحترام وتقدير األخرين
تدارتيا المقرؤه والمسموعو والمرئية في نشر مفاىيم الجودة بالمدرسة( فى  ي ستخدام أنشطتيا اإلتتالية وا 

ستي لنشر ثم فى المرتبة الرابعة )تسعى أنشطة العالقات العامة بمدر   0.45مرجح المرتبة الثالثة بمتوسط 
ثم فى المرتبة الخامسة )تؤدي أنشطة العالقات العامة    0.20 مرجح  متطمبات تحقيق الجودة( بمتوسط

 )يوجد بمدرستي  ممتقاتكالل من   ثم 4.53بمتوسط مرجح  بمدرستي دور ىام في توقح أىداف الجودة(
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شطة العالقات العامة تحديد أدوار )تتقمن أن  ونشرات العالقات العامة والتي تعرض رؤية ورسالة المدرسة(
وجاء  .4.56بمتوسط  سادسة واألخيرةك  من الطالب والمعمم واإلدارة وفقال لمنظور الجودة( فى المرتبة ال

بالمدارس المعتمدة من  (قات العامة في نشر ثقافة الجودةمقياس )توظيف أنشطة العالالمتوسط المرجح ل
  عمى مقياس ليكرت الثالثي وىو ما يعادل إتجاه متوفر إلى حد ما 0.201وجيو نظر المعممين واإلداريين 

وذلك يعني أن مستوظ توظيف أنشطة العالقات العامة في نشر ثقافة الجودة بالمدارس المعتمدة متوسط من 
 .ر المعممين واإلداريين المبحوثينوجيو نظ

 (     ثقافة الجودةقات العامة في نشر أنشطة العال يفالاير معتمدة عمى مقياس )توظالمعممين واإلداريين استجابات   -0

 
 يتقح من الجدول السابق  أن )تؤدي أنشطة العالقات العامة  بمدرستي دور ىام في توقح أىداف الجودة(

مقياس توظيف بالمدارس المعتمدة عمى من المعممين واإلداريين  جاءت فى مقدمة استجابات المبحوثين
  ثم )تحث أنشطة العالقات العامة 4.30 مرجح أنشطة العالقات العامة في نشر ثقافة الجودة  بمتوسط
جاء   ثم 4.51 مرجح فى المرتبة الثانية بمتوسط بمدرستي عمى العمل الجماعي واحترام وتقدير األخرين(

أدوار ك  من الطالب والمعمم واإلدارة وفقال لمنظور الجودة( فى المرتبة )تتقمن أنشطة العالقات العامة تحديد 
ثم فى المرتبة الرابعة )تنظم العالقات العامة بمدرستي ندوات خاتة باىمية    4.51مرجح الثالثة بمتوسط 
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لعالقات )تقوم اكالل من  ثم فى المرتبة الخامسة   4.63 مرجح تطبيق الجودة ومدظ اإلستفادة منيا( بمتوسط
تدارتيا المقرؤه والمسموعو والمرئية في نشر مفاىيم الجودة بالمدرسة(  العامة ي ستخدام أنشطتيا اإلتتالية وا 

بمتوسط مرجح  (يوجد بمدرستي ممتقات ونشرات العالقات العامة والتي تعرض رؤية ورسالة المدرس)و 
وتفحة عمى شبكة التواتل اإلجتماعي فيسبوك  )تفعل العالقات العامة موق  عمى اإلنترنتكالل من   ثم 4.65

  وفي المرتبة  4.56بمتوسط سادسة فى المرتبة ال تعرض من خالل موقوعات تخص الجودة بمدرستي(
( بمتةسط مرجح تسعى أنشطة العالقات العامة بمدرستي لنشر متطمبات تحقيق الجودةالسابعة واألخيرة )

بالمدارس  (قات العامة في نشر ثقافة الجودةظيف أنشطة العالمقياس )تو وجاء المتوسط المرجح ل . 4.01
عمى مقياس ليكرت وىو ما يعادل إتجاه غير متوفر  4.632غير المعتمدة من وجيو نظر المعممين واإلداريين 

  وذلك يعني أن مستوظ توظيف أنشطة العالقات العامة في نشر ثقافة الجودة بالمدارس غير المعتمدة الثالثي
 .من وجيو نظر المعممين واإلداريين المبحوثين قعيف

 نحو الجودة(  المعممين واإلداريينعمى مقياس )اتجاه  يينالمعممين واإلدار ات استجاب -42
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من الجدول السابق  أن )تطبيق الجودة يمنح المدرسة المزيد من االحترام والتقدير المحمي  يتقح
اتجاه مقياس )عمى المبحوثين المعممين واإلداريين واالعتراف العالمي( جاءت فى مقدمة استجابات 

)من الميم عرض رؤية ورسالة كالل من   ثم 0.26 مرجح (  بمتوسطنحو الجودة معممين واإلداريينال
ارظ أىمية كبيرة في مشاركة الطالب والمعممين   و) المدرسة في مكان بارز لمجمي  وااللتزام بيا(

 مرجح بمتوسط فى المرتبة الثانية( واالداريين وأولياء األمور والمجتم  في تنفيذ مشروعات الجودة 
و)من   )عمى الطالب العمل عمى اكتساب القدرة عمى حل المشكالت  وتحمل المسئولية(كالل من  ثم  4.05

القروري أن يقوم المعمم بتعريف طالبو عمى متادر المعرفة المختمفة(  فى المرتبة الثالثة بمتوسط 
ومات في التعميم واستخدام المعمم طرق ثم فى المرتبة الرابعة )ارغب في توظيف تقنية المعم  4.02مرجح 

و)يحقق تطبيق الجودة تنمية ميارات ومعارف واتجاىات الطالب والمعممين واالداريين  تدريسية حديثة(
ثم فى المرتبة الخامسة )تستفيد المدرسة من تطبيق الجودة الشاممة   4.33 مرجح بالمدرسة( بمتوسط

  ثم )تطبيق الجودة يمنح المدرسة المزيد 4.35بمتوسط مرجح  في التحسين المستمر لمعممية التعميمية(
  ثم )العمل داخل  4.01بمتوسط  سادسةمن االحترام والتقدير المحمي واالعتراف العالمي( فى المرتبة ال

  4.06بمتوسط  سابعةالمدرسة يكون بروح الفريق من خالل التفاعل والمشاركة الجماعية( فى المرتبة ال
)ارظ أىمية كبيرة في مشاركة الطالب والمعممين واالداريين وأولياء األمور والمجتم   الثامنو ثم فى المرتبة

)عمى الطالب العمل عمى اكتساب  تاسعةثم فى المرتبة ال  4.00( بمتوسط  في تنفيذ مشروعات الجودة
ستي عمى   ثم )اتمنى حتول مدر 4.02بمتوسط مرجح  القدرة عمى حل المشكالت  وتحمل المسئولية(

)تاسيس نظام معموماتي وىيكمي فعال  كالل من   ثم4.35بمتوسط  عاشرةالجودة واالعتماد( فى المرتبة ال
العمل داخل المدرسة يكون بروح الفريق من خالل التفاعل )  إلدارة الجودة عمى التعيد المدرسي(

)اشارك في  الثانية عشرلمرتبة   ثم فى ا4.36بمتوسط  الحادية عشرفى المرتبة ( والمشاركة الجماعية 
)تخفيض التكمفة م  ثالثة عشرثم فى المرتبة ال  4.30مشروعات الجودة الخاتة بمدرستي( بمتوسط 
 الرابعة عشر واألخيرة  ثم فى المرتبة 4.53بمتوسط مرجح تحقيق األىداف التربوية والتعميمية الموقوع( 

 ن خالل جم  وتوثيق المعمومات بعد تنفيذ أي نشاط(ب  أن  يمارس التقويم الذاتي مل)ليس عمى الطا
من  (نحو الجودة المعممين واإلدارييناتجاه مقياس )وجاء المتوسط المرجح ل .4.68 مرجح بمتوسط

 .عمى مقياس ليكرت الثالثي وىو ما يعادل إتجاه محايد 4.311وجيو نظرالمعممين واإلداريين 
  نتتتتاسمحمتتتتد الستتتتيد )كدتتتتتو دراستتتتات كتتتتل متتتتن وتتفتتتتق ىتتتتذه النتتتتتائج بتتتتتفة عامتتتتة متتتت  متتتتا أ

متتتتتتن عتتتتتتدم إقتنتتتتتتاع نستتتتتتبة كبيتتتتتترة متتتتتتن العتتتتتتاممين  (0221 التتتتتتبالع بنتتتتتتت محمتتتتتتد فوزيتتتتتتة)  (0242
 بالمؤسسات التعميمية بنظام الجودة واإلعتماد التربوظ. 



 هقترح لتوظيف أنشطت العالقاث العاهت في نشر ثقافت الجودة  
                                      )دراست هيدانيت على هؤسساث التعلين قبل الجاهعي(

 ياسر هحود الناغي .م.مإعداد/ أ.د. هحوود إسواعيل، أ.م.د. هانى البطل، د. دينا عساف، 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يمكتتتن تفستتتير ىتتتذه النتيجتتتة بتتتتدني مستتتتوظ ثقافتتتة الجتتتودة لتتتدظ المعممتتتين واإلداريتتتين باإلقتتتافة إلتتتى و 
وجتتتتود نستتتتبة متتتتنيم باإلقتتتتافة إلتتتتى يم إلتتتتى الجتتتتودة عمتتتتى أنيتتتتا شتتتت  ال يفيتتتتد وال يقتتتتر نظتتتترة بعقتتتت

بشتتتتكل ىتتتتذه النتيجتتتتة  وتشتتتتير .إقتتتتافية وفقتتتتال لتتتترؤيتيم عتتتتن الجتتتتودة يختتتتافون متتتتن تحمتتتتل أعبتتتتاء عمتتتتل
لتتتتدظ العتتتتاممين بمؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الحاجتتتتة الممحتتتتة لتعتتتتديل أفكتتتتار ومعتقتتتتدات الجتتتتودة قتتتتوي إلتتتتى 

 تفعيل ثقافة الجودة. يؤدي إلى بشكل الجامعي
  نتائج فروض الدراسة

توجد عالقة ذات داللة إحتائية بين توظيف أنشطة العالقات العامة بمؤسسات التعميم   ل الفرض األول
 لالمعممين واإلداريين مستوظ ثقافة الجودة لدظ  قبل الجامعي وبين

قياس العالقة بين مدظ توظيف ولمتحقق من تحة ىذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون ل     
المعممين  أنشطة العالقات العامة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي وبين مستوظ ثقافة الجودة لدظ

   وذلك كما يمي واإلداريين
 (12جدٗه )

ىقٞبص اىؼالقت بِٞ ٍدٙ ت٘ظٞف أّشطت اىؼالقبث اىؼبٍت بَؤسسبث اىتؼيٌٞ قبو اىجبٍؼٜ ٗبِٞ ٍست٘ٙ ثقبفت 

 اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ اىج٘دة ىدٙ

 اىَتغٞزاث
 ٍست٘ٙ ثقبفت اىج٘دة ىدٙ اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ

 اىدالىت ٍؼبٍو االرتببط

ٍست٘ٙ ت٘ظٞف أّشطت 

 اىؼالقبث اىؼبٍت 
.212

*
7 7475 

يتبين من الجدول السابق  وجود عالقة ارتباط دالة إحتائيا بين مدظ توظيف أنشطة العالقات العامة   
    حيث بماة قيمة رالجودة لدظ المعممين واإلداريين قبل الجامعي وبين مستوظ ثقافة بمؤسسات التعميم

 (.2.26( وىي قيمة دالة إحتائيال عند مستوي داللة )2122.)
وبذلك ف ننا نقبل الفرض األول القائل بوجود عالقة  ذات داللة إحتائية بين توظيف أنشطة العالقات     

 الجامعي وبين مستوظ ثقافة الجودة لدظ الطالب والمعممين واإلداريين.العامة بمؤسسات التعميم قبل 
امل الخارجية في بيئة وقد يرج  السبب فى ىذه النتيجة إلى أن طبيعة أنشطة العتالقات العامة اليتاثر بالعو 

ممي   ولكنو يتاثر باتجاىات الممارسة المينية لمعالقات العامة والذي يستدعي التوظيف العالعمل فحسب
ليذه األنشطة حيث أنيا تستطي  إكساب ثقافة جديدة ونشر القيم والمبادئ وتنمية الثقافة بكل مكونتيا 

 .ات وأليات ووسائل اتتالية متنوعةالمعرفية والوجدانية والسموكية بما تممكو من أدو 
 



 هقترح لتوظيف أنشطت العالقاث العاهت في نشر ثقافت الجودة  
                                      )دراست هيدانيت على هؤسساث التعلين قبل الجاهعي(

 ياسر هحود الناغي .م.مإعداد/ أ.د. هحوود إسواعيل، أ.م.د. هانى البطل، د. دينا عساف، 
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معممين واإلداريين في المستوظ المعرفي بالجودة بين ال إحتائيةذات داللة   فروقالفرض الثاني  ل توجد 
 ل.ب ختالف تعرقيم ألنشطة العالقات العامة 

ولمتحقق من تحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار لتل لقياس الفروق في المستوظ المعرفي بالجودة      
 بين الطالب والمعممين واإلداريين ب ختالف تعرقيم ألنشطة العالقات العامة   وذلك كما يمي 

 (13جدٗه )

ر )ث( ىدالىت اىفزٗق فٜ ٍت٘سطبث اىَست٘ٙ اىَؼزفٜ ببىج٘دة بِٞ اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ اىذِٝ ّتبئج اختبب

 ٝتؼزضُ٘ ألّشطت اىؼالقبث اىؼبٍت ٗ اىذِٝ ال ٝتؼزض٘ا

 اىتؼزض      

 

 اىَتغٞز

اىذِٝ  اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ

تؼزض٘ا ألّشطت اىؼالقبث 

 اىؼبٍت

اىذِٝ ىٌ  اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ

اىؼالقبث  ٝتؼزض٘ا ألّشطت

 اىؼبٍت

قَٞت 

 )ث(

ٍست٘ٙ 

 اىدالىت
 اىَت٘سظ اىؼدد

االّحزاف 

 اىَؼٞبرٛ
 اىَت٘سظ اىؼدد

االّحزاف 

 اىَؼٞبرٛ

اىَست٘ٙ اىَؼزفٜ 

 ببىج٘دة
114 247724 .79720 55 142364 .57618 64442 0.05 

المعرفي بالجودة تشير نتائج تطبيق اختبار لتل  إلي وجود فروق دالة إحتائيال في متوسطات المستوظ 
(  5.110بين المعممين واإلداريين ب ختالف تعرقيم ألنشطة العالقات العامة   حيث بمات قيمة لتل )

 ( .2.26وىي قيمة دالة إحتائيال عند مستوي داللة )
وبذلك ف ننا نقبل الفرض الثاني القائل بوجود فروق  ذات داللة إحتائية في المستوظ المعرفي     

 ل.المعممين واإلداريين ب ختالف تعرقيم ألنشطة العالقات العامة لتالح الذين يتعرقون بينبالجودة 
والتي توتمت إلى وجود  ( 84 2016   عبد الرحمن عبد الرحيم)وتتفق نتيجة تمك الفرقية م  دراسة 

امة فروق في المستوظ المعرفي لجماىير المؤسسات التعميمية ب ختالف التعرض ألنشطة العالقات الع
ويرج  السبب في ىذه النتيجة الستخدام العالقات العامة قوالب   تالح الذين يتعرقون لتمك األنشطةل

فنية متعددة ولاة مبسطة في عرض المقمون الذي تقدمو واستخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة 
  مما ة التحميميةوعرض مقمونيا واتاحة فرص التفاعل لمجميور بطرق متعددة  كما ظير بنتائج العين
واه المعرفي حول تيسيل عند تعرض الجميور لمقمون أنشطة العالقات العامة أن يرف  من مس

 .المقمون المقدم
في نشر  توظيف أنشطة العالقات العامة مستوظ توجد فروق ذات داللة إحتائية في الفرض الثالث  ل 

غير  –معتمدة وقف المؤسسة من اإلعتماد )ب ختالف ممؤسسات التعميم قبل الجامعي بثقافة الجودة 
 ل.( من وجيو نظر المعممين واإلداريينمعتمدة
توظيف أنشطة متوسطات ولمتحقق من تحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار لتل لقياس الفروق في      



 هقترح لتوظيف أنشطت العالقاث العاهت في نشر ثقافت الجودة  
                                      )دراست هيدانيت على هؤسساث التعلين قبل الجاهعي(

 ياسر هحود الناغي .م.مإعداد/ أ.د. هحوود إسواعيل، أ.م.د. هانى البطل، د. دينا عساف، 
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ن العالقات العامة  في نشر ثقافة الجودة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي ب ختالف موقف المؤسسة م
   وذلك كما يمي وجيو المعممين واإلداريين ( منغير معتمدة –معتمدة اإلعتماد )

 (14جدٗه )

ّتبئج اختببر )ث( ىدالىت اىفزٗق فٜ ٍت٘سطبث ت٘ظٞف أّشطت اىؼالقبث اىؼبٍت  فٜ ّشز ثقبفت اىج٘دة 

ٍؼتَدة ( ٍِ ٗجٖٔ غٞز  –بَؤسسبث اىتؼيٌٞ قبو اىجبٍؼٜ بئختالف ٍ٘قف اىَؤسست ٍِ اإلػتَبد ) ٍؼتَدة 

 ّظز اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ

اىَ٘قف ٍِ       

 اإلػتَبد

 اىَتغٞز

 اىَؤسسبث غٞز اىَؼتَدة اىَؤسسبث اىَؼتَدة
قَٞت 

 )ث(

ٍست٘ٙ 

 اىدالىت
 اىَت٘سظ اىؼدد

االّحزاف 

 اىَؼٞبرٛ
 اىَت٘سظ اىؼدد

االّحزاف 

 اىَؼٞبرٛ

ت٘ظٞف أّشطت 

 اىؼالقبث اىؼبٍت  
04 241375 25947 45 140111 .27285 64316 0.05 

تشير نتائج تطبيق اختبار لتل  إلي وجود فروق دالة إحتائيال في متوسطات توظيف أنشطة العالقات 
اإلعتماد  العامة  في نشر ثقافة الجودة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي ب ختالف موقف المؤسسة من

  لتالح مؤسسات التعميم قبل الجامعي ينين واإلداريمعمم( من وجيو نظر الغير معتمدة –معتمدة )
 .(2.26إحتائيال عند مستوي داللة ) وىي قيمة دالة  (6.316) المعتمدة   حيث بمات قيمة لتل

القائل بوجود فروق ذات داللة إحتائية في توظيف أنشطة العالقات  ثالثوبذلك ف ننا نقبل الفرض ال    
عميم قبل الجامعي ب ختالف موقف المؤسسة من اإلعتماد العامة  في نشر ثقافة الجودة بمؤسسات الت

 .المعممين واإلداريين( من وجيو ير معتمدةغ –معتمدة )
تحاول عن طريقيا المؤسسة الجودة من أىم وسائل اإلتالح التعميمى التى  وترج  ىذه النتيجة إلى أن

ء الرغبة في اكتمال الييكل اإلداري ومن ىذه الرغبة في التحسين المستمر تنشاالتحسين المستمر   اتباع
والذي من قمنو العالقات العامة كما تنشاء الرغبة في توظيف أنشطة العالقات العامة  لخدمة أىداف 
المؤسسة والتي تكون من أولويتيا المحافظة عمى معايير الجودة ومن قمنيا نشر ثقافة الجودة والتي 

 .ة اتتالية تروج لياحتاج إلى أنشطت
تعرض المعممين  مستوظ ذات داللة إحتائية بينارتباطية توجد عالقة    ل راب ال الفرض

واإلداريين بمؤسسات التعميم قبل الجامعي ألنشطة العالقات العامة وبين اتجاىتيم نحو 
  . لالجودة 
ولمتحقق من تحة ىذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين مستوظ تعرض      

  العامة وبين اتجاىتيم نحو الجودةعممين واإلداريين بمؤسسات التعميم قبل الجامعي ألنشطة العالقات الم



 هقترح لتوظيف أنشطت العالقاث العاهت في نشر ثقافت الجودة  
                                      )دراست هيدانيت على هؤسساث التعلين قبل الجاهعي(

 ياسر هحود الناغي .م.مإعداد/ أ.د. هحوود إسواعيل، أ.م.د. هانى البطل، د. دينا عساف، 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 يونيو - العدد الثانى عشر –مجمة التربية النوعية 
 

 1- 155 - | 

P a g e 

 (15جدٗه )                              وذلك كما يمي 
ىقٞبص اىؼالقت بِٞ ٍست٘ٙ تؼزض اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ بَؤسسبث اىتؼيٌٞ قبو اىجبٍؼٜ ألّشطت اىؼالقبث 

 بٕتٌٖ ّح٘ اىج٘دةاىؼبٍت ٗبِٞ اتج

 اىَتغٞزاث
 اتجبٓ اىَؼيَِٞ ٗاإلدارِٝٞ ّح٘ اىج٘دة 

 اىدالىت ٍؼبٍو االرتببط

ٍست٘ٙ اىتؼزض ألّشطت 

 اىؼالقبث اىؼبٍت
7.242

**
 7471 

بين مستوظ تعرض المعممين واإلداريين  إحتائيايتبين من الجدول السابق  وجود عالقة ارتباط دالة   
  حيث بماة قيمة العامة وبين اتجاىتيم نحو الجودةامعي ألنشطة العالقات بمؤسسات التعميم قبل الج

 (.2.24عند مستوي داللة ) إحتائيال ( وىي قيمة دالة 0.242ر)
ة إحتائية بين مستوظ ذات داللإرتباطية طردية القائل بوجود عالقة  الراب وبذلك ف ننا نقبل الفرض     

تعميم قبل الجامعي ألنشطة العالقات العامة وبين اتجاىتيم نحو المعممين واإلداريين بمؤسسات ال تعرض
 .الجودة

اكساب لعامة إلى تعديل التور الذىنية و ويرج  سبب ىذه النتيجة إلى قدرة أنشطة العالقات ا
  فكمما زاد تعرض جميور مؤسسات التعميم قبل لدظ جميورىا األتجاىات وتاييرىا المعمومات وخمق

ون أنشطة العالقات العامة التي تتناول الجودة بشكل منيجي ومخطط كان اتجاه الجامعي إلى مقم
 .الجميور نحو الجودة أكثر إيجابية

 التوتيات  
  تنتتتتوع تفعيتتتتل أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة اإلتتتتتتالية بمؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي فتتتتي ستتتتبيل

 .جميور ىذه المؤسسات وظ الوعي لدظورف  مستوتكامل أساليب نشر ثقافة الجودة واإلعتماد 
  لقتتتتمان مشتتتتاركة  ادراج نشتتتتاط العالقتتتتات العامتتتتة قتتتتمن األنشتتتتطة الطالبيتتتتة بالمتتتتدارس المتتتتترية

 .الطالب في تنفيذ أنشطة العالقات العامة والتعارف عمى ألياتيا ووسائميا وأساليب ممارستيا 
 قتتتتترورة وقتتتتتت  ىتتتتتتدف نشتتتتتتر ثقافتتتتتتة الجتتتتتتودة عمتتتتتتى رأس أولويتتتتتتات أختتتتتتتائي العالقتتتتتتات العامتتتتتتة 

 .بمؤسسات التعميم قبل الجامعي 
  قتتتترورة إلتتتتتزام أختتتتتائي العالقتتتتات العامتتتتة بوقتتتت  برنتتتتامج ختتتتاص لنشتتتتر ثقافتتتتة الجتتتتودة وتحديتتتتد

 .األنشطة الخاتة بالبرنامج في سبيل العمل بشكل مخطط  
  أىميتتتتة تتتتتوفير الميزانيتتتتة المالئمتتتتة ألنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة بمؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي

 . بالعمل اإلعالميوالمعدات والتجييزات الخاتة  وتوفير األدوات



 هقترح لتوظيف أنشطت العالقاث العاهت في نشر ثقافت الجودة  
                                      )دراست هيدانيت على هؤسساث التعلين قبل الجاهعي(

 ياسر هحود الناغي .م.مإعداد/ أ.د. هحوود إسواعيل، أ.م.د. هانى البطل، د. دينا عساف، 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 متتتتة قتتتترورة تتتتتوفير دورات متختتتتتتة فتتتتي مجتتتتال العالقتتتتات العامتتتتة إلمتتتتداد أختتتتتائي العالقتتتتات العا
 .بكل ما ىو جديد في مجال تختتو

 مقترح الدراسة
وبنتتتتاءأ عمتتتتى ماتوتتتتتل إليتتتتو الباحتتتتث متتتتن ختتتتالل اإلطتتتتار المعرفتتتتي ونتتتتتائج الدراستتتتة الميدانيتتتتة 

متتتن تتتتحة فتتتروض الدراستتتة فيمتتتا يختتتص توظيتتتف أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة فتتتي نشتتتر ثقافتتتة  التحقتتتقو 
  قتتتام الباحتتتث بوقتتت  تتتتتور مقتتتترح متتتن أجتتتل استتتتاالل القتتتوة الجتتتودة بمؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل الجتتتامعي

االتتتتتالية التتتتي تممكيتتتا مؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل الجتتتامعي والمتمثمتتتة فتتتي أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة فتتتي 
ة وتحقيتتتق ودة والتتتتي تعتتتد توجتتتو عتتتالمي وحتمتتتي متتتن أجتتتل فاعميتتتة المؤسستتتة التعميميتتتنشتتتر ثقافتتتة الجتتت

 .أىدافيا وتحسين مخرجتيا
  تتتتتور مقتتتترح لتوظيتتتف أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة فتتتي نشتتتر ثقافتتتة الجتتتودة بمؤسستتتات

   التعميم قبل الجامعي
قبتتتتل  عمتتتتى مستتتتتوظ مؤسستتتتات التعمتتتتيمالجتتتتودة واإلتقتتتتان  تتتتتوفيرأن  متتتتن فمستتتتفة التتتتتتور وتنبتتتت 

وكتتتون   يتتتنعكس عمتتتى المجتمتتت  فتتتي كافتتتة قطاعاتتتتو ستتتواء اإلنتاجيتتتة أو الخدميتتتة فيمتتتا بعتتتد الجتتتامعي
الحقيقيتتتتة لقتتتتمان استتتتتمرار نقطتتتتة البدايتتتتة  تمثتتتتل المنطمتتتتق الرئيستتتتي وثقافتتتتة الجتتتتودة واإلعتمتتتتاد  نشتتتتر

 .الفاعمية داخل المؤسسة التعميميةالجودة واإلتقان و 
  الدراستتتتة نتتتتتائجتوتتتتتمت اليتتتتو بمتتتتا  والتتتتتي تتتتترتبط ستتتتسويبنتتتتى التتتتتتور عمتتتتى مجموعتتتتة متتتتن األ 

المعرفيتتتتة والمياريتتتتة وتتمثتتتتل فتتتتي قتتتتدرة األنشتتتتطة االتتتتتتالية لمعالقتتتتات العامتتتتة عمتتتتى تنميتتتتة الجوانتتتتب 
 بتتتتين وعمتتتتى إحتتتتداث نتتتتوع متتتتن التكامتتتتل بمؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي  والوجدانيتتتتة لثقافتتتتة الجتتتتودة

عمتتتتى  ثقافتتتتة الجتتتتودة واإلعتمتتتتاد نشتتتتر لعامتتتتة فتتتتي ستتتتبيلاألنشتتتتطة االتتتتتتالية التتتتتي تممكيتتتتا العالقتتتتات ا
ثقافتتتتة  تحتتتتول دون نشتتتتر  وعمتتتتى مواجيتتتتة المعوقتتتتات التتتتتى مستتتتتوظ مؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي

ة فتتتتتي نشتتتتتر ثقافتتتتتة قتتتتتات العامتتتتتداختتتتتل ىتتتتتذه المؤسستتتتتات ودون اتاحتتتتتة المجتتتتتال ألنشتتتتتطة العالالجتتتتتودة 
 .  الجودة

أنشتتتتطة العالقتتتتات لفرعيتتتتة وىتتتتى تفعيتتتتل كمتتتتا يستتتتعى التتتتتتور إلتتتتى تحقيتتتتق عتتتتدد متتتتن األىتتتتداف ا
  ولتحقيتتتتق ىتتتتذه األىتتتتداف  بشتتتتكل يناستتتتب قيمتيتتتتاالعامتتتتة داختتتتل مؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي   

 من اإلجراءات. بمجموعةف ن ذلك يتطمب القيام بشكل ممموس 
 



 هقترح لتوظيف أنشطت العالقاث العاهت في نشر ثقافت الجودة  
                                      )دراست هيدانيت على هؤسساث التعلين قبل الجاهعي(

 ياسر هحود الناغي .م.مإعداد/ أ.د. هحوود إسواعيل، أ.م.د. هانى البطل، د. دينا عساف، 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فمسفة التتور  -أ 
 :كاتراتيمن اتمنطلقات  عدديقيم اترصير اتمقررح على 

 ى مستتتتوظ مؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل الجتتتامعي يتتتنعكس عمتتتى المجتمتتت  الجتتتودة واإلتقتتتان عمتتت تطبيتتتق
 .في كافة قطاعاتو سواء اإلنتاجية أو الخدمية

 الجتتتتودة  تحقيتتتتق افتتتتة الجتتتتودة يقتتتتمن تحقيتتتتق الجتتتتودة  و قتتتتدرة المؤسستتتتة التعميميتتتتة عمتتتتى نشتتتتر ثق
 .واالتقان الجودة دوام واستمراراإلعتماد يقمن   والحتول عمى يقمن اإلعتماد

 نشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة التتتتتي تممكيتتتتا مؤسستتتتات التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي أل قتتتتوة االتتتتتتالية قتتتتدرة ال
تمثتتتتتل المنطمتتتتتق الرئيستتتتتي ونقطتتتتتة البدايتتتتتة الحقيقيتتتتتة لقتتتتتمان  والتتتتتتينشتتتتتر ثقافتتتتتة الجتتتتتودة عمتتتتتى 

 .استمرار الجودة واإلتقان والفاعمية داخل المؤسسة التعميمية
 :أسس التتور -ب 

 من األسس تشمل يبنى التتور المقترح عمى مجموعة 
 توتتتتل إليتتتو الباحتتتث متتتن ختتتالل اإلطتتتار المعرفتتتي ونتتتتائج  متتتاالتتتتتور عمتتتى إجتتتراءات  تتمحتتتور

الدراستتتتة الميدانيتتتتتة و التحقتتتتتق متتتتن تتتتتتحة فتتتتتروض الدراستتتتتة فيمتتتتا يختتتتتص توظيتتتتتف أنشتتتتتطة 
 .العالقات العامة في نشر ثقافة الجودة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي

 العامتتتتتة عمتتتتتى تنميتتتتتة الجوانتتتتتب المعرفيتتتتتة والمياريتتتتتة  قتتتتتدرة األنشتتتتتطة االتتتتتتتالية لمعالقتتتتتات
 .والوجدانية لثقافة الجودة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي

  إحتتتداث نتتتوع متتتن التكامتتتل بتتتين األنشتتتطة االتتتتتالية التتتتي تممكيتتتا العالقتتتات العامتتتة فتتتي ستتتبيل
 .نشر ثقافة الجودة واإلعتماد عمى مستوظ مؤسسات التعميم قبل الجامعي

 مؤسستتتتتات التعمتتتتتيم قبتتتتتل وقتتتتتات التتتتتتى تحتتتتتول دون نشتتتتتر ثقافتتتتتة الجتتتتتودة داختتتتتل مواجيتتتتتة المع
نشتتتر ثقافتتتة  لممارستتتة عمميتتتا عمتتتىودون اتاحتتتة المجتتتال ألنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة  الجتتتامعي
 .داخل ىذه المؤسساتالجودة 

 أىداف التتور  -ج 
توظيتتتف أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة فتتتي نشتتتر ثقافتتتة الجتتتودة الرئيستتتي لمتتتتتور فتتتي اليتتتدف  يتتتتمخص

 .بمؤسسات التعميم قبل الجامعي
  ى تحقيق األىداف الفرعية التاليةوييدف أيقال التتور إل

 .تفعيل أنشطة العالقات العامة داخل مؤسسات التعميم قبل الجامعي 



 هقترح لتوظيف أنشطت العالقاث العاهت في نشر ثقافت الجودة  
                                      )دراست هيدانيت على هؤسساث التعلين قبل الجاهعي(

 ياسر هحود الناغي .م.مإعداد/ أ.د. هحوود إسواعيل، أ.م.د. هانى البطل، د. دينا عساف، 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  القتتتتتتيم والوجدانيتتتتتتة ) )المعتتتتتتارف والمعمومتتتتتتات(تفعيتتتتتتل ثقافتتتتتتة الجتتتتتتودة بمكوناتيتتتتتتا المعرفيتتتتتتة
 .داخل مؤسسات التعميم قبل الجامعي( الممارساتالسموكيات و ( والميارية )والمعتقدات

 إجراءات التتور  -د 
تحديتتتتد إجتمتتتتاع دوري يجمتتتت  بتتتتين مستتتتئول العالقتتتتات العامتتتتة ومستتتتئول الجتتتتودة بمؤسستتتتة التعمتتتتيم  .4

 .ة والعاممين بيا من ثقافة الجودةقبل الجامعي لدراسة الوق  الراىن وتحديد موق  المؤسس
عتتتتن طريتتتتق متتتتنيج البحتتتتث العممتتتتي ة الستتتتائدة بالمؤسستتتتة اعتتتتداد تقيتتتتيم شتتتتامل لمثقافتتتتة التنظيميتتتت .0

وبتتتتتادوات جمتتتتت  البيانتتتتتات المناستتتتتبة مثتتتتتل االستتتتتتبيان والمقابمتتتتتة والمالحظتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل أختتتتتتائي 
 .العالقات العامة ومناقشة النتائج خالل اإلجتماع الدوري

عداد قائمة بيا تحديد ما ىي التايرات الثقافية المطموبة لمتحول .8  .لثقافة الجودة وا 

واألطتتتتراف المتوقتتتت  معارقتتتتتيا  لثقافتتتتة الجتتتتودة تحديتتتتد المشتتتتكالت التتتتتي قتتتتد تواجتتتتو عمميتتتتة التاييتتتتر .1
 .لمتحول نحو ثقافة الجودة

وتفعيتتتتل أنشتتتتطة  تحقيتتتتق متطمبتتتتات الجتتتتودة  وكتتتتالل متتتتن بتتتتين اإلدارة المدرستتتتية  وثيقتتتتةىنتتتتاك عالقتتتتة  .6
ء المتتتدارس ممتتتن لتتتدييم متتتديرين ووكتتتال أن يكتتتونوبالتتتتالى ف نتتتو متتتن القتتترورظ   ةالعالقتتتات العامتتت

  ستتتواء متتتن وخبتتترة بتتت دارة الجتتتودة الشتتتاممةباىميتتتة التتتدور االتتتتتالي وأىميتتتة العالقتتتات العامتتتة  وعتتتي
تتتتدريب متتتن ىتتتم بالفعتتتل عمتتتى   أو متتتن ختتتالل ايير األختيتتتار عمتتتى ىتتتذه المواتتتتفاتتركيتتتز معتتتختتتالل 

بتتت دارة الجتتتودة وربتتتط استتتتمرارىم بالحتتتتول عمتتتى دورات تدريبيتتتو تستتتتيدف رفتتت  التتتوعي رأس العمتتتل 
أنشتتتتتطة  فتتتتتي مقتتتتتدمتياالشتتتتتاممة وأىميتتتتتة األنشتتتتتطة االتتتتتتتالية التتتتتتي تممكيتتتتتا المؤسستتتتتة والتتتتتتي 

 .العالقات العامة
عمتتتتى تستتتتييل تنفيتتتتذ أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة  أن تقتتتتوم اإلدارة التعميميتتتتة بالتعتتتتاون متتتت  المتتتتدارس .5

قامتتتتتتة التتتتتتدورات طباعتتتتتتة النشتتتتترات والكتيبتتتتتتات والممتتتتتتاقات  و  وتتتتتتوفير التتتتتتدعم المتتتتتادي ليتتتتتتا متتتتتن ا 
دة وبرنتتتتتامج تمتتتتتك والمعتتتتتارض وخاتتتتتتة فيمتتتتتا يختتتتتص نشتتتتتر ثقافتتتتتة الجتتتتتو  ت اوالنتتتتتدوات  والمتتتتتؤتمر 
 .األنشطة في نشرىا

أىميتتتة تدشتتتين العالقتتتات العامتتتة بالمتتتدارس إلتتتى موقتتت  ألكترونتتتي ومواكبتتتة تكنولوجيتتتا اإلتتتتتال فتتتي  .1
ارس إلتتتتى موقتتتت  عتتتترض أنشتتتتطتيا وتتتتتوفير ختتتتدماتيا حيتتتتث أشتتتتارت النتتتتتائج إلتتتتى عتتتتدم امتتتتتالك المتتتتد

ألكترونتتتي فتتتي ظتتتل اعتبتتتار أغمتتتب الدراستتتات الحديثتتتة الموقتتت  األلكترونتتتي ىتتتو المتتتتدر األول التتتذي 
يعتمتتتد عميتتتو جميتتتور المؤسستتتة فتتتي الحتتتتول عمتتتى معمومتتتات عنيتتتا   باإلقتتتافة إلتتتي أىميتتتة تفعيتتتل 
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أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتتة الميممتتتتة بالمتتتتتدارس متتتتن انتتتتتاج أفتتتتتالم وثائقيتتتتة تستتتتتتيدف نشتتتتر ثقافتتتتتة 
تنظتتتتتتيم   و ول عمتتتتتتى الجتتتتتتودة واإلعتمتتتتتتاد لمجميتتتتتتورجتتتتتتودة وعتتتتتترض نمتتتتتتاذج ناجحتتتتتتة فتتتتتتي الحتتتتتتتال

جمتتتتة دوريتتتتة لممدرستتتتة بجانتتتتب المتتتتؤتمرات و تفعيتتتتل إذاعتتتتة متتتتتاحبة لمموقتتتت  اإللكترونتتتتي وتتتتتوفير م
 .النشرات

تفعيتتتتتتل الزيتتتتتتارات والتتتتتترحالت العمميتتتتتتة ب شتتتتتتراف أختتتتتتتائي العالقتتتتتتات العامتتتتتتة ومستتتتتتئول الجتتتتتتودة  .3
 .ت الحتول عمى الجودة واإلعتمادلمؤسسات ادركت خطوا

إدراج نشتتتتاط العالقتتتتات العامتتتتتة قتتتتمن األنشتتتتتطة التربويتتتتة وتختتتتتتيص فتتتتترات مناستتتتتبة متتتتن اليتتتتتوم  .0
الدراستتتي لممارستتتتة واشتتتراك الطتتتالب كقتتتائم باإلتتتتتال متتتن ختتتالل أنشتتتطتو وتحتتتت إشتتتراف أختتتتائي 

 .العالقات العامة
لزيتتتادة التنتتتافس بتتتين المتتتدارس  يدرستتتالتميتتتز الم دعتتتوة أختتتتائي العالقتتتات العامتتتة إلتتتى مشتتتروعات .42

فتتتتتى مجتتتتتال التحستتتتتين والتطتتتتتوير والتميتتتتتز  وتعتتتتتد ىتتتتتذه المشتتتتتروعات قاعتتتتتدة أساستتتتتية تنتشتتتتتر متتتتتن 
لمتابعتتتة والتتتترويج واستتتتاالل كافتتتة األنشتتتطة االتتتتتالية فتتتي اخالليتتتا ثقافتتتة الجتتتودة فتتتى المتتتدارس  

 .ليذه المشروعات
أن افتتتتة جوانتتتتب ومكونتتتتات ثقافتتتتة الجتتتتودة و مراعتتتتاة مقتتتتمون أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة التتتتتوازن فتتتتي ك .44

متتتن ختتتالل تقتتتديم   عمتتتى الجميتتتور المستتتتيدف متتتن االتتتتتالتكتتتون الجتتتودة وازع داخمتتتى وليستتتت فرقتتتال 
 .لترغيب أكثر من التخويف والترىيباالستماالت العاطفية والعقمية التي تسعى إلى االقتناع وا

 نشتتتتر ثقافتتتتة الجتتتتودة واإلعتمتتتتادتتتتتالية فتتتتي العالقتتتتات العامتتتتة واإلعتتتتالم التربتتتتوي االتأنشتتتتطة  زيتتتتترك .40
بتتتتاقى المعتتتتارف والمعمومتتتتات  لمستتتتتوظ ومراعتتتتاة التتتتتدرج وفقتتتتال عمتتتتى إكستتتتاب المفتتتتاىيم األساستتتتية 

المعرفتتتي بالمتتتدارس  حيتتتث أشتتتارت نتتتتائج الدراستتتة إلتتتى تتتتدني المستتتتوظالخاتتتتة بتتتالجودة واإلعتماد 
 .غير المعتمدة

تيدف بشتتتتكل مخطتتتتط واإلعتتتتالن عتتتتن مواعيتتتتد توزيتتتت  المطبوعتتتتات والنشتتتترات عمتتتتى الجميتتتتور المستتتت .48
 .أنشطة العالقات العامة

توقتتتتيح مفيتتتتوم الجتتتتودة ونشتتتتر رؤيتتتتة ورستتتتالة المدرستتتتة أنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة  أن تستتتتتيدف .41
وتوقتتتتيح الفوائتتتتد التتتتتي تعتتتتود عمتتتتى المؤسستتتتة والعتتتتاممين بيتتتتا متتتتن تطبيتتتتق الجتتتتودة ودور كتتتتل فئتتتتة 

الحتتتث عمتتتى وزرعيتتتا فتتتي نفتتتوس تمتتتك الفئتتتات و  وفقتتتال لمجتتتودة وتستتتتيدف تبنتتتي مبتتتادئ وقتتتيم الجتتتودة
 .العمل الجماعي واحترام وتقدير األخرين
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أن تحتتترص أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة التتتتحفية عمتتتى توظيتتتف قواعتتتد اإلختتتراج بشتتتكل ستتتميم واإلستتتتفادة  .46
متتتن الحاستتتب األلتتتي فتتتي المعالجتتتة التقنيتتتة متتتن ختتتالل بتتترامج اإلختتتراج التتتتحفي وعمتتتى رأستتتيا برنتتتامج 

 .براز المستخدمة في عرض المقامينباإلقافة إلى التوظيف األمثل لعناتر اإل أدوبي إنديزين
شتتتيار استتتاليب التفاعتتتل متتت  موقتتتوعات ومتتتواد أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة وأنشتتتطة اإلعتتتالم  .45 إتاحتتتة وا 

التربتتتتتوي ستتتتتواء التقميديتتتتتة مثتتتتتل بريتتتتتد القتتتتتراء واستتتتتتطالع التتتتترأي التتتتتورقي أو متتتتتن ختتتتتالل األستتتتتاليب 
ي ثتتتتتل البريتتتتتد األلكترونتتتتتي والمشتتتتاركة واإلعجتتتتتاب والتعميتتتتتق واستتتتتتطالع التتتتترأالتكنولوجيتتتتة الحديثتتتتتة م

 .األلكتروني والوسوم أو اليشتاج
تتتتتوفير الميزانيتتتتة المالئمتتتتة ألنشتتتتطة العالقتتتتات العامتتتتة وتتتتتوفير التجييتتتتزات واألدوات الخاتتتتتة بالعمتتتتل  .41

فير الوقتتتت الميتتتداني متتتن كتتتاميرات فوتوغرافيتتتة وفيتتتديو و أجيتتتزة تستتتجيل تتتتوتي وميكروفونتتتات وتتتتو 
 .المالئم لممارسة تمك األنشطة بشكل فعال

تتتتتتوفير اإلمتيتتتتتازات الالزمتتتتتة ألختتتتتتائي العالقتتتتتات العامتتتتتة وأختتتتتتائي اإلعتتتتتالم التربتتتتتوي والتتتتتتي متتتتتن  .43
الممكتتتتتن أن تتمثتتتتتل فتتتتتي كارنيتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل وزارة التربيتتتتتة والتعمتتتتتيم يستتتتتيل ليمتتتتتا الحتتتتتتول عمتتتتتى 

 .المية دون عوائقالمعمومات ومقابمة الشختيات لتنفيذ الموقوعات اإلع
التاكيتتتد عمتتتى وجتتتود أختتتتائي عالقتتتات عامتتتة يمتتتارس أنشتتتطة العالقتتتات العامتتتة داختتتل كتتتل مدرستتتة  .40

وعتتتتدم استتتتناد تمتتتتك الميتتتتام ألختتتتتائي اإلعتتتتالم التربتتتتوي أو أي شتتتتخص أختتتتر غيتتتتر متختتتتتص وىتتتتذا 
 .ةلخاتة بالييكل اإلداري لكل مدرسما يتسق م  شروط النشرة الوزارية ا

طة العالقتتتتات العامتتتتة كافتتتتة الفئتتتتات المتعمقتتتتة بالمدرستتتتة والتتتتتوازن فتتتتي أن يخاطتتتتب مقتتتتمون أنشتتتت .02
مخاطبتتتة ىتتتذه الفئتتتات فيمتتتا يختتتص ثقافتتتة الجتتتودة حيتتتث أن الجتتتودة ليستتتت قاتتتترة عمتتتى طتتترف معتتتين 

 .تاكد من نجاح الرسائل االتتاليةواإلىتمام برج  التدظ لكافة الفئات وال
والمتتتتدة  ووستتتتائمافتتتتة الجتتتتودة وتحديتتتتد العالقتتتتات العامتتتتة خطتتتتة لنشتتتتر ثق أختتتتتائيوقتتتت  كتتتتالل متتتتن  .04

 .وفقال لتقييم الوق  الراىن ودراسة الثقافة التنظيمية السائدة السالفة الذكر الزمنية لمتطبيق
بالمؤسستتتتة متتت  مستتتتئول الجتتتودة الموقتتتوعة متتتتن قبتتتل أختتتتتائي العالقتتتات العامتتتتة مناقشتتتة الخطتتتتة  .00

 .ات الخطة التنفيذيةخالل اإلجتماع الدوري واإلتفاق عمى تورة نيائية لمسار وخطو 
لمتعتتترف عمتتتى إيجابيتتتات الخطتتتة متتتن قبتتتل أختتتتائي العالقتتتات العامتتتة قيتتتاس مرحمتتتي لثقافتتتة الجتتتودة  .08

 .االتتالية وتدعيميا والققاء عمى أوجو القتور
قيتتتاس نيتتتائي فتتتي نيايتتتة العتتتام الدراستتتي لثقافتتتة الجتتتودة والتاكتتتد متتتن مستتتتوظ النجتتتاح أو اإلخفتتتاق  .01

 .الجديد لتعديل الخطة لمعام الدراسي
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قيتة لعالقتات العامتة دراستة تطبياستخدام شبكات المعمومات اإلنترنت فتى مجتال ا . (0221)مى الخاجو 
جامعة القتاىرة . كمية اإلعالم  .   المجمة المترية لبحوث اإلعالم .عمى بعض المؤسسات اإلماراتية

 .(01)ع
دور العالقات العامة بالجياز المركزي لمتعبئة العامتة واإلحتتاء فتي . (0248) ىبة حسن عباس توفيق

. معيتد الدراستات العميتا لمطفولتة. (ة ماجستير غيتر منشتورةرسال) إمداد شباب الجامعات بالمعمومات
 .جامعة عين شمس
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